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1 Kasse‐ og Regnskabsregulativ for Samsø Kommune 

 

1. GENERELT 

1.1 Indledning  
I henhold til styrelseslovens pgf. 42, stk. 7 er Samsø Kommunalbestyrelse forpligtet til at 

beskrive de overordnede rammer for kommunens økonomistyring i et kasse‐ og 

regnskabsregulativ, der er gældende for de under kommunalbestyrelsen hørende 

regnskabsområder, herunder også de eksterne virksomheder eller afdelinger, hvor kasse‐ 

og/eller regnskabsfunktioner varetages af kommunen. Regulativet suppleres med en række 

bilag som nedbryder reglerne til operationelle handleplaner, instrukser eller vejledninger. 

Lov om kommunernes styrelse; pgf. 42, stk. 7: 

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse‐ 

og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende 

forretningsgangen inden for kasse‐ og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den 

kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de 

sættes i kraft.” 

Udover styrelsesloven indgår der følgende andre regelsæt i nærværende regulativ:  

 Samsø Kommunes styrelsesvedtægt.  

 Økonomi‐ og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget‐ og 

regnskabssystem, revision m.v.  

 Økonomi‐ og Indenrigsministeriets "Budget‐ og regnskabssystem for kommuner".  

 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.  

 Kassationsregler.  

1.2 Formål  
Formålet med regulativet er: 

 at Økonomiudvalgets indseende med de økonomiske forhold tilgodeses 

 at skabe en ensartet forståelse for og administration af kommunens kasse‐ og 

regnskabsvæsen i overensstemmelse med de fastholdte overordnede rammer og 

konkrete retningslinjer 

 at sikre et fast defineret og betryggende ledelsestilsyn, samt et klarlagt niveau for intern 

kontrol m.v. 

1.3 Detailregler  
Økonomiudvalg 

Jf. Styrelseslovens pgf. 18 har ”Økonomiudvalget indseende med de økonomiske og almindelige 

administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets 
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erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges 

kommunalbestyrelsen til beslutning. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

anliggender, der vedrører kommunens kasse‐ og regnskabsvæsen og løn‐ og personaleforhold.” 

Udvalg 

Jf. Styrelseslovens pgf. 21 ”bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for 

rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i 

overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, 

at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til 

kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.” 

Borgmesteren 

Jf. Styrelseslovens pgf. 31 ”har Kommunalbestyrelsesformand den øverste daglige ledelse af 

kommunens administration. Formanden fordeler sagerne til de pågældende udvalg og drager 

omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges denne med 

eventuelle erklæringer. Formanden påser sagernes ekspedition og udfærdiger om fornødent 

forskrifter herfor. Formanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden 

fornøden bevilling.” 

Kommunaldirektøren og forvaltningerne 

Kommunaldirektøren er over for borgmesteren ansvarlig for efterlevelse af bestemmelserne i 

kasse‐ og regnskabsregulativet.  

Kommunaldirektøren og Forvaltningschefer er som Chefgruppe endvidere ansvarlig for 

efterlevelse af de bestemmelser som følger af bilag udarbejdet i tilknytning til regulativet.  

De respektive forvaltnings‐ og afdelingschefer er ansvarlige for regulativets overholdelse inden 

for eget ansvarsområde. 

1.4 Definition af det økonomiske ansvarshierarki i organisationen 
Samsø Kommunes organisation er opbygget i forvaltninger og afdelinger. Nogle afdelinger 

fungerer som stabe direkte under Kommunaldirektøren. Organisationsstrukturen er politisk 

besluttet. Afdelingerne har et decentralt ansvar for alle deres økonomiske handlinger og er 

overfor det politiske niveau forpligtet til at overholde rammer og mål.  

Den vedtagne organisationsstruktur giver dog mulighed for at underopdele en afdeling i grupper 

eller teams med et ledelsesniveau under afdelingschefen. I forhold til efterlevelse af regulativets 

bestemmelser er det dog afdelingschefen, der står til ansvar for alle økonomiske handlinger for 

deres område. 

Særligt i de større afdelinger kan økonomi‐ og budgetansvaret være uddelegeret til 

Afdelingsledere/Gruppeledere/Koordinatorer. I det efterfølgende vil begrebet ’budgetansvarlige’ 

blive brugt, hvilket skal sammenholdes med den enkelte forvaltning og afdelings 

organisationshierarki. Ligeledes er Samsø Kommunes organisation udformet således at nogle 
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forvaltningschefer direkte har en afdeling under sig, hvorfor disse afdelinger ikke har en 

afdelingschef, men derimod kan have afdelingsledere/gruppeledere/koordinator. Samtlige 

budgetansvarlige er derfor forpligtiget og ansvarlige for regulativets overholdelse. 

Det ansvarsmæssige hierarki i Samsø Kommune er således opbygget: 

1. Kommunaldirektøren 

2. Forvaltningschefer 

3. Afdelingschefer 

4. Afdelingsledere/Gruppeledere/Koordinatorer   

I Samsø Kommune er alle chefer og ledere forpligtet til at leve op til det to‐delte lederskab, 

således at ledelsesansvaret gælder både egen forvaltning/område og samtidig medansvar for 

hele kommunen. 

 

1.5 Ajourføring 
Det er Kommunalbestyrelsen, der vedtager reglerne i Regulativet og alle ændringer af 

Regulativets rammebetingelser. Økonomiudvalget udarbejder og foretager indstilling til 

Kommunalbestyrelsen om ændringer til kasse‐ og regnskabsregulativet. 

Kommunaldirektøren og Forvaltningschefer har som Chefgruppe pligt til at følge lovændringer 

og øvrige udefra kommende ændringer, der kan have betydning for kasse‐ og regnskabsvæsen. 

Chefgruppen skal på eget initiativ sende forslag til ændringer af Regulativets rammebetingelser 

som følger af lovændringer og øvrige udefra kommende ændringer, til beslutning i 

Kommunalbestyrelsen. 

Chefgruppen skal endvidere på eget initiativ foretage tekniske og redaktionelle 

konsekvensændringer af Regulativet som følge af beslutninger i Kommunalbestyrelsen, der har 

direkte betydning for de regler, der er fastsat i Regulativet. 

Kommunalbestyrelsen og kommunens revision skal inden ikrafttræden orienteres om 

ændringerne. 

Chefgruppen har ret og pligt til at ajourføre samtlige bilag, som er knyttet til kasse‐ og 

regnskabsregulativet så som forretningsgangsbeskrivelser, instrukser, vejledninger mv., så de 

opfylder Kommunalbestyrelsens overordnede regler men samtidig er tilpasset til en 

tidssvarende håndtering af kommunens kasse‐ og regnskabsvæsen. 

Kommunens revision skal ligeledes underrettes om alle ændringer af bilag, før evt. ændringer 

kan træde i kraft. 

Økonomiafdelingen og Økonomichefen har ligeledes pligt til og ansvar for at bistå chefgruppen, 

således at de på bedst mulige måde kan opfylde deres ovenstående pligt. Som central 
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stabsfunktion bistår Økonomiafdelingen på tværs af forvaltningerne til en overordnet 

ajourføring af kasse‐ og regnskabsregulativet. 

2. Budget og budgetproces 

2.1 Generelle principper 
De grundlæggende principper for kommunernes budget og regnskabsprocedure findes i 

Styrelsesloven, og i regler fastsat af Økonomi‐ og Indenrigsministeriet. Reglerne er beskrevet i 

Budget‐ og Regnskabssystem for kommunerne. 

2.2 Budgetprocedure 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 (KB 425) at proceduren for udarbejdelse af fremtidige 

budgetter, hvert år inden udgangen af marts måned, skal godkendes i Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. Den politiske godkendelse sikrede, at politikerne hvert år forholder sig til, 

om fremgangsmåden er hensigtsmæssig, eller om den bør tilpasses. Det kan både være i forhold 

til noget, der kommer udefra eller til Kommunalbestyrelsens eget ønske om at afprøve nye 

metoder, samt forbedre de hidtil anvendte.  

For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring skal budgetproceduren 

foregå efter en nærmere fastsat strategi. Strategien udformes af kommunalbestyrelsen forud 

for det videre budgetarbejde. 

Der besluttes en tids‐ og handleplan, der dækker alle planlagte møder (herunder overvejede 

ekstramøder), alle formelle frister og internt formulerede frister samt kortfattet angivelse af, 

hvem der står for de forskellige delprocesser til den kommende budgetlægning. Sammen med 

Samsø Kommunes økonomiske politik udgør dette en såkaldt styringsmodel for 

budgetproceduren. 

Kommunaldirektøren har med baggrund i denne styringsmodel ansvar for, at der udarbejdes en 

beskrivelse af den praktiske proces for budgetlægningen. 

Budgetmaterialet til budgetseminaret udarbejdes af kommunaldirektøren og chefgruppen samt 

økonomiafdelingen.  

Den konkrete instruks ses i ’Bilag 3 Budgetlægningen’. 

2.3 Budgetbemærkninger 
Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag 

ledsages af budgetbemærkninger, der i nødvendigt omfang forklarer baggrund og 

forudsætninger for budgettets poster. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der som led i opfyldelsen af Styrelseslovens regler og 

jævnfør den vedtagne styringsmodel skal fokuseres på konkrete mål for politikområderne for 

det enkelte budgetår. I denne sammenhæng skal fokus være lige stort på budgetåret såvel som 
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de tre obligatoriske overslagsår. Samsø Kommune har dermed valgt at lægge reelle fire‐

årsbudgetter. 

Budgetbemærkningerne i Samsø Kommunes budget skal leve op til den vedtagne 

styringsmodels standarder, og at der samtidig som grundlag for budgettet bliver redegjort for 

beregningsforudsætningerne til budgettet – herunder relevante nøgletal. 

 

3. Økonomisk styring og bevillingsregler 

3.1 Økonomisk styringsprincip 
I Samsø Kommune bliver ramme‐ og målstyring anvendt som hovedprincip for økonomisk 

styring. 

‐ Rammestyring skal forstås som den politisk tildelte økonomiske ramme til et givet 

område.  

‐ Målstyring skal forstås som det politisk fastsatte serviceniveau samt konkrete 

målsætninger for samme område. 

Samtlige områder af kommunens virksomhed skal kunne beskrives af mindst et mål og en dertil 

hørende økonomisk ramme. Styringen af mål og økonomi bygger på opfølgning, evaluering og 

dokumentation af forholdet mellem de fastsatte mål og de dertil anvendte ressourcer. 

Rammestyring kan ikke tilsidesættes af målstyring; dvs. at målstyring skal udøves inden for den 

tildelte ramme. 

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for styring af Samsø Kommunes økonomi. 

Chefgruppen har ansvaret for den praktiske udmøntning af den økonomiske styring, herunder 

udarbejdelsen af handleplaner mv. til opfyldelse af politiske mål og udarbejdelse af regnskab. I 

forhold til opfyldelsen af de vedtagne mål skal Chefgruppen sikre en effektiv 

ressourceanvendelse samt en meningsfyldt dokumentation om indsats og resultat til 

kommunalbestyrelsen. 

Som styringsværktøj for overholdelsen af beskrevne styringsprincipper er aktiviteter i Samsø 

Kommune underlagt en overordnet årscyklus, som skaber sammenhæng mellem økonomi og 

mål og grundlæggende består af aftalekontrakter, dialogmøder, temadag, budgetseminar mv. 

samt budgetopfølgning og regnskabsaflæggelsen, som igen indgår i næste års aftalekontrakt, 

jf. ’Bilag 1 årscyklus’.  
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3.2 Økonomisk politik 
For at sikre at Samsø Kommune forbliver en langfristet bæredygtig virksomhed indgår der i 

kasse‐ og regnskabsregulativet en række overordnede principper og målsætninger som dermed 

danner rammer for styring og sikrer kontinuitet hen over årene.  

‐ At skabe et ansvarligt budget, defineret ved driftsmæssig balance, bestående af løbende 

driftsindtægter og ‐udgifter samt afdrag og renter. 

o Anlægsprojekter kan finansieres af opsparede likvide midler eller der kan 

optages lån efter lånebekendtgørelsen. 

o Der indgår 3 overslagsår i budgetlægning således at driftsmæssig balance sikres 

fremadrettet.  

o Der anvendes KL’s tilskudsmodel i forbindelse med budgettering af Kommunens 

indtægtsgrundlag i overslagsårende.  

o Som udgangspunkt anvendes KL’s pris og lønskøn i forbindelse med 

fremskrivning af budgetterne.  

‐ At udarbejde realistiske budgetter, hvor serviceniveau og udgiftsniveau er i 

overensstemmelse. 

‐ At forvaltningerne og afdelingerne overholder deres budgetter. 

‐ Det indgår at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.  

‐ At de løb der ved budgetlægning er bevilget til konkret beskrevne formål betragtes som 

øremærkede, og såfremt de ikke anvendes, tilgår kassen vedr. regnskabsafslutningen. 

‐ At kommuneskatteprocent og grundskyldpromille som udgangspunkt holdes konstant, 

men i øvrigt bliver taget op til hver budgetlægning. 

‐ At kassebeholdningen har en størrelse, der sikrer kommunens økonomiske handlefrihed 

og tilgodeser de finansielle udsving, som er i løbet af året. Kassebeholdningen er 

defineret som de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen.  

‐ At lån og leasing følger Samsø Kommunes lånepolitik og bliver belyst med 

gennemsigtighed. 

Ved den årlige budgetlægning skal der i forlængelse heraf sikres at disse principper og 

målsætninger bliver overholdt. 

3.3 Bevillingsregler 
I den kommunale styrelseslov og i Budget‐ og Regnskabssystemet for kommuner er der fastsat 

overordnede regler for kommunernes bevillingsstyring. Disse regler suppleres med lokalt 

fastsatte regler, der skal sikre en hensigtsmæssig og betryggende varetagelse af de økonomiske 

dispositioner i kommunens forvaltninger og afdelinger. 

Vejledning og specifik oversigt findes i ’Bilag 4 Retningslinjer til håndterning af bevillingsregler’. 

Formål 

En bevilling for et givet område består af en budgetramme. Samsø Kommunes samlede bevilling 

vedtages i Kommunalbestyrelsen.  
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Den samlede bevilling opdeles i henhold til den politiske struktur i nettobevillinger til de enkelte 

fagudvalg og Økonomiudvalg. Hvert udvalg har således bevillingsansvaret på eget området og 

kompetencen til at ændre bevillinger indenfor deres økonomiske ramme. En ændring af 

bevilling på centrale områder skal dog godkendes af Økonomiudvalg. Endvidere er fagudvalgene 

bundet af overordnede beslutninger fra Kommunalbestyrelsen samt af det politiske vedtaget 

serviceniveau. 

Fagudvalgets samlede bevilling opdeles i særskilte bevillinger til de enkelte forvaltninger og 

afdelinger. En afdelings samlede bevilling kan bestå af flere enkelte bevillinger, hvilket afhænger 

af om afdelingen berører flere forskellige driftsområder. Der kan være tale om en blanding af 

centrale og decentrale områder, samt om det er drift eller anlæg. 

Decentraliseringsprincip: 

I Samsø Kommune har afdelinger selv ansvaret for tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen 

inden for vedtagne mål og rammer. Igennem decentraliseringen opnår Samsø Kommune at 

afdelingscheferne på deres område har:  

‐ Handlefrihed til at tilrettelægge drifts‐ og udviklingsarbejdet ud fra såvel overordnede 

politiske som enhedens egne målsætninger. 

‐ Ansvar for anvendelse af enhedens samlede økonomiske ramme. 

‐ Overførselsadgang mellem regnskabsår. 

Decentral / central bevilling 

På driften skelnes der mellem områder, hvor afdelingen i højere grad kan påvirke styring samt 

områder, hvor afdelings indflydelse er begrænset. I Samsø Kommune er der valgt at inddele 

dette i begreberne decentral for de i højere grad styrbare områder og central for de i mindre 

grad styrbare områder.  

Det er hensigten at de fleste områder i kommunen er decentrale, således at 

Kommunalbestyrelsen kan justere politiske mål og økonomiske rammer, og at Samsø Kommune 

dermed så vidt som muligt følger Statens definition af serviceudgifter. Der er overførselsadgang 

for de decentrale områder.  

Der findes ikke en entydig definition af, hvornår et område betegnes som central fordi det er 

svært styrbart. Ud fra den historiske fortolkning i Samsø Kommune er der i ’Bilag 2 Oversigt over 

centrale konti’ angivet en oversigt over de centrale områder i kommunen (fx førtidspensioner, 

sygedagpenge, aktivitetsafhængig medfinansiering af sundhedsudgifter, visse pol. godkendte 

kontrakter, tjenestemandspensioner). Budgettet opgøres på baggrund af kalkulatoriske 

beregninger. Der er ingen overførselsadgang for de centrale områder – dvs. at et over‐ eller 

underskud afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.  

Overførselsadgang 

Kommunalbestyrelsen tager ved regnskabsafslutning stilling til om ikke forbrugte 

driftsbevillinger genbevilges i det følgende budgetår ved tillægsbevilling. Der kan søges om 
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genbevilling af ikke forbrugte midler på op til 10 pct. af det korrigerede decentrale nettobudget 

(ekskl. evt. tidligeres års genbevillinger). Opstår der et underskud, skal den budgetansvarlige 

afgive forklaring, og underskuddet skal som udgangspunkt modregnes i næste års budget. 

Underskuddet må være op til 5 pct. af det korrigerede decentrale nettobudget. 

Genbevilling gives på afdelingsniveau. Det er afdelingschefen, der har ansvar for udmøntning af 

genbevilling eller indhentning af underskud. 

Der er ikke adgang til genbevilling af overskud fra centrale områder. 

Er den samlede økonomi i fare, iht. Statens sanktionsmuligheder, grundet de samlede 

overførslers størrelse ved regnskabsafslutningen, skal Kommunalbestyrelsen gribe ind og finde 

en passende løsning for at tilrettelægge overførslerne på en forsvarlig måde. 

Driftsområde (politikområde) 

Da kommunen varetager en bred vifte af opgaver er det hensigtsmæssigt at gruppere opgaverne 

i sammenhængende driftsområder. På grund af driftsområdernes fælles karakter, i forhold til 

lignende opgaver eller samme målgruppe, kan de også betegnes som politikområder. 

Driftsområder er forankret i udvalgsstrukturen, således at et driftsområde kun kan ligge i et 

udvalg. 

Omvendt kan flere afdelinger eller forvaltninger varetage opgaver på samme politikområde. 

Udvalg 

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet fremgår de enkelte bevillinger af 

budgettets bevillingsoversigt. Til hvert fagudvalg og Økonomiudvalget er der afgivet en samlet 

nettodriftsbevilling. 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget er overfor Kommunalbestyrelsen ansvarlige for, at budgettet 

anvendes i overensstemmelse med de politisk fastsatte mål, samt bevillingernes beløbsmæssige 

og materielle forudsætninger. 

