
 
 
 

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner, samt 32. omgang rettelsessider (moms og nye bekendtgørelser om 
budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) 
 
Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og 
amtskommuner, som følger af ændringer i bekendtgørelse om den kommunale og 
amtskommunale momsudligningsordning, der træder i kraft 1. januar 2006. Endvidere 
fremsendes bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for hen-
holdsvis kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg. 
 
Følgende behandles i orienteringsskrivelsen:  
 

1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten 
2. Tilbagebetalingsforpligtelsen ved overdragelse af anlæg i forbindelse med 

kommunalreformen (momsbekendtgørelsen § 6)  
3. Præcisering af konteringsreglerne for ambulancekørsel i relation til momsafløft-

ning.  
4. Orientering om bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  

I. i forbindelse med kommunesammenlægninger  
II. i forbindelse med oprettelse af regioner 

III. for kommuner 
IV. for regioner  

 
 

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten 
 
Positivlisten i bekendtgørelsen om den kommunale og amtskommunale momsudlig-
ningsordning er med virkning fra 1. januar 2004 udvidet med en række sociale instituti-
oner, bl.a. til børn med særlige behov og botilbud til handicappede og psykisk syge.  
 
Formålet med udvidelsen af positivlisten var at sikre konkurrencemæssig ligestilling 
mellem leverandører af private og offentlige botilbud til handicappede, sindslidende, 
børn og unge m.v., der ikke kan blive momsregistreret og som derved stod 
konkurrencemæssigt dårligere end kommunale og amtskommunale leverandører, der 
hjemtager moms over den kommunale momsudligningsordning.   
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at der fin-
des en række private institutioner, der tilbyder pladser på plejehjem. Disse ydelser re-
gistreres på funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger. Private tilbud på dette om-
råde er i dag ikke omfattet af positivlistens bestemmelser, hvorfor de private leverandø-
rer konkurrencemæssigt står dårligere end kommunale og amtskommunale producen-
ter.   
 
Derfor optages funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger med anvendelse af e-
jerstedkode 2 Selvejende / private på positivlisten med virkning fra 1. januar 2006 med 
henblik på at imødegå konkurrencemæssige skævheder mellem private og offentlige 
producenter.       
 
 
Ad 2. Tilbagebetalingsforpligtelsen for overdragelse af bygninger, grunde og 
anlæg i forbindelse med kommunalreformen, bekendtgørelsen § 6, stk. 1 
 
Der er udarbejdet en bekendtgørelse om deling af aktiver og passiver som led i ud-
møntningen af kommunalreformen. Det fremgår af procedurebekendtgørelsen (nr. 877 
af 19. september 2005), at aktiver overføres til de myndigheder, der i henhold til lovgiv-
ningen har ansvaret for opgaven. I høringssvar til bekendtgørelsen er Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet blevet gjort opmærksom på, at der kan være et problem vedrø-
rende tilbagebetalingsforpligtelsen.  
 
Tilbagebetalingsforpligtelsen for kommunerne har hjemmel i bekendtgørelsen om den 
kommunale og amtskommunale momsudligningsordning § 6, stk. 1, hvor det fremgår, 
at ”Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år 
sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til udligningsordningen”.   
 
Af stk. 2 fremgår, at ”Femårsperioden regnes fra tidspunkt for godkendelse af anlægs-
regnskab for det pågældende arbejde”.  
 
Det vil sige, at hvis en (amts)kommunal myndighed sælger et anlæg, hvortil der er 
hjemtaget moms, skal momsen tilbagebetales, hvis salget sker inden 5 år.  
 
I forbindelse med kommunalreformen og delingen af aktiver og passiver mellem offent-
lige myndigheder, kan det forekomme, at anlæg overdrages, hvortil hører en tilbagebe-
talingsforpligtigelse. Det skal i den sammenhæng understreges, at der med overdra-
gelse af anlæg mellem offentlige myndigheder ikke er tale om salg. Da tilbagebeta-
lingsforpligtelsen ikke skal overføres til de myndigheder, der overtager anlægget, neu-
traliseres tilbagebetalingsforpligtelsen i et nyt stk. 3 til momsbekendtgørelsens § 6.:  
 
”Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 

877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og plig-
ter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling 
af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens Syge-
husfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndighe-
der. Stk. 1. finder heller ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørel-
se nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder 
og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindel-
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se med kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 
om deling af kommuner overføres mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte 
myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myn-
digheder, selvejende institutioner m.v.” 

 
Undtagelsen gælder således kun for de myndigheder, der får overdraget anlæg, som 
er omfattet af enten delingsbekendtgørelsen (BEK nr. 868 af 16/09/05) eller procedu-
rebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16/09/05).  
  
Ad 3. Præcisering af konteringsregler for ambulancekørsel i relation til mom-
safløftning 
  
Det fremgår i dag af momsbekendtgørelsens positivliste, at amterne kan hjemtage re-
fusion af moms ved køb af ydelser hos privathospitaler, der registreres på funktion 4.01 
Sygehuse, funktion 4.02 Psykiatriske sygehuse og funktion 4.40 Rekonvalescenthjem 
og efterbehandlingsklinikker. Refusion af moms over positivlisten har til formål at neu-
tralisere den konkurrencemæssige ulighed, der følger, når private leverandører ikke 
kan få afløftet moms som tilfældet er hos kommunale og amtskommunale myndighe-
der.  
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den forbindelse præcisere, at udgifter til am-
bulancekørsel fortaget af private leverandører skal registreres på 4.01, hvilket giver 
mulighed for momsrefusion over positivlisten. Baggrunden er, at private leverandører af 
ambulancekørsel – som tilfældet er med privathospitaler – ikke kan momsregistreres 
efter momslovens regelsæt.  
 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit   2.6 Side 10-11 Ad pkt. 1 og 2  
Afsnit 10.5 Side 1-9 Ad pkt. 1 og 2  
 
 
 
Ad 4. Bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for hen-
holdsvis kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg 
 
Der er i forlængelse af kommunalreformen udstedt fire bekendtgørelser vedrørende 
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for kommuner, sammenlægningsudvalg, 
regioner og forberedelsesudvalg. Bekendtgørelserne er omtalt nedenfor, og de er ved-
lagt orienteringsskrivelsen.  
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I. Bekendtgørelse nr. 1450 af 19. december1 om budget- og regnskabsvæsen, 
revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger  
 
Bekendtgørelsen har hjemmel i inddelingsloven, og den fastsætter hvilke frister sam-
menlægningsudvalget skal følge ved udarbejdelsen af sammenlægningsudvalgets 
budgetter og regnskaber for 2006, samt de nye kommuners budgetter for 2007. 
 
Bekendtgørelsen fastsætter også, hvordan bidrag til sammenlægningsudvalgets udgif-
ter fordeles i kommuner, der deles. Delte kommuner bidrager med en andel af det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarende til andelen af indbyggere i den delte 
kommune.  
 
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2006 og er midlertidig. 
 
 
II. Bekendtgørelse nr. 1454 af 19. december 2005 om budget- og regnskabsvæ-
sen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner  
 
Bekendtgørelsen har hjemmel i regionsloven, og den fastsætter, hvilke frister forbere-
delsesudvalget skal følge ved udarbejdelsen af forberedelsesudvalgets budgetter og 
regnskaber for 2006, samt den nye regions budgetter for 2007. 
 
Udgifterne til forberedelsesudvalget afholdes af de amtskommuner, som indgår i den 
nye region. I tilfælde hvor amtskommuner deles i flere regioner, fordeles udgifterne på 
baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for de kommuner, der er belig-
gende i amtskommunen.  
 
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2006 og er midlertidig. 
 
 
III. Bekendtgørelse nr. 1455 af 19. december 2005 om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v.  
 
Bekendtgørelsen har hjemmel i styrelsesloven, og den erstatter bekendtgørelse 
nr.1095 af 12. december 2003 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v., som ophæves med virkning fra 31. december 2007.  
 
Den nye bekendtgørelse har hjemmel i styrelsesloven, og den fastlægger de overord-
nede regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Der er tale om tekniske 
justeringer af gældende bekendtgørelse om samme. Det vil sige regler for indholdet i 
kommunens årsbudget, behandling og beslutning af budgettet, samt de overordnede 
regler for kommunalbestyrelsens regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet.  
 
Bekendtgørelsen finder anvendelse for årsbudgettet for 2007 for kommuner, der ikke 
indgår i en sammenlægning som led i gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. 
januar 2007. 
  
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2006. 
                                                 
1 Det bemærkes, at underskriftsdatoen i vedhæftede udgave er anført til 15. december 2005. 
Det er en teknisk fejl, som rettes efterfølgende. Den gældende dato er 19. december 2005.  
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IV. Bekendtgørelse nr. 1456 af 19. december 2005 om regioners budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v.  
 
Bekendtgørelsen har hjemmel i regionsloven, og den fastlægger de overordnede regler 
for regionernes budget- og regnskabsvæsen. Der er tale om en parallel bekendtgørelse 
svarende til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen.  
 
Det vil sige regler for indholdet i regionernes årsbudget, behandling og beslutning af 
budgettet, samt de overordnede regler for regionsrådets regnskabsaflæggelse og revi-
sion af regnskabet.  
 
Det fastlægges bl.a., at budgettet skal være vedtaget senest 1. oktober. Det endeligt 
vedtagne regionale budget kan dermed indgå i de afsluttende drøftelser om kommu-
nernes budget, som skal være vedtaget senest den 15. oktober.  
 
Ligeledes er det fastsat af hensyn til den kommunale budgetproces, at drøftelsen af 
forslaget til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag, der skal drøftes i 
kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen, skal ske senest den 1. 
september. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig 
meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til grundbidrag og udviklingsbi-
drag. 
 
I bekendtgørelsen fastsættes også at ”Budget- og regnskabssystem for regioner” of-
fentliggøres på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside. Hvor der tidligere har 
været et fælles budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, udar-
bejdes nu to selvstændige budget- og regnskabssystemer for henholdsvis regioner og 
kommuner.  
 
Det bemærkes, at de nærmere regler for adskillelse af regionernes økonomi i tre sær-
skilte områder ikke er omtalt i bekendtgørelsen. Dette er forudsat reguleret i ”Budget- 
og regnskabssystem for regioner”. Det skal dog bemærkes, at det for tiden drøftes med 
Finansministeriet, Rigsrevisionen og Amtsrådsforeningen, hvordan adskillelsen i 3 om-
råder kan tilrettelægges.  
 
