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Hovedkonto 2 Social og specialundervisning
Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse med regionernes
lovbestemte leverandørpligt i forhold til kommunerne for en række sociale og undervisningsmæssige tilbud. Regionerne modtager betaling fra kommunerne for de driftsopgaver, som de varetager for dem.
Betalingerne fra kommunerne registreres på gruppering 830 og med anvendelse af art
7.7 Betalinger fra kommuner, dog registreres objektive finansieringsbidrag vedrørende
det sociale område og specialundervisningsområdet, jf. funktion 2.90.90, på henholdsvis gruppering 831 og 832 og ved anvendelse af hovedart 8.
Aktiviteterne på funktion 2.85.80 - Særlige administrative opgaver - finansieres som en
undtagelse ved overførsel af dele af sundhedsbloktilskuddet fra staten til funktion
2.90.91 Bloktilskud fra staten. Ved opgørelsen af balancekravene i budget og regnskab
for de tre aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i, henregnes de to funktioner til hovedkonto 1 Sundhed.
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbaserede principper, mens der i regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede
principper.

SOCIALE TILBUD OG SPECIALUNDERVISNING
2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

særlige dagtilbud og særlige klubber efter § 32 og § 36 i serviceloven,
plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge efter § 66 i serviceloven,
forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22
år, efter § 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, § 52, stk. 4 og 5, § 54 og § 76, stk. 2 og
stk. 3, nr. 2 og 3 i serviceloven,
vedrørende døgninstitutioner for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet
efter § 52, stk. 3, nr. 8, § 58 og § 75 i serviceloven, jf. § 66 i serviceloven,
døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service,
udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 3, nr. 4 i serviceloven,
sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, efter § 123 i serviceloven,
personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter § 83 i serviceloven,
afløsning, aflastning, og hjælp mv. til personer med betydelig nedsat funktionsevne, jf. servicelovens §§ 84, 85 og 102,
støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer
med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens §§ 112 –
117,
rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. servicelovens § 11, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse,
behandling af stofmisbrugere efter servicelovens § 101 og sundhedslovens §
142,
botilbud for længerevarende ophold for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 108,

Budget- og regnskabssystem for regioner
Dato: 19. juli 2006

•
•
•
•

4.2 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

botilbud for midlertidigt ophold for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107,
kontaktperson- og ledsagerordninger til personer med betydelig og varig nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne, jf. servicelovens §§ 45 og 96-99,
beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens §
103,
aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 104,

Omkostninger til genoptræning og vedligeholdelsestræning, jf. servicelovens § 86, konteres under funktion 1.10.01 Sygehuse
Endvidere registreres på funktionen omkostninger og indtægter vedrørende de landsog landsdelsdækkende tilbud om specialundervisning og undervisningsinstitutioner
med specialundervisning for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder (kommunikationscentre).

2.10.30 Almene ældreboliger
De tidligere amtskommunalt ejede almene ældreboliger er som udgangspunkt i henhold
til lov om almene boliger m.v. overført til regionerne pr. 1. januar 2007. Med hensyn til
etablering af nye almene ældreboliger til denne persongruppe er det alene kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning herom. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog
beslutte, at boligerne skal bygges og drives af regionsrådet, som igen kan beslutte at
overlade bygge- og driftsopgaven til en almen boligorganisation eller en selvejende
institution.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger, der afhængigt af ejerforholdet anvendes som anført nedenfor:
501 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
502 Lejetab
503 Lejeindtægter

Regionalt ejede almene ældreboliger:

Følgende omkostninger registreres på funktion 2.20.30:
• Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres på gruppering 502
med modpost på gruppering 503.
• Beboernes fulde huslejebetalinger registreres på gruppering 503. Der anvendes
art 7.1. Det bemærkes, at derpå funktion 6.52.60 foretages en særskilt registrering af den del af beboernes husleje, der vedrører henlæggelser til vedligeholdelse, med modpost på balancekontoen. Saldoen skal kunne specificeres efter
reglerne i lov om almene boliger m.v. og lejeloven.
• Ejendommens almindelige driftsomkostninger.
• Anlægsomkostninger, herunder jordværdien, overtaget fast ejendom og beregnet forrentning og administrationsbidrag.
Øvrige regionale omkostninger og indtægter, herunder finansiering af boligerne, registreres på følgende måde:
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• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 6 under funktion 6.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekseres lånene på funktion 6.55.77 med modpost på balancekontoen.
• Regionens indskud af grundkapital opskrives på funktion 6.32.24, gruppering
002 med modpost på balancekonto 6.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår
som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status.
Afdrag på lån vedrørende regionale almene ældreboliger debiteres funktion 6.55.77.
Renter af gæld vedrørende regionale almene ældreboliger optages på en af funktionerne 5.55.68-5.55.76 afhængig af lånekreditor

Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser
Følgende omkostninger registreres på funktion 2.20.30:
• Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 502..

