
 
 
 

 
 

 

 

 

Til Budget- og regnskabsudvalget 

 

 

 

 

 

 

Høring om 

 

Orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 

for kommuner” 

 

Kapitel 3 og 4 

 

Hovedkonto 0-6 

1. Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig bolig-
placering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017 

2. Oprettelse af nye grupperinger på funktion 3.22.09 

3. Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.46 

4. Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse på 

funktion 5.58.81og 5.58.83  

5. Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90 

6. Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie 

 

Hovedkonto 7- 9 

7. Funktion 9.28.14 og 9.28.15 samles 

8. Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal 
udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens 
skoleforløb (IGU) 

 

Øvrige ændringer (alle kapitler) 

9. Øvrige ændringer og præciseringer 

 

Ad 1 Ændringer som følge af, at kommunernes nettoudgifter til midlertidig bo-

ligplacering af flygtninge omfattes af refusion i 2016 og 2017 

Som følge af L189 FT
1
 2015-16 (1. samling) Forslag til lov om ændring af integrations-

loven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge 

og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram mv). gennemføres nogle ændringer 

af det kommunale budget- og regnskabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 

2016. Ændringerne vedrørende refusion af midlertidig boligplacering har virkning med 

tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016.  

 

Lovforslaget udmønter aftalen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” 

af 18. marts 2016, hvoraf det bl.a. indgår, at der i 2016 og 2017 ydes 50 pct. refusion 

af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen omfatter net-

todriftsudgifterne til midlertidig indkvartering af flygtninge, der overstiger flygtninges 
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egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt 

udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret i løbet 

af året. 

 

Ændringen betyder, at der oprettes en ny gruppering til registrering af refusion på 

dranst 2 på funktion 0.25.11 Beboelse: 

 

Dranst 2: 

003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 og 093 

 
Det bemærkes, at der ikke er adgang til forskudsrefusion på området.   

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

Ad 2 Oprettelse af nye grupperinger på funktion 3.22.09 

På funktion 3.22.09 nedlægges den nuværende gruppering 001, og der oprettes en 

række nye grupperinger: 

 

001 Linjefagskompetence finansieret af statslige tilskud 

 

002 Understøttelse af øget inklusion finansieret af statslige tilskud 

 

003 Klasseledelse finansieret af statslige tilskud 

 

004 Løbende faglig opdatering finansieret af statslige tilskud 

 

005 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og 

dansk som andetsprog finansieret af statslige tilskud 

 

006 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen 

finansieret af statslige tilskud 

 

007 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål finansieret af statslige 

tilskud 

 

Ændringerne sker med henblik på at kunne opgøre anvendelsen af de statslige kom-

petenceudviklingsmidler, der årligt overføres til kommunerne i årene 2014-2020. 

 

Ændringerne har virkning for regnskab 2016. 

 

Ad 3 Oprettelse af ny gruppering på funktion 3.30.46 

På funktion 3.30.46 oprettes der en ny gruppering: 

  

005 Elevløn 

 

Det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt 

regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering, og ikke som hidtil på de 

funktioner, der vedrører de pågældende EGU-elevers ansættelse.  

  

Ændringen har virkning for budget 2017. 

 

Ad 4 Præcisering af konteringsregler vedrørende fleksjob og ledighedsydelse 

på funktion 5.58.81og 5.58.83 

STAR har konstateret, at der via det nye refusionssystem er udbetalt bemærkelses-

værdigt høje refusioner til fleksjob og ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob-

ordningen før 1. januar 2013. STAR har en formodning om, at en væsentlig del af den 

udbetalte refusion skulle være hjemtaget af kommunerne via det hidtil anvendte refu-

sionssystem og ikke via det nye refusionssystem. Da udbetalingen af refusion via det 
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nye refusionssystem er afhængig af korrekt kontering, præciseres konteringsreglerne 

på funktion 5.58.81 og 5.58.83 vedrørende hhv. fleksjob og ledighedsydelse.  

I forbindelse med præciseringen af konteringsreglerne gøres der særligt opmærksom 

på, at udgifter til personer visiteret til fleksjobordningen før 1. januar 2013 udelukken-

de kan være omfattet af de nye refusionsregler, såfremt kommunen har vurderet og 

truffet afgørelse om, at borgeren ikke længere er omfattet af fleksjobordningen, fordi 

vedkommende fx er visiteret til et ressourceforløb, og efterfølgende igen bliver visiteret 

ind i fleksjobordningen. 

 

Præciseringerne har virkning for regnskab 2016. 

 

Ad 5 Præcisering af lovhenvisning på 5.68.90 

Der har på de autoriserede grupperinger 001-004 og 011-012 på 5.68.90 til registre-

ring af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge samt kontant- og ud-

dannelseshjælp ikke været henvisning til udgifter efter § 32 b og i særlige tilfælde efter 

§ 37 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilket nu er indsat. Der er ikke ændring i 

reglerne. 

 

Ændringerne har virkning for regnskab 2016. 

 

Ad 6 Præcisering vedrørende opkrævning af intern forsikringspræmie 

I orienteringsskrivelse af 22. december 2016 blev der indført en adgang til, at selvfor-

sikringsordninger kan administreres uden opkrævning af en intern forsikringspræmie, 

f.eks. så institutionerne alene skal betale en selvrisiko, mens udgifterne til skader (ud 

over selvrisikoen) bliver udbetalt på funktion 6.52.74. Det blev anført, at det i så fald er 

en betingelse, at kommunen kan dokumentere, at de langsigtede omkostninger til 

skader m.v. indregnes i takster, der skal opgøres efter omkostningsbaserede princip-

per, jf. bl.a. bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og 

tilbud efter serviceloven.  