Bevillingerne er fordelt på driftsområder, som yderligere er specificeret på afdelinger og deres 

opgaveområder, funktioner og omkostningssteder i form af budgetrammer. De 

budgetansvarlige ledere administrerer budgetrammerne efter decentraliseringsprincipperne og 

er ansvarlige for, at budgettet overholdes og anvendes i overensstemmelse med de politiske 

målsætninger. 

Anlæg 

Anlægsbevillinger kan være ét‐ eller flerårige og gives til anlægsudgifter og ‐indtægter på 

hovedkontiene 0‐6. 

Anlægsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen og kan meddeles på ethvert tidspunkt i 

regnskabsåret. 
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Det er en forudsætning for en anlægsbevillings udnyttelse, at der i budgettet er afsat 

rådighedsbeløb til finansiering af de med anlægsprojektet forbundne udgifter og indtægter. 

Ikke‐forbrugt rådighedsbeløb overføres ikke pr. automatik til det efterfølgende regnskabsår, selv 

om anlægsprojektet ikke er færdiggjort. Derfor skal rådighedsbeløbet behandles via indstilling 

på samme måde som overførslerne inden for driften. I ekstraordinære tilfælde, hvor 

finansieringen af et anlægsprojekt er hel‐ eller delvis ekstern, kan der overføres et merforbrug.  

Hvis et anlægsprojekt i det vedtagne budget ikke gennemføres eller anlægget afsluttes uden at 

hele rådighedsbeløbet anvendes, skal det afsatte rådighedsbeløb/det overskydende 

rådighedsbeløb tilføres kassen. Det anses ikke som det pågældende fagudvalgs budget.  

Økonomi‐ og Indenrigsministeriets bestemmelser fra Budget‐ og Regnskabssystem 

I Budget‐ og Regnskabssystemet for kommuner er der fastholdt yderligere bestemmelser til 

bevillingsregler, samt til den autoriseret kontoplan. Det er afdelingschefens forpligtelse, at disse 

bestemmelser ligeledes overholdes. 

 

4. Budgetopfølgning  
Dette afsnit omhandler opfølgningen af Samsø Kommunes budgetter, samt sikringen af 

overholdelse af selvsamme budgetter.  

4.1 Formål med budgetopfølgningen 
Der er fokuseret på, at få større sammenhæng og gennemsigtighed i mål og økonomi. Dette 

skyldes at kravene til kommunernes økonomi og økonomisk styrring med til stadighed strammes 

samt det faktum at Samsø Kommune år efter år stilles overfor nye udfordringer og forandringer. 

Ordet forandringer dækker her over både forandringer, der er vedtaget i kommunens budget 

eller forandringer fremkommet af andre politiske beslutninger samt andre eksterne faktorer. 

Budgetopfølgningen er et redskab til koncernstyringen i Samsø Kommune og derfor mere end 

en status og en prognose for det forventede regnskab. Budgetopfølgningen giver 

beslutningstagerne muligheden for styring af virksomheden og skaber gennemsigtighed i 

forhold til økonomi, aktivitet, kvalitet og effekt. 

Foruden at sikre overholdelse af daglig drift indgår budgetopfølgningerne i Samsø Kommunes 

årscyklus og er bindeled mellem regnskab og budgetlægning over årene, samt opfølgning på 

budgetændringer og besparelser og effektiviseringer.     

De budgetansvarlige på fagområderne har pligt til at foretage opfølgning på deres områder, jf. 

’Bilag 5 Ledelsestilsyn’.  
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4.2 Budgetopfølgninger til politisk behandling 
I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som 

udgangspunkt udmøntes 4 af årets  budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først 

fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til 

med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.  

De politiske budgetopfølgninger har  skæring  31. januar, 31. marts, 31. maj og 30. september.   

Disse budgetopfølgninger vil komme til politisk behandling i Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelsen på næstkommende mulige møderunde. Grunden til betegnelsen 

’næstkommende mulige møderunde’ skyldes at budgetopfølgningen først behandles i sit 

tilhørende fagudvalg og at der derved kan opstå forskydninger. Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen vil herefter få et samlet overblik over budgetoverholdelsen på alle 

fagområder. Som regel påregnes der 6‐8 uger fra en skæringsdato til sagen behandles af 

Kommunalbestyrelsen.  

Ligeledes kan tilpasning til årets mødekalender medføre forskydninger omkring ferieperioder,  

hvor budgetopfølgningen kan blive tvunget til at blive fremlagt Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen som et orienteringspunkt eller helt bortfalde. Dette sker efter aftale med 

Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Budgetopfølgningen pr. 31. maj udsendes som 

orientering til Kommunalbestyrelsen i juni og behandles på møderunden i august. 

 

4.3 Budgetopfølgningsproceduren 
Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen økonomiske rapporter for samtlige 

afdelinger og områder i Samsø Kommune. Flere afdelinger og områder belyses med flere 

rapporter alt efter behovet for information. 

Disse rapporter er grundlaget for en økonomisk analyse, der medfører en prognose for årets 

resultat i en afdeling eller på et område. Ligeledes fokuseres der på de forventede afvigelser og 

risikoområder, som Økonomiafdelingen ønsker at rapportere til forvaltningscheferne. 

Økonomiafdelingen afholder månedlige møder med forvaltningscheferne omkring deres 

områder, og til disse møder kan forvaltningscheferne frit indkalde ledere  m.fl., hvis der et 

behov for eller ønske om det.  Enkelte udvalgte områder følges særligt tæt med henblik på 

hurtig indgriben. Et eksempel herpå er Overførselsområdet, hvor forandringer løbende 

kommunikeres direkte til lederen for Jobcenteret. 

Ud over afvigelser og forandringer, drøftes forventninger og strategier, der kan medføre 

ændringer i det forventede regnskab. 

Det er Chefgruppen bestående af Kommunaldirektøren og forvaltningscheferne, der fremlægger 

den endelige budgetopfølgning for fagudvalgene og sidenhen Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.   
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4.4 Budgetopfølgninger hen over året 
Det er vigtig at se budgetopfølgningen som en del af Samsø Kommunes årscyklus, hvilket 

betyder at der ikke er tale om en første og sidste budgetopfølgning, men i stedet løbende 

periodebestemte budgetopfølgninger, hvor bl.a. budgetlægning og årsregnskab påvirker fokus. 

Således vil konklusionen i budgetopfølgningen for december alt andet lige have en direkte 

indflydelse på budgetopfølgningen for januar, på trods af at der er tale om et nyt regnskabsår. 

Budgetopfølgningen ultimo januar: Der er primært fokus på eventuelle ændrede 

forudsætninger for budgettet ved budgetopfølgningen ultimo januar. Formålet med dette er 

dels, at der hurtigt kan reageres på eventuelle ændrede budgetforudsætninger og dels, at de 

kan indgå i budgetarbejdet for næste år – enten i form af en teknisk tilretning af budgettet eller 

en politisk udvidelse af budgettet 

Budgetopfølgningen ultimo marts: Der er primært fokus på, om budgettet forventes at holde. 

Der udover kan væsentlige forandringer indgå i næste års budgetarbejde.  

Budgetopfølgningen ultimo maj: Forsat fokus på, om budgettet forventes at holde. Det 

primære fokus er indarbejdelsen af det foregående års overførsler‐ hvordan underskud 

indhentes samt strategi for fordeling af overskud. 

Budgetopfølgningen ultimo september: Der er primært fokus på forventningerne til 

årsresultatet med henblik på overholdelse af kommunens anlægs‐ og driftsramme. Der holdes 

fokus på refusioner og mellemkommunale afregninger med henblik på regnskabsaflæggelsen. 

Endvidere er fokus rettet imod næste årscyklus.  

4.5 Handlekompetencer 
Såfremt der i den månedlige budgetopfølgning fremstilles en væsentlig negativ afvigelse skal 

chefgruppen hurtigt gribe ind med henblik på at ændre det forventede negative årsresultat. 

Chefgruppen har tidligere fået bemyndigelse til at handle øjeblikkeligt for at undgå Statens 

sanktioner, jf. politisk sag (KB 351 fra d. 11. oktober 2011): 

”Direktionen bemyndiges til straks ‐ efter høring i MED‐organisationen og diverse råd, at træffe 

beslutning om tilpasning af budgettet, hvis dette ikke kan holde, også hvis dette måtte kræve 

tilpasning af serviceniveauet.” 

Tiltag skal godkendes af udvalgsformændene og Kommunalbestyrelsen skal orienteres. 

 

5. Regnskab 

5.1 Formål og vilkår 
Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i det 

forgangne regnskabsår. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens 
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økonomiske stilling. Således giver årsregnskabet et retvisende billede af kommunens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt årets økonomiske resultat. 

Årsregnskabet med tilhørende bilag bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der 

skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse i Økonomi‐ og 

Indenrigsministeriets Budget‐ og Regnskabssystem for kommuner. 

5.2 Anvendt Regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis i Samsø Kommune er underlagt de love, der er udstedt af 

folketinget, samt de regler og vejledninger, der måtte komme fra ministerier og KL. 

Da der med jævne mellem sker større og mindre korrektioner kan den anvendte 

regnskabspraksis i Samsø Kommune ses i bilag 13 ’Anvendt Regnskabspraksis’.  

5.3 Regnskabsbemærkninger 
I forbindelse med aflæggelse af Kommunens regnskab vil årsresultatet blive holdt op imod den 

oprindelige bevilling for hvert bevillingsområde. Dette vil resultere i en række bemærkninger, 

der har til formål at forklare eventuelle afvigelser af en særlig karakter. 

Regnskabsbemærkningerne kan have udspring i de mål og visioner der blev opsat ved 

budgetlægningen, hvorfor regnskabsbemærkningerne vil kunne ses som opfølgning på 

budgetbemærkningerne fra budgetlægningen.  

Indholdet i regnskabsbemærkningerne vil langt hen af vejen have en direkte tilknytning til årets 

sidste budgetopfølgning. 

5.4 Projektregnskaber 
Samsø Kommune har gennem tiden ansøgt og modtaget midler til en række projekter. Alt 

afhængigt af, hvilke myndigheder og instanser, der tildeler Samsø Kommune midler, så vil der 

som ofte være et krav om en form for projektafslutning i form af et projektregnskab. I Samsø 

Kommune sker ansøgning om midler for det meste decentralt, hvilket betyder at ansvaret for 

projektet ligger i den afdeling/forvaltning, der har ansøgt midler. Dette ansvar omfatter at 

overholde de interne retningslinjer for projekter: 

1. Projekter i Samsø Kommune skal være i overensstemmelse med besluttede mål og 

strategier  

2. Alle relevante afdelinger i kommunen (dvs. alle som skal bidrage i projektet) skal 

inddrages i udarbejdelsen af en projektansøgning 

3. Så vidt muligt drøftes og godkendes ansøgninger om projekter med ekstern finansiering 

i det relevante fagudvalg inden fremsendelse af ansøgningen. 

a. I nogle tilfælde kan dette af tidsmæssige årsager ikke lade sig gøre. I disse 

tilfælde afstemmes ansøgningen med udvalgsformanden, og fagudvalget 

orienteres om ansøgningen på førstkommende møde. 

b. Hvis Økonomiudvalget er det relevante udvalg, afstemmes med borgmesteren. 
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4. Projekter med et samlet budget i projektperioden på 500.000 kr. eller derover skal 

politisk godkendes af det relevante fagudvalg, inden de igangsættes. 

5. Projekters egenfinansiering afholdes inden for fagudvalgets egen bevillingsramme. 

6. Budgetopfølgningen for projekter indgår med en særskilt opgørelse i den løbende 

budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen. 

7. Ved projektafslutning fremlægges resultaterne for det relevante fagudvalg til evaluering 

og evt. forankring. Såfremt fagudvalget ønsker projektet forankret, fremlægges det for 

Kommunalbestyrelsen.  

Ved tilsagn om projektmidler, har den budgetansvarlige i afdelingen ansvaret for, at de oplyste 

krav fra modtaget tilsagnsskrivelse bliver opfyldt. Inden der afholdes udgifter i forbindelse med 

projektet, kontaktes Økonomiafdelingen med henblik på at få oprettet kontonummer til 

kontering af udgifter og indtægter til projektet. Bogføring og opfølgning foretages inden for 

afdelingen, mens Økonomiafdelingen i aftalt omfang kan yde rådgivning i forbindelse med 

projektet. Såfremt økonomiafdeling skal bistå med bogføringsopgaver eller andet, skal dette 

ligeledes aftales særskilt inden projektstart. 

Projektregnskaber til godkendelse udarbejdes som udgangspunkt af den afdeling eller 

forvaltning, som har budgetansvaret for projektet. Ved samarbejde på tværs af afdelinger 

og/eller forvaltninger bør der før projektets påbegyndelse aftales, hvem der udarbejder og er 

ansvarlig for projektets regnskab. Såfremt der ønskes bistand fra stabene bør disse kontaktes fra 

start.  

Drejebog til projektopstart og projektregnskaber ses i bilag 11. 

6. BOGFØRINGSPROCESSEN – BUDGETANSVARLIGHED 

6.1 Generelt 
De budgetansvarlige i Samsø Kommune har for eget ansvarsområde – udover ansvaret for at 

overholde mål og rammer – ansvaret for betaling og bogføring af regnskabsbilag og beslægtede 

opgaver. 

Den enkelte budgetansvarlige skal derfor være rustet til at varetage denne opgave. 

6.2 Krav til de budgetansvarlige 
Korrekt bogføring og god bogføringsskik  

Kommunaldirektøren og Økonomichefen er ansvarlig for retningslinjer for korrekt bogføring, 

således at Samsø Kommune følger god bogføringsskik. Dette indbefatter at alle betalinger og 

bogføringer skal ske elektronisk via Samsø Kommunes økonomisystem – KMD OPUS Økonomi.  

Den budgetansvarlige har det fuldstændige ansvar for, at betaling for en given vare eller ydelse 

ligger inden for de rammer og de mål, der er besluttet af Kommunalbestyrelsen for det område, 

den enkelte har budgetansvar for. 
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Forud for ordreafgivelse (fx bestilling af en vare, ydelse eller afgivning af en bevilling på det det 

sociale område til en borger) skal den budgetansvarlige gøre sig bevidst om, hvorvidt udgiften 

kan indeholdes i bevillingsrammen, da der ikke må afholdes udgifter uden bevilling. 

Den budgetansvarlige har altid ansvar for, at kravene til godkendelse af bilag bliver overholdt, 

jf. ’Bilag 9 Udbetalinger og Udgiftsbilag’. 

Særligt gælder at ingen medarbejdere eller ledere må oprette udgiftsbilag/udbetale midler til sig 

selv eller sine nærtstående uden anden godkendelse. Sådanne betalinger skal altid godkendes af 

nærmeste overordnede leder eller undtagelsesvis til en medarbejdere i økonomiafdeling inden 

udbetaling. 

6.3 Bogføringsgrundlag 
Grundlaget for bogføring og betaling er originale regnskabsbilag. Det vil sige, at der skal 

foreligge et bilag ‐ i hovedreglen i form af en elektronisk faktura – som svarer til den vare eller 

ydelse, der er leveret. Det er den budgetansvarliges ansvar, at der er sikkerhed for, at 

oplysningerne på fakturaen svarer til den modtagne vare eller ydelse. 

Procedure vedrørende udgiftsbilag ses i ’Bilag 9 Udbetalinger og Udgiftsbilag’. 

I tilrettelæggelsen af forretningsgange skal den budgetansvarlige iagttage ’God Økonomistyring’, 

jf. ’Bilag 10 God økonomistyring i Kommunerne’. Ved ’God Økonomistyring i Kommunerne’ 

træffes de beslutninger og udføres de forhandlinger, der for Samsø Kommune sikrer den størst 

mulige opfyldelse af målene med den mindste ressourceindsats. 

’God Økonomistyring i Kommunerne’ udmøntes endvidere i en styringskultur som er 

kendetegnet ved at man som ansat i Samsø Kommune: 

‐ Udviser økonomisk ansvarlighed og helhedssyn 

‐ Stiller spørgsmål og søger forklaringer 

‐ Altid er på omkostningsjagt 

Ud fra kravene i ’God Økonomistyring i Kommunerne’ til effektivitet, skal så få personer som 

muligt involveres i bogføringen af den enkelte transaktion. Arbejdsgange og interne kontroller 

skal derfor tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, jf. ’Bilag 5 Ledelsetilsyn’. 

6.4 Kontrakter og Indkøb 
Kommunens indkøbs‐ og udbudspolitik skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

Chefgruppen har ansvaret for, at der udarbejdes en indkøbspolitik, som ud over de politiske 

målsætninger fastsætter principperne for indkøb og indgåelse af indkøbsaftaler, jf. ’Bilag 12 

Indkøbspolitik’. 

Chefgruppen har ansvaret for at overholde indkøbspolitikken og dermed udnytte fælles 

indkøbsaftaler. 
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Den budgetansvarlige på et givet område skal tage stilling til, i hvilket omfang den enkelte 

medarbejder kan foretage bestilling af varer og ydelse samt godkende modtagelsen af varen 

eller ydelsen. 

Leasingaftaler behandles forskelligt alt efter om aftalen finansierer drift eller anlæg. Hvis 

værdien af det leasede aktiv er så stor, at det ellers ville skulle finansieres med et lån, svarer det 

til en kommunal anlægsopgave og skal behandles på samme måde.  

Det betyder derfor, at aftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen for at kunne træde i kraft, 
da værdien af aftalen skal kunne rummes inden for den kommunale låneramme.  
Større leje‐ og leasingaftaler vedr. finansiering af driftsanskaffelser skal godkendes af 

Økonomiudvalget, mens mindre aftaler kan godkendes administrativt. Ved mindre aftaler 

forstås en ydelse med en kontraktsum på under 200.000 kr. over en fireårig periode.  

I alle tilfælde skal den centrale økonomiafdeling gennemgå og validere samtlige leasingaftaler 

før indgåelse eller politisk behandling. 

7. FINANSIEL STYRING OG BETALINGSFORMIDLING 

7.1 Finansiel styring 
Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede regler for Samsø Kommunes finansielle 

styring, herunder anbringelse af midler, lånoptagelse, leje og leasing samt anvendelse af 

finansielle instrumenter. 

Kommunaldirektøren har ansvaret for at udmønte disse regler i praksis, idet styrelseslovens § 41 

dog fastsætter, at kun Kommunalbestyrelsen kan optage lån. 

Proceduren findes i ’Bilag 7 Låne‐ og finanspolitik’. 