Det skal endvidere bemærkes, at der i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4 vedrørende regi-
onernes budgetter fejlagtigt refereres til forberedelsesudvalget, samt at der er angivet 
en række årstal for budget og budgetoverslag, som ikke er retvisende. Det vil på den 
baggrund senere blive foretaget en justering af bekendtgørelsen, og det vil i den for-
bindelse blive overvejet, om der skal foretages andre ændringer vedrørende regioner-
nes økonomiforvaltning. Eventuelle ændringer vil afhænge af det igangværende arbej-
de, der foregår i den nedsatte arbejdsgruppe om regionernes økonomiforvaltning.    
 
Den korrekte tekst i bekendtgørelsens § 2, stk. 2-4 er:  
 
"§ 2. Forslag til regionernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af for-
retningsudvalget til regionsrådet senest den 15. august forud for det pågældende regn-
skabsår 



 6

Stk. 2. Regionsrådets 1. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetover-
slag foretages senest den 24. august og 2. behandlingen senest den 1. oktober.  
Stk. 3. Det forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag, som er in-
deholdt i forslaget til årsbudget, jf. §§ 6 og 7 i lov om regionernes finansiering, skal 
drøftes i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen senest den 1. 
september. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig med-
dele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. 
stk. 3." 
 
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2006.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Bruun de Place 
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BILAG 
Positivliste 

gældende fra og med regnskab 2005 
 
 Art-  Funk-  Momsandels- 
konto   tion   procent 
 
    (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
Kommuner 
 5.9 0.14 Sanering - 40 
 5.9 0.30 Fælles formål 45 85 
 5.9 0.31 Stadion og idrætsanlæg 45 85 
 5.9 0.32 Idræts- og svømmehaller 45 85 
 5.9 0.33 Friluftsbade 45 85 
 5.9 0.35 Andre fritidsfaciliteter 45 85 
 4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 5.9 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 4.6 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
 5.9 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
 5.9 3.60 Museer 35 85 
 5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
 5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
 5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 
 5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
 5.9 5.19 Tilskud til puljeordninger og private klubber 25 - 

     **** 4.0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - 
     **** 4.0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
     **** 4.0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 

****4.0  5.34 Plejehjem og beskyttede boliger  25   - 
 5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 

 5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 
     **** 4.0 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale  

   problemer 25 - 
     ****4.0  5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udvik- 

   lingshæmmede, fysisk handicappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt  
   ophold for udviklingshæmmede, fysisk handi- 
   cappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold  
   for personer med særlige behov 25 - 

 *5.2 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,  
   befordring og pasning af døende 95  

 ****4.0 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for  
   sindslidende 25 - 
 ****4.0 5.56 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold 
   for sindslidende 25 - 

 5.9 5.60 Introduktionsprogram mv. 25 85 
 5.2 5.83 Kommunal tandpleje 15 85 

 ***5.9 5.98 Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18.  
   Udgifter ved undervisning i dansk som  
   andetsprog for aktiverede kontanthjælps 
   modtagere 10 85
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 Art-  Funk-  Momsandels- 
konto   tion   procent 
 
    (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
Amtskommuner 
 4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 4.6 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 25 85 
 4.6 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 25 85 
 5.9 3.46 Social- og sundhedsuddannelser 25 85 
 5.9 3.47 Sygeplejeuddannelser 25 85 
 5.9 3.48 Pædagogisk grunduddannelse 25 85 
 5.9 3.60 Museer 35 85 
 5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
 5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
 5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 

 **4.0 4.01 Somatiske sygehuse 25 - 
 **4.0 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger 25 - 
 **4.0 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlings-  
   klinikker 25 85 

 5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
****4.0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - 

     **** 4.0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
****4.0  5.23 Døgninstitutioner for børn og unge  25  - 
****4.0  5.34 Plejehjem og beskyttede boliger  25   - 

 5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 
 5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 

 5.9 5.40 Revalidering 70 85 
     **** 4.0 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale  
   problemer 25 - 
     ****4.0  5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udvik- 
   lingshæmmede, fysisk handicappede m.v.  25 - 
     ****4.0  5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt  
   ophold for udviklingshæmmede, fysisk handi- 
   cappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold  
   for personer med særlige behov 25 - 

 *5.2 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,  
   befordring og pasning af døende 95 - 

 ****4.0 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for  
   sindslidende 25 - 
 ****4.0 5.56 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold 
   for sindslidende 25 - 

* Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af 
døende i eget hjem. 

** Gælder for selvejende/private sygehuse mv. 
***  Optagelse på positivlisten gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, 

gruppering 18. 
****Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / Private institutioner uden drift-

overskomst med kommune / amt. 



Budget- og regnskabssystem 10.5  -  side  1 
  
Dato: 10. januar 2006 

10.5  Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 
 
10.5.1  Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsud-

ligningsordning 
  (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse  
  nr. 1325 af 14. december 2005) 
 

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5 i lov om udligning af visse kommunale 
og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om den kommunale 
momsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002, fastsættes:  

Kapitel 1  

Opgørelse af beløb til refusion  

§ 1. De beløb, der refunderes af udligningsordningen, omfatter 
momsbetalinger fra (amts)kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 
Hovedstadens Sygehusfællesskab i forbindelse med køb af varer og 
tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6, bortset fra 
momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et 
momsregnskab.  

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende 
udgifter til moms (1+2):  
1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter (excl. udgifter afholdt på 

hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder), som regnskabsmæssigt - 
efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede 
konteringsregler - registreres på artskontiene:  
a) Hovedart 2 Varekøb, excl. art 2.6 Køb af jord og bygninger.  
b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.  
c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.  
d) Opgørelsen omfatter ikke momsudgifter, der kan fradrages som 

indgående moms i et momsregnskab for en afgiftspligtig 
virksomhed eller aktivitet på funktion 2.31 Busdrift, 2.33 
Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift, 5.30 Ældreboliger og 5.32, grp. 
01 Personlig og praktisk hjælp.  

2) Visse udgifter til moms, som indirekte betales af (amts)kommuner, og 
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 
via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i 
momsudligningsordningen, beregnes som kommunens andel af det 
bogførte beløb multipliceret med de i bilaget anførte 
momsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med 
summen af momssatsen og 100, jf. regneeksemplet i bilaget. 
Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på 
andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.  
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§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter, jf. § 1, anmeldes 
til refusion af den (amts)kommune, som er regnskabsførende for 
fællesskabet.  

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde 
er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger 
godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. dog stk. 3, 
anmelde købsmoms til refusion fra udligningsordningen, gennem 
fællesskabets (amts)kommuner.  

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunal virksomhed, 
som kan henføres til følgende funktioner i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets autoriserede konteringsregler, er dog undtaget fra 
godkendelse efter stk. 2:  
1) 0.95 Redningsberedskab.  
2) 4.10 Centralvaskerier.  

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- 
og forsyningslignende virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå 
godkendelse efter stk. 2.  

§ 3. (Amts)kommunerne kan anmelde acontomoms til selvejende 
institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra 
udligningsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages 
med artsspecifikation i forbindelse med kommunens 
regnskabsaflæggelse.  

Stk. 2. Den revisionspåtegnede årsopgørelse af momsrefusion må ikke 
indeholde beløb vedrørende acontomoms efter stk. 1.  

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af 
huslejeindtægter, omfattes ikke af udligningen.  

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den 
opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres med et beløb, der 
beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne 
huslejeindtægter.  

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.30 
Ældreboliger, 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift og 5.32, 
grp. 01 Personlig og praktisk hjælp omfattes ikke af bestemmelserne i 
§ 4, stk. 1 og 2.  

§ 5. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, 
finansieret af bidrag og tilskud til (amts)kommunen omfattes ikke af 
udligningen.  

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den 
opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres med et beløb svarende til 
17,5 pct. af (amts)kommunens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. 
Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under 
korrektioner:  
1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner 

m.v.  
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2) Anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, 
og direkte anlægstilskud fra EU.  

3) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter 
og afdrag, ikke skal henregnes til (amts)kommunens låntagning i 
henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.  

Stk. 3. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, for hvilke der er 
vedtaget anlægsbevillinger før 1. juli 1996, undtages fra tilbagebetaling 
efter stk. 2.  

Stk. 4. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, hvor der ikke er 
vedtaget anlægsbevilling inden 1. juli 1996, men hvor det kan anses for 
dokumenteret, at der inden 1. januar 1997 er givet tilsagn om disse 
tilskud, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. Undtagelse fra 
tilbagebetaling efter 1. pkt. gælder dog kun, hvis tilskuddet er udbetalt 
senest den 31. december 1998.  

Stk. 5. Tilskud til forskning registreret på funktion 4.01 eller funktion 
4.02 undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2.  

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for 
en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales 
til udligningsordningen. Beløbet opføres på den månedlige 
saldoopgørelse som fradrag under korrektioner.  

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af 
anlægsregnskab for det pågældende arbejde.  

Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til 
bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og 
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgave flytninger 
den 1.januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller 
bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner 
overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens 
Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige 
myndigheder. Stk. 1. finder heller ikke anvendelse for anlæg, der i 
henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling 
af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af 
opgave flytninger den 1.januar 2007 i forbindelse med 
kommunalreformen eller bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 
om deling af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, 
Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, 
regionerne og statslige myndigheder ved lovgivningen vedrørende 
kommunalreformen overføres mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte 
myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. 
nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v. 

Kapitel 2  

Afregning af refusionsbeløb  

§ 7. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.  
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Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på 
funktion 7.87 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 10. hverdag i 
den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke 
beløb der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og 
sundhedsministeren.  

Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter 
beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til 
regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 
1. hverdag i maj måned i året efter udligningsåret. Denne opgørelse skal 
være forsynet med revisionspåtegning af (amts)kommunens revision, og 
for Hovedstadens Udviklingsråd, og Hovedstadens Sygehusfællesskab af 
deres revision. Hvis der i saldoopgørelsen indgår tilskud, som er 
omfattet af § 5, stk. 3 og 4, skal det fremgå særskilt af 
revisionspåtegningen, om betingelserne for at lade disse tilskud indgå i 
opgørelsen kan anses for opfyldt.  

Stk. 4. Momsudgifter afholdt i den regnskabsmæssige 
forsupplementsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra 
udligningsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned 
i regnskabsåret.  

§ 8. Refusionsbeløb efter § 7 udbetales af Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet snarest muligt i den måned, der følger efter den 
måned, refusionsanmeldelsen skal være Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet i hænde.  

