
 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til de høringsrelevante parter 
 

Høring over udkast til orientering om 47. omgang rettelsessider til Bud-

get- og regnskabssystem for kommuner 

Økonomi- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til orientering om 47. om-

gang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommuner i høring.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 21. juni 2018 kl. 12:00.  

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. mail til jokk@oim.dk med kopi til bud-

regn@oim.dk.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jonatan Kjældgaard Kristensen (jokk@oim.dk ), 

tlf. 72 28 25 67.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jonatan Kjældgaard Kristensen 

  

Dato 

07-06-2018 
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Udkast til orientering om 47. omgang rettelsessider til Budget- og regn-

skabssystem for kommuner 

Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner  

Kapitel 3 og 4  

Hovedkonto 5 

1. Delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere, 

EU-borgere, studerende m.fl. 

Hovedkonto 8 

2. Ny danskbonus for selvforsørgede omfattede af integrationsprogrammet 

Øvrige ændringer (alle kapitler) 

3. Tilpasning af afsnit 2.6 som følge af ændringer i momsrefusionsbekendtgørel-

sen 

4. Kontering af kommunale fællesudgifter til it  

5. Ændringer af redaktionel karakter 
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Ad 1 Delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske ar-

bejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl. 

Som led i finansiering af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag 

for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti 

indgår, at der indføres delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske 

arbejdstagere, EU-borgere, studerende m.fl.  

Der henvises i øvrigt til lovforslag nr. 225 af 25. april 2018.  

Kommunerne skal indtægtsføre deltagerbetalingen særskilt. Til det formål genoprettes 

følgende tidligere gruppering på funktion 5.46.60 Integrationsprogram og introdukti-

onsforløb m.v.: 

Dranst 1: 

 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2018 
 
Ad 2 Ny danskbonus for selvforsørgede omfattede af integrationspro-
grammet 
Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarke-

det af 20. juni 2017 indføres en ny bonus for bestået danskuddannelse for selvforsør-

gede omfattede af integrationsprogrammet (henvisningskategori I2). Det gælder fx 

familiesammenførte til danskere. Danskbonussen er skattefri og består af et engangs-

beløb på 6.120 kr. (2018-niveau). Der henvises i øvrigt til lov nr. 320 af 25. april 2018. 

Kommunerne udbetaler bonussen efter ansøgning med 100 pct. statslig refusion.   

Til det formål oprettes to nye grupperinger på funktion 8.51.52 Anden gæld: 

Dranst 5: 

 121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 

 122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2018 

 

Ad 3 Tilpasning af afsnit 2.6 som følge af ændringer i momsrefusionsbe-

kendtgørelsen 

Afsnit 2.6 opdateret som følge af ændringer i momsrefusionsbekendtgørelsen. 
 
Ændringerne har virkning for regnskab 2018. 
 
Ad 4 Kontering af kommunale fællesudgifter til it 
Det præciseres, at kommunale fællesudgifter til it skal registreres på funktion 6.45.52.  
 
Sætningen ” Kommunale fællesudgifter til IT...” under funktion 6.45.51 slettes. 
 
Præciseringen har virkning for regnskab 2018. 
 
Ad 5 Ændringer af redaktionel karakter  

a) Grupperingerne på funktion 8.32.25 konsekvensrettes i kapitel 4 efter ændringer 

på funktionen som beskrevet i orienteringsskrivelse nr. 46 af 23. maj 2018. 
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b) Oversigten over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mv. i kapitel 

7.5 konsekvensrettes efter ændringer som beskrevet i orienteringsskrivelse nr. 46 

af 23. maj 2018. 

c) I afsnit 2.6 er der foretaget en række redaktionelle ændringer. 

d) I afsnit 2.4 er der rettet en række fejl i oversigten over funktioner, hvor gruppering 

200 er autoriseret. 

e) Overskriften på funktion 8.28.17 ændres til ”Mellemregninger med følgende regn-

skabsår”.  Det præciseres endvidere, at funktionen alene skal anvendes ved års-

skiftet som periodeafgrænsningskonto for udgifter og indtægter i gammelt regn-

skabsår, som vedrører nyt regnskabsår. 

f) Udbetaling af underholdsbidrag er overgået til Udbetaling Danmark, jf. pkt. 10 i 

orienteringsskrivelse af 21. december 2012. Som følge heraf slettes følgende afsnit 

under funktion 8.25.15: ”På funktionerne kan endvidere registreres forskydnin-

ger i såvel tilsvars- som restancekonti vedrørende underholdsbidrag. Registre-

ring kan i stedet ske på funktion 8.38.36 eller 8.48.48, jf. konteringsreglerne for 

disse funktioner.” 

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

Afsnit Side Punkt 

Kapitel 2   

2.4 2 5d) 

2.6 1-3 samt 6-7 5c) 

2.6 4 samt 6-9 3 

Kapitel 3   

3.5.5 1 1 

3.8 3 2 

3.8 1 5e) 

Kapitel 4   

4.5.5 3 1 

4.6 3 4 

4.8 7 5a) 

4.8 13 2 

4.8 3 5e) 

4.8 3 5f) 

Kapitel 7   

7.5 1 3b) 

 


