
 
 
 

 
 

 

 

 

Til budget- og regnskabsudvalget 

 

 

 

 

 

 

HØRING OM: 

 

Orientering om 41. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 

for kommuner” 

 

Kapitel 3 og 4 

Hovedkonto 0-6 

 

1. Nedlæggelse af grupperinger på funktion 3.22.10 og 3.22.12 

2. Tilretning af konteringsreglerne på dagtilbudsområdet 

3. Oprettelse af nye grupperinger på 5.57.73 vedr. særlig støtte pga. overgang til 

Udbetaling Danmark 

Hovedkonto 7- 9 

 
4. Konteringsregler vedr. særlig støtte i tilfælde med tilbagebetalingspligt og oprettel-

se af nye grupperinger på 8.38.37 og 8.48.49 
 

5. På funktion 8.51.52 oprettes en ny gruppering til udbetaling af skoleydelse 

 

6. Øvrige ændringer (alle kapitler) 

 

Ad 1  

Nedlæggelse af grupperinger på funktion 3.22.10 og 3.22.12 

På funktion 3.22.10 udgår driftsgruppering 002 og 005, da bidrag vedrørende elever 

med svære handicap og for sprogstimulering til tosprogede småbørn er ophørt. 

På funktion 3.22.12 udgår driftsgruppering 002, da statstilskud til ungdomshøjskoler 
og kommunale bidrag vedrørende elever med svære handicap er ophørt, og da der 
kun betales bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler (tidligere hus-
holdningsskoler og håndarbejdsskoler). 
 
Gruppering 001 og 003 konsekvensrettes. 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 

 

Ad 2 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

Med vedtagelsen af lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 

(bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet 

integrationsprogram m.v.), lov nr. 665 af 8. juni 2016, får kommunerne i en toårig peri-

ode fleksible rammer for at tilrettelægge sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede 
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flygtningebørn i alderen fra 3 år til skolestart, der ikke er optaget i dagtilbud på tids-

punktet for sprogvurderingen, og som har behov for sprogstimulering, jf. dagtilbudslo-

vens § 11, stk. 9.  

 

Som følge heraf tilrettes teksten i kontoplanen på flere funktioner under hovedfunktion 

25 dagtilbud m.v. til børn og unge, idet der henvises til dagtilbudslovens § 11, stk. 9 i 

de relevante grupperinger for sprogstimulering af tosprogede børn henholdsvis i og 

udenfor dagtilbud. Ændringen omfatter perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2018. Efter lo-

vens § 12 kan børn, der den 30. juni 2018 er optaget i tilbud om sprogunderstøttende 

aktiviteter i henhold til dagtilbudslovens § 11, stk. 9, efter kommunalbestyrelsens be-

slutning fortsætte i tilbuddet indtil skolestart eller efter kommunalbestyrelsens beslut-

ning overgå til tilbud efter dagtilbudslovens § 11, stk. 4 eller 5. 
 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 

 

Ad 3 Oprettelse af nye grupperinger på 5.57.73 vedr. særlig støtte pga. overgang 

til Udbetaling Danmark 

Udbetaling Danmark overtager den 1. oktober 2016 opgaven vedrørende udbetaling 

af særlig støtte efter § 34 stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik. På baggrund heraf oprettes 

følgende grupperinger på funktion 5.57.73:  

 

 100: Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering  

 101: Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering  

 102: Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering  

 103: Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering  

 

Kommunernes medfinansieringsbidrag til særlig støtte vedrørende perioden fra 1. 

oktober 2016 skal registreres på gruppering 100-103.  