7.2 Betalingsformidling 
Alle ind‐ og udbetalinger skal principielt bogføres forinden de effektueres. 

Den kommunale betalingsformidling er i vidt omfang lovreguleret. Således skal betalinger til 

borgere, leverandører m.v. foregå elektronisk, jf. ’Bilag 9 Udbetalinger & Udgiftsbilag’. 

Alle ind‐ og udbetalinger skal derfor som udgangspunkt ske igennem Samsø Kommunes centrale 

betalingssystemer for debitorer og kreditorer, således, at man på denne måde sikrer bogføring i 

sammenhæng med betalingen. 

Med henblik på opnåelse af størst mulig administrativ effektivitet og sikkerhed har Samsø 

Kommune valgt så vidt muligt ikke at benytte kontanter eller checks som betalingsmidler. 

Enhver form for ind‐ og udbetaling skal ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko være 

underlagt kontroller som en integreret del af budgetansvar og forretningsgange vedrørende IT‐

systemer. 
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7.3 Kontante betalinger 
Er det for et områdes almindelige drift af pædagogiske eller andre hensyn påkrævet at anvende 

kontanter til indbetaling eller udbetaling, kan der oprettes kontantkasser. 

Disse kan f.eks. være: 

•  kasseapparater til modtagelse af betalinger i caféer eller lign. 

•  aftalte forskud til personale, der har behov for lejlighedsvise mindre kontantudlæg 

•  automater mv. 

Hvor der undtagelsesvis oprettes kontantkasser, skal der tilrettelægges et tilstrækkeligt internt 

kontrolniveau ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, jf. ’Bilag 5 Ledelsestilsyn’. 

Ligeledes skal der ved alle kontantkasser foreligge en instruks vedrørende optælling, opbevaring 

mv. 

 

7.4 Bankkonti 
Alle bankkonti, der anvendes i forbindelse med Samsø Kommunes virksomhed skal oprettes i 

Samsø Kommunes navn. 

Ingen medarbejder ved Samsø Kommune må have enefuldmagt til at hæve på bankkonti i 

kommunens navn. 

Bankkonti oprettes i henhold til reglerne om underskriftsbemyndigede. 

For at kunne sikre hensigtsmæssige og enkle arbejdsgange kan borgmesteren og 

Kommunaldirektøren bemyndige enkelte medarbejdere i økonomiafdelingen til at foretage 

transaktioner fra netbank uden at en anden medarbejder skal godkende transaktionen. Der 

foretages et særlig ledelsestilsyn vedr. disse transaktioner. 

7.5 Afstemning af balance‐ og mellemregningskonti 
Økonomi‐ og Indenrigsministeriets budget‐ og regnskabssystem for kommuner indeholder en 

række tekniske konti til bogføring af midlertidige posteringer og til registrering af 

balanceforskydninger mv. 

Korrekt og fuldstændig afstemning af disse konti er en nødvendig forudsætning for sikring af, at 

kommunens samlede midler er anvendt i overensstemmelse med de besluttede formål. 

Kommunaldirektøren fastsætter nærmere regler for afstemning, jf. ’Bilag 6 Afstemning’. 
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7.6 Kommunens tilgodehavender 
Samsø Kommunes fordringer registreres elektronisk i ét system.  

Indbetaling skal som udgangspunkt ske elektronisk ved tilmelding til BetalingsService eller 

tilsvarende. 

Der udarbejdes nærmere regler for opkrævning og afskrivninger af tilgodehavender, jf. ’Bilag 8 

Tilgodehavender & Afskrivninger’. 

8. Ledelsestilsyn 

8.1 Indledning 
Overordnet arbejder Samsø Kommune med to former for ledelsestilsyn. Det faglige 

ledelsestilsyn og det økonomiske ledelsestilsyn. 

Det faglige ledelsestilsyn  

Det er Samsø Kommunes forvaltningschefer og afdelingschefer der har ansvar for, at der 

foretages et fagligt ledelsestilsyn. Indholdet i det faglige ledelsestilsyn kan variere i de forskellige 

afdelinger. De ansvarlige forvaltningschefer og afdelingschefer har pligt til at holde sig opdateret 

i ændringer vedrørende det faglige ledelsestilsyn.   

Tilsynet består i kontroller i forhold til: 

•  Overholdelse af lovgivning 

•  Målsætninger 

•  Kvalitetsstandarder 

•  Kompetenceplaner 

 

Det økonomiske ledelsestilsyn 

Som led i Samsø Kommunes decentrale økonomistyring, kan den enkelte afdelingschef, og 

dermed den budgetansvarlige, frit delegere til sine medarbejdere at varetage de økonomiske 

opgaver som f.eks. budgetopfølgning, bestilling af varer og bilagsbehandling. Som tidligere 

nævnt kan også afdelingsledere, gruppeledere eller koordinator være budgetansvarlige. 

Afdelingschefen har i den sammenhæng stadig ansvaret og skal derfor foretage et økonomisk 

ledelsestilsyn, jf. ’Bilag 5 Ledelsestilsyn’. 



 

18 
 

18 Kasse‐ og Regnskabsregulativ for Samsø Kommune 

8.2 Ledelsestilsyn generelt 
Da den enkelte budgetansvarlige ofte vil vurdere det som hensigtsmæssigt at uddelegere 

bilagsbehandlingen, skal vedkommende for at kunne leve op til sit ansvar, føre et økonomisk 

ledelsestilsyn. 

Den budgetansvarlige fastlægger, udover de i ’Bilag 5 Ledelsestilsyn’ fastsatte krav, selv niveauet 

for sit ledelsestilsyn under hensyntagen til bl.a. områdets størrelse og karakter, medarbejdernes 

erfaring og kvalifikationer, samt opgavens omfang m.v.  

Ledelsestilsynet skal udføres effektivt efter en vurdering af væsentlighed og risiko. 

Sigtet med ledelsestilsynet er primært rettet mod at sikre, at der er en god forståelse for 

økonomifunktionerne på et givet område, og at dette varetages betryggende. Ledelsestilsynet i 

dag tilrettelægges også således, at det erstatter en detaljeret kontrol. Der kan dog være tilfælde, 

hvor det er nødvendig med en detaljeret kontrol. 

Det vil sige, at den budgetansvarlige som hovedregel bør udføre sit ledelsestilsyn som led i sin 

budgetopfølgning, sin daglige ledelse og via stikprøver. 

Økonomiafdelingen kan kontaktes og være behjælpelig med rådgivning til de budgetansvarlige 

til deres beskrivelse af det økonomiske ledelsestilsyn. Rådgivningen kan bruges som inspiration 

til at udarbejde en beskrivelse af det økonomiske ledelsestilsyn. 

8.3 Økonomiske ledelsestilsyn i praksis 
Den budgetansvarlige vil som leder være i løbende dialog med sine medarbejdere om de daglige 
opgaver – herunder indkøb og bilagsbehandling. Typisk vil medarbejderne rådføre sig med 
lederen allerede inden indkøb af en vare eller tjenesteydelse, der ligger ud over det sædvanlige. 
 
Den løbende budgetopfølgning er også en del af den budgetansvarliges ledelsestilsyn, idet dette 
arbejde til dels giver chefer og ledere en naturlig indsigt i anvendelsen af budgetmidlerne, dels 
en mulighed for at gå i dialog med medarbejderne om enkeltposter. 
 
Den budgetansvarlige har pligt til at gennemføre stikprøvekontrol som en del af ledelsestilsynet. 
Denne kontrol tilrettelægges på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko.  
 

En mere konkret tilgang til det økonomiske ledelsestilsyn findes i ’Bilag 5 Ledelsestilsyn’. 
 

8.4 Dokumentation af ledelsestilsynet 
Den budgetansvarlige er forpligtet til at kunne dokumentere ledelsestilsynet. Dokumentationen 
skal have et omfang og en detaljeringsgrad, så den giver et godt og realistisk billede af 
ledelsestilsynet. 
Dokumentationen kan enten arkiveres i papirform eller elektronisk. I forbindelse med 
ledelsestilsynet er det vigtigt at den budgetansvarlige fører notater om udarbejdelsen af 
ledelsestilsynet. 
I forbindelse med introduktion til Økonomisystemet bliver alle afdelingschefer m.fl. instrueret i, 
hvilken rapport de med fordel kan lave ved hvert ledelsestilsyn, samt hvordan det er muligt at 
gemme rapporten elektronisk og gemme sine notater heri. 
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En rapport kan dog ikke dokumentere kvaliteten i den budgetansvarliges ledelsestilsyn, hvorfor 
det er væsentligt at der føres notater om det udarbejdede ledelsestilsyn. 
 

8.5 Ledelsestilsyn overfor den budgetansvarlige 
Der skal også føres et todelt  ledelsestilsyn over for den budgetansvarlige:  

1. Et ledelsestilsyn der omfatter  tilsyn med udbetalinger til den budgetansvarlige. 
2. Tilsyn med det beskrevne ledelsestilsyn der bliver udført af den 

budgetansvarlige/lafdelingslederen. 
 
 
Tilsyn gennemføres via stikprøvekontroller ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko over for 
hele organisationen. 
Det vil være naturligt, at visse områder, på grund af særlig risiko, enmandsbetjent virksomhed, 
manglende direkte ledelse eller lignende, vil være underkastet større kontrol end andre. 
 
Det er den budgetansvarliges nærmeste overordnede i forvaltningen, som dels har ansvaret for 
ovennævnte økonomiske ledelsestilsyn og dels har ansvaret for at der bliver udarbejdet en 
generel beskrivelse af ledelsestilsynet over for den budgetansvarlige.  
Beskrivelsen har til formål at informere de budgetansvarlige om det tilsyn, der foretages. Der vil 
herigennem blive udstedt klare retningslinjer for tilsynet og give tryghed i arbejdet for 
afdelingslederne.  
 
Økonomiafdelingen yder konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte. 
 
Økonomiafdelingen udarbejder i samarbejde med forvaltningscheferne en liste over de 
medarbejdere, som er blevet udpeget til at have budgetansvar, og hvilket område de har 
budgetansvar for.  
De budgetansvarliges arbejdsområder skal være klart afgrænset. 
 

9. Sikkerhed i adgangen til systemer 
 

I forbindelse med oprettelse af adgang til Økonomiske data er systemet bygget op med følgende 

automatiske kontroller: 

 Den budgetansvarlige kan ”kun” bogføre indenfor eget budgetområde. Undtagelser herfor 

er godkendt af økonomichefen og fremgår af undtagelsesliste. 

 Økonomisystemet er ”låst” og der bruges som hovedregel kun nem‐konto. 

 Økonomisystemet er ”låst” så man ikke kan lave manuelle udbetalinger uden en anden 

godkendelse. 

 Lønsystemet er ”låst” således at ingen medarbejdere kan indberette løn til sig selv.   
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20 Kasse‐ og Regnskabsregulativ for Samsø Kommune 

 Ved elektroniske bilag samt indscannede bilag kan der ikke ændres i betalingsoplysninger. 

 Medarbejderne er underlagt forskellige beløbsgrænser, hvilket mindsker større fejl og svig.  

Autoriserede personer 

Økonomiafdelingen administrerer adgang til økonomisystemer og tilkoblede fagsystemer. Kun 

relevante personer skal have rettigheder i systemet. 

Medarbejdere og ledere med bogføringsrettigheder tilkendes forskellige beløbsgrænser på 

indkøb/anskaffelser. Såfremt der skal bogføres udover max‐grænsen skal bogføringen 

godkendes af medarbejderens/lederens nærmeste overordnede.   

Reglerne for Datasikkerhed sikres ved kontrakt med udbyder, da kommunen ikke selv varetager 

drift af servere og programmer. 

Medarbejderne i Samsø Kommune har pligt til at kende og efterleve kommunens IT‐ 

sikkerhedspolitik. 

De budgetansvarlig har pligt til at sikre, at alt brugerstyring er ajourført og de autoriseret 

personer har adgang mv. 

De budgetansvarlige skal bede om oprettelse af medarbejdere i økonomisystemet og de 

tilkoblede fagsystemer. Herfor føres et særligt tilsyn, der også skal sikre at kun aktuelle 

medarbejdere har adgang og at adgangen er ajourført. 

Da flere fagsystemer har en direkte tilknytning til udbetalingssystemer gælder samme regler 

som ved udbetalinger og ved oprettelse af udgiftsbilag, jf. afsnit 6.2: 

Ingen medarbejdere eller ledere må oprette udgiftsbilag/udbetale midler til sig selv eller sine 

nærtstående uden anden godkendelse. Sådanne betalinger skal altid godkendes af nærmeste 

overordnede leder eller undtagelsesvis til en medarbejder i økonomiafdeling inden udbetaling. 
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21 Kasse‐ og Regnskabsregulativ for Samsø Kommune 

20. Bilag 
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Bilag 1 Å rscyklus 



Bilag 2: Oversigt over centrale konti
Serviceudgifter
Forvaltning Område Budget 2019

Direktion og Stabe Forsikring og Revision 1.459.000

Direktion og Stabe Politisk organisation 4.138.000

Direktion og Stabe Redningsberedskab 3.882.000

Direktion og Stabe Øvrige tværgående udgiftsområder 794.000

Direktion og Stabe Tjenestemandspensioner 1.862.000

Teknisk Forvaltning Jordforsyning 59.000

Teknisk Forvaltning Vejafvandingsbidrag 220.000

Teknisk Forvaltning Sælvig Havn -3.300.000

Teknisk Forvaltning Ballen Færgehavn -5.070.000

Teknisk Forvaltning Kommunale veje - pristalsregulering asfaltkontrakt 792.000

Børne- og Ungeforvaltning Fripladser og søskendetilskud (Dagplejen, børnehaver og SFO) 1.861.000

Børne- og Ungeforvaltning Sikrede døgninstitutioner 377.000

Børne- og Ungeforvaltning Bidrag til statslige og private skoler 3.458.000

Børne- og Ungeforvaltning Efterskoler 1.372.000

Børne- og Ungeforvaltning Produktionsskoler 245.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Samarbejdsaftale RegionMidt - korttidspladser 2.056.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Mellemkommunale betalinger ældreområdet 501.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Centrale udgifter soc. forvaltning 1.117.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Vederlagsfri fysioterapi 640.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Forsikr. Ledige ansat i kommuner 36.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Seniorjob til personer over 55 år. 583.000

Rederi Rederi - Buffer 2.048.000

Andre Udgifter
Forvaltning Område Budget 2019

Teknisk Forvaltning Renovation -282.000

Børne- og Ungeforvaltning Overførselsområdet - Sociale formål (tabt. arb. fortjeneste) 870.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Driftsregnskab Kildemosen fra boligkontoret -2.415.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Aktivitetsbestemt medfinansiering 17.153.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Integrationsprogram 269.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Introduktionsydelse 1.383.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Personlige tillæg m.m. - netto 968.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Førtidspension tilkendt før 1/7-14 16.547.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Førtidspension tilkendt efter 1/7-14 3.413.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Sygedagpenge 6.389.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Sociale formål 25.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Kontanthjælp og Uddannelseshjælp 4.626.000



Social- og beskæftigelsesforvaltning Boligydelser - netto 1.839.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Boligsikring - netto 747.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Dagpenge forsikrede 5.412.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Revalidering 1.693.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Løntilskud 7.787.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Ressourceforløb 2.625.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Ledighedsydelse 2.020.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Driftsudg. kom. beskæftigelsesindsats 1.148.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Beskæft.indsats forsikr. ledige 294.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Beskæftigelsesordninger 540.000

Udgår som central konto-området
Forvaltning Område Budget 2019

Direktion og Stabe Borgmesterens tilskudskonto 46.000

Direktion og Stabe EDB 7.177.000

Teknisk Forvaltning Forpligtende Samarbejdsaftale - Miljø 880.000

Teknisk Forvaltning Ejendomsservice (rengøring, Kantine, Onsbjerg gl. skole) 713.000

Teknisk Forvaltning Lystbådehavne 51.000

Teknisk Forvaltning Kommunale veje - vintertjeneste 733.000

Teknisk Forvaltning Forpligtende Samarbejdsaftale - Natur 102.000

Børne- og Ungeforvaltning Kommunal tandpleje 512.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning STU - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 695.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Råd og Foreninger 41.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Genoptræning - kørsel 173.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Alkoholbehandling 215.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Stofmisbrug 100.000

Social- og beskæftigelsesforvaltning Voksen Handicap 15.224.000
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Bilag 3 Budgetlægning 

1. Indledning 
Dette bilag beskriver, hvordan budgetlægningen og udarbejdelsen af budgetmaterialet i praksis angribes i 

Samsø Kommune. Først er vilkårene for budgetlægningen beskrevet, dernæst de opgaver der skal udføres, 

og de forskellige instansers rolle i budgetlægningen. 

Til sidst i dokumentet er der er en samlet oversigt over tidsplanen for budgetlægningen. 

2. Vilkår for budgetlægningen 
I dette afsnit redegøres for de vilkår, der har betydning for budgetlægningen. 

2.1. Budgetloven og aftalen mellem KL og Regeringen 

I marts 2012 blev Regeringen, Venstre og Det konservative Folkeparti enige om en budgetlov, der 

indeholder et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige sektor i Danmark. 

Hovedtanken med budgetloven er, at der fremover i forbindelse med finanslovsforhandlingerne skal 

fastlægges 4-årige udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. 

Udgiftslofterne skal medvirke til at sikre, at regeringens økonomiske planer overholdes, og at det 

strukturelle underskud ikke på noget tidspunkt overstiger 0,5 procent af BNP. 

I forhold til kommunerne fokuserer udgiftsloftet på de kommunale serviceudgifter, og dermed ikke 

anlægsudgifterne, udgifterne til overførsler og forsikrede ledige samt den aktivitetsbestemte 

medfinansiering. 

Udgiftsloftet vil udgøre en væsentlig rammebetingelse i forhold til kommende økonomiforhandlinger, men 

det er væsentligt at understrege, at lovforslaget også giver mulighed for en omfordeling mellem de 

gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne. 

Der er stadig årlige økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi. 

Hvilken indflydelse budgetloven konkret får for de årlige økonomiforhandlinger vides ikke på nuværende 

tidspunkt. 

2.2. Risiko for økonomiske sanktioner ved overskridelse af servicerammen 

Regeringen har via budgetloven indført økonomiske sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider de 

aftaler, der er indgået mellem Regeringen og KL. 

Vedrørende driftsbudgettet 

Kommunerne skal budgettere indenfor den fælles serviceramme for alle landets kommuner, der bliver 

udstukket i forhandlingerne mellem Regeringen og KL i juni 2013. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af 

at servicerammen holdes.  
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Hvis den samlede serviceramme overskrides for alle kommuner set under ét, straffes den enkelte 

kommune, der har overskredet servicerammen, med en betaling på 60 % af overskridelsen, mens der er en 

kollektiv straf til samtlige kommuner på de resterende 40 % af overskridelsen. 