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner.  

Kapitel 3  

Opgørelse og afregning af bidrag til udligningsordningen  

§ 9. Samtlige kommuner og amtskommuner bidrager til de årlige 
samlede beløb efter kapitel 1, som opgøres for henholdsvis kommuner 
og amtskommuner under ét. Bidragene fordeles i overensstemmelse med 
§§ 10 og 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner og amtskommuner i forhold til de enkelte kommuners og 
amtskommuners andel af det samlede kommunale henholdsvis 
amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. dog § 33 i nævnte lov. De 
årlige samlede beløb efter kapitel 1 som kommuner og amtskommuner 
bidrager til, tillægges efterregulering vedrørende tidligere år, jf. stk. 5 og 
6.  

Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskommunernes budgettering 
af bidrag til de samlede beløb efter stk. 1, udmelder indenrigs- og 
sundhedsministeren senest 1. juli i året før tilskudsåret et foreløbigt 
beløb herfor for henholdsvis kommuner og amtskommuner.  

Stk. 3. Det samlede foreløbige bidrag for alle kommuner og 
amtskommuner, jf. stk. 2, opgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
på grundlag af en fremskrivning af den refusion, der skønnes udbetalt i 
året forud for udligningsåret.  
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Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan på grundlag af et ændret 
skøn over den samlede refusion i udligningsåret ændre de foreløbigt 
opgjorte udligningsbidrag.  

Stk. 5. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes på grundlag af de faktisk 
udbetalte beløb efter kapitel 1 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen 
mellem det endelige beløb og det foreløbige beløb efter stk. 2 indregnes 
i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret to år efter det 
tilskudsår, som forskelsbeløbet vedrører.  

Stk. 6. Når oplysninger om de faktiske beskatningsgrundlag for 
tilskudsåret foreligger, foretages i overensstemmelse med § 33 i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og 
amtskommuner en efterregulering mellem henholdsvis kommunerne og 
amtskommunerne af beløbet efter stk. 2. Medfører efterreguleringen, at 
der opstår et ufordelt restbeløb i forhold til beløbet efter stk. 2, indregnes 
det i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret tre år efter det 
tilskudsår, som det ufordelte restbeløb vedrører.  

§ 10. De årlige udligningsbidrag i henhold til § 9, stk. 1, afregnes til 
staten ved, at 1/12 af de beløb, der er meddelt i henhold til § 9, stk. 2, 
fradrages de månedlige beløb, som udbetales fra SKAT i henhold til 
§ 15 i lov om kommunal indkomstskat.  

Stk. 2. De årlige udligningsbidrag, jf. stk. 1, for et bestemt udligningsår 
afregnes fra og med den 1. april i udligningsåret og til og med den 1. 
marts i det efterfølgende udligningsår.  

Kapitel 4  

Særlige regler for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner 
samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab  

§ 11. Af Københavns og Frederiksberg Kommuners refusion efter 
kapitel 1 fordeles 84 pct. til udligning mellem kommuner og 16 pct. til 
udligning mellem amtskommuner.  

Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab bidrager ikke til udligningsordningen.  

Stk. 3. Refusion til Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab efter kapitel 1 udlignes mellem amtskommunerne.  

Stk. 4. Af Bornholms Kommunes refusion efter kapitel 1 fordeles 60 
pct. til udligning mellem kommuner og 40 pct. til udligning mellem 
amtskommuner.  

Kapitel 5  

Beregning af generelle tilskud  

§ 12. Ved beregningen af generelle tilskud efter lov om kommunal 
udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner opgøres 
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nettodrifts- og anlægsudgifter i kommuner og amtskommuner excl. 
momsrefusion efter kapitel 1.  

Kapitel 6  

Ikrafttræden m.v.  

§ 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde 
bestemme, at afregningen af refusionsbeløb og udligningsbidrag sker på 
en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.  

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.  
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1263 af 10. december 2004 om den 

kommunale og amtskommunale momsudligningsordning ophæves.  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2005 

Lars Løkke Rasmussen 

/Søren H. Thomsen 
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Bilag 1  

Positivliste  

Artkonto  Funktion     Momsandelsprocent  
         (Drift:  

DR1)  
(Anlæg:  
DR3)  

Kommuner  
5.9  0.14  Sanering  -  40  
5.9  0.30  Fælles formål  45  85  
5.9  0.31  Stadion og idrætsanlæg  45  85  
5.9  0.32  Idræts- og svømmehaller  45  85  
5.9  0.33  Friluftsbade  45  85  
5.9  0.35  Andre fritidsfaciliteter  45  85  
4.6  3.10  Bidrag til statslige og private 

skoler  
25  85  

5.9  3.10  Bidrag til statslige og private 
skoler  

25  85  

4.6  3.12  Efterskoler og 
Ungdomskostskoler  

25  85  

5.9  3.12  Efterskoler og 
Ungdomskostskoler  

25  85  

5.9  3.60  Museer  35  85  
5.9  3.63  Musikarrangementer  10  85  
5.9  3.64  Andre kulturelle opgaver  35  85  
5.9  3.74  Lokaletilskud  65  -  
5.9  5.08  Støtte til frivilligt socialt arbejde  15  -  
5.9  5.19  Tilskud til puljeordninger og 

private klubber  
25  -  

5.21)  5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning, befordring og 
pasning af døende  

95  -  

5.9  5.60  Introduktionsprogram mv.  25  85  
5.2  5.83  Kommunal tandpleje  15  85  
5.9  5.38  Beskyttet beskæftigelse  70  85  
5.9  5.39  Aktivitets- og samværstilbud  70  85  
4.04)  5.20  Plejefamilier og opholdssteder for 

børn og unge  
25  -  

4.04)  5.21  Forebyggende foranstaltninger  25  -  
4.04)  5.23  Døgninstitutioner for børn og 

unge  
25  -  

4.04) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 25 - 
4.04)  5.42  Botilbud til personer med særlige 

sociale problemer  
25  -  

4.04)  5.45  Behandling af stofmisbrugere  25  -  
4.04)  5.46  Rådgivning af stofmisbrugere  25  -  
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4.04)  5.50  Botilbud til længerevarende 
ophold for udviklingshæmmede, 
fysisk handikappede m.v.  

25  -  

4.04)  5.51  Amtskommunale botilbud til 
midlertidigt ophold af 
udviklingshæmmede, fysisk 
handikappede, m.v.  

25  -  

4.04)  5.52  Kommunale botilbud til 
midlertidig ophold for personer 
med særlige behov  

25  -  

4.04)  5.55  Botilbud til længerevarende 
ophold for sindslidende  

25  -  

4.04)  5.56  Amtskommunale botilbud til 
midlertidigt ophold for 
sindslidende  

25  -  

5.93)  5.98  Beskæftigelsesordninger. 
Gruppering 18  

   -  

      Udgifter ved undervisning i dansk 
som andetsprog for aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere  

10  85  

Amtskommuner  
4.6  3.10  Bidrag til statslige og private 

skoler  
25  85  

4.6  3.12  Efterskoler og ungdomskostskoler 25  85  
4.6  3.42  Bidrag til private og statslige 

skoler og kurser  
25  85  

5.9  3.46  Social- og sundhedsuddannelser  25  85  
5.9  3.47  Sygeplejeuddannelser  25  85  
5.9  3.48  Pædagogisk grunduddannelse  25  85  
5.9  3.60  Museer  35  85  
5.9  3.63  Musikarrangementer  10  85  
5.9  3.64  Andre kulturelle opgaver  35  85  
5.9  3.74  Lokaletilskud  65  -  
4.02)  4.01  Somatiske sygehuse  25  -  
4.02)  4.02  Psykiatriske sygehuse og 

afdelinger  
25  -  

4.02)  4.40  Rekonvalescenthjem og 
efterbehandlingsklinikker  

25  85  

5.9  5.08  Støtte til frivilligt socialt arbejde  15  -  
4.04)  5.20  Plejefamilier og opholdssteder for 

børn og unge  
25  -  

4.04)  5.21  Forebyggende foranstaltninger  25  -  
4.04)  5.23  Døgninstitutioner for børn og 

unge  
25  -  

4.04) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 25 - 
5.9  5.38  Beskyttet beskæftigelse  70  85  
5.9  5.39  Aktivitets- og samværstilbud  70  85  
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5.9  5.40  Revalidering  70  85  
4.04)  5.42  Botilbud til personer med særlige 

sociale problemer  
25  -  

4.04)  5.45  Behandling af stofmisbrugere  25  -  
4.04)  5.46  Rådgivning af stofmisbrugere  25  -  
4.04)  5.50  Botilbud til længerevarende 

ophold for udviklingshæmmede 
fysisk, handikappede m.v.  

25  -  

4.04)  5.51  Amtskommunale botilbud til 
midlertidigt ophold af 
udviklingshæmmede, fysisk 
handikappede, m.v.  

25  -  

4.04)  5.52  Kommunale botilbud til 
midlertidig ophold for personer 
med særlige behov  

25  -  

4.04)  5.55  Botilbud til længerevarende 
ophold for sindslidende  

25  -  

4.04)  5.56  Amtskommunale botilbud til 
midlertidigt ophold for 
sindslidende  

25  -  

5.21)  5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning, befordring og 
pasning af døende  

95  -  

1) Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved 
pasning af døende i eget hjem.  

2) Gælder for selvejende/private sygehuse mv.  
3) Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, gruppering 18.  
4) Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / private institutioner uden 

driftsoverenskomst med kommune / amt.  

Regneeksempel:  
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9).  
Beløb til refusion: 1.000 kr. x 45% x 25/125=90 kr.  
Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og 

regnskabssystem:  
– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 90 kr. = 

910 kr. registreres på funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9.  
– Den beregnede momsudgift, dvs. 90 kr., registreres på funktion 7.87, 

gruppering 03.  
– Momsrefusionen, dvs. 90 kr., registreres på funktion 7.87, gruppering 

02.  
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Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale
momsudligningsordning

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5 i lov om udlig-
ning af visse kommunale og amtskommunale
udgifter til merværdiafgift og om den kommuna-
le momsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af
25. juli 2002, fastsættes:

Kapitel 1
Opgørelse af beløb til refusion

§ 1. De beløb, der refunderes af udligningsord-
ningen, omfatter momsbetalinger fra
(amts)kommunerne, Hovedstadens Udviklings-
råd og Hovedstadens Sygehusfællesskab i for-
bindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der
bogføres på hovedkontiene 0-6, bortset fra
momsbetalinger, der kan fradrages som indgåen-
de moms i et momsregnskab.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som
summen af følgende udgifter til moms (1+2):
1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter

(excl. udgifter afholdt på hovedkonto 1. For-
syningsvirksomheder), som regnskabsmæs-
sigt - efter de af Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet autoriserede konteringsregler - regi-
streres på artskontiene:
a) Hovedart 2 Varekøb, excl. art 2.6 Køb af

jord og bygninger.
b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.
c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
d) Opgørelsen omfatter ikke momsudgifter,

der kan fradrages som indgående moms i
et momsregnskab for en afgiftspligtig
virksomhed eller aktivitet på funktion
2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jern-
banedrift, 5.30 Ældreboliger og 5.32, grp.
01 Personlig og praktisk hjælp.