 

Det skal præciseres, at det ligeledes skal kunne dokumenteres, at langsigtede om-

kostninger til skader m.v. (en forsikringspræmie) indregnes i relation til ældreboliger 

og forsyningsvirksomheder, da der ellers bliver tale om, at disse områder bliver delvis 

skattefinansieret. 

 

Ændringen har virkning for regnskab 2016. 

 

Ad 7 Funktion 9.28.14 og 9.28.15 samles 

Funktion 9.28.14 og 9.28.15 lægges sammen til en ny funktion 9.28.16 med overskrif-

ten tilgodehavender i øvrigt. Hovedkonto 7 og 8 konsekvensrettes. 

 

Ændringerne har virkning for budget 2017. 

 

Ad 8 Ændringer af den kommunale kontoplan som følge af, at kommunerne skal 

udbetale statens godtgørelse ved deltagelse i integrationsgrunduddannelsens 

skoleforløb (IGU) 

Som følge af L188 FT
2
 2015-16 (1. samling) Forslag til lov om integrationsgrundud-

dannelse (igu) gennemføres nogle ændringer af det kommunale budget- og regn-

skabssystem. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016.  

 

 

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mel-

lem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af 

en ny integrationsgrunduddannelse (igu). I henhold til lovforslagets § 10 modtager 

målgruppen godtgørelse i perioder med skoleundervisning, som udbetales af kommu-

nerne. Udgifterne er omfattet af 100 pct. statslig refusion. 
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Til det formål oprettes en ny gruppering til registrering af kommunernes udlæg på 

funktion 8.51.52.  

 

5 Balanceforskydninger: 

096  Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrations-

grunduddannelse § 10. 

 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

Ad 9 Øvrige ændringer og præciseringer 

a) Ved lov nr. 394 og 395 af 2. maj 2016 nedlægges Arbejdsskadestyrelsen og Ar-

bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring pr. 1. juli 2016. Samtidig oprettes en 

selvejende institution ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,” der overtager de fleste 

af Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af 

konkrete skadesager m.v. samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings op-

gaver vedrørende finansiering af udgifter ved erhvervssygdomme og udbetaling 

m.v. af erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte. Konsekvensret-

telser foretages i forlængelse heraf.  

 

b) Ved orienteringsskrivelse af 22. december 2015 blev det oplyst i pkt. 21c, at hen-

visningen under funktion 5.25.10 til særlige daginstitutioner skulle ændres fra funk-

tion 5.28.17 til funktion 5.28.25. Ændringen blev desværre ikke foretaget korrekt i 

afsnit 4.5.1.  

 

c) Tilskudsordningen vedrørende grundskyld er ophørt med efterreguleringen af til-

skuddet for 2014 i 2015. Gruppering 003 under funktion 7.68.94 nedlægges derfor. 

 

d) ”kommunale udgifter” ændres til ”udgifter” i afsnit 4.5.7 på funktion 5.57.71, dranst 

1, gruppering 013 og 014. 

 

e) Hovedfunktion 3.44 ændres til 3.45. Der er tale om fejlretning. 

 

f) På funktion 5.58.83 samt 7.62.82 tilføjes dranstangivelse i kapitel 3. 

 

g) Henvisning til § 4 i ”Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til 

befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte 

beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud” er rettet  til § 2. 

 

h) ”Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 

af 20. juni 2007)” ændres til ”Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling 

for visse ydelser og tilbud efter serviceloven”. Der foretages opdateringer i afsnit-

tene 4.5.0 og 9.3.1 som følge af ændringen af bekendtgørelsen. 

 

i) ”Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revisi-

on på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So-

ciale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-

ters og Undervisningsministeriets ressortområder” ændres til ”bekendtgørelse om 

statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder 

inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændin-

ge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-

gestillings ressortområder”, jf. afsnit 4.5.0; afsnit 4.5.9 og afsnit 7.4. 

 

j) I kapitel 3 tilføjes gruppering 001 tilgang samt 002 afgang. Der er dermed over-

ensstemmelse mellem kapitel 3 og 4. 

 

k) Mindre fejl er rettet. 
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Ændringerne 9a) til 9k) har virkning for regnskab 2016. 

 

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”: 

Afsnit Side Punkt 

Kapitel 2   

2.5 7 9a) 

Kapitel 3   

3.0 1 1 

3.3 1-2 2 

3.3 3 3 

3.3 5 9e) 

3.5.8 5 9f) 

3.7 1 7 

3.7 4 9f) 

3.7 5 9c) 

3.8 1 7 

3.8 1 9j) 

3.8 4 8 

3.9 1 7 

Kapitel 4   

4.0 3-4 1 

4.3 7-8 2 

4.3 11 og 13 3 

4.3 19 9e) 

4.5.0 1 9h) 

4.5.0 1 9i) 

4.5.1 4 9b) 

4.5.4 6 9g) 

4.5.7 3 9d) 

4.5.8 8-16 og 32-36 4 

4.5.9 1-5, 9 og 11 5 

4.5.9 27 9i) 

4.6 12 6 

4.7 2 7 

4.7 8 9k) 

4.7 12 9c) 

4.8 3 7 

4.8 12 og 13 8 

4.9 2 7 

4.9 23 9a) 

Kapitel 7   

7.2 2 9k) 

7.4 1 9i) 

Kapitel 9   

9.3.1 1 9h) 

 

Spørgsmål til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kan rettes til Nicolai Pal-

lisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44. 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Pallisborg 

mailto:npa@sim.dk