Den konkrete serviceramme for en kommende budgetlægning bliver først afklaret ved budgetaftalen 

mellem Staten og KL i juni måned året forinden. 

Det er et mål for kommunens driftsbudget at holde sig indenfor servicerammen. 

Vedr. anlægsbudgettet 

Såfremt der ved økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales et anlægsloft for kommunerne, så skal 

kommunen forholde sig til problemstillingen til budgetlægningen for at undgå eventuelle sanktioner fra 

Statens side. 

2.3 Principper for Budgetlægningen 

Med henblik på at leve op til formålet i Kasse- og regnskabsregulativet, er der udarbejdet følgende 

principper for budgetlægningsprocessen. 

1. At samtlige kommunens områder indgår i budgetlægningen – opdelt efter forvaltnings- og 

afdelingsområder. 

2. At der hvert år vedtages en økonomisk politik indenfor de rammer som Staten har sat – herunder 

budgetlov og tilladte muligheder for skattestigninger. 

3. At grundbudget 1 (G1) indeholder alle op til budgetlægningens start allerede vedtagne politiske 

beslutninger. 

4. At grundbudget 2 (G2) indbefatter en absolut nødvendigt budgettilpasning af kommende års 

udgifter og indtægter. 

5. At besparelser skal medtænkes såfremt det er nødvendigt i forhold til den vedtagne økonomiske 

politik. 

6. At fokuspunkter belyser udpegede områder med det formål at evt. kunne ændre områdets budget 

og serviceniveau. 

7. At det skal være muligt at medtage uafsluttede sager af den ordinære politiske dagsorden såfremt 

Kommunalbestyrelsen ser det som nødvendigt at vurdere sagen i en bred budgetsammenhæng. 

8. At G2 vedtages politisk inden der foretages en politisk prioritering af evt. besparelser, evt. 

fokuspunkter og evt. uafsluttede sager. 

2.6 Budgetprocedure 

Budgetproceduren er tilrettelagt som en sammenhængende proces hen over året og sikrer at der skabes 

kobling mellem budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab og dermed sammenhæng henover årene. 

1. Der tages afsæt i den sidste budgetvedtagelse med de indeholdte mål. 

2. Målene følges op i aftalekontrakterne og drøftes på dialogmøder. I aftalekontrakterne får 

kommunalbestyrelsen desuden overblik over evt. problemstillinger på de forskellige 

serviceområder som kan medtænkes i den kommende budgetlægning. 

3. På baggrund af ovenstående udvælges på budgettemadagen de fokuspunkter, som kan indgå i den 

kommende budgetlægning. 



3 
 

4. På baggrund af det udarbejdede budgetmateriale drøftes på budgetseminaret de fokuspunkter og 

øvrige temaer som indgår i den kommende budgetlægning. Kommunalbestyrelsen indstiller et 

konkret og færdigt budget til Økonomiudvalget 1. behandling. 

5. Økonomiudvalget fremsender budgetoplægget til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.  

6. Der kan herefter fremsendes evt. ændringsforslag til 2. behandling i Økonomiudvalget. 

7. Økonomiudvalget udarbejder på baggrund et revideret budgetoplæg. 

8. Gruppeformænd for partier/lister, der ikke har sæde i ØU, deltager med ØU i et formøde til det 

møde, hvor ØU afslutter behandlingen af budgetforslaget. ( KB beslutning d.23 august 2011). 

9. Der fremsendes herefter evt. ændringsforslag (såkaldte underændringsforslag) til 

økonomiudvalgets reviderede budgetoplæg til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. 

10. Det reviderede budgetoplæg, som evt. ændres ud fra de fremsendte ændringsforslag 

(underændringsforslag), godkendes ved 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen. Budgettet er 

dermed vedtaget. 

3. Anlægsprojekter 
I budgetlægningen gennemgås og prioriteres alle både eksisterende anlægsprojekter og nye behov samt 

eventuelle ønsker.  

4. Administrativ ansvarsfordeling i budgetlægningen 
Det er kommunaldirektørens ansvar at sikre en tværgående koordinering mellem de forskellige 

forvaltningerne og stabsfunktionerne, at igangsætte en proces der sikrer at principperne overholdes og der 

udarbejdes et budgetmateriale. Det er forvaltningschefernes ansvar at bistå Økonomiafdelingen med 

tilvejebringelse af information og nødvendigt materiale til udarbejdelse af budgetmaterialet. 

Det er økonomichefens ansvar at udarbejde det samlede budgetmateriale og sammen med 

kommunaldirektøren at forestå budgetlægningsprocessen. 

5. Tidsplan for budgetlægningen 
Kommunalbestyrelsen vedtager i foråret en handle- og tidsplan for årets budgetlægning. 

Kommunalbestyrelsen er underlagt de love og frister, der er gældende vedrørende den kommunale 

budgetlægning. 

Udover fastlæggelse af tidsplan vil kommunalbestyrelsen i foråret taget stilling til udarbejdelsen af evt. 

fokuspunkter, der skal forelægge ved budgetseminaret i august.  
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Bilag 4 Retningslinjer til ha ndtering af bevillingsregler  

1. Kompetencer i økonomistyringen 

2. Skematisk oversigt over bevillings- og budgetansvaret 

3. Drifts-/Politikområder 

1. Kompetencer i økonomistyringen 
Som udgangspunkt kan der ikke uden politisk behandling i ØU/KB, ske budgetomplaceringer fra centrale konti, til 

hverken decentrale eller andre centrale konti, da de centrale konti er defineret som svære styrebare konti uden 

overførselsadgang. Dette betyder at et eventuelt over- eller underskud afregnes med kassen. Derfor kan uforbrugte 

midler, sidst på året, ikke benyttes til udligning af et decentralt underskud.    

En oversigt over de centrale konti/områder er oplistet i bilaget ’Kapitalmidler’. 

Den decentrale styring tillader at der budgetomplaceres mellem decentrale konti/områder. Dette må dog ikke 

medføre til en ændring af det politisk vedtaget serviceniveau. Det er alene Kommunalbestyrelsen der har 

kompetence til at ændre på det politisk vedtaget serviceniveau.   

På følgende områder kan der foretages budgetomplaceringer mellem fagudvalgene uden Økonomiudvalgets og 

Kommunalbestyrelsens godkendelse: 

· Afledte driftsbesparelser til finansieringer af investeringer af energibesparende foranstaltninger 

· Finansiering fra barselspulje 

· Trepartsinitiativer 

· Udmøntning af puljer 

Omplaceringer på disse områder foretages af og i samarbejde med Økonomiafdelingen. 

 

Puljer 

Puljebeløb afsættes på en række områder. Der kan, efter forud godkendte principper ved budgetvedtagelsen, ske 

neutrale omplaceringer fra puljen til de driftsområder, som er omfattet af puljen. Økonomiafdelingen administrerer 

udmøntningen af puljerne efter anvisning fra den puljeansvarlige forvaltningschef og i overensstemmelse med 

årsbudgettets forudsætninger og rammer, som disse er specificeret i budgettet og uddybet i 

budgetbemærkningerne. 
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2. Skematisk oversigt over bevillings- og budgetansvaret: 
(I skemaet er vist et eksempel for Socialforvaltningen) 

Politisk/administrativ 
myndighed:   

Ansvarlig for følgende niveau i 
kontoplanen   

Budget- og bevillingskompetence 

     

Kommunalbestyrelsen 
(Økonomiudvalget)  

Nettobevilling pr. udvalgsområde 
ØU      SKU      TU      EBU 

 

ØU/KB godkender bevillingsændringer 
mellem fagudvalgsområder og flytning 
mellem centrale og decentrale konti. 

     

Udvalget 

 

Driftsområder inden for Udvalget 
Beskæftigelse   Ældre   Sundhed 

 

Fagudvalget godkender budgetom-
placeringer fra et driftsområde til et andet 
inden for udvalgets samlede bevilling, dog 
således at en ændring af centrale midler 
godkendes af ØU/KB. 

     

Forvaltningen 

 

Budgetansvarsområder mv. indenfor 
driftsområdet 

SSO-Stab  Kildemosen Hjemmeplejen   

 

Forvaltningen godkender budgetom-
placeringer mellem 
budgetansvarsområder inden for samme 
driftsområde, dog uden at ændre det 
politisk vedtaget serviceniveau. 

     

Budgetansvarsområde 

 

Kildemosen 
 

Inventar Uddannelse Rammebevilling 

 

Afdelingen/teamet kan indenfor eget 
område foretage budgetomplaceringer 
mellem egne decentrale konti.  

 

 

Budgetændringer (tillægsbevillinger, omplaceringer m.v.) foretages efter de retningslinjer (forretningsgange) fastsat 

af Økonomiafdeling. 
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3. Drifts-/Politikområder 
0020  Samsø Kommune 

  

   15  Teknisk Udvalg 

    

    15-05  Jordforsyning og fast ejendom 

    15-10  Natur og miljø 

    15-15  Veje og trafik 

    15-20  Havne 

    15-25  Forsyningen 

    15-30  Beredskab 

    15-35  Teknisk Fællesfunktioner 

    

   30  Social- og Kulturudvalg 

    

    30-05  Børn- og Unge 

    30-10  Sundhed 

    30-15  Ældre og handicap 

    30-20  Beskæftigelse og ydelser 

    30-25  Kultur og fritid 

    30-30  Social Fællesfuntioner 

    

   40  Økonomiudvalg 

    

    40-05  Politisk organisation 

    40-10  Administrativ organisation 

    40-15  Fællesudgifter og - indtægter 

    40-20  Lønpuljer 

    40-25  Renter 

    40-30  Afdrag på lån 

    40-35  Finansiering 

    40-40  Balanceforskydninger 

    40-45  Likvide aktiver 

    40-50  Rederi 

    

   50  Erhverv- og Bosætningsudvalg 

    

   50-05  Erhverv og Udvikling 
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Bilag 5 - Ledelsestilsyn 
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Det faglige ledelsestilsyn består i kontroller i forhold til 

 

 Overholdelse af lovgivning 

 Målsætninger 

 Kvalitetsstandarder 

 Kompetenceplaner 
 

Det er Samsø Kommunes forvaltningschefers ansvar, at der foretages et fagligt ledelsestilsyn i forvaltningernes 
decentrale afdelinger. Indholdet i det faglige ledelsestilsyn kan variere i de forskellige forvaltninger og endvidere i 
forvaltningernes afdelinger. De ansvarlige forvaltningschefer og afdelingschefer har pligt til at holde sig opdateret i 
ændringer vedrørende det faglige ledelsestilsyn.   
 

Det økonomiske ledelsestilsyn 
 
Som led i Samsø Kommunes decentrale økonomistyrring, kan den enkelte afdelingschef, og dermed den 
budgetansvarlige, frit delegere til sine medarbejdere at varetage de økonomiske opgaver som f.eks. 
budgetopfølgning, bestilling af varer og bilagsbehandling.  
Afdelingschefen har i den sammenhæng stadig ansvaret og skal derfor foretage et økonomisk ledelsestilsyn. 



2 
 

 
Der er flere formål med udførelse af et økonomisk ledelsestilsyn. De væsentligste er: 
 

 Sikring af, at de økonomiske rammer anvendes korrekt 

 Sikring mod væsentlige fejl (ukorrekt bogføring mv.) 

 Sikring mod mistænkeliggørelse af medarbejdere 

 Sikring mod svig 
 

Hvis en budgetansvarlig/afdelingschef registrerer misforhold ved regler og forretningsgange, skal sagen straks 
undersøges. 
Hvis der er tale om fejl, skal der rettes op på disse. 
 
Nedenstående er en beskrivelse af, hvilket ansvar afdelingscheferne har på det økonomiske område, samt hvilket 
økonomisk ledelsestilsyn, de budgetansvarlige/afdelingscheferne har pligt til at udføre. 
 
Det økonomiske ledelsestilsyn skal omfatte følgende økonomiske opgaver: 
 

1. Sikring af et retvisende budget og budgetforudsætninger 
2. Løbende budgetopfølgning 
3. Aflæggelse af regnskab for anvendelse af midlerne 
4. Sikring af korrekt bilagsbehandling 
5. Sikring af et tilstrækkeligt internt kontrolniveau ved ”kasser” 
6. Afstemning af konti 
7. Opbevaring af værdier tilhørende andre 
8. Registrering af kommunens fysiske aktiver 
9. Overholdelse af kommunens økonomiske politikker 
10. Sikring imod svig 
11. Sikring af konkrete autorisationer i kommunens økonomi- og fagsystemer  

1. Sikring af et retvisende budget og budgetforudsætninger 
Med hensyn til budgettet har den ansvarlige budgetansvarlige/afdelingschef til opgave at kontrollere, at budgettet er 
korrekt og at budgetforudsætningerne er retvisende. Den budgetansvarlige/afdelingschefen skal endvidere sørge for, 
at den økonomiske ramme anvendes optimalt i forhold til opfyldelse af de fastsatte mål. 
 
Der er udstrakt metodefrihed til i samarbejde med medarbejderne og eventuelle bestyrelser at opnå ovennævnte. 
Med friheden følger en pligt til at følge op, dokumentere og rapportere, således at den overordnede administrative og 
politiske ledelse til stadighed kan sikre en optimal anvendelse af kommunens samlede ressourcer. 

2. Løbende budgetopfølgning 
De budgetansvarlige/afdelingscheferne har ansvaret for, at der løbende bliver foretaget opfølgninger på det 
økonomiske forbrug i forhold til den afsatte budgetramme. 
 
Den budgetansvarlige/afdelingschefen skal gennem sin budgetopfølgning sikre sig, at: 

 Det forventede regnskabsforbrug er i overensstemmelse med principperne for den decentrale 
økonomistyrring. 

 De økonomiske midler er anvendt i overensstemmelse med det fastsatte formål 

 De økonomiske midler er anvendt hensigtsmæssigt 

 De økonomiske midler er anvendt i henhold til gældende regler og lovgivning. 
 
 
Økonomiafdelingen gennemgår med jævne mellemrum økonomisystemet for hængende fakturaer. De 
budgetansvarlige vil blive gjort opmærksomme på større mængder hængende fakturaer.  

Lønninger 
I forbindelse med afdelingschefens/budgetansvarliges budgetopfølgning har denne pligt til at foretage et ledelsestilsyn 
på lønområdet med formål at sikre, at der kun udbetales løn til de personer, der er ansat i afdelingen og at lønnen er 
korrekt. 
 
Rapporterne ’Lønopfølgning – Ny lønberegner (FIBC4)’ eller ’Lønrapport (FIBL4)’ i KMD Opus skal anvendes til 
ledelsestilsyn på lønområdet. Findes der yderligere anvendelige rapporter kan der suppleres med disse. 
 
Kontrollen skal udføres af den budgetansvarlige/afdelingschefen eller en bemyndiget medarbejder, efter hver 
lønkørsel ved at gennemgå rapporterne og kontrollere: 
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 At de anførte personer er ansat i den pågældende afdeling 

 At den udbetalte løn forekommer sandsynlig (i overensstemmelser med aftaler, vagtplaner mv.)  

 At aftrådte medarbejdere ikke får udbetalt løn efter aftrædelsen. 

Økonomi 
Som udgangspunkt foretages der fra centralt hold en månedlig budgetopfølgning, der behandles i det politiske 
system.  
De budgetansvarlige/afdelingscheferne er ligeledes ansvarlige for at den løbende budgetopfølgning foretages mindst 
hver måned, men i øvrigt så ofte som den budgetansvarlige/afdelingschefen finder det nødvendigt for løbende at 
kunne bevare et overblik over den økonomiske situation. Hvis den budgetansvarlige/afdelingschefen er i tvivl om de 
økonomiske forhold, er det dennes pligt at søge viden i fagforvaltningen eller i Økonomiafdelingen/på Lønkontoret. 
Den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvaret for, at den løbende budgetopfølgning kan dokumenteres.  
 
Økonomiafdelingen har ansvaret for, at de budgetansvarlige/afdelingscheferne har tilstrækkelig adgang til 
økonomioplysninger i form af adgang til kommunens økonomisystem. Herunder har Økonomiafdelingen og 
Lønkontoret en forpligtelse til at undervise forvaltnings- og de budgetansvarlige/afdelingscheferne i brugen af de 
værktøjer, der stilles til rådighed, således at værktøjerne kan benyttes optimalt. 

3. Aflæggelse af regnskab for anvendelse af midler 
Den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvaret for, at regnskabet udviser et retvisende billede af forbruget og 
dette sker ved at bruge de forskellige udgifts og indtægts konti, som findes i kommunens regnskabssystem.  

4. Sikring af korrekt bilagsbehandling 
Afdelingschefen/budgetansvarlig har ansvaret for, at bilagsbehandlingen foregår korrekt og at der sker arkivering af 
originalbilagene, som måtte findes hos den enkelte budgetansvarlig, jf. ’Bilag 9 udbetalinger & Udgiftsbilag’..  
 
Som supplement til budgetopfølgningerne, og for at sikre at bilagsbehandlingen foregår korrekt, skal der foretages en 
stikprøvevis bilagskontrol.  
Kontrollen skal udføres i KMD OPUS Rollebaseret indgang. Under fanen ’Min Økonomi’ vælges underfanen 
’Ledelsestilsyn’. 
Kontrollen skal som minimum udføres 1 gang i kvartalet senest den 15. i måneden efter et kvartals udløb.  
Omfanget skal være mindst 2 % af de bogførte bilag under 30.000 kr. og 10 % over 30.000 kr. Afdelingschefen kan til 
en hver tid udvide ledelsestilsynet ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.  
Kontrollen skal, afhængig af bilagstype, omfatte:  
 

1. Betalingsmodtager og betalingsmåde  
2. Kontering  
3. Regnskabsår  
4. Overholdelse af betalingsfrister  

 
Ved at trykke på ikonet under ’reference bilag’ undersøges punkter. Den anbefalede fremgangsmåde kan detaljeret 
findes i ’Instruks vedr. ledelsestilsyn’. 

5. Sikring af tilstrækkelig internt kontrolniveau ved ”kasser” 
Den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvar for, at der tilrettelægges intern kontrol af kasser, hvis sådanne er 
oprettet.  
Som minimum laves der kontroloptællinger 2 gange årligt på tidspunkter, der ikke er kassereren bekendt. 
Kassen skal være oprettet i Økonomiafdelingen. 
 

6. Afstemning af konti 
Alle kommunens konti skal afstemmes efter behov. Samtlige statuskonti afstemmes ultimo regnskabsåret (inkl. 
Supplementsperioden) og ikke kun pr. 31. december, idet årets sidste afstemningssaldo – uanset afstemningstermin – 
skal være den saldo. Der indgår i og fremgår af kommunens afsluttede og godkendte regnskab. 
Afstemningerne skal være afsluttet og dokumenteret inden regnskabsåret lukkes for posteringer. 
 
