
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til budget- og regnskabsudvalget 
 
 
 

Høring over udkast til orientering om 53. omgang rettelsessider til bud-

get- og regnskabssystemet for kommuner 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til orientering om 53. omgang 

rettelsessider til budget- og regnskabssystem for kommuner i høring.  

Social og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar se-

nest mandag den 19. oktober 2020 kl. 12:00.  

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. mail til npa@sim.dk med kopi til bud-

regn@sim.dk.  

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til undertegnede på npa@sim.dk eller på 

tlf. 72 28 25 63. 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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Udkast til orientering om 53. omgang rettelsessider til budget- og regn-

skabssystemet for kommuner 

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære om bud-

get- og regnskabssystem for kommuner. 

Ændringer i bilag til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kom-

muner: 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 5 

1. Autorisering af en ny gruppering til midlertidig uddannelsesløft med ret til en 

erhvervsuddannelse på funktion 5.68.98 

2. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende pulje til uddannelsesløft på 

funktion 5.68.98 gruppering 101 

3. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende regionale uddannelsespulje 

på funktion 5.68.98 gruppering 100 

Hovedkonto 7 

4. Nye grupperinger på funktion 7.62.86 for regnskab 2020 

5. Ændringer på funktion 7.62.80 og 7.62.86 som følge af nyt udligningssystem 

Øvrige ændringer og præciseringer  

6. Ændring af tidsfrister for indberetning af særlige budgetoplysninger 

Ad 1. Autorisering af en ny gruppering til midlertidig uddannelsesløft med 

ret til en erhvervsuddannelse på funktion 5.68.98  

I medfør af lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft af ledige med ret 

til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021) kan 

kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og med 31. december 2021, give til-

bud om uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse, hvor dagpengemodtagerne 

kan få forhøjet dagpenge på 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats under uddannel-

sesforløbet inden for mangelområder.  

I den forbindelse oprettes følgende grupperinger på funktion 5.68.98: 

Dranst 1: 

 113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til dagpengemod-

tagere med 80 pct. refusion. 

 

Dranst 2: 

 013 Refusion af midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder til 

dagpengemodtagere med 80 pct. refusion (grp. 113). 

Grupperingen skal anvendes til uddannelsesudgifterne. Kommunerne kan få 80 pct. 

refusion, og udgifterne er omfattet af budgetgarantien. Der er ikke tale om en pulje, og 

det forventes, at kommunerne kan hjemtage refusion via refusionsindberetningssyste-

met fra løbende restafregning for 4. kvartal 2020. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2021 og budget 2021.   
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Ad 2. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende pulje til uddan-

nelsesløft på funktion 5.68.98 gruppering 101 

I medfør af lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenunder-

visning og ordblindeundervisning for voksne og lov om rejsegarantifond (Justeret ud-

dannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk og bemyndi-

gelse til Rejsegarantifonden) kan kommunerne med virkning fra 1. august 2020, inden 

for puljen til uddannelsesløftet, afholde driftsudgifter fx til et fortsat tilbud, hvis perso-

nen skifter målgruppe eller til et grundforløb på en erhvervsuddannelse til jobparate 

kontanthjælpsmodtagere.  

Da målgruppen for ordningen er udvidet, ændres også navnet på grupperingen til at 

omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere m.v. 

Derudover indsættes en henvisning til den nye midlertidige gruppering 110 på gruppe-

ringen til den eksisterende uddannelsesløftspulje. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021 

Ad 3. Tilretning af konteringsvejledning til eksisterende regionale uddan-

nelsespulje på funktion 5.68.98 gruppering 100 

I medfør af forsøgsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1123 af 3. juli 2020 om forsøg 

på beskæftigelsesområdet) kan kommunerne, med virkning fra 1. august 2020 til og 

med 31. december 2020, afholde driftsudgifter til et forsøg med den regionale uddan-

nelsespulje.  

Da målgruppen udvides fra dagpengemodtagere til alle ledige (undtagen fleksjobbere), 

ændres også navnet på grupperingen.  

Der forventes i en senere orienteringsskrivelse udmeldt ændringerne vedrørende den 

regionale pulje fra 2021. 

Ændringen sker med virkning fra regnskab 2020 og budget 2021. 

Ad 4. Nye grupperinger på funktion 7.62.86 for regnskab 2020 

På funktion 7.62.82 oprettes følgende nye grupperinger: 

 032 Tilskud til fastholdelse af social kontakt 

 033 Tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere 

 034 Tilskud til beboere på botilbud 

Grupperingerne skal anvendes i regnskab 2020, hvorefter de nedlægges. 

Ad 5. Ændringer på funktion 7.62.80 og 7.62.86 som følge af nyt udlig-

ningssystem 

Som følge af nyt udligningssystem foretages en række ændringer og præciseringer på 

funktion 7.62.80 og 7.62.86. 

Funktion 7.62.80: 

På funktion 7.62.80 oprettes følgende nye gruppering: 

 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme 

Funktion 7.62.86:  
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På funktion 7.62.86 oprettes følgende nye grupperinger: 

 009 Særlig tilskudsordning vedr. forsikrede ledige 

 027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 

 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner 

 029 Tilskud til grænsenære kommuner 

 030 Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområde 

 031 Overgangsordning vedr. udligningsreform 

 

På funktion 7.62.86 ændres overskriften på følgende grupperinger: 

 001 ændres til - Tilskud til vanskeligt stillede kommuner 

 002 ændres til - Tilskud til Furesø Kommune 

 010 ændres til - Efterregulering vedr. beskæftigelsestilskud for 2020 

 019 ændres til - Finansieringstilskud 

 023 ændres til - Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistik-

ken 

 

På funktion 7.62.86 nedlægges følgende grupperinger: 

 008 Beskæftigelsestilskud 

 024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov  

Konteringsreglerne i kapitel 4 konsekvensrettes. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra budget 2021. 

Ad 6. Ændring af tidsfrister for indberetning af særlige budgetoplysninger  

I afsnit 5.3 ændres fristen for indberetning af budgetteringsforudsætninger fra ultimo 

oktober til december/januar. 

Ændringer træder i kraft med virkning for indberetning af budget 2021. 

 

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

Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

Kapitel 3    

3.5.9 R2020 6 1 

3.5.9 B2021 7 1 

3.5.9 R2020 5 2 

3.5.9 B2021 6 2 

3.5.9 R2020 5 3 

3.5.9 B2021 6 3 

3.7 R2020 3 4 

3.7 B2021 3 5 

Kapitel 4    
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Afsnit Ikrafttræden Side Punkt 

4.5.9 R2020 31 1 

4.5.9 B2021 29-30 1 

4.5.9 R2020 26-27 2 

4.5.9 B2021 24-25 2 

4.5.9 R2020 26 3 

4.5.9 B2021 24 3 

4.7 R2020 12 4 

4.7 B2021 9-12 5 

Kapitel 5    

5.3 R2020/B2021 1-2 6 

  

 

 

 

 

 

 