 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

De nuværende grupperinger på funktion 5.57.73 vedrørende udgifter og refusion af 

særlig støtte ændres således, at de kun vedrører perioden fra 1. januar – 30. septem-

ber 2016: 

 

Dranst 1 

 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar – 30. september 2016 

 

Dranst 2 

 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 

 014 Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 

 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 

 016 Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar-30. 

september 2016 

 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

Ad 4 Konteringsregler vedr. særlig støtte i tilfælde med tilbagebetalingspligt og 

oprettelse af nye grupperinger på 8.38.37 og 8.48.49 

I tilfælde, hvor særlig støtte udbetales med tilbagebetalingspligt eller særlig støtte 

bliver tilbagebetalingspligtig efter § 34 og kapitel 12 vedr. regler om tilbagebetaling i 

lov om aktiv socialpolitik benyttes funktionerne 8.38.37 (forskydninger i krav på tred-

jemand, modtaget fra staten med henblik på opkrævning), samt 8.48.49 (forskydnin-

ger i tilsvar overfor staten) til kontering vedrørende perioden fra 1. oktober 2016.  
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Forskydninger i krav på borgeren vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte skal på den 

baggrund registreres på funktion 8.38.37 vedrørende perioden fra 1. oktober 2016.  

 

Der oprettes følgende grupperinger på funktion 8.38.37: 

 

 001 Anmodning om krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 

 002 Nedskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 

 003 Afskrivning af krav på tredjemand vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 

 

Forskydninger i tilsvar til staten vedr. særlig støtte med tilbagebetalingspligt skal regi-

streres på 8.48.49 vedr. perioden fra 1. oktober 2016.  

 

På baggrund heraf oprettes følgende gruppering på funktion 8.48.49:  

 

 001 Forskydninger i tilsvar til staten vedr. tilbagebetalingspligtig særlig støtte 

 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

Ad 5 På funktion 8.51.52 oprettes en ny gruppering til udbetaling af skoleydelse 

Med orientering om 40. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for 

kommuner blev der, som følge af lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrundud-

dannelse (IGU), oprettet en ny gruppering til registrering af kommunernes refusion af 

godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10 

på funktion 8.51.52 (anden gæld). 

 

Ministeriet har efterfølgende modtaget flere henvendelser vedrørende konteringen af 

selve udbetalingen af skoleydelsen, idet det ikke er beskrevet, hvor den skal konteres. 

 

Der oprettes i forlængelse heraf følgende gruppering på funktion 8.51.52: 

 

 120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrations-
grunduddannelse § 10 

 

Ændringen er gældende fra regnskab 2016. 

 

Ad 6 Øvrige ændringer (alle kapitler) 

 
Ændringerne har virkning fra regnskab 2016. 

 

a) På funktion 5.28.20 og 5.28.21 foretages en række mindre fejlrettelser. 

b) På funktion 5.46.60 og 5.46.61 oprettes der nye grupperinger under dranst 2 til 

refusion af berigtigelser. Herudover er medtaget diverse mindre konsekvensrettel-

ser 

c) Det præciseres i afsnit 7.0, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber 

fra regnskabsårets udgang til udgangen af januar måned i det følgende regn-

skabsår.  

d) Det præciseres i afsnit 7.0, side 5, at afslutningsposteringer, som finder sted efter 

supplementsperiodens udløb også omfatter finansieringsbeløb i henhold til be-

kendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommu-

nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det betyder, at der skal 

foretages en afslutningspostering i gammelt regnskabsår, hvis kommunens sup-

plementsperiode er udløbet, inden anvisningen af finansieringsbeløbet for decem-

ber måned finder sted ultimo januar i nyt regnskabsår. 

 

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

Afsnit Side Punkt 

Kapitel 3   

3.3 1-2 1 
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Afsnit Side Punkt 

3.5.1 1-3 2 

3.5.5 1-3 6b) 

3.5.7 2-3 3 

3.8 2-3 4 

3.8 4 5 

Kapitel 4   

4.3 7-8 1 

4.5.1 3,5 og 7-8 2 

4.5.2 1,3 og 5 6a) 

4.5.5 5-6 og 9-12 6b) 

4.5.7 9,12 og 15-18 3 

4.8 8-9 og 12-13 4 

4.8 15 5 

Kapitel 7   

7.0 1 6c) 

7.0 6 6d) 

 

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

lisborg på npa@sim.dk eller tlf. 41 85 14 44 samt Jonatan Kjældgaard Kristensen på 

jokk@sim.dk eller tlf. 41 85 12 83. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Pallisborg 
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