Grundet regelændringer vedr. regnskabsaflæggelsen skal samtlige statuskonti afstemmes pr. 30. september således 
at afstemningerne pr. 31. december kan forløbe mere smidigt. 
 
Har den budgetansvarlige/afdelingschefen ansvar for konti eller it-systemer, der kræver afstemning, er det dennes 
pligt, at der iværksættes afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og 
fejlrettelser på samtlige statuskonti. Derudover skal der foretages kontrol med udligning af mellemregningskonti. 
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De udarbejdede afstemninger skal indeholde en specifikation og forklaring til den saldo, der er afstemt til, og skal 
afleveres i regneark til Økonomiafdelingen ved regnskabsafslutning og efter anmodning. 
Der er udarbejdet skabeloner til brug ved afstemning. 
 
Økonomiafdelingen kontrollerer at afstemningerne bliver foretaget og foretager en stikprøvevis kvalitetskontrol af 
afstemningerne i forbindelse med intern revision. 
 
Ligeledes har de berørte budgetansvarlige/afdelingschefer pligt til at udføre et ledelsestilsyn. 
Ledelsestilsynet indebærer ikke nødvendigvis en kontrol af afstemningen, men indebærer mere en synlighed af at: 

 det er påset at krav til formalia og tidsterminer er overholdt.  

 det er påset, at der er taget handling på åbenstående poster af ældre dato og andre iøjnefaldende poster med 
henblik på udligning eller afgangsføring. 

 der i øvrigt er spurgt ind til forhold, som fremgår uklart af afstemningen. 

 det er sikret, at de personer der er pålagt afstemningsopgaven, er i besiddelse af de nødvendige 
forudsætninger til at løse opgaven. 

 
Samtlige konti afstemmes ultimo regnskabsåret, derudover gælder følgende som minimum:  
 

 
 
Dokumentation for alle afstemninger opbevares efter den enkelte budgetansvarliges/afdelingschefs bestemmelser. 
Materialet skal være tilgængeligt for revisionen og i øvrigt opbevares 5 år efter afslutning af det regnskabsår som 
afstemningen vedrører. 
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7. Opbevaring af værdier tilhørende andre 
Såfremt den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvaret for beboermidler, lommepenge tilhørende elever el. lign. 
skal de særlige regler for dette område iagttages.  

8. Registrering af kommunens fysiske aktiver 
Anskaffelser af aktiver til en værdi af mere end 100.000 kr., skal optages i kommunens anlægskartotek. den 
budgetansvarlige/afdelingschefen har pligt til at informere Økonomiafdelingen om sådanne anskaffelser.  

9. Overholdelse af kommunens økonomiske politikker 
Den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvaret for, at de dispositioner, der foretages på det enkelte 
omkostningssted er i overensstemmelse med de overordnede økonomiske politikker, som er gældende i Samsø 
Kommune f.eks. kommunens indkøbspolitik. 

10. Sikring imod svig  
Som udgangspunkt må ingen medarbejdere eller ledere godkende udbetalinger til sig selv eller sine nærtstående. 
Sådanne udbetalinger skal altid godkendes af nærmeste overordnede leder inden udbetaling. 
 
Ved oprettelse af manuelle udgiftsbilag er KMD Opus som udgangspunkt opsat således, at der kræves godkendelse 
fra 2 medarbejdere med tildelte rettigheder. Det er derfor ikke muligt for medarbejdere og ledere at udbetale midler til 
dem selv uden en anden medarbejder eller leder har godkendt det.  
 
I KMD Opus er det også muligt at tildele bestemte medarbejdere rettigheden til at oprette udgiftsbilag uden at en 
anden skal godkende det. Såfremt denne mulighed anvendes og der dermed afviges fra det generelle princip, fx for at 
kunne tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange eller pga. praktiske grunde i forbindelse med kommunens 
størrelse, skal der i Samsø Kommune foretages der derfor ekstraordinært tilsyn for de udgiftsbilag som pågældende 
medarbejdere har oprettet. Kontrolansvar og lederen skal være opmærksom på at medarbejderen har oprettelse til det 
 
Ligeledes foretages der ekstraordinært ledelsestilsyn med medarbejdere, som via deres fagsystemer kan udbetale 
udenom økonomisystemet (f.eks. sociale ydelser). Ledelsestilsynet består i at kontrollere om der er udbetalt ikke 
bevilligede ydelser til sagsbehandlernes nærmeste familie.   
 
 

11. Sikring af konkrete autorisationer i kommunens økonomi- og fagsystemer  
Den budgetansvarlige/afdelingschefen har ansvaret for at medarbejdere/ledere har de korrekte autorisationer i 
kommunens økonomi- og fagsystemer. Ligeledes sikres bogføringsgrænser for udvalgte medarbejdere og ledere. 
 
Beløbsgrænserne ligger på 100.000 kr., 1.000.000 kr., 10.000.000 kr. og ubegrænset adgang. Da interne 
omposteringer også er omfattet af beløbsgrænserne vil det centrale økonomipersonale og andre nøglemedarbejdere 
have en beløbsgrænse over 100.000 kr. Der kan med Økonomiafdelingen aftales andre beløbsgrænser. 
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Instruks til ledelsestilsyn i Opus Økonomi 
Denne instruks kan anvendes ved løsning til ’sikring af korrekt bilagsbehandling. 

Alle afdelingschefer og budgetansvarlige har, som mange andre medarbejdere, adgang til KMD-Opus Rollebaseret 

indgang. Under fanerne ’Min Økonomi’ og ’Økonomi (controller)’ kan man vælge underfanen ’Ledelsestilsyn’. Det er 

her den følgende instruks har sin berettelse og det er her at de budgetansvarlige kan udføre og dokumentere det 

ledelsestilsyn som Kasse- og regnskabsregulativet foreskriver. 

1. Efter login i KMD-Opus Rollebaseret indgang vælges fanen ’Min Økonomi’. Herefter vælges underfanen 

’Ledelsestilsyn’. 

 

2. Herefter vil der være mulighed for at vælge følgende: 

 

 

2a. Overfor ’Profitcenter’ trykkes på ’vælg’. Her kan man i hierarkiet vælge det område man ønsker at udføre 

ledelsestilsyn. Dette kan fjernes ved et tryk på ’skraldespanden’. Efter valg tryk på ’Gem’. 
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Ved ’bilagsarter’ vælges KR og RE. Tryk derefter på ’Gem’. 

 

Der skal som udgangspunkt ikke vælges ’Betalingsmåde’. 

Vælg derimod hvilken borføringsperiode der skal føres tilsyn på. I eksemplet er der valgt 1. kvartal. 

 

 

2b. Til højre indtastes beløbsstørrelse og stikprøveprocent. I Samsø Kommune føres der tilsyn på 2% af regninger 

under 30.000 kr. og 10% på regninger over 30.000 kr. 

 

Når samtlige ovennævnte områder er nævnt trykkes der på ’Hent nye data’.  
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3. Nu fremkommer nedenstående billede. Her er det muligt at undersøge indholdet af bogføringerne ved at klikke på 

bilagsikonet   under ’Reference bilag’ og ’Bilag’.  

 

Under ’Reference bilag’ kontrolleres at bogføringen sket korrekt og til tiden. 

 

Originalfakturaen kan ses ved klik under ’Bilag’. 
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4. Under ’Ledelsestilsyn udført’ kan den budgetansvarlige derefter registrere sit tilsyn ved hjælp det trefarvede 

stoplys.  

 

Hermed er ledelsestilsynet udført. Den budgetansvarlige har ansvaret for at følge op på og rette de gule og røde 

stoplys. 

Økonomiafdelingen kan fra centralt hold kontrollere om, hvorvidt den enkelte budgetansvarlige har udført de antal 

tilsyn, som der er krav om, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet. 
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Bilag 6 Afstemninger 

Der skal løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af de regnskabsmæssige registreringer 

på samtlige konti. Endvidere skal der foretages kontrol med udligning af mellemregningskonti samt konti 

med beløb til senere fordeling. 

Således skal der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidigt afvikling af registrerede 

gældsforpligtelser og tilgodehavender samt føres kontrol med, at de finansielle aktiver og passiver har en 

rimelig størrelse. 

Afstemningernes udførelse sker decentralt hvor posteringerne ”fødes”. Som supplement til efterfølgende 

beskrivelse af afstemningsprocedure udarbejder Økonomiafdelingen en afstemningsoversigt hvoraf det 

fremgår, hvem der er afstemningsansvarlig for de forskellige konti. 

Økonomiafdelingen fastsætter de overordnede minimumskrav for afstemningsterminer, mens det er op til 

den enkelte forvaltning/afdeling at fastsætte terminer ud fra kendskabet til de enkelte konti og mængden 

af posteringer på kontiene, jf. tabel med minimumskrav. 

Afstemningsprocedure 

Formålet med afstemninger er at gøre rede for hver enkelt konto, hvorfor der på kommunens balance 

udvises enten et tilgodehavende eller en gældsforpligtigelse. Ultimo-beløbet skal kunne forklares i dets 

sammensætning. 

Afstemningen skal foregå ved: 

• at der foretages en afstemning til et grundliggende basismateriale, såsom kontoudtog eller 

kontrollister fra et edb-modersystem, eller 

• at specificere de grundlæggende registreringer, der danner saldoen på balancekontoen. Saldoen 

skal da specificeres ved posteringsdato, evt. ydelsesmodtager, dato for udligning samt beløb. 

Til brug for afstemningen udsendes der fra økonomiafdelingen en forsideskabelon som alle skal bruge for at 

skabe ensartethed og genkendelighed i afstemningerne.  

Økonomiafdelingen udsender årligt en oversigt over balancekonti. Oversigten indeholder oplysninger om 

statuskonti, ansvarlig enhed, frekvens og hvem der er afstemnings ansvarlig. Oversigten skal attesteres med 

afstemningsfrekvens, seneste afstemningsdato og underskrift af den medarbejder, der er ansvarlig for 

afstemningen, samt dennes leders underskrift. Herefter returneres til Økonomiafdelingen. 

I forbindelse med årsafslutningen (første gang 30. september) og udarbejdelse af årsregnskabet, skal der 

indsendes afstemninger med tilhørende dokumentation til Økonomiafdelingen. Det er de enkelte 

afstemningsansvarlige, j.fr. afstemningsoversigten, der har ansvaret for udarbejdelse og indsendelse. 

Deadlines for indsendelse vil bl.a. fremgå af de regnskabsinstrukser, der udarbejdes til hver 

regnskabsafslutning. Endvidere vil Økonomiafdelingen sende info herom i forbindelse med 

halvårsregnskabet. 
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Økonomiafdelingen gennemgår (stikprøvevis) afstemningerne og påser at afstemningerne er foretaget i 

henhold til retningslinjerne og der foretages en vurdering af, om aktiver og passiver har en rimelig 

størrelse. 

Såfremt der konstateres en uregelmæssig afstemningsprocedure, kan Økonomiafdelingen forlange 

indsendelse af månedlige afstemninger. Økonomiafdelingen orienterer 

Kommunaldirektøren/Økonomiudvalget om eventuelle uregelmæssigheder. 

Ledelsestilsynet indebærer ikke nødvendigvis en kontrol af afstemningen, men indebærer mere en 

synlighed af, at: 

- det er påset, at krav til formalia og tidsterminer er overholdt. 

- det er påset, at der er taget handling på åbentstående poster af ældre dato og andre iøjnefaldende 

poster med henblik på udligning eller afgangsføring. 

- Der i øvrigt er spurgt ind til forhold, som fremgår uklart af afstemningen. 

- Det er sikret, at de personer der er pålagt afstemningsopgaven, er i besiddelse af de nødvendige 

forudsætninger til at løse opgaven. 

- Der er i økonomistyringen taget højde for evt. skæringsposter. 

Samtlige konti skal afstemmes ultimo regnskabsåret, derudover gælder følgende (minimum):

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
Bilag 7: Låne - og likviditetspolitik  
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Formål 
Samsø Kommunens Låne - og likviditetspolitik er et arbejdsredskab for kommunens 
forvaltning som angiver rammerne for håndtering af kommunens finansielle portefølje, 
det vil sige likviditeten, samt lån og leasingaftaler. Formålet med Låne- og 
likviditetspolitikken er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Samsø 
Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder en evt. 
obligationsbeholdning (aktivpleje) og af den langfristede gæld (passivpleje) under 
hensyntagen til de finansielle risici, kommunen er villig til at bære.  

Derfor har politikken også til formål at sikre, at Samsø Kommune har et fuldt overblik 
over de rente og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside.  

Målet er optimering af forholdet mellem afkast og risiko på likviditetsplacering og 
minimering af finansieringsomkostninger inden for de nedennævnte rammer i 
nærværende politik, som er vedtaget af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 
Samsø Kommune. 

Den finansielle strategi vil løbende blive revideret i takt med udviklingen i de 
finansielle markeder og kommunens vurdering af finansiel risiko, samt evt. 
lovændringer. 

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån undtagen lån til 
ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. 

Samlet skal den kombinerede risikoprofil for kommunens låneportefølje falde inden for 
rammerne af ”Risikomodellen”, som beskrevet nedenfor. 

Likviditetsstrategi 
Poster på aktivsiden der omfattes af Låne - og likviditetspolitikken er de likvide 
aktiver. Samsø Kommune ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en 
sådan måde, at det forventede afkast bliver størst mulig inden for politikkens rammer.  

Kommunerne har iflg. styrelsesloven mulighed for at investere deres kapital i følgende 
typer værdipapirer fra lande i EU og EØS området, samt tilhørende valutaer: 

• Aftaleindskud 
• Statsobligationer 
• Skatkammerbeviser 
• Realkreditobligationer 
• Investeringsbeviser 

Samsø kommune kan indgå porteføljeaftaler med samarbejdspartnere som efter 
nærmere aftale får stillet et beløb til rådighed for en periode på 1 år ad gangen. Alle 
udtrækninger og renter skal genplaceres. Varigheden på porteføljen må maksimal 
være 4 år. 

Som test for at størrelsen på afkastet står mål med risikoen, skal afkastet på 
porteføljen holdes op mod en benchmark portefølje med lav risiko, sammensat af 75 
% danske obligationer og 25 % europæiske obligationer. Samtidig holdes afkastet på 
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porteføljen op mod ind- og udlånsrenten på kommunens kassekredit, hvis afkastet er 
mindre vil det bedre kunne betale sig at lade pengene blive stående, eller afdrage på 
den korte gæld.  

Beslutningskompetence 
Borgmesteren eller viceborgmesteren i forening med kommunaldirektøren, 
bemyndiges til at placere overskudslikviditet i.f.t. ovennævnte regler samt at indgå 
porteføljemanagementaftaler. 

Lån 
Lovgrundlag  
Kommunens låntagning skal til enhver tid være: 

• I overensstemmelse med den gældende lånebekendtgørelse og den tilknyttede 
vejledning. 

• Besluttet i henhold til ”Lov om kommuners styrelse ” § 41, hvor beslutning om 
lån og garantiforpligtelser træffes af kommunalbestyrelsen, med mindre 
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter andet. 

• Underskrevet i henhold til ”Lov om kommuners styrelse” § 32, hvor 
dokumenter vedrørende optagelse af lån og garantiforpligtelser underskrives af 
kommunalbestyrelsens formand og en person der er bemyndiget hertil af 
kommunalbestyrelsen. 

Beslutningskompetence og bemyndigelser 
Beslutninger om lånoptagelse, omlægning af lån, leasingaftaler eller garantistillelse 
træffes af enten kommunalbestyrelsen eller borgmesteren i forening med 
kommunaldirektøren, jf. nedenstående: 

• Ved nye lånoptagelser eller ved løbetidsforlængelse af eksisterende lån træffes 
beslutningen af kommunalbestyrelsen.  

• Beslutning om nye garantistillelser eller løbetidsforlængelse af eksisterende 
garantistillelse for lån til forsyningsselskaber og selvejende institutioner mv. 
træffes af kommunalbestyrelsen. 

• Ved omlægning af kommunens eksisterende lån, uden løbetidsforlængelse, kan 
beslutningen træffes af borgmesteren i forening med kommunaldirektøren 
inden for rammerne i den finansielle politik, herunder rammerne for rente- 
valutaeksponering. 

• Ved indgåelse af aftale om leasing af driftsmidler eller anlægsinvestering 
træffes beslutningen af kommunalbestyrelsen.  

• Ved beslutning om leasing af driftsmidler med en finansieringssum under kr. 
200.000 kan der træffes beslutning om delegering til borgmesteren i forening 
med kommunaldirektøren.  

• Borgmesteren i forening med kommunaldirektøren kan godkende 
forsyningsselskabers og selvejende institutioners omlægning af lån, for hvilke 
kommunen tidligere har stillet garanti, under forudsætning af at lånet ikke 
løbetidsforlænges ud over løbetiden på den af kommunalbestyrelsen tidligere 
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besluttede garanti, og at lånet i øvrigt videreføres indenfor de af 
kommunalbestyrelsen besluttede rammer for renteforhold mv. 

• Ved kommunens garantistillelse for lån til forsyningsselskaber og selvejende 
institutioner, underskrives gældsbrevet af både selskabet som debitor og af 
kommunen som garant, jf. ”Lov om kommuners styrelse” § 32, af 
kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af 
kommunalbestyrelsen. 

Beslutning om etablering eller omlægning af lån kan ikke delegeres til eksterne 
finansielle institutter via fuldmagt.  

 

Lån og finansielle instrumenter   
Der kan optages lån hos KommuneKredit, realkreditinstitutter og pengeinstitutter, 
hvor der opnås den lavest mulige sammenlignelige ÅOP (effektiv årlig rente indregnet 
bidragssatser, omkostninger og gebyrer mv.). 

Ved optagelse af lån til støttede ældreboliger er lånetypen lovbestemt. Dog kan der i 
anlægsfasen optages lån via byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når 
boligerne er indflytningsklare. Støttede ældreboliglån kan ikke af 
kommunalbestyrelsen besluttes omlagt uden tab af statsstøtte. 

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen alene indgå simple swapaftaler (rente- 
og/eller valutaswaps uden tilknyttede optioner) og terminsforretninger med samme 
terminsbetalingsdage som et underliggende lån. Det fremgår af vejledningen til 
lånebekendtgørelsen, at finansielle instrumenter – eksempelvis swaps – alene må 
anvendes til afdækning af kendte betalinger.  

De maksimale løbetider på den langfristede gæld følger reglerne i 
Lånebekendtgørelsen. Der kan således optages lån med op til 25 års løbetid, forudsat 
at lånene optages som serielån eller annuitetslån. 