2) Visse udgifter til moms, som indirekte beta-
les af (amts)kommuner, og Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab via betalings- og tilskudsordnin-
ger. De beløb, der indgår i momsudlignings-
ordningen, beregnes som kommunens andel
af det bogførte beløb multipliceret med de i
bilaget anførte momsandelsprocenter og den
gældende momssats, divideret med summen
af momssatsen og 100, jf. regneeksemplet i
bilaget. Betalings- og tilskudsordninger,
som ifølge de af Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriet autoriserede konteringsregler regi-
streres på andre funktioner, indgår ikke i op-
gørelsen af beløb til refusion.

§ 2. Fælleskommunale virksomheders moms-
udgifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den
(amts)kommune, som er regnskabsførende for
fællesskabet.

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som
af administrative grunde er selvstændigt regn-
skabsførende, kan, såfremt der foreligger god-
kendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
jf. dog stk. 3, anmelde købsmoms til refusion fra
udligningsordningen, gennem fællesskabets
(amts)kommuner.

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælles-
kommunal virksomhed, som kan henføres til føl-
gende funktioner i Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriets autoriserede konteringsregler, er dog
undtaget fra godkendelse efter stk. 2:
1) 0.95 Redningsberedskab.
2) 4.10 Centralvaskerier.

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælles-
kommunale forsynings- og forsyningslignende
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virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå
godkendelse efter stk. 2.

§ 3. (Amts)kommunerne kan anmelde aconto-
moms til selvejende institutioner med driftsover-
enskomst til refusion fra udligningsordningen,
indtil den selvejende institutions regnskab opta-
ges med artsspecifikation i forbindelse med
kommunens regnskabsaflæggelse.

Stk. 2. Den revisionspåtegnede årsopgørelse af
momsrefusion må ikke indeholde beløb vedrø-
rende acontomoms efter stk. 1.

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved bereg-
ningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af ud-
ligningen.

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres
på den måde, at den opgjorte refusion efter reg-
lerne i § 1 reduceres med et beløb, der beregnes
som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto
7.1 Egne huslejeindtægter.

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1,
funktion 5.30 Ældreboliger, 2.31 Busdrift, 2.33
Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift og 5.32, grp. 01
Personlig og praktisk hjælp omfattes ikke af be-
stemmelserne i § 4, stk. 1 og 2.

§ 5. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af va-
rer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag og
tilskud til (amts)kommunen omfattes ikke af ud-
ligningen.

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres
på den måde, at den opgjorte refusion efter reg-
lerne i § 1 reduceres med et beløb svarende til
17,5 pct. af (amts)kommunens indtægter fra føl-
gende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den
månedlige saldoopgørelse som fradrag under
korrektioner:
1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private

foreninger, institutioner m.v.
2) Anlægstilskud fra EU's strukturfonde vide-

refordelt af den danske stat, og direkte an-
lægstilskud fra EU.

3) Lån, som på grund af gunstige vilkår med
hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke
skal henregnes til (amts)kommunens låntag-
ning i henhold til Indenrigs- og Sundhedsmi-
nisteriets bekendtgørelse om kommunernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Stk. 3. Tilskud til (amts)kommunale anlægsar-
bejder, for hvilke der er vedtaget anlægsbevillin-
ger før 1. juli 1996, undtages fra tilbagebetaling
efter stk. 2.

Stk. 4. Tilskud til (amts)kommunale anlægsar-

bejder, hvor der ikke er vedtaget anlægsbevilling
inden 1. juli 1996, men hvor det kan anses for
dokumenteret, at der inden 1. januar 1997 er gi-
vet tilsagn om disse tilskud, undtages fra tilbage-
betaling efter stk. 2. Undtagelse fra tilbagebeta-
ling efter 1. pkt. gælder dog kun, hvis tilskuddet
er udbetalt senest den 31. december 1998.

Stk. 5. Tilskud til forskning registreret på
funktion 4.01 eller funktion 4.02 undtages fra til-
bagebetaling efter stk. 2.

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået
momsrefusion, inden for en periode af 5 år sæl-
ges, skal den refunderede købsmoms tilbagebe-
tales til udligningsordningen. Beløbet opføres på
den månedlige saldoopgørelse som fradrag un-
der korrektioner.

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet
for godkendelse af anlægsregnskab for det på-
gældende arbejde.

Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for an-
læg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af
16. september 2005 om fordeling af aktiver og
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som
følge af opgaveflytninger den 1. janauar 2007 i
forbindelse med kommunalreformen eller Be-
kendtgørelse nr. 868 af 16. september om deling
af kommuner overføres mellem amtskommuner,
kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab,
Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og
statslige myndigheder. Stk. 1. finder heller ikke
anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendt-
gørelse nr. 877 af 16. september 2005 om forde-
ling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter
og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1.
januar 2007 i forbindelse med kommunalrefor-
men eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. septem-
ber 2005 om deling af kommuner overføres mel-
lem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndig-
heder og på den anden side fællesskaber mellem
de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende in-
stitutioner m.v.

Kapitel 2
Afregning af refusionsbeløb

§ 7. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales
månedligt.

Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes
på grundlag af saldo på funktion 7.87 til Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet senest 10. hverdag
i den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgs-
mål vedrørende hvilke beløb der kan anmeldes
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til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og
sundhedsministeren.

Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret,
som tillige omfatter beløb til refusion bogført i
den regnskabsmæssige supplementsperiode til
regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og
Sundhedsministeriet senest 1. hverdag i maj må-
ned i året efter udligningsåret. Denne opgørelse
skal være forsynet med revisionspåtegning af
(amts)kommunens revision, og for Hovedsta-
dens Udviklingsråd, og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab af deres revision. Hvis der i saldoop-
gørelsen indgår tilskud, som er omfattet af § 5,
stk. 3 og 4, skal det fremgå særskilt af revisions-
påtegningen, om betingelserne for at lade disse
tilskud indgå i opgørelsen kan anses for opfyldt.

Stk. 4. Momsudgifter afholdt i den regnskabs-
mæssige forsupplementsperiode til et regnskabs-
år anmeldes til refusion fra udligningsordningen
sammen med momsudgifter afholdt i januar må-
ned i regnskabsåret.

§ 8. Refusionsbeløb efter § 7 udbetales af In-
denrigs- og Sundhedsministeriet snarest muligt i
den måned, der følger efter den måned, refusi-
onsanmeldelsen skal være Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet i hænde.

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner.

Kapitel 3
Opgørelse og afregning af bidrag til 

udligningsordningen

§ 9. Samtlige kommuner og amtskommuner
bidrager til de årlige samlede beløb efter kapitel
1, som opgøres for henholdsvis kommuner og
amtskommuner under ét. Bidragene fordeles i
overensstemmelse med §§ 10 og 17 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner og amtskommuner i forhold til de en-
kelte kommuners og amtskommuners andel af
det samlede kommunale henholdsvis amtskom-
munale beskatningsgrundlag, jf. dog § 33 i
nævnte lov. De årlige samlede beløb efter kapitel
1 som kommuner og amtskommuner bidrager til,
tillægges efterregulering vedrørende tidligere år,
jf. stk. 5 og 6.

Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskom-
munernes budgettering af bidrag til de samlede
beløb efter stk. 1, udmelder indenrigs- og sund-
hedsministeren senest 1. juli i året før tilskud-
såret et foreløbigt beløb herfor for henholdsvis
kommuner og amtskommuner.

Stk. 3. Det samlede foreløbige bidrag for alle
kommuner og amtskommuner, jf. stk. 2, opgøres
af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grund-
lag af en fremskrivning af den refusion, der
skønnes udbetalt i året forud for udligningsåret.

Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan
på grundlag af et ændret skøn over den samlede
refusion i udligningsåret ændre de foreløbigt op-
gjorte udligningsbidrag.

Stk. 5. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes
på grundlag af de faktisk udbetalte beløb efter
kapitel 1 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen
mellem det endelige beløb og det foreløbige be-
løb efter stk. 2 indregnes i de samlede årlige be-
løb efter stk. 1 for tilskudsåret to år efter det til-
skudsår, som forskelsbeløbet vedrører.

Stk. 6. Når oplysninger om de faktiske beskat-
ningsgrundlag for tilskudsåret foreligger, foreta-
ges i overensstemmelse med § 33 i lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner og amtskommuner en efterregulering mel-
lem henholdsvis kommunerne og amtskommu-
nerne af beløbet efter stk. 2. Medfører efterregu-
leringen, at der opstår et ufordelt restbeløb i for-
hold til beløbet efter stk. 2, indregnes det i de
samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret
tre år efter det tilskudsår, som det ufordelte rest-
beløb vedrører.

§ 10. De årlige udligningsbidrag i henhold til §
9, stk. 1, afregnes til staten ved, at 1/12 af de be-
løb, der er meddelt i henhold til § 9, stk. 2, fra-
drages de månedlige beløb, som udbetales fra
SKAT i henhold til § 15 i lov om kommunal ind-
komstskat.

Stk. 2. De årlige udligningsbidrag, jf. stk. 1,
for et bestemt udligningsår afregnes fra og med
den 1. april i udligningsåret og til og med den 1.
marts i det efterfølgende udligningsår.

Kapitel 4
Særlige regler for Københavns, Frederiksberg 
og Bornholms Kommuner samt Hovedstadens 

Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehusfællesskab

§ 11. Af Københavns og Frederiksberg Kom-
muners refusion efter kapitel 1 fordeles 84 pct.
til udligning mellem kommuner og 16 pct. til ud-
ligning mellem amtskommuner.

Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab bidrager ikke til
udligningsordningen.
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Stk. 3. Refusion til Hovedstadens Udviklings-
råd og Hovedstadens Sygehusfællesskab efter
kapitel 1 udlignes mellem amtskommunerne.