Øvrige regionale omkostninger og indtægter registreres således:
• Regionens indskud af grundkapital registreres på funktion 6.32.24, gruppering
002. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion
6.32.24 for de årlige afdrag.
Det bemærkes, at drifts- og anlægsomkostninger vedrørende almene ældreboliger ikke
kan anmeldes til momsrefusion.

DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER
2.60.40 Central og decentral administration af det sociale område
Den centrale administration af social- og specialundervisningsområdet omfatter den

generelle ledelse af området (direktør og dennes kontor/sekretariat) og centraladministrative funktioner på området, der entydigt kan henføres, til denne vedr. HR, økonomi,
regnskab, indkøb, kommunikation, ejendomsadministration, it og telefoni. Såfremt
sidstnævnte opgaver løses på tværs af de regionale aktivitetsområder, registreres omkostninger og indtægter på funktionerne 4.20.12.
Herudover registreres administrative omkostninger vedr. byggeri på social- og specialundervisningsområdet.
Lønomkostninger vedr. den centrale og decentrale administration af social- og specialundervisningsområdet opgøres med udgangspunkt i, at alle medarbejdere i de dedikerede administrative enheder betragtes som administrative medarbejdere.
Endvidere registreres omkostninger til kontorhold i de centrale og decentrale administrative enheder vedr. social- og specialundervisningsområdet samt drift og vedligeholdelse af fysiske rammer, der anvendes til administration af området, herunder vand,
varme, el, rengøring, vagt, intern service, kantinedrift mv. Omkostninger til bygningsdrift
og vedligeholdelse registreres på funktionerne 4.20.12, såfremt der i ejendommen varetages opgaver vedr. flere af de regionale aktivitetsområder.
Herudover omfattes omkostninger til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr.
ansatte
dedikerede
i
administrative
funktioner
på
området.
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Den decentrale administration i form af personale ansat på institutioner, der løser administrative opgaver og som ikke er ansat i dedikerede administrative enheder, omfatter
følgende stillingsgrupper:
• Administrative chefer
• Kontor- og it-personale
• Administrative akademikere defineret som:
o
Jurister og økonomer
o
Civiløkonomer
o
Handelsjurister
o
Chef- og specialkonsulenter
Såfremt listen fraviges, skal det dokumenteres. Det er tilstrækkeligt, at registreringen
foretages i regnskabet, dvs. som en ompostering fra funktion 2.10.01
Lønomkostninger vedrørende administrative medarbejdere, der ikke er ansat i dedikerede administrative enheder, registreres på funktionen, mens omkostninger vedrørende
øvrig drift registreres på funktion 2.10.01.

2.60.50 Øvrige omkostninger og indtægter

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 2.10.01 og 2.60.40.

ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION
2.70.60 Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. sociale tilbud og
specialundervisning

I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 9.1-9.4
og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og administration fra
funktion 4.70.99. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de
tre regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.

RENTER M.V.
2.80.70 Renter m.v.

I forbindelse med både budget og regnskab registreres på funktionen ved brug af hovedart 6 forrentningen af det likviditetsmæssige mellemværende med regionen, jf. funktion
5.35.31 Renter af udlæg vedrørende hovedkonto 2.
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SÆRLIGE ADMINISTRATIVE OPGAVER
2.85.80 Særlige administrative opgaver

På funktionen registreres omkostninger til bearbejdning af kommunale redegørelser,
udarbejdelse af og opfølgning på rammeaftaler, koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mv. på social. – og specialundervisningsområdet. Omkostninger finansieres af sundhedsbloktilskuddet fra staten, jf. funktion 2.90.91.

FINANSIERING
2.90.90 Objektive finansieringsbidrag

På funktionen registreres den objektive finansiering fra kommunerne for at kunne benytte de lands- og landsdelsdækkende tilbud på både det sociale område og specialundervisningsområde.
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger:
831 Objektiv finansiering – socialområdet
832 Objektiv finansiering – specialundervisningsområdet
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægt.

2.90.91 Bloktilskud fra staten

På funktionen registreres den del af bloktilskuddet på sundhedsområdet, som regionsrådet bestemmer skal anvendes til særlige administrative opgaver på social- og specialundervisningsområdet (udarbejdelse af rammeaftaler m.v). Overførelsen sker fra funktion1.90.90 Bloktilskud fra staten ved brug af plus-/minusposteringer på art 8.6.