Omlægning af lån 
Den langfristede gæld kan med eller uden løbetidsforlængelse omlægges på følgende 
måder: 

• Indfrielse af det eksisterende lån og optagelse af et nyt lån hos samme eller 
anden långiver. 

• Udarbejdelse af et tillæg til det eksisterende gældsbrev. 
• Ved indgåelse af aftaler om finansielle instrumenter. 

Omlægning af lån forudsætter, at lånebekendtgørelsen og den tilknyttede vejledning 
er overholdt.  

Det nye dokument skal ved omlægning af lån underskrives jf. ”Lov om kommuners 
styrelse” § 32, af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget 
hertil af kommunalbestyrelsen. 
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Rammer for renteeksponering  
Renteeksponeringen opgøres på baggrund af den totale nominelle langfristede gæld 
ekskl. ældreboliglån (herunder byggekreditter), lån til selvejende institutioner og 
leasinggæld, men inkl. finansielle instrumenter. 

Renteeksponering for leasinggæld opgøres separat. 

Kommunen har mulighed for at optage lån med fast rente, lån med variabel rente 
samt lån med variabel rente med et tilknyttet rentemaksimum eller renteloft.  

Som variabelt forrentede lån defineres lån hvor renteperioderne ikke er kendte i 
lånets løbetid. 

I tabellen angives højeste og laveste andel af den samlede nominelle restgæld, som 
skal være sluteksponeret i henholdsvis fast og variabel rente, sat i forhold til den 
samlede nominelle langfristede gæld, på tidspunktet for optagelse af nye lån samt ved 
omlægning af lån til anden renteeksponering: 

Renteeksponering 
Lånetype Andel af låneportefølje 
Fast forrentede lån 50 – 100 % 
Variabelt forrentede lån 0 – 50 % 

 

Rammer for valutaeksponering 
• Valutaeksponeringen opgøres på baggrund af den totale nominelle langfristede 

gæld ekskl. ældreboliglån (herunder byggekreditter), lån til selvejende 
institutioner og leasinggæld, men inkl. finansielle instrumenter. 

• Valutaeksponering for leasinggæld opgøres separat. 
• Jf. lånebekendtgørelsen må kommunen ved nye lånoptagelser alene være 

sluteksponeret i DKK eller EUR. 
• I tabellen angives hvor stor en andel af den samlede gæld, der maksimalt må 

være eksponeret i den enkelte valuta, på tidspunktet for nye lånoptagelser eller 
ved omlægning af lån. 

• Det angives ligeledes, hvor stor rentebesparelsen som minimum skal være på 
tidspunktet for lånoptagelse eller omlægning af lån, før EUR andelen af den 
samlede nominelle restgæld kan øges. 

Finansieringsvaluta Renteforskel Andel 
Danske kroner (DKK) 0 % 50 – 100 % 
Euro (EUR) Over 0,15 % 0 – 50 % 

 

Hvis renten i DKK eksempelvis er på 2,00 %, må renten i EUR maksimalt være på 
1,70 % (15 pct. relativ besparelse på etableringstidspunktet). 

Rammer for modpartsrisiko 
Ud over den markedsmæssige risiko på finansielle instrumenter, medfører finansielle 
instrumenter også en modpartsrisiko, såfremt modparten ikke kan opfylde egne 
betalingsforpligtelser (betalinger til kommunen).  
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Finansielle instrument kan alene anvendes efter kommunalbestyrelsens godkendelse 
af modpartsrisikoen. 

Aftalens modpart skal have en langsigtet rating på minimum A1 hos Moody, A+ hos 
Standard & Poors og/eller A+ hos Fitch. 

Swapaftaler indgås på bagrund af ISDA standarddefinitionerne. 

Leasing 
Der kan leases til driftsmidler, så som inventar, biler, maskiner samt IT-udstyr m.v. 
Leasing af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme. 

Leasing af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme 
svarende til værdien af det lejede/leasede aktiv. Hvis kommunen har udnyttet hele sin 
låneramme og indgår aftale om leasing af anlæg, skal der foretages deponering. 
Leasing aftaler med en finansieringssum på over kr. 200.000, skal godkendes i 
økonomiudvalget. 

Sale- and leaseback er ikke tilladt for kommuner uden ministeriets godkendelse. 
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Bilag 8 Tilgodehavender og afskrivninger 

Dette bilag har til formål at beskrive retningslinjer vedrørende tilgodehavender og afskrivninger i Samsø 

Kommune. 

Formål 
1) At afgrænse hvilke restancetyper der er omfattet 

2) At beskrive kompetencer i forbindelse med afskrivninger 

3) At beskrive procedure for udførelsen af opgaven 

 

Typer af tilgodehavender 
Den overordnede politik er at opkrævningen af kommunale fordringer sker centralt. Tilgodehavender 

opstår decentralt og de decentrale enheder sender påligning til det centrale debitorsystem (KMD Debitor). 

Påligningen kan komme fra forskellige modersystemer eller via fakturering i KMD Opus salgsstyring. 

Når påligning er sket i Debitorsystemet overtager Økonomiafdelingen opkrævningsfunktionen. 

Der kan også forekomme mellemregningsforhold af kortfristet karakter f.eks. vedrørende skat, moms, løn, 

sociale ydelser etc. 

 

Afskrivning 
Der er forskellige forhold, der indgår i vurderingen af om en restance skal afskrives. Krav kan afskrives på 

baggrund af følgende årsager: 

 Akkord/gældssanering/konkurs 

 Insolvent bo 

 Skønnet uerholdelig 

 Bortfald (TB-hjælp) 

 Lovmæssig afskrivning af billån 

 Andre årsager, f.eks. overskridelse af frister og ophør af foreninger m.m. 

Særligt vedrørende sager fra SKAT gælder eftergivelse til socialt udsatte grupper med statskompensation, 

jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

Endvidere kan afskrivning ske på grund af forældelse. Vurdering af om en restance skal afskrives på grund 

af forældelse reguleres af Lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven). 
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Procedure 
Som hovedregel skal Samsø Kommune inddrive dens tilgodehavender for at opretholde størst  mulig 

likviditet. 

I forbindelse med gennemgang af debitorforhold kan det  vurderes, hvorvidt forældelsesreglerne skal 

medføre en afskrivning af restancen som uerholdelig, jf. gældende retspraksis 

Endvidere giver lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §§ 13-16, kompetence til at eftergive og 

afskrive gæld til det offentlige. 

Kommunens sagsbehandler noterer i sagen efter hvilket grundlag eftergivelse er sket. Hvis kravet er 

modtaget retur fra SKAT foretages en vurdering af om kommunens sagsbehandler er enig i grundlaget og 

om der skal rejses erstatningskrav mod SKAT. 

Afskrivning sker ved overførsel til særlig betalingsart i debitorsystemet. Afskrivning godkendes af lederen af 

Økonomiafdelingen. 

Eventuelle op- eller nedskrivninger på mellemregningsforhold som følge af fejl eller uforklarlige forhold kan 

alene ske ved godkendelse af Økonomichefen. Beskrivelse af hvad der er sket/foretaget i sagen skal 

medsendes. Det vurderes om regulering foretages via driftsregnskabet eller balancekonten. 

 

Godkendelse af Kommunalbestyrelsen 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgøres årets afskrivninger af uerholdelige fordringer m.v. 

Opgørelsen fremgår af sagsfremstillingen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ved behandling af 

årsregnskabet. Godkendelse sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkender og overgiver 

regnskabet til revisionen. 
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Bilag 9 Udbetalinger & Udgiftsbilag 

Dette bilag vil redegøre for regler og forretningsgange vedrørende: 

1. Korrekt bilagsbehandling 

2. Udbetalinger via NEM-konto 

3. Oprettelse af udgiftsbilag 

Korrekt bilagsbehandling 

Sikring af korrekt bilagsbehandling 

Fakturaer/regninger skal være udstedt til Samsø Kommune, eller en af kommunens afdelinger eller 

institutioner for at kunne danne grundlag for udbetaling. 

Leverandører til Samsø Kommune skal bruge de korrekte Ean-numre, der fremgår af Kommunens 

hjemmeside.  

Det er som hovedregel kun elektroniske fakturaer, der kan danne grundlag for en udbetaling. Den 

elektroniske betaling og bogføring foregår via KMD Opus. Undtagelse for anvendelse af KMD Opus skal 

aftales med og godkendes af Økonomichefen. 

Papirbaserede fakturaer skal returneres til leverandører med orientering om at fakturaer til Samsø 

Kommune skal være elektroniske i henhold til ’Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige 

myndigheder’. 

 

Godkendelse af bilag 

Indkomne leverandørfakturaer kan godkendes af en medarbejder indenfor medarbejderens tildelte 

beløbsgrænse, samt med rettigheder til bogføring indenfor det aktuelle kontoplansafsnit.  

Den der godkender et bilag står inde for at: 

1. Kommunen har modtaget varen eller ydelsen. 

2. Kvalitet, enheder og pris er korrekt. 

3. Der er foretaget kontrol af eventuelle kontraktforhold. 

4. Bilaget er forsynet med korrekt bogføringsmæssigt kontonummer. 

5. Bilag på løn/honorarer mv. til ikke-ansatte (B-skattepligtige indkomster) påføres modtagers CPR-nr. 

i feltet vedrørende oplysningspligt. 

6. Der er bevillingsmæssig dækning i budgettet for det godkendte beløb. 

7. Der er dokumentation for udbetaling. 

8. Udbetalingen sker til den rette person. 

9. Kontering af bilag er korrekt 

10. Interne forskrifter er overholdt 

11. Hvis det ikke direkte fremgår af bilaget så skal årsagen tilføres til bilaget 
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Der udføres ledelsestilsyn i form af regelmæssige stikprøvekontroller, for at sikre ovenstående, jf. Bilag om 

Ledelsestilsyn. 

Forretningsgangsbeskrivelse for udbetalinger via NemKonto 
Alle borgere over 18 år og virksomheder mv. i Danmark, der er tildelt et CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., skal 

anvise hvilken bankkonto en udbetaling fra de offentlige myndigheder skal ske til. Denne kaldes borgerens 

eller virksomhedens NemKonto. 

Samtlige udbetalinger fra de offentlige myndigheder vil gennemføres til den registrerede bankkonto. 

Oprettelse og ændringer 

NemKonti kan via internettet ajourføres af pengeinstitutterne, de offentlige myndigheder eller borgerne 

selv. 

I Samsø Kommune skalændringer/ indberetninger vedrørende en NemKonto primært ske via 

pengeinstitutterne eller af borgeren selv via internettet. 

En borger eller virksomhed kan i særlige tilfælde vælge, at en bestemt ydelse skal indsættes på en anden 

konto end deres NemKonto. Dvs. til en specifik konto.  

En specifik konto kan alene oprettes eller ændres ved, at en borger eller virksomhed retter henvendelse til 

Samsø Kommune med en anmodning om, at udbetaling af en bestemt ydelse skal ske til en anden konto 

end NemKontoen. Dette  kræver enkeltvis godkendelse, jf. Nemkontobekendtgørelsen.  

Oprettelse af Udgiftsbilag 
Udgiftsbilag skal som hovedregel altid udbetales til et CVR- eller CPR-nummer. Hvis dette ikke er muligt, 

skal Økonomiafdelingen kontaktes omkring oprettelse af et kreditornummer. Ved oprettelse af et 

kreditornummer skal der forelægges dokumentation for kontonummer. 

Den der opretter et udgiftsbilag har ansvaret for, at der foreligger dokumentation for udbetalingen. 

Dokumentationen skal opbevares i indeværende regnskabsår plus 3 år. Der gælder individuelle regler for 

anlægs- og tilskudsregnskaber (fx fra EU). 

Manuelle udgiftsbilag kræver godkendelse af 2 medarbejdere, som er tildelt rettigheder til godkendelse 

indenfor beløbsgrænsen og det pågældende kontoplansafsnit. Visse medarbejdere kan af praktiske grunde 

oprette udgiftsbilag uden anden godkendelse, hvilke kræver et særligt ledelsestilsyn. Jf. Bilag om 

Ledelsestilsyn..  

Ingen medarbejdere eller ledere må oprette udgiftsbilag/udbetale midler til sig selv eller sine nærtstående 

uden anden godkendelse. Sådanne betalinger skal altid godkendes af nærmeste overordnede leder eller 

undtagelsesvis til en medarbejder i økonomiafdeling inden udbetaling. 
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Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 aftalt at styrke samarbejdet 
som led i Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor. God økonomistyring handler ikke 
kun om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at opnå indsigt i, hvad pen-
gene anvendes på og anvende den viden i den løbende budgetlægning, opfølgning og regn-
skabsaflæggelse. God økonomistyring skal således bidrage til at synliggøre og frigøre res-
sourcer til at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Som en del af dette 
arbejde har eksterne konsulenter i efteråret 2012 gennemført en kortlægning af økonomisty-
ringen i 10 kommuner.  
 
På baggrund af kortlægningen er der opstillet et langsigtet målbillede for god økonomistyring 
i kommunerne, jf. tabel 1. Målbilledet for god økonomistyring er blandt andet baseret på føl-
gende konklusioner: 
 
• Rammestyringen skal fortsat udgøre udgangspunktet for kommunernes økonomistyring 

og understøttes af indsatser, der medvirker til at understøtte økonomifunktionens arbej-
de med at styrke indsigten i ressourceanvendelsen.  

 
• Kommunernes arbejde med budgetlægning kan videreudvikles med henblik på at opnå 

større viden om hvilke opgaver, der forventes gennemført, og hvad opgaverne koster. 
Det kan blandt andet ske gennem fokus på budgetforudsætninger, de væsentligste ud-
giftsdrivere og brug af periodisering. Derudover kan kommunernes arbejde med fle-
rårsperspektiver videreudvikles gennem brug af økonomiske målsætninger. 

 
• Kommunernes arbejde med den løbende budgetopfølgning kan videreudvikles med 

henblik på at kvalificere de løbende prioriteringsdrøftelser. Det kan blandt andet ske 
gennem en tidlig dialog med de decentrale enheder om økonomi og aktiviteter og for-
ventet regnskabsresultat. I tillæg hertil kan kommunernes arbejde med årsregnskabet 
understøttes gennem hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registrerin-
gerne i økonomisystemet. Kommunernes fokus på og viden om enhedspriser kan styr-
kes og indarbejdes i den løbende styring. 

 
• Kommunernes arbejde med benchmarking kan styrkes yderligere ved at anvende 

benchmarking som redskab til at identificere effektiviseringspotentialer og effektive op-
gaveløsninger. I tillæg hertil kan kommunernes anvendelse af ledelsesinformation vide-
reudvikles yderligere gennem brug af relevante nøgletal, der målrettes de forskellige or-
ganisatoriske styringsniveauer internt i kommunen.  

 

God økonomistyring i kommunerne 
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Indsatser 
Regeringen og KL er enige om, at målbilledet skal være retningsgivende for nogle fælles ind-
satser, som skal videreudvikle kommunernes økonomistyring. Målbilledet skal endvidere bi-
drage til, at den kommunale økonomistyring understøtter statens samlede udgiftspolitiske sty-
ring af den offentlige sektor. Der er enighed om, at følgende indsatser med virkning fra 2014 
skal understøtte arbejdet med at implementere målbilledet.  
 
• Langsigtede finansielle målsætninger samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg 
 
• Levering af månedlige forbrugstal til Danmarks Statistik 
 
• Hurtigere godkendelse af kommunernes årsregnskaber 
 
Herudover er der en række temaer inden for økonomistyringen, hvor der i dag er forskellige 
erfaringer i forhold til udbredelse og anvendelse. Regeringen og KL er på den baggrund eni-
ge om i efteråret 2013 at påbegynde de første af flere pilotprojekter med henblik på opsam-
ling af nuværende erfaringer samt udvikling af ny viden. Erfaringerne fra pilotforløbene vil 
danne baggrund for de konkrete indsatser, der kan implementeres på længere sigt. Projek-
terne vil vedrøre:  
 
• Brug af periodiserede budgetter 
 
• Brug af afvigelsesforklaringer i budget og opfølgning samt i forhold til enhedspriser i 

regnskabet 
 
• Udarbejdelse og anvendelse af enhedspriser 
 
• Brug af koncernnøgletal, der understøtter kommunens tværgående styring. Koncernnøg-

letallene vil bl.a. blive en integreret del af FLIS.  
 
• Brug af overførselsadgang mellem årene 
 
• Anvendelse af demografi- og budgetmodeller 
 
Som opfølgning på målbilledet og ovenstående tiltag gennemføres en årlig status for økono-
mistyringen, der danner grundlag for en opfølgning i foråret 2014. På den baggrund identifi-
ceres eventuelle behov for nye indsatser i forhold til kommunernes økonomistyring.  
 
Det videre arbejde med implementering af målbillede og indsatser forankres i en arbejds-
gruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL. 
Desuden sker en inddragelse af Budget- og regnskabsudvalget under Økonomi- og Inden-
rigsministeriet i implementering af regelsæt samt opfølgning på erfaringer. 
 
Målbilledet for god økonomistyring i kommunerne er gengivet nedenfor jf. tabel 1. 
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Tabel 1 
Målbillede for god økonomistyring i kommunerne  

Styringsområde  God økonomistyring i kommunerne 

Økonomisk poli-
tik og målsæt-
ninger 

• Udvikling af kommunens økonomistyring sker inden for rammestyring.  

• Kommunen har en økonomisk politik med konkrete finansielle målsætninger for udviklin-

gen i kommunens økonomi. 

• Kommunens økonomistyringsprincipper understøtter mulighed for prioritering på tværs i 

kommunen. 

• Kommunen fastlægger konkrete mål for arbejdet med effektiviseringer. 

Budgettering 

• Kommunens budgetlægning har sammenhæng til politikker, strategier og mål. 

• Økonomifunktionen sikrer, at der sker løbende vidensudveksling med de decentrale en-

heder i budgetlægningen og sikrer, at de decentrale enheder hurtigt kender deres bud-

get efter budgetvedtagelsen.  

• Kommunen forholder sig til de faktisk realiserede udgifter og har viden om de væsentlig-

ste udgiftsdrivere i budgetteringen. 

• Kommunens budgetter indeholder klare og realistiske budgetforudsætninger inden for 

de definerede økonomiske rammer. 

• Med afsæt i områdernes styringsbehov periodiseres budgetterne med styringsrelevant 

frekvens og detaljeringsniveau. 

Opfølgning 

• Økonomifunktionen har processer for opfølgning og løbende prognosticering og forkla-

ringer af væsentlige afvigelser i forbrug. 

• Økonomifunktionens opfølgning indeholder viden om udvikling i økonomi og aktivitet, og 

giver grundlag for at opdage og reagere på mer- og mindreforbrug hurtigt. 