Stk. 4. Af Bornholms Kommunes refusion ef-
ter kapitel 1 fordeles 60 pct. til udligning mellem
kommuner og 40 pct. til udligning mellem amts-
kommuner.

Kapitel 5

Beregning af generelle tilskud

§ 12. Ved beregningen af generelle tilskud ef-
ter lov om kommunal udligning og generelle til-
skud til kommuner og amtskommuner opgøres
nettodrifts- og anlægsudgifter i kommuner og

amtskommuner excl. momsrefusion efter kapitel
1.

Kapitel 6
Ikrafttræden m.v.

§ 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i
særlige tilfælde bestemme, at afregningen af re-
fusionsbeløb og udligningsbidrag sker på en an-
den måde end fastlagt i denne bekendtgørelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ja-
nuar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1263 af 10. decem-
ber 2004 om den kommunale og amtskommuna-
le momsudligningsordning ophæves.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2005

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Søren H. Thomsen
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Bilag 1

Positivliste

Artkonto Funktion Momsandelsprocent 
(Drift: 
DR1) 

(Anlæg: 
DR3) 

Kommuner 
5.9 0.14 Sanering - 40 
5.9 0.30 Fælles formål 45 85 
5.9 0.31 Stadion og idrætsanlæg 45 85 
5.9 0.32 Idræts- og svømmehaller 45 85 
5.9 0.33 Friluftsbade 45 85 
5.9 0.35 Andre fritidsfaciliteter 45 85 
4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
5.9 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
4.6 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
5.9 3.60 Museer 35 85 
5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 
5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
5.9 5.19 Tilskud til puljeordninger og private 

klubber 
25 - 

5.21) 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning, befordring og pasning af døende 

95 - 

5.9 5.60 Introduktionsprogram mv. 25 85 
5.2 5.83 Kommunal tandpleje 15 85 
5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 
5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 
4.04) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 

og unge 
25 - 

4.04) 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
4.04) 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 
4.04) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 25 -
4.04) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale 

problemer 
25 - 

4.04) 5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
4.04) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 
4.04) 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for 

udviklingshæmmede, fysisk handikappe-
de m.v. 

25 - 



6

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\544129.fm 19-12-05 16:39 k03 SJ

4.04) 5.51 Amtskommunale botilbud til midlerti-
digt ophold af udviklingshæmmede, fy-
sisk handikappede, m.v. 

25 - 

4.04) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidig op-
hold for personer med særlige behov 

25 - 

4.04) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for 
sindslidende 

25 - 

4.04) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlerti-
digt ophold for sindslidende 

25 - 

5.93) 5.98 Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18 - 
Udgifter ved undervisning i dansk som 
andetsprog for aktiverede kontanthjælps-
modtagere 

10 85 

Amtskommuner 
4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
4.6 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 25 85 
4.6 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og 

kurser 
25 85 

5.9 3.46 Social- og sundhedsuddannelser 25 85 
5.9 3.47 Sygeplejeuddannelser 25 85 
5.9 3.48 Pædagogisk grunduddannelse 25 85 
5.9 3.60 Museer 35 85 
5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 
4.02) 4.01 Somatiske sygehuse 25 - 
4.02) 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger 25 - 
4.02) 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehan-

dlingsklinikker 
25 85 

5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
4.04) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 

og unge 
25 - 

4.04) 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
4.04) 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 
4.04) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 25 -
5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 
5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 
5.9 5.40 Revalidering 70 85 
4.04) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale 

problemer 
25 - 

4.04) 5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
4.04) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 

Artkonto Funktion Momsandelsprocent 
(Drift: 
DR1) 

(Anlæg: 
DR3) 
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1) Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af døende i eget 
hjem.

2) Gælder for selvejende/private sygehuse mv.
3) Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, gruppering 18.
4) Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / private institutioner uden driftsoverenskomst 

med kommune / amt.

Regneeksempel:
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.30

Fælles formål, art 5.9).
Beløb til refusion: 1.000 kr. x 45% x 25/

125=90 kr.
Der registreres i eksemplet følgende i det kom-

munale budget- og regnskabssystem:
– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift

dvs. 1.000 kr. - 90 kr. = 910 kr. registreres på
funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9.

– Den beregnede momsudgift, dvs. 90 kr., regi-
streres på funktion 7.87, gruppering 03.

– Momsrefusionen, dvs. 90 kr., registreres på
funktion 7.87, gruppering 02.

4.04) 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for 
udviklingshæmmede fysisk, handikappe-
de m.v. 

25 - 

4.04) 5.51 Amtskommunale botilbud til midlerti-
digt ophold af udviklingshæmmede, fy-
sisk handikappede, m.v. 

25 - 

4.04) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidig op-
hold for personer med særlige behov 

25 - 

4.04) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for 
sindslidende 

25 - 

4.04) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlerti-
digt ophold for sindslidende 

25 - 

5.21) 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligind-
retning, befordring og pasning af døende 

95 - 

Artkonto Funktion Momsandelsprocent 
(Drift: 
DR1) 

(Anlæg: 
DR3) 
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Bekendtgørelse om
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

i forbindelse med kommunesammenlægninger

I medfør af § 2, stk. 2-4, § 26, stk. 5, § 27,
stk. 6, § 28, stk. 6, § 29, stk. 5, og § 43, stk. 5, i
lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den
kommunale inddeling samt §§ 3 og 4 i kgl. an-
ordning nr. 1383 af 19. december 2005, om at
visse forskrifter for kommunernes, regionernes,
sammenlægningsudvalgenes og forberedelses-
udvalgenes budget- og regnskabsvæsen ikke
indføres i Lovtidende, fastsættes:

Kapitel 1

Sammenlægningsudvalgenes budget for 2006

§ 1. Forslag til sammenlægningsudvalgets
budget for 2006 udarbejdes af formanden for
sammenlægningsudvalget til sammenlægnings-
udvalget senest den 1. februar 2006.

Stk. 2. Forslaget til budget for 2006 undergives
sammenlægningsudvalgets drøftelse og beslut-
ning senest den 1. marts 2006.

Stk. 3. En kort redegørelse for indholdet af
sammenlægningsudvalgets budget for 2006 skal
inden den 1. maj 2006 offentliggøres efter sam-
menlægningsudvalgets nærmere bestemmelse.

§ 2. § 1 og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse
nr. 1095 af 12. december 2003 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og
den i medfør af denne bekendtgørelse udstedte
forskrift ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og amtskommuner” finder tilsvarende an-
vendelse for sammenlægningsudvalgets budget
for 2006.

Kapitel 2
De nye kommuners årsbudget for 2007 og 

budgetoverslag for 2008-2010

§ 3. Forslag til den nye kommunes årsbudget
for 2007 og budgetoverslag for 2008-2010 udar-
bejdes af formanden for sammenlægningsudval-
get til sammenlægningsudvalget senest den 15.
september 2006.

Stk. 2. Forslag til den nye kommunes årsbud-
get for 2007 og budgetoverslag for 2008-2010
skal undergives 2 behandlinger i sammenlæg-
ningsudvalget med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 3. Ved 2. behandlingen, som foretages se-
nest den 15. oktober 2006, undergives forslaget
til årsbudget for 2007 og budgetoverslag for
2008-2010 sammenlægningsudvalgets drøftelse
og beslutning.

§ 4. I »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner « fastsætter Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet forskrifter vedrørende formen for de nye
kommuners årsbudget for 2007, flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 og regler om specifika-
tion af de poster på årsbudgettet for 2007, hvortil
sammenlægningsudvalget ved dettes endelige
vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling,
samt regler om udarbejdelse og udsendelse af
oplysninger til kommunalbestyrelsen om den
nye kommunes økonomiske forhold.

Stk. 2. ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner” er tilgængelig på Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets hjemmeside, www.im.dk., un-
der ”Budget- og regnskabssystem”.
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
AI002085

 Schultz Grafisk
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Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for kommuner« træder i
kraft ugedagen efter offentliggørelse på Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, med-
mindre andet fastsættes i forbindelse med offent-
liggørelsen af materialet.

§ 5. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på de nye kommuners årsbudget for
2007 og de flerårige budgetoverslag for 2008-
2010.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til de nye
kommuners årsbudget for 2007 skal angive,
hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt
med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret.
Balancen i de nye kommuners årsbudget for
2007 tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsæt-
telse af den kommunale indkomstskat, medmin-
dre sammenlægningsudvalget vedtager at tilve-
jebringe balancen på anden måde.

Stk. 3. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret. Balancen i de flerårige budge-
toverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller ned-
sættelse af den kommunale indkomstskat, med-
mindre sammenlægningsudvalget vedtager at
tilvejebringe balancen på anden måde.

Kapitel 3
Regnskabsaflæggelse og revision 2006

§ 6. Sammenlægningsudvalget træffer senest
den 1. marts 2006 beslutning om, hvilken sag-
kyndig revision der skal revidere sammenlæg-
ningsudvalgets regnskab for 2006.

Stk. 2. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
februar 2007. Den kommunalbestyrelse, hvis
kasse- og regnskabsregulativ sammenlægnings-
udvalget har valgt, jf. § 28, stk. 2, i lov om revi-
sion af den kommunale inddeling, kan dog i kas-
se- og regnskabsregulativet have fastsat en kor-
tere supplementsperiode, der dog ikke må fast-
sættes til at udløbe før den 15. januar.

Stk. 3. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 28, stk. 5, i lov om revision af
den kommunale inddeling, jf. § 42, stk. 4, i lov

om kommunernes styrelse, redegøres for den ud-
førte revision samt for forhold, der har givet an-
ledning til bemærkninger, eller forhold i øvrigt,
som revisionen har fundet anledning til at frem-
drage. Revisionen skal gøre bemærkning, hvis
den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, ikke er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, sammenlægningsudvalgets øv-
rige beslutninger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 28,
stk. 5, i lov om revision af den kommunale ind-
deling, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommu-
nernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter
2. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 4. Revisionens delberetning forelægges
formanden for sammenlægningsudvalget til be-
svarelse, inden sammenlægningsudvalget i et
møde træffer afgørelse om revisionens bemærk-
ninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrø-
rende det pågældende regnskab.

Stk. 5. Revisionens delberetning og sammen-
lægningsudvalgets afgørelse herom, jf. stk. 4,
indsendes til den statsamtmand, der varetager til-
synet med sammenlægningsudvalget, jf. § 33 i
lov om revision af den kommunale inddeling.
Samtidig sendes et eksemplar af sammenlæg-
ningsudvalgets afgørelse til revisionen.

Stk. 6. Årsregnskabet for 2006 for sammen-
lægningsudvalget aflægges af økonomiudvalget
for den nye kommune til kommunalbestyrelsen,
således at årsregnskabet kan afgives til revisio-
nen inden den 1. juni 2007.

Stk. 7. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
sammenlægningsudvalgets regnskab for 2006 til
kommunalbestyrelsen i den nye kommune.

Stk. 8. Stk. 3 finder også anvendelse på revisi-
onens og sammenlægningsudvalgets behandling
af årsregnskabet. Revisionens årsberetning over
årsregnskabet forelægges økonomiudvalget i
den nye kommune til besvarelse, inden kommu-
nalbestyrelsen i den nye kommune i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger,
om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det
pågældende regnskab og om regnskabets god-
kendelse.

Stk. 9. Årsregnskabet for 2006 for sammen-
lægningsudvalget sendes inden udgangen af sep-
tember 2007 til den statsforvaltning, der vareta-
ger tilsynet med den nye kommune, sammen
med revisionens årsberetning og de afgørelser,
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som kommunalbestyrelsen har truffet i forbin-
delse hermed, jf. stk. 8. Samtidig sendes afgørel-
serne til revisionen.

Stk. 10. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner” finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af sammenlægningsudvalgets regn-
skab.

§ 7. Regnskabet for 2006 for en kommune, der
indgår i en sammenlægning, aflægges af økono-
miudvalget i den nye kommune til kommunalbe-
styrelsen i den nye kommune, jf. § 43, stk. 1, i
lov om revision af den kommunale inddeling.

Stk. 2. Regnskabet for 2006 for en kommune,
der med virkning fra den 1. januar 2007 deles
som led i gennemførelsen af en revision af den
kommunale inddeling, aflægges af økonomiud-
valget i den sammenlagte kommune, der modta-
ger flest indbyggere (opgjort pr. 1. januar 2005)
fra den delte kommune, til kommunalbestyrel-
sen i den nye kommune, jf. § 21, stk. 1 i bekendt-
gørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling
af kommuner.

Stk. 3. Regnskabet for 2006 for kommunale
fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes sty-
relse, hvori der udelukkende deltager to eller fle-
re kommuner, der efter 1. januar 2007 indgår i
samme kommune, aflægges af økonomiudvalget
i den nye kommune til kommunalbestyrelsen i
den nye kommune.

Stk. 4. Revisionen af årsregnskabet for 2006
for kommunale fællesskaber omfattet af stk. 3
foretages af fællesskabernes respektive sagkyn-
dige revisioner.

Stk. 5. Årsregnskabet aflægges således, at års-
regnskabet kan afgives til revisionen inden den
1. juni 2007.

Stk. 6. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
februar 2007. Den myndighed, hvis årsregnskab
skal aflægges efter stk. 1 – 3, kan dog i kasse- og
regnskabsregulativet have fastsat en kortere sup-
plementsperiode, der dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

Stk. 7. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommu-
nernes styrelse, redegøres for den udførte revisi-
on samt for forhold, der har givet anledning til

bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisi-
onen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-
sionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at
regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
ikke er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutnin-
ger, love og andre forskrifter samt indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i
lov om kommunernes styrelse. 2. pkt. finder til-
svarende anvendelse for beslutninger truffet af
styrelsesorganet for kommunale fællesskaber
omfattet af stk. 3. Revisionens bemærkninger ef-
ter 2. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 8. Delberetningen forelægges økonomi-
udvalget for vedkommende kommune og for så
vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart
angår den forvaltning, der hører under økonomi-
udvalget, tillige den pågældende kommunale
myndighed til besvarelse, inden kommunalbe-
styrelsen i et møde træffer afgørelse om revisio-
nens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.
De forpligtelser, som efter 1. pkt. påhviler kom-
munalbestyrelsen, påhviler i kommunale fælles-
skaber omfattet af stk. 3 fællesskabets styrelses-
organ.

Stk. 9. Revisionens delberetning og kommu-
nalbestyrelsens henholdsvis fællesskabets sty-
relsesorgans afgørelse herom, jf. stk. 8, indsen-
des til den statsamtmand, der varetager tilsynet
med kommunen henholdsvis det kommunale
fællesskab omfattet af stk. 3, jf. § 47 i lov om
kommunernes styrelse. Samtidig sendes et ek-
semplar af kommunalbestyrelsens henholdsvis
fællesskabets styrelsesorgans afgørelse til revisi-
onen.

Stk. 10. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
regnskabet for 2006 for myndigheder omfattet af
stk. 1 – 3 til vedkommende kommunalbestyrelse
i den nye kommune, jf. stk. 1 – 3.

Stk. 11. Stk. 7 finder også anvendelse på revi-
sionens og kommunalbestyrelsen i den nye kom-
munes behandling af årsregnskabet. Revisionens
årsberetning forelægges økonomiudvalget for
vedkommende kommune og for så vidt angår be-
mærkninger, der ikke umiddelbart angår den for-
valtning, der hører under økonomiudvalget, tilli-
ge den pågældende kommunale myndighed til
besvarelse, inden kommunalbestyrelsen i et
møde træffer afgørelse om revisionens bemærk-
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ninger, om eventuelle andre spørgsmål vedrø-
rende det pågældende regnskab og om regnska-
bets godkendelse.

Stk. 12. Årsregnskabet for myndigheder om-
fattet af stk. 1 – 3 sendes inden udgangen af sep-
tember 2007 til den statsforvaltning, der vareta-
ger tilsynet med den nye kommune, sammen
med revisionens årsberetning og de afgørelse,
som kommunalbestyrelsen har truffet i forbin-
delse hermed, jf. stk. 11. Samtidig sendes afgø-
relserne til revisionen.

Stk. 13. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner” finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af årsregnskabet for 2006 for kom-
muner, der indgår i en sammenlægning, for kom-
muner der deles, samt for kommunale fællesska-
ber omfattet af stk. 3.

Kapitel 4
Økonomi og finansiering

§ 8. Udgifterne til sammenlægningsudvalgets
virksomhed afholdes af de kommuner, der ind-
går i sammenlægningen. Udgifterne til sammen-

lægningsudvalgets virksomhed fordeles mellem
kommunerne i forhold til det af indenrigs- og
sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede
udskrivningsgrundlag for kommunerne for
2006, jf. § 32 i lov om revision af den kommuna-
le inddeling.

Stk. 2. En kommune, der deles som led i gen-
nemførelsen af en revision af den kommunale
inddeling med virkning fra den 1. januar 2007,
bidrager med en forholdsmæssig andel af det ud-
meldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag til
finansieringen af sammenlægningsudvalgets
virksomhed i de nye kommuner efter bestem-
melsen i stk. 3.

Stk. 3. En delt kommunes forholdsmæssige
andel efter stk. 2 fastsættes som det udmeldte
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006
for kommunen gange forholdet mellem antallet
af indbyggere i den pågældende del af kommu-
nen og kommunens samlede indbyggere opgjort
pr. 1. januar 2005.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ja-
nuar 2006. § 4 træder dog først i kraft den 1. juli
2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. december 2005

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Søren H. Thomsen



Bekendtgørelse nr. 1454 af 19. december 2005

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\544585\Dokumenter\544126.fm 29-12-05 09:57 k03 bj
Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
i forbindelse med oprettelse af regioner

I medfør af § 59, stk. 6, § 60, stk. 6, § 61,
stk. 6, § 62, stk. 5, § 65 og § 71, stk. 5, i lov
nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab samt §§ 3 og 4 i kgl. anordning nr. 1383 af
19. december 2005, om at visse forskrifter for
kommunernes, regionernes, sammenlægnings-
udvalgenes og forberedelsesudvalgenes budget-
og regnskabsvæsen ikke indføres i Lovtidende,
fastsættes:

Kapitel 1
Forberedelsesudvalgets budget for 2006

§ 1. Forslag til forberedelsesudvalgets budget
for 2006 udarbejdes af formanden for forbere-
delsesudvalget til forberedelsesudvalget senest
den 1. februar 2006.

Stk. 2. Forslaget til budget for 2006 undergives
forberedelsesudvalgets drøftelse og beslutning
senest den 1. marts 2006.

Stk. 3. En kort redegørelse for indholdet af for-
beredelsesudvalgets budget for 2006 skal inden
den 1. maj 2006 offentliggøres efter forberedel-
sesudvalgets nærmere bestemmelse.

§ 2. § 1 og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse
nr. 1095 af 12. december 2003 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og
den i medfør af denne bekendtgørelse udstedte
forskrift ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner og amtskommuner” finder tilsvarende an-
vendelse for forberedelsesudvalgets budget for
2006.

Kapitel 2
Regionernes årsbudget for 2007 og 

budgetoverslag for 2008-2010

§ 3. Forslag til regionens årsbudget for 2007
og budgetoverslag for 2008-2010 udarbejdes af
formanden for forberedelsesudvalget til forbere-
delsesudvalget senest den 15. august 2006.

Stk. 2. Forslag til regionens årsbudget for 2007
og budgetoverslag for 2008-2010 skal undergi-
ves 2 behandlinger i forberedelsesudvalget med
mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen
foretages senest den 24. august 2006.

Stk. 3. Ved 2. behandlingen, som foretages se-
nest den 1. oktober 2006, undergives forslaget til
årsbudget for 2007 og budgetoverslag for 2008-
2010 forberedelsesudvalgets drøftelse og beslut-
ning.

Stk. 4. Det forslag til kommunernes årlige
grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007, som
er indeholdt i forslaget til årsbudget for 2007, jf.
§§ 19, stk. 3 og 4 i lov om regionernes finansie-
ring, skal drøftes i kontaktudvalget mellem regi-
onen og kommunerne i regionen senest den 1.
september 2006.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne i regionen skal
senest den 10. september 2006 skriftlig meddele
regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til
grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. stk. 4.

§ 4. I »Budget- og regnskabssystem for regio-
ner« fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et forskrifter vedrørende formen for regionernes
årsbudget for 2007, flerårige budgetoverslag for
2008-2010, regler om specifikation af de poster
på årsbudgettet for 2007, hvortil forberedelses-
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
AI002086
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udvalget ved dettes endelige vedtagelse skal tage
bevillingsmæssig stilling, samt regler om udar-
bejdelse og udsendelse af oplysninger til regi-
onsrådet om regionens økonomiske forhold.

Stk. 2. ”Budget- og regnskabssystem for regi-
oner” er tilgængelig på Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets hjemmeside, www.im.dk., under
”Budget- og regnskabssystem”.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for regioner« træder i kraft
ugedagen efter offentliggørelse på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets hjemmeside, medmindre
andet fastsættes i forbindelse med offentliggø-
relsen af materialet.

§ 5. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på årsbudgettet for 2007 og de fler-
årige budgetoverslag for 2008-2010.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbud-
gettet for 2007 skal angive, hvilken bevilling for-
slaget retter sig imod, samt med hvilket beløb
bevillingen ønskes ændret, og hvordan balancen
i årsbudgettet for 2007 tilvejebringes.

Stk. 3. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag for 2008-2010 skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret, og hvordan balancen i de fleråri-
ge budgetoverslag tilvejebringes.

Kapitel 3
Regnskabsaflæggelse og revision 2006

§ 6. Forberedelsesudvalget træffer senest den
1. marts 2006 beslutning om, hvilken sagkyndig
revision der skal revidere forberedelsesudval-
gets regnskab for 2006.

Stk. 2. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
marts 2007. Det amtsråd, hvis kasse- og regn-
skabsregulativ forberedelsesudvalget har valgt,
jf. § 61, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæg-
gelse af amtskommunerne, Hovedstadens Ud-
viklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab, kan dog i kasse- og regnskabsregulativet
have fastsat en kortere supplementsperiode, der
dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15.
januar.

Stk. 3. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 61, stk. 5, i lov om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedsta-
dens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommuner-
nes styrelse, redegøres for den udførte revision
samt for forhold, der har givet anledning til be-
mærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisio-
nen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-
sionen skal gøre bemærkning, hvis den mener, at
regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,
ikke er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, forberedelsesudvalgets øvrige beslutnin-
ger, love og andre forskrifter samt indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis, jf. § 61, stk. 5, jf. § 28,
stk. 2, 2. pkt., i lov om regioner og om nedlæg-
gelse af amtskommunerne, Hovedstadens Ud-
viklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt.
skal fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 4. Revisionens delberetning forelægges
formanden for forberedelsesudvalget til besva-
relse, inden forberedelsesudvalget i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger
og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende
det pågældende regnskab.

Stk. 5. Revisionens delberetning og forbere-
delsesudvalgets afgørelse herom, jf. stk. 4, ind-
sendes til den statsamtmand, der varetager tilsy-
net med forberedelsesudvalget, jf. § 66 i lov om
regioner og om nedlæggelse af amtskommuner-
ne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab. Samtidig sendes et ek-
semplar af forberedelsesudvalgets afgørelse til
revisionen.

Stk. 6. Årsregnskabet for 2006 for forberedel-
sesudvalget aflægges af forretningsudvalget for
regionen til regionsrådet, således at årsregnska-
bet kan afgives til revisionen inden den 1. juni
2007.

Stk. 7. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
forberedelsesudvalgets regnskab for 2006 til re-
gionsrådet.

Stk. 8. Stk. 3 finder også anvendelse på revisi-
onens og regionsrådets behandling af årsregn-
skabet. Revisionens årsberetning over årsregn-
skabet forelægges forretningsudvalget for regio-
nen til besvarelse, inden regionsrådet i et møde
træffer afgørelse om revisionens bemærkninger,
om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det



3

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\544585\Dokumenter\544126.fm 29-12-05 09:57 k03 bj
pågældende regnskab og om regnskabets god-
kendelse.

Stk. 9. Årsregnskabet for 2006 for forberedel-
sesudvalget sendes inden udgangen af september
2007 til den statsforvaltning, der varetager tilsy-
net med regionen, sammen med revisionens års-
beretning og de afgørelser, som regionsrådet har
truffet i forbindelse hermed, jf. stk. 8. Samtidig
sendes afgørelserne til revisionen.

Stk. 10. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2, i be-
kendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og den i medfør af denne bekendtgørel-
se udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssy-
stem for kommuner og amtskommuner” finder
tilsvarende anvendelse for regnskabsaflæggelse
og revision af forberedelsesudvalgets regnskab.

§ 7. Årsregnskabet for 2006 for amtskommu-
nerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab aflægges af forret-
ningsudvalget for vedkommende region til regi-
onsrådet i overensstemmelse med bestemmel-
serne herom i § 71 i lov om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab.

Stk. 2. Årsregnskabet for 2006 for amtskom-
munale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommu-
nernes styrelse, hvori der udelukkende deltager
to eller flere amtskommuner, der efter 1. januar
2007 indgår i samme region, aflægges af forret-
ningsudvalget for regionen til regionsrådet.

Stk. 3. Revisionen af årsregnskabet for 2006
for myndigheder omfattet af stk. 1 og 2 foretages
af myndighedernes respektive sagkyndige revi-
sioner.

Stk. 4. Årsregnskabet aflægges således, at års-
regnskabet kan afgives til revisionen inden den
1. juni 2007.

Stk. 5. Den regnskabsmæssige supplementspe-
riode løber fra udgangen af 2006 til udgangen af
marts 2007. Den myndighed, hvis årsregnskab
skal aflægges efter stk. 1, kan dog i kasse- og
regnskabsregulativet have fastsat en kortere sup-
plementsperiode, der dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

Stk. 6. I de delberetninger, revisionen kan afgi-
ve i årets løb, jf. § 42, stk. 4, i lov om kommu-
nernes styrelse, redegøres for den udførte revisi-
on samt for forhold, der har givet anledning til
bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisi-
onen har fundet anledning til at fremdrage. Revi-

sionen for vedkommende amtskommune skal
gøre bemærkning, hvis den mener, at regnskabet
ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, amtsrå-
dets øvrige beslutninger, love og andre forskrif-
ter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes
styrelse. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for
beslutninger truffet af bestyrelsen i Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udvik-
lingsråd og styrelsesorganet for amtskommunale
fællesskaber omfattet af stk. 2. Revisionens be-
mærkninger efter 2. pkt. skal fremgå særskilt af
beretningen.

Stk. 7. Delberetningen forelægges økonomi-
udvalget for vedkommende amtskommune og
for så vidt angår bemærkninger, der ikke umid-
delbart angår den forvaltning, der hører under
økonomiudvalget, tillige den pågældende amts-
kommunale myndighed til besvarelse, inden
amtsrådet i et møde træffer afgørelse om revisi-
onens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.
De forpligtelser, som efter 1. pkt. påhviler amts-
rådet, påhviler i Hovedstadens Sygehusfælles-
skab bestyrelsen, i Hovedstadens Udviklingsråd
rådet og i amtskommunale fællesskaber omfattet
af stk. 2 fællesskabets styrelsesorgan. De for-
pligtelser, som efter 1. pkt. påhviler økonomiud-
valget, påhviler i Hovedstadens Sygehusfælles-
skab direktionen.

Stk. 8. Revisionens delberetning og amtsrådets
afgørelse herom, jf. stk. 7, indsendes til den
statsamtmand, der varetager tilsynet med amts-
kommunen, jf. § 47 i lov om kommunernes sty-
relse. Samtidig sendes et eksemplar af amtsrå-
dets afgørelse til revisionen.

Stk. 9. Revisionen afgiver inden den 15.
august 2007 en årsberetning om revisionen af
årsregnskabet for 2006 for myndigheder omfat-
tet af stk. 1 og 2 til vedkommende regionsråd, jf.
stk. 1 og 2.

Stk. 10. Stk. 6 finder også anvendelse på revi-
sionens og regionsrådets behandling af årsregn-
skabet. Revisionens årsberetning over årsregn-
skabet forelægges forretningsudvalget for regio-
nen og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører un-
der forretningsudvalget, tillige den pågældende
regionale myndighed til besvarelse, inden regi-
onsrådet i et møde træffer afgørelse om revisio-
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nens bemærkninger, om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab
og om regnskabets godkendelse.

Stk. 11. Årsregnskabet for 2006 for myndighe-
der omfattet af stk. 1 og 2 sendes inden udgan-
gen af september 2007 til den statsforvaltning,
der varetager tilsynet med regionen, sammen
med revisionens årsberetning og de afgørelser,
som regionsrådet har truffet i forbindelse her-
med, jf. stk. 10. Samtidig sendes afgørelserne til
revisionen.

Stk. 12. § 1, § 4, stk. 2, og § 7, stk. 2,i bekendt-
gørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kom-
munernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. og den i medfør af denne bekendtgørelse
udstedte forskrift ”Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner” finder tilsva-
rende anvendelse for regnskabsaflæggelse og re-
vision af årsregnskabet for 2006 for amtskom-
munerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab samt for amts-
kommunale fællesskaber omfattet af stk. 2.

Kapitel 4
Økonomi og finansiering

§ 8. Udgifterne til forberedelsesudvalgets
virksomhed afholdes af de amtskommuner samt
Københavns, Frederiksberg og Bornholms

Kommuner, der indgår i regionen, jf. § 65 i lov
om regioner og om nedlæggelse af amtskommu-
nerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hoved-
stadens Sygehusfællesskab. Udgifterne til forbe-
redelsesudvalgets virksomhed fordeles mellem
amtskommunerne samt Københavns, Frederiks-
berg og Bornholms Kommuner i forhold til det
af indenrigs- og sundhedsministeren udmeldte
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006,
jf. § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 199 af 24.
marts 2003 om kommunal indkomstskat.

Stk. 2. For en amtskommune, hvis område pr.
1. januar 2007 vil henhøre under flere regioner,
foretages en forholdsmæssig fordeling ud fra det
udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag
for kommunerne, der er beliggende i amtskom-
munen. For en kommune, der eksisterer pr. janu-
ar 2006, hvis område pr. 1. januar 2007 vil hen-
høre under flere regioner, foretages en forholds-
mæssig fordeling af kommunens statsgarantere-
de udskrivningsgrundlag på baggrund af antallet
af indbyggere pr. 1. januar 2005.

Kapitel 5
Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ja-
nuar 2006. § 4 træder dog først i kraft 1. juli
2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. december 2005

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Jens Kristian Poulsen



Bekendtgørelse nr. 1455 af 19. december 2005

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\544585\Dokumenter\544127.fm 29-12-05 10:2 k03 bj
Bekendtgørelse om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I medfør af § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 45,
stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, i lov om kommu-
nernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af
2. december 2003, samt §§ 1 og 2 i kgl. anord-
ning nr. 1383 af 19. december 2005, om at visse
forskrifter for kommunernes, regionernes, sam-
menlægningsudvalgenes og forberedelsesudval-
genes budget- og regnskabsvæsen ikke indføres
i Lovtidende, fastsættes:

§ 1. I »Budget- og regnskabssystem for kom-
muner « fastsætter Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet forskrifter vedrørende formen for kom-
munernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og
regnskab, regler om specifikation af de poster på
årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved
dettes endelige vedtagelse skal tage bevillings-
mæssig stilling, samt regler om udarbejdelse og
udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrel-
sen om kommunens økonomiske forhold.

Stk. 2. ”Budget- og regnskabssystem for kom-
muner” er tilgængelig på Indenrigs- og Sund-
hedsministeriets hjemmeside, www.im.dk., un-
der ”Budget- og regnskabssystem”.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for kommuner« træder i
kraft ugedagen efter offentliggørelse på Inden-
rigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, med-
mindre andet fastsættes i forbindelse med offent-
liggørelsen af materialet.

§ 2. Forslag til kommunernes årsbudget og
flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomi-
udvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15.
september forud for det pågældende regnskabs-
år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens 2. behandling
af forslaget til årsbudget og flerårige budge-
toverslag foretages senest den 15. oktober.

§ 3. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på årsbudgettet og de flerårige bud-
getoverslag.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget
skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig
imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes
ændret. Balancen i årsbudgettet tilvejebringes
ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommu-
nale indkomstskat, medmindre kommunalbesty-
relsen vedtager at tilvejebringe balancen på an-
den måde.

Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetover-
slag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de
flerårige budgetoverslag skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive med hvilket beløb, posten
ønskes ændret. Balancen i de flerårige budge-
toverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller ned-
sættelse af den kommunale indkomstskat, med-
mindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilve-
jebringe balancen på anden måde.

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperi-
ode løber fra regnskabsårets udgang til udgan-
gen af februar måned i det følgende regnskabsår.
Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse-
og regnskabsregulativ fastsætte en kortere sup-
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
AI002087
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plementsperiode, som dog ikke må fastsættes til
at udløbe før den 15. januar.

§ 5. Kommunalbestyrelsen antager en sagkyn-
dig revision, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommuner-
nes styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal give revisi-
onen adgang til at foretage de undersøgelser, re-
visionen finder nødvendige, og skal sørge for, at
revisionen i øvrigt får de oplysninger og den bi-
stand, som revisionen anser for påkrævet for ud-
førelsen af hvervet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter de
nærmere regler om revisionen i et revisionsregu-
lativ.

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om re-
visionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver
endvidere beretning i årets løb, når det er fore-
skrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæs-
sigt (delberetninger), jf. § 42, stk. 4, i lov om
kommuners styrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens formand sørger
for, at revisionens årsberetning og delberetnin-
ger udsendes til kommunalbestyrelsens medlem-
mer senest 7 dage efter modtagelsen, jf. § 42 b i
lov om kommuners styrelse.

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte
revision samt for forhold, der har givet anledning
til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som re-
visionen har fundet anledning til at fremdrage.
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den me-
ner, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, ikke er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige be-
slutninger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42,
stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse.
Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. skal
fremgå særskilt af beretningen.

Stk. 2. Beretningen forelægges økonomiudval-
get og for så vidt angår bemærkninger, der ikke
umiddelbart angår den forvaltning, der hører un-
der økonomiudvalget tillige den pågældende
kommunale myndighed til besvarelse, inden
kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørel-
se om revisionens bemærkninger og om eventu-
elle andre spørgsmål vedrørende det pågældende
regnskab.

Stk. 3. Beretningen og kommunalbestyrelsens
afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndighe-
den senest 3 måneder efter modtagelsen af beret-

ningen, dog senest samtidig med afgørelsen ved-
rørende revisionsberetningen om årsregnskabet,
jf. § 8. Samtidig sendes et eksemplar af afgørel-
sen til revisionen.

§ 8. Årsregnskabet aflægges af økonomiud-
valget/magistraten til kommunalbestyrelsen, så-
ledes at årsregnskabet kan afgives til revisionen
inden den 1. juni det følgende år.

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er
afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med
påtegning om, at revisionen er udført i overens-
stemmelse med revisionsregulativets bestem-
melser.

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15.
august beretning om revisionen af årsregnskabet
til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Den i § 7, stk. 1 og 2, angivne frem-
gangsmåde finder også anvendelse på revisio-
nens og kommunalbestyrelsens behandling af
årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige god-
kendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Kommunens årsregnskab sendes inden
udgangen af september måned til tilsynsmyndig-
heden sammen med revisionsberetningen og de
afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet
i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørel-
serne til revisionen.

§ 9. Årsregnskabet aflægges i Københavns
Kommune af økonomiudvalget til Borgerrepræ-
sentationen, således at årsregnskabet kan afgives
til revisionen inden 1. juni det følgende år.

Stk. 2. Revisionen afgiver inden den 15. sep-
tember beretning om revisionen af årsregnskabet
til Borgerrepræsentationen.

Stk. 3. Københavns Kommunes årsregnskab
sendes inden den 31. december til tilsynsmyn-
digheden sammen med økonomiudvalgets revi-
sionsbetænkning og de afgørelser, som Borger-
repræsentationen har truffet i forbindelse her-
med.

§ 10. §§ 1 – 4, § 5, stk. 2, § 6 og § 8, stk. 4, jf.
§ 7, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på
Københavns Kommune. § 5, stk. 3, og § 8,
stk. 2, om en kommunes revisionsregulativ hen-
holdsvis den påtegning herom, revisionen skal
foretage, finder tilsvarende anvendelse på den
revisionsvedtægt, der vedtages af Borgerrepræ-
sentationen og stadfæstes af indenrigs- og sund-
hedsministeren, jf. § 42 a, stk. 1, i lov om kom-
munernes styrelse, henholdsvis den påtegning
herom, revisionen skal foretage.
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§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
august 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for
årsbudgettet for 2007 for kommuner, der ikke
indgår i en sammenlægning som led i gennemfø-
relsen af en revision af den kommunale indde-
ling med virkning fra 1. januar 2007. Bekendtgø-
relsen finder endvidere anvendelse for samtlige
kommuners årsregnskaber for 2007 og fremefter
og for samtlige kommuners årsbudgetter for
2008 og fremefter.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1095 af 12. decem-
ber 2003 om kommunernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision mv. ophæves med virkning
fra den 31. december 2007.

Stk. 4. §§ 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1036 af
16. december 1999 om kommunernes budgetfri-
ster og budgetfrister for Hovedstadens Udvik-
lingsråd ophæves den 1. august 2006.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. december 2005

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Søren H. Thomsen
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Bekendtgørelse om regionernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I medfør af § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23,
stk. 1, § 24, stk. 1 og 2, og § 25, stk. 1 og 2, i lov
nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om ned-
læggelse af amtskommunerne, Hovedstadens
Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfælles-
skab samt §§ 1 og 2 i kgl. anordning nr. 1383 af
19. december 2005, om at visse forskrifter for
kommunernes, regionernes, sammenlægnings-
udvalgenes og forberedelsesudvalgenes budget-
og regnskabsvæsen ikke indføres i Lovtidende,
fastsættes:

§ 1. I »Budget- og regnskabssystem for regio-
ner« fastsætter Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et forskrifter vedrørende formen for regionernes
årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab,
regler om specifikation af de poster på årsbud-
gettet, hvortil regionsrådet ved dettes endelige
vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling,
samt regler om udarbejdelse og udsendelse af
oplysninger til regionsrådet om regionens øko-
nomiske forhold.

Stk. 2. ”Budget- og regnskabssystem for regi-
oner” er tilgængelig på Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets hjemmeside, www.im.dk., under
”Budget- og regnskabssystem”.

Stk. 3. Ændringer eller tilføjelser til »Budget-
og regnskabssystem for regioner« træder i kraft
ugedagen efter offentliggørelse på Indenrigs- og

Sundhedsministeriets hjemmeside, medmindre
andet fastsættes i forbindelse med offentliggø-
relsen af materialet.

§ 2. Forslag til regionernes årsbudget og fler-
årige budgetoverslag udarbejdes af forretnings-
udvalget til regionsrådet senest den 15. august
forud for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Forberedelsesudvalgets 1. behandling
af forslaget til årsbudget for 2006 og flerårige
budgetoverslag for 2008-2010 foretages senest
den 24. august 2006 og 2. behandlingen senest
den 1. oktober 2006.

Stk. 3. Det forslag til kommunernes årlige
grundbidrag og udviklingsbidrag for 2007, som
er indeholdt i forslaget til årsbudget for 2007, jf.
§§ 6, 7 og § 19, stk. 3-4, i lov om regionernes fi-
nansiering, skal drøftes i kontaktudvalget mel-
lem regionen og kommunerne i regionen senest
den 1. september 2006.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen skal
senest den 10. september 2006 skriftlig meddele
regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til
grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. stk. 3.

§ 3. Der skal være balance mellem indtægter
og udgifter på årsbudgettet og de flerårige bud-
getoverslag.

Stk. 2. Ændringsforslag til forslag til årsbudget
skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig
Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2005-2540-26
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imod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes
ændret, og hvordan balancen i årsbudgettet tilve-
jebringes.

Stk. 3. Perioden for de flerårige budgetover-
slag fastsættes til 3 år. Ændringsforslag til de
flerårige budgetoverslag skal have en sådan spe-
cifikationsgrad, at oversigter i budget- og regn-
skabssystemet, som enten skal indsendes til sta-
ten, eller som skal foreligge i forbindelse med
budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne
udfyldes. Ændringsforslag til de flerårige budge-
toverslag skal angive, med hvilket beløb posten
ønskes ændret, og hvordan balancen i de fleråri-
ge budgetoverslag tilvejebringes.

§ 4. Den regnskabsmæssige supplementsperi-
ode løber fra regnskabsårets udgang til udgan-
gen af februar måned i det følgende regnskabsår.
Regionsrådet kan i regionens kasse- og regn-
skabsregulativ fastsætte en kortere supplements-
periode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe
før den 15. januar.

§ 5. Regionsrådet antager en sagkyndig revisi-
on, jf. § 28 i lov om regioner og om nedlæggelse
af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklings-
råd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 2. Regionsrådet skal give revisionen ad-
gang til at foretage de undersøgelser, revisionen
finder nødvendige, og skal sørge for, at revisio-
nen i øvrigt får de oplysninger og den bistand,
som revisionen anser for påkrævet for udførel-
sen af hvervet.

Stk. 3