• Økonomifunktionen udarbejder løbende rapporteringer til økonomiudvalget, der under-

støtter kommunens samlede styringsbehov.  

• Kommunens regnskab godkendes hurtigt efter periodens lukning og inddrages aktivt i 

den løbende styring.  

• Kommunen følger i relevant omfang op på politikker, strategier og mål gennem integrati-

on af resultatmål og effekter i den løbende styring. 

Koncernsty-

ring/Ledelsesinfo

rmation 

• Økonomifunktionen inddrager relevante nøgletal til kvalificering af budgetlægning og op-

følgning. 

• Kommunen benytter blandt andet benchmarking til identificering af effektiviseringspoten-

tialer og effektive opgaveløsninger både internt i kommunen og på tværs af kommuner.    

 



Drejebog til projekter

Fra ansøgning til regnskab
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Faser: Hovedopgaver og resultater
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Fase Projektansøger / projektholder

Før indsendelse 
af ansøgning

Undersøge og afklare:
• Har vi gennemført et lignede projekt før og hvad lærte vi af det?
• Hvad kan der søges penge til i det aktuelle projekt?
• Passer det til Samsø Kommunens og afdelingens strategi? 
• Kan vi nå at gøre vores forarbejde ordenligt inden ansøgningsfristen?
• Kompleksitet? – hvor omfattende en organisation skal bruges for at administrere det? - Betingelser 

og dokumentationskrav: Står midlerne mål med adm. omkostningerne?
• Rollefordeling: Projektansvarlig, projektholder, regnskabsansvarlig, projektleder, medlemmer af 

projektkommissorium, ændringsmyndighed?

Før kontakt til 
central 
økonomiafdeling

Undersøge og afklare:
• Hvilke krav sættes der til budget, bogføring, regnskab, dokumentation for resultater 
• Kontrolform – kontroltype - revisorpåtegning (aut. / stats aut.) eller bilagskontrol? – alm. revision eller 

forvaltningsrevision?
• Behov og mulighed for evt. projektansatte? dækning af løn til fastansatte? Tilhørende krav til- og 

omfang af tidsregistrering?
• Egne leverancer til projektet (anlægsopgaver)?
• Om der kan søges til andre administrative opgaver i forbindelse med projektet?
• Mulighed og evt. behov for rateudbetalinger?
• Hvilke spørgsmål og hvilken hjælp har du brug for fra Økonomiafdelingen / din tovholder?

Kontakt til central
økonomiafdeling

Undersøge og afklare:
• Tag kontakt til Økonomiafdelingen for at få afklaret dine indledende spørgsmål omkring projekt 

økonomien i henhold til procedure; som beskrevet i tilsagnsgiverens materiale. 

Ansøgning skrives 
og indsendes

Udarbejde:
• Som udgangspunkt er det projektansøger der skriver ansøgningen og laver budgetter Har du 

brug for regnskabsfaglig hjælp; kontakt økonomiafd. 
• Sørg for at projektets budget følger detaljegraden i projektet
• Udarbejdelse af foreløbig projektplan for hele forløbet, oftest et krav i ansøgningen

Ved tilsagn til 
projekt

Undersøge og afklare:
• Kontakt tovholder i økonomiafdelingen og orienter om at projektet har fået tilsagn og hvordan 

projektet vil komme til at forløbe

Første møde med 
tovholder og 
projektansøger

Undersøge og afklare:
• Orienterer tovholder om detaljerne i den aktuelle projekt og tildelte midler og få afklaret spørgsmål.
• Få lavet klare aftaler med tovholder om arbejdsfordeling i forhold til det aktuelle projekt, denne vil 

variere afhængig af projektets natur, formål og tilsagnsgiver. 
• Fælles gennemgang af tilsagnsskrivelse, for at afdække faldgrupper og begrænsninger i fht. 

projektplan.

Før opstart af 
projekt

Opgaver:
• Anmode om adgang til OPUS ved lederen af økonomiafd, hvis du ikke har det i forvejen.
• Gør dig fortrolig med Opus systemet så du kan følge med og styre projektøkonomi og –leverancer.

Projektperioden Opgaver:
• Gennemfør projekt iht. kommunens behov, strategi og tilsagnet.  
• Forsyne alle fakturaer m.v. med projekt navn og nr. på PSP element
• Kontakt din tovholder løbende hvis der er uregelmæssigheder – manglende fakturaer, ikke 

tilhørende fakturaer, eller andre spørgsmål.
• Orienterer projekt ejer undervejs
• Oprettelse og løbende vedligeholdelse af projektregnskab, helst iht. tilsagnsgivers formkrav (ofte et 

bestemt skema)

Udarbejdelse af 
delrapporter 
/delregnskaber

Opgaver:
• Udfyldelse af skema / udarbejdelse af delregnskab til rapportering til tilsagnsgiver, f.eks. I 

forbindelse med deludbetaling, rateudbetaling, krav om statusrapportering (faste kontrolpunkter 
mm.) 

Afslutning Opgaver:
• Udarbejder (revisorpåtegnet) projektregnskab / tilskudsregnskab for hele perioden på baggrund af 

det løbende vedligeholdte projektregnskab, efter anmodning fra projektholder.
• Sender det færdige (og revisorgodkendte) projektregnskab til projektholder i god tid før deadline.
• Sørger for at projektejer (og/eller tegningsberettigede) godkender og underskriver regnskabet og 

slutrapport
• Indsender regnskabet til tilsagnsgiver før deadline

Opfølgning Opgaver:
• Opsamling og evaluering af erfaringer fra alle deltagere i projektet
• Revision af drejebog, hvis vurderes nødvendigt som følge af evaluering



Fase Central Økonomiafdeling

Før indsendelse 
af ansøgning

Udarbejde interne aftaler om:
• Hvem skal være/ er kontaktperson for projektet i Økonomiafdelingen?
• Interne aftaler om hvordan projektregnskabet håndteres i afdelingen
• Afdelingsleder koordinerer indtaget med øvrige afdelinger og fordelingen af projektopgaver internet 

i afdelingen
• Projektansøger orienteres af tovholder i økonomiafdelingen 

Før kontakt til 
central 
økonomiafd.

Kontakt til central
økonomiafd.

Opgaver:
• Kort svare på spørgsmål -og orienter projekt ansøger om kommunens procedure vedr. 

projektregnskaber m.v. 

Ansøgning 
skrives og
indsendes

Opgaver:
• Tovholder giver faglig sparring i og omkring projektbudgettet, hvis det ønskes og i det omfang der 

er et behov for

Ved tilsagn til 
projekt

Første møde med 
tovholder og 
projektansøger

Formål:
• Find ud af hvad den aktuelle ansøgning kræver 
• Omfang af nødvendige PSP elementer?
• Revisor godkendelse af arbejdsgange?
• Bruger adgang/adgangskoder m.v. til Opus-systemet til projektansøger
• Lave klare aftaler med projektansøger omkring arbejdsfordelingen
• Fælles gennemgang af tilsagnsskrivelse, for at afdække faldgrupper og begrænsninger i fht. 

projektplan.

Før opstart af 
projekt

Opgaver:
• Oprette PSP element(er)

Projektperioden

Udarbejdelse af 
delrapporter 
/delregnskaber

Opgaver:
• Assistance efter behov til delregnskaber
• Indhent revisorpåtegning / bilag ved ekstern brug af delregnskaber. 

Afslutning Opgaver:
• Støtter projektejer med teknisk / fagspecifik viden efter behov. 
• Låser PSP elementer efter sidste bilag er registreret.

Opfølgning Opgaver:
• Udarbejder samlet projektregnskab, hvis forskelligt fra tilskudsregnskab
• Økonomisk evaluering – har det kunne betale sig at gennemføre projektet?
• Kommer med input til revision af projektregnskabsdrejebogen 



Fase Decentral 
økonomi

Projektejer 
(budget-
ansvarlig) 

Før indsendelse af ansøgning Opgaver:
• Siger god for indsendelse af 

ansøgningen.

Før kontakt til central 
økonomiafd.

Afklaring:
• Orienteres allerede her løn og 

decentral økonomi hvis projektet 
dækker lønomkostninger.

Opgaver:
• Orienterer Central Økonomiafdeling 

om, at projektansøger vil tage 
kontakt.

Kontakt til central økonomiafd.

Ansøgning skrives og indsendes Opgaver:
• Godkendelse af ansøgning og 

budget inden indsendelse

Ved tilsagn til projekt

Første møde med tovholder og 
projektansøger

Orienteres:
• Fælles gennemgang af 

tilsagnsskrivelse.

Før opstart af projekt Orienteres:
• Decentral økonomi orienteres om 

aktuelle PSP elementer for 
afdelingens projekt.

• IT orienteres om omfang og opretter 
de nødvendig adgange.

Projektperioden Opgaver:
• Bogfører projektudgifter på projektet,
• Indsamler løbende papirkopi af 

fakturaer og samler dem i en 
projektmappe til revision eller 
bilagskontrol

Opgaver:
• Holder sig orienteret om 

projektøkonomien og leverancer 
undervejs

• Orienter løbende alle interessenter 
om forløb og ændringer i projektet.

Udarbejdelse af delrapporter 
/delregnskaber

Opgaver:
• Assisterer projektholder med at 

udarbejde evt. delregnskaber. 

Opgaver:
• Underskrive regnskabet (og 

statusrapporten) eller 
tidsrapporterings skema

Afslutning Opgaver:
• Lås for tidsregistrering på projektet
• Få indhentet og betalt alle fakturaer 

mindst 24 timer før udgangen af 
projektperioden

Opgaver:
• Godkender og underskriver det 

afsluttende projekt regnskab før 
deadline.

Opfølgning Opgaver:
• Deltag i erfaringsopsamlingen

Opgaver:
• Indfører nødvendige ændringer i 

drejebogen. 7
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1. Formål 
Indkøbspolitikken for Samsø Kommune har til formål at sikre at de kommunale indkøb (varer, 

tjenesteydelser og anlæg) håndteres bedst muligt af kommunens decentralt placerede indkøbere. Det vil 

sige, at man understøtter Samsø Kommunes økonomi, ved at altid forsøge at få de bedst mulige handler.  

Derudover er visionen for indkøb i Samsø Kommune er, at indkøbe produkter og serviceydelser, der 

matcher vores behov i en omskiftelig verden, giver os størst effekt for vores økonomi og understøtter en 

bæredygtig udvikling. Herunder:  

 Indkøb - og udbud skal løbende understøtte Samsø Kommunes strategier og mål for en bæredygtig 

udvikling. 

 Samsø kommune vil fremme den grønne omstilling, ved at tydeliggøre efterspørgslen efter 

ressourceeffektive produkter og løsninger, der er skabt til genanvendelse. Dette gøres i praksis ved 

at efterleve principperne i den cirkulære økonomi (afsnit 8).  
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 Samsø Kommune lægger vægt på innoverende, dialogbaserede og tillidsfulde relationer til 

leverandørerne.  

 Samsø Kommune lægger vægt på konkurrencedygtige lokalt producerede løsninger og produkter. 

Indkøbspolitikken skal hjælpe til at opnå dette ved at fastsætte de fælles regler og værdier som udspringer 

af Samsø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, samt værdier og strategier. Endvidere skal det hjælpe 

indkøberne i deres arbejde ved at fungere som en guide til regler og muligheder for udbud, indkøbsaftaler, 

etik og erfaringsudveksling indkøberne imellem. 

2. Ansvar og opgaver 
Chefgruppen har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af indkøbspolitikken, herunder løbende 

vedligeholdelse af indkøbspolitikken, heraf sikre at indkøbspolitikken til stadighed understøtter Samsø 

Kommunes politik, værdier og strategier. Derudover har chefgruppen ansvaret for, at indkøbspolitikken er 

opdateret i forhold til lovgivningen og politiske beslutninger på området, herunder løbende opdateringer af 

tærskelværdier for udbud.  

I den daglige drift har chefgruppen ansvaret for, at alle indkøb overholder indkøbspolitikkens principper og 

at indgåede indkøbsaftaler udnyttes.  

For hvert område er det den budgetansvarlige som har ansvaret for, at tildele indkøbskompetencen 

(tilladelsen til at bestille, betale og godkende varer og tjenesteydelser) til den enkelte medarbejder. 

I praksis vil opgaven omkring overholdelse af indkøbspolitikken i høj grad ligge ved den enkelte 

medarbejder med indkøbskompetence, derfor vil der påhvile denne et ansvar om at sætte sig ind i 

indkøbspolitikken og aktivt orientere sig om indkøbsaftaler på området.       

Målsætningen er at indkøbsstrategien også bliver et middel, som afdelingerne kan bruge aktivt til, at 

realisere et effektivt indkøb og derigennem frigøre ressourcer. De konkrete mål sættes decentralt. 

3. Politisk forankring 
Samsø Kommunes indkøbs- og udbudspolitik udspringer af de politisk vedtagne beslutninger, strategier og 

planer, derfor skal indkøbs- udbudspolitikken godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Det politiske niveau er af yderste vigtighed for at sikre en succesfuld implementering af indkøbspolitikken. 

Det skal sikres ved en tidelig inddragelse af det relevante udvalg, når udbudskriterierne skal fastlægges og 

vægtes. Det er med andre ord nødvendigt at inddrage politikerne for, at garantere sammentænkningen 

med de politiske visioner og ambitioner.      

4. Omfang  
Indkøbspolitikken skal efterleves ved alle indkøb af varer, tjenesteydelser og anlægsprojekter og omfatter 

alle Samsø Kommunes afdelinger og institutioner.  
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5. Regler og lovgivning 
Lovgivningen for indkøb af varer, tjenesteydelse og anlæg er sammenfattet i nedenstående figurer. 

I Samsø Kommune er kontraktsummen defineret som den samlede værdi af en kontrakt over en fire årig 

periode. 

5.1 Anlæg 
Indkøb skal differentiere mellem drift og anlæg. Det er derfor afgørende at der skelnes mellem indkøb til 

anlæg eller drift. Der er særlige regler omkring leasing – se afsnit 6.1.  

 

Overordnet set, stiger de formelle krav med beløbet. Under grænsen for dansk udbud på anlægsudgifter på 

300.000 kr., bør man som tommelfingerregel altid indhente mindst to tilbud.  

Når kontraktsummen når op over tærskelværdien på 300.000 kr., skal anlægsopgaver i udbud. 

Udbudsformerne gennemgås i afsnit 5.4, derudover har Kommunernes Landsforening har sammen med 

Udbudsportalen.dk udarbejdet hurtig guide til udbud og en grundigere guide til hvordan man kan 

strukturere processen frem mod et udbud, samt de faldgrupper som knytter sig til denne.  Derudover kan 

man med fordel benytte sig af de tværorganisatoriske kompetencer, som findes i Samsø Kommune. 

For anlægsudgifter over tærskeværdien på 38.624.809 kr. skal kontrakten sendes i EU udbud, dette 

medfører bl.a. en større annonceringsforpligtelse og dokumentation.   

http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Udbud---Trin-for-trin/
http://www.udbudsportalen.dk/ImageVaultFiles/id_43053/cf_202/Udbud_-_trin_for_trin.PDF
http://www.udbudsportalen.dk/ImageVaultFiles/id_43053/cf_202/Udbud_-_trin_for_trin.PDF
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Ved EU udbud findes en mulighed for opdeling: Op til 20% af den samlede udbudssum kan udbydes i 

mindre delkontrakter (maksimal værdi pr. stk. 7.447.900 kr.). De resterende 80% skal dog i EU udbud, 

uanset om tærskelværdien fortsat er nået. Delkontrakterne kan tildeles uden forudgående udbud og giver 

det lokale erhvervsliv en bedre mulighed for at kunne tage del i store kontrakter og projekter.  

5.2 Varer og tjenesteydelser 
En væsentlig andel af indkøb under driften består af varer og tjenesteydelser. Derfor bør man være 

opmærksom på om mindre, men hyppigt gentagne indkøb, samlet set overskrider en tærskelværdi og 

egentlig burde være sendt i udbud. Et eksempel kunne være at hvis der f.eks. indkøbes rengøringsartikler 

for mere end 125.000 kr. årligt, så skal der gennemføres et dansk nationalt udbud. 

 

Ved småindkøb på under 50.000 kr. over fire år er der ingen formelle krav, det kan dog være en god ide 

alligevel at indhente mindst to tilbud. 

Op til en kontraktsum på halv million skal man altid indhente mindst to tilbud. Over dette beløb skal en 

kontrakt i udbud.  

Ved en værdi på 1.541.715 kr. kommer EU’s Udbudsdirektiv i spil, dette forøger de formelle krav yderlige i 

forhold til de nationale udbud. 

5.3 Kompetencefordeling, administration – politisk niveau 
De følgende illustrationer viser kompetenceopdelingen mellem administrative og politiske beslutninger.  
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Da anlæg kræver, at der politisk skal tildeles en anlægsbevilling, vil disse altid i forvejen skulle behandles i 

henholdsvis fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. I Samsø Kommune er det besluttet, at 

udbudsform og tildelingskriterier ved anlæg godkendes politisk.  

Det anbefales, at forvaltningen allerede ved den politiske behandling af anlægsbevillingen søger om politisk 

godkendelse til udbudsform og tildelingskriterier. 

En politisk indstilling til en anlægsbevilling bør således indeholde; Hvad skal der anlægges, hvad er den 

forventede samlede anlægsøkonomi, hvorledes udbydes anlægsopgaven, og hvordan udvælges den eller de 

vindende tilbud. 
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Da varer og tjenesteydelser vil være driftsudgifter, og dermed dækkes af de allerede vedtagne budgetter, 

er det oftest ikke nødvendigt med politisk behandling.  

Kontrakter, som blev tildelt efter et EU-udbud og som har et opsigelsesvarsel på mere end et halvt år, skal 

alligevel godkendes politisk, da det politiske råderum i forhold til budgettet i overslagsårene indskrænkes. 

Kontrakter, der tildeles efter udbud, skal underskrives af én tegningsberettiget person. Kontrakter i EU-

udbud skal underskrives af to tegningsberettigede personer. 

5.4 Udbudsformer 
Fra udbudsportalen.dk: ”Udbudsdirektivet beskriver, hvilke konkrete procedurer, man som udbyder kan 

anvende ved et udbud. Udbyder bør overveje procedurernes fordele og ulemper, inden det besluttes, 

hvilken procedure der skal anvendes. 

Hver udbudsform har både fordele og ulemper. Og nogle udbudsformer kan kun anvendes, hvis særlige 

betingelser er opfyldt. Inden man lægger sig fast på en form for udbud, bør man som minimum overveje to 

overordnede hensyn:  

 At man sikrer den bedst mulige konkurrence i forhold til det relevante marked  

 At man minimerer den administrative byrde både for udbyder og tilbudsgiver 

De seks udbudsformer er: 

 Et offentligt udbud, der er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Det 

giver den bredeste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer.  

 Et begrænset udbud, der giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde 

på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyderen færre tilbud at 

vurdere, men kan til gengæld også forlænge udbudsprocessen.   
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 Udbud efter forhandling, der giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne. Det er en 

udbudsform, der dog kun må bruges under særlige omstændigheder. Proceduren kan gennemføres 

både med og uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.  

 Projektkonkurrencer er en form, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, byplanlægning mv. 

Den giver tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med 

resultatet.  

 Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse 

kontrakter. Udbudsformen sondrer mellem en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller 

forhandle med udvalgte ansøgere og en fase, der indeholder den egentlige tilbudsgivning.  

 Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Den kan anvendes til 

"sædvanlige indkøb", det vil sige indkøb af samme varer som foretages jævnligt.” 

Uanset hvilken form for udbud, er det afgørende at der er et godt match mellem vare, leverandør, 

udbudsform og tidsramme. Derfor vil det være en god ide, hvis det er første gang man skal sende en 

opgave i udbud, at konsultere andre i Samsø Kommune med erfaring inden for disciplinen.  

5.5 Inddragelse af arbejds-, uddannelses- og sociale klausuler ved udbud 
Det følgende er de overordnede principper i Samsø Kommunes politik for arbejds-, uddannelses- og sociale 

klausuler ved byggeri- og anlægsudbud. Den komplette tekst kan findes her. 

 Alle udbudte anlægsopgaver skal altid i udbudsmaterialet eksplicit specificere, at leverandøren skal 

forpligte sig til at overholde ILO-Konvention nummer 94.  

 Derudover kan der ved anlægskontrakter på over ti millioner, indføres uddannelsesklausuler i 

kontrakten med leverandøren. 

 Endvidere kan der i alle kontrakter indeholdes en invitation til leverandøren til, at indgå i et frivilligt 

partnerskab med Jobcenter Samsø om aktivering af ledige. Ved anlægskontrakter på over ti 

millioner kan der stilles krav om at de primære leverandører til projektet, deltager i et 

orienteringsmøde med Jobcenter Samsø om muligheden for at indgå en partnerskabsaftale.          

6. Engangskøb, flergangskøb, eller indkøbsaftaler 
Grænserne mellem engangskøb, flergangskøb og indkøbsaftaler er ikke altid klare, især de to sidste kan let 

overlappe når der over tid opbygges et godt samarbejde med en leverandør. Derfor vil det følgende afsnit 

forholde sig til aftaler i den lovmæssige betydning.  

 

Figur 1: Eksempel på flydende grænser mellem købsformer 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=48783&itemId=48794&attachmentId=48798&Search=3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70061
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Engangskøb bør være undtagelsen frem for reglen, da det betyder at arbejdet med indsamling af tilbud og 

behovsafklaring ikke skal gentages. Det kan naturligvis ikke undgås for eksempelvis sjældent indkøbte varer 

eller helt nye varegrupper.   

Flergangskøb eller gentagne køb vil være den hyppigste form for indkøb i Samsø Kommune, derfor bør de 

også tildeles en god del opmærksomhed. Da mange mindre indkøb vil samlet set kunne have stor 

indflydelse på kommunens økonomi. Derfor vil det være nødvendigt at holde et skarpt øje med de vilkår og 

priser som de mange små indkøb indgås til, derudover bør man især være opmærksom på om man når op 

over en af tærskelværdierne.  

Det er derfor nødvendigt, at overveje om det vil være fordelagtigt at indgå en mere forpligtende aftale med 

en fast leverandør, med henblik på eks. styrke samarbejdet eller få bedre priser. Derfor kan man med fordel 

benytte sig af Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI), da de har indgået både frivillige og 

forpligtende rammeaftaler med leverandører indenfor en lang række områder.  

Fordelen er, at disse aftaler er rammeaftaler. Som i forhold til EU’s Udbudsdirektiv skal i udbud, derfor vil 

de kommuner som tilslutter sig en rammeaftale, formelt set allerede have afholdt udbud. Dette letter 

proceduren betydeligt, da de juridiske krav dermed er opfyldt. For kontrakter på varer og tjenesteydelser 

som skal i EU udbud, vil det derfor være en stor fordel at benytte sig af en SKI rammeaftale.  

Endvidere kan SKI’s aftaler altid bruges som et grundlag til, at bedømme de vilkår som man kan opnå på 

egen hånd.  

Uanset hvilken form for køb der er tale om, er det altid vigtigt at følge op på betingelser og priser. 

6.1 Leasingaftaler 
Selv om leje- og leasingaftaler har mange ligheder med indkøbsaftaler, gælder der helt særlige regler for 

disse. Grundlæggende skal leasingaftaler behandles forskelligt alt efter om aftalen finansierer drift eller 

anlæg. Social- og Indenrigsministeriet har ikke en helt skarp opdeling, da sondringen mellem typer i høj 

grad afhænger af hvor stor en udgift leasingaftalen udgør i forhold til det samlede budget. Den simple 

udlægning er derfor, at hvis værdien af det leasede aktiv er så stor at det ellers ville skulle finansieres med 

et lån, er det tilsvarende til en kommunal anlægsopgave.   

Leasing af lokaler og bygninger er dog altid anlæg, mens IT udstyr, inventar og teknisk udstyr er drift. Et 

gråzone tilfælde kunne være leasing af biler, hvor en bil måske kunne betales af driften, vil der skulle lånes 

for at købe 20 biler. Det er derfor ikke muligt at fastsætte helt skarpe grænser for hvor grænsen mellem 

drifts- og anlægsleasing går.   

Hvis de har store ligheder med en kommunal anlægsopgave, skal de håndteres på samme måde som hvis 

der skulle optages et lån. Det betyder derfor, at aftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen for den 

kan træde i kraft, da værdien af aftalen skal kunne rummes indenfor den kommunale låneramme. 

Større leje- og leasingaftaler vedr. finansiering af driftsanskaffelser skal godkendes af Økonomiudvalget, 

mens mindre aftaler kan godkendes administrativt. Ved mindre aftaler forstås en ydelse med en 

kontraktsum på under 200.000 kr. over en fireårig periode. 

https://www.ski.dk/
https://www.ski.dk/aftaler/Sider/Frivillige-aftaler.aspx
https://www.ski.dk/viden/Sider/Forpligtende-indkoebsaftaler.aspx
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I alle tilfælde skal den centrale økonomiafdeling gennemgå og validere samtlige leasingaftaler før indgåelse 

eller politisk behandling. 

7. Information til leverandører 
Al information om udbud, undtagen begrænset udbud, skal som minimum gøres tilgængelig på Samsø 

Kommunes hjemmeside. 

Uanset form skal udbudsmaterialet, der offentliggøres eller sendes til potentielle leverandører, som 

minimum indeholde: 

 Beskrivelse af opgaven. 

 Kontaktoplysninger. 

 Frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse. 

 Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse. 

 Kriterier for tildeling af opgaven. 

EU udbud annonceres jf. udbudsdirektivet ved indsendelse af udbudsmaterialet til Den Europæiske Unions 

Publikationskontor, eller ved elektronisk indberetning på SIMAP. Udbudsmaterialet må ved EU udbud ikke 

offentliggøres andre steder før indsendelse til Publikationskontoret. Materiale som offentliggøres i andre 

medier må ikke indeholde yderligere informationer end angivet i det indsendte udbudsmateriale.  

8. Cirkulær økonomi 

  

Figur 2: Sommerfuglemodellen for cirkulær økonomi
1
  

                                                           
1
 Kilde: Ellen MacArtur Foundation Circular Economy Team 

http://simap.ted.europa.eu/home
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Cirkulær økonomi er grundlæggende et princip om genbrug som det definerende tema. Det vil sige at spild i 

form af affald ikke blot minimeres, men helt undgås, da alt genanvendes. Det betyder derfor også at 

produkter ikke alene er lavet af genbrugsmaterialer, men designet således at de kan genbruges lettest 

muligt når de er slidt op.   

Et eksempel på et produkt som understøtter den grundlæggende tanke, kunne være bottle-to-pen 

kuglepenne. De starter med at være sodavands/mineralvandsflasker, der genanvendes og omstøbes til 

hylsteret på kuglepenne.  

Derved forlænges plastikkens levetid med endnu en cyklus, frem for at ende som affald og spild.   

Som indkøber skal du gå åben dialog med leverandørerne om Samsø Kommunes prioritering af cirkulær 

økonomi.  Dialogen kan føres løbende, eller i forbindelse med forarbejdet til en ny aftale eller leverance. 

Samsø Kommune har besluttet, at følgende bedømmelseskriterier skal indgå i vurderingen ved indkøb: 

 Totaløkonomi som konkurrenceparameter, dvs. at de økonomiske omkostninger til produktet i hele 

dets levetid betragtes, frem for kun anskaffelsesprisen.  

 Vurdering af hvordan leverandørens ydelse bidrager øget ressourceeffektivitet og genanvendelse af 

materialer.  

 Serviceaftaler som fremmer lokal beskæftigelse og sikrer at produkter repareres frem for 

bortskaffes.    

 Energimærkningen på elektriske produkter skal overholde anbefalingerne i Energistyrelsens 

indkøbsvejledning. 

Derudover skal mindst to af de efterfølgende tilvalgskriterier indgå, med dokumentation fra leverandøren: 

 CO2 udledning i produktets produktion og levetid. 

 Andel af genanvendt materiale i produktet eller emballage, samt andel der kan genanvendes. 

 Andel af produktet eller emballage, som er designet til adskillelse så materiale kan genanvendes i 

rene fraktioner. 

 Indsats som forbedrer miljø-, og arbejdsmiljømæssige forhold.  

 Ingen anvendelse af stoffer på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 

I praksis vil der ofte være en afvejning mellem aktuelle økonomiske og ovenstående hensyn.  

Dette er en nødvendig sondring, men ved at efterspørge oplysninger om ovenstående og udvise interesse i 

produkterne, vil de også efterhånden kunne tilbydes til konkurrencedygtige anskaffelsespriser, frem for kun 

set i forhold til totaløkonomien.  

9. Principper 
Indkøbspolitikken bygger Samsø Kommunes værdigrundlag og strategier, disse former den måde som 

indkøberen bør agere, både indadtil overfor kollegaer og udadtil overfor leverandører.   

http://sparenergi.dk/offentlig-og-erhverv/indkoeb-og-adfaerd/indkoebsvejledning
http://sparenergi.dk/offentlig-og-erhverv/indkoeb-og-adfaerd/indkoebsvejledning
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/listen-over-uoenskede-stoffer/
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Ordentlighed er en central værdi i forhold til hvordan man varetager sin funktion i forhold til sine kolleager, 

leverandører og borgerne. Dette kan eksemplificeres ved at tage brugerne med på råd, have respekt for 

indgåede aftaler og udvise omhyggelighed i forhold til hvordan man bedst bruger sit budget. 

Anerkendelse af kollegaernes viden og input når der vælges produkter og leverandører, samt åbenhed 

omkring processen så alle kan bidrage.  

Tillid til at aftaler overholdes af leverandører, uden at det sker på bekostning af nødvendig kontrol 

kontrakter og betingelser.      

Tydelighed i kommunikation til leverandører og tilbudsgivere. Således at man får den rigtige vare, på det 

rette tidspunkt, i den rigtige mængde, passende kvalitet og til den rigtige pris. Dette skal især sikres ved, at 

bestillinger, aftaler og kontrakter er tydelige. Det vil sige indeholdende alle aftalte detaljer omkring varen 

eller tjenesteydelsen. Med andre ord, bør aftaler, også uformelle, skrives ned. 

9.1 Etik 
Kommunens indkøb skal være i tråd med kommunens klima- og miljø politik, desuden bør etiske og 

moralske hensyn en vigtig del af indkøbsbeslutningen. I praksis er det ikke helt så enkelt, men en hjælp kan 

f.eks. være Udbudportalen.dk’s guide til ansvarlige indkøb. Derudover, bør en grundregel være, at hvis et 

firmas manglende etik og adfærd overfor kunder og ansatte gør, at man ikke ville handle med dem som 

privat person, gør det samme sig gældende for sin rolle som indkøber i Samsø Kommune. 

10. Understøttelse af Samsø Kommunes strategier 
Ved indkøb til kommunen er det af største vigtighed, at det gøres på en måde som bidrager til at realisere 

de langsigtede strategier. Dette omfatter eksempelvis målene i Kommuneplanen 2009-2021, Erhvervs- og 

bosætningsstrategien, Plan- og Agenda21 strategi og Handicappolitikken.  

Derfor forventes det at indkøberne i tilstrækkelig grad holder sig orienteret om ændringer og politiske 

initiativer til, at kunne medtage centrale principper i købsbeslutningen.  

Figur 3: Samsø kommunes værdigrundlag 

http://csr-indkob.dk/
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1207832_APPROVED_1265010901017.pdf
http://www.e-pages.dk/samsoe/219/
http://www.e-pages.dk/samsoe/219/
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/70_1061998_APPROVED_1219932710217.pdf
http://www.samsoe.dk/dokumenter/samsoe_kommunes_handicappolitik.pdf
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Et par praktiske eksempler på hvordan strategierne kan bruges: 

 Fra Erhvervs- og Bosætningsstrategien – ”Sammen står vi stærkere” (s. 8): For at opfylde Målet 

om at støtte det lokale erhvervsliv i kommunen er de kommunale indkøb et centralt element. 

Det betyder ikke at lokale leverandører skal favoriseres, men i stedet at de bør vælges til når de 

er konkurrencedygtige. Dette kræver dog, at man er opmærksom på at strukturere opgaverne 

på en måde så de lokale leverandører kan løfte den, eksempelvis ved at dele store opgaver og 

udbud op i mindre dele.  

 Fra Kommuneplan 2009-2021 – ”Miljø og Klima” (s. 8): Ambitionen om at mindske kommunens 

klimabelastning er et område hvor måden vi forvalter vores indkøb på, vil have stor betydning. 

Det er derfor et mål at kommunens indkøb understøtter tanken om cirkulær økonomi (se KB 

beslutning 302).        

Kort sagt, bør Samsø Kommunes strategier og langsigtede planer være en central og nærværende del af 

den måde som indkøb forvaltes på. Både med hensyn til valg af produkter og leverandører. 

11. Erfaringsudvikling og samarbejde 
Da indkøbsfunktionen er placeret decentralt, påhviler det de indkøbsansvarlige et stort ansvar i forhold til 

at samarbejde om indkøb indenfor varekategorier. Øget koordination vil i langt højere grad få samsø 

Kommune til at fremstå som én kunde, hvilket giver et langt bedre forhandlingsgrundlag.  For at forbedre 

koordinationen på tværs af organisationen, er en central database over Samsø Kommunes medarbejdere 

med indkøbsfunktion under udarbejdelse. Den vil også indeholde information om indgåede og brug af mere 

eller mindre forpligtende indkøbsaftaler.     

12. Bilag 
Link til database over indkøbere, organisatorisk placering, kompetenceområder og aftaler.             

   

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=55795&itemId=55826&Search=3
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=samsoe&page=document&docId=55795&itemId=55826&Search=3
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Bilag 13 Anvendt Regnskabspraksis 

 

Principper for indregning og måling 
Indtægter og udgifter driftsføres som udgangspunkt i det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynstagen 

til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de 

afregnes.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt, med 

mindre de er undtaget herfra. Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en 

tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil fremgå organisationen, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget 

herfra.  Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til 

forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter 

forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning dog frivillig 

om end de måtte opfylde ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke medtaget i 

regnskabet. 

Resultatopgørelsen  
Der udarbejdes en regnskabsopgørelse, som viser årets resultat opdelt på drift og anlæg, som er fordelt ud 

på udvalgene og underliggende bevillingsstruktur. Yderligere vises resultatet fordelt på henholdsvis det 

skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Samtidig udarbejdes der en resultatopgørelse, 

som viser nettotal for hovedkonti. Den viser altså resultatet for både drift og anlæg med modregning af 

refusioner. Begge disse opgørelser er udgiftsbaseret. 

Skatter og tilskud indtægtsføres på betalingstidspunktet. 

Hovedkonti indeholder løn, køb af varer og tjenesteydelser, overførsler samt indtægter der er medgået til, 

eller er resultat af, målopfyldelsen på de enkelte hovedkonti. 

Balancen 
Balancen udarbejdes efter de faste formkrav, som er fastlagt af Budget- og Regnskabssystemet for 

kommuner. Balancen er omkostningsbaseret og viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis 

primo og ultimo for regnskabsåret.  

Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på 

over 100.000 kr. måles til kostpris med fradrag på akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke 

på grunde og anlæg under udførelse. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-

operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. 

indregnes og måles ikke. Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til kostpris. Såfremt der 
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afholdes omkostninger til forbedringer, herunder omkostninger til byggemodning, tillægges disse til 

kostprisen. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 

klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen for 

finansielt leasede aktiver er den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige 

leasingydelser. 

Ejendomme erhvervet før 1.1.1999 måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1.1.2004 med tillæg af 

forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:  

Grunde    Afskrives ikke 

Bygninger    15-50 år 

Tekniske anlæg   20-30 år 

Maskiner, transportmidler, specialudstyr mv. 5-15 år 

Inventar, it-udstyr mv.   3-10 år  

Aktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke.  

Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i noterede organisationer måles til dagsværdi. Kapitalandele i ikke 

noterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdi metode 

(equity-metoden). Kapitalandele i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens 

regnskabsmæssige indre værdi.  

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er rente- 

og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Disse tilgodehavender indgår i fortegnelsen over eventualrettigheder. 

Langfristede tilgodehavender måles til kursværdien pr. statusdagen, og gæld i udenlandsk valuta måles til 

kursværdien pr. statusdagen.  

Immaterielle anlægsaktiver: Investeringer i systemudvikling, visse softwareudgifter, patenter og licenser 

med en brugstid over et år og erhvervet mod vederlag over 100.000 kr. måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineære 

afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid, der er 3-5 år.  

Periodeafgrænsningsposter (aktiver) indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter måles til nominel værdi. 

Andre værdipapirer og kapitalandele: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter 

børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.  

Egenkapitalen inddeles i taksfinansieret egenkapital (forsyningsvirksomheder), selvejende institutioners 

egenkapital og skattefinansieret egenkapital inkl. balancekonto.  
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Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk 

forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre 

et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af 

forpligtelsen. 

Forpligtelserne omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, arbejdsskader og 

retssager, der ikke er forsikringsafdækket. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet 

aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM.  

Prioritetsgæld måles til nominel værdi. 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og 

måles til nominel værdi. 

Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter (passiver) indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til 

resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi. 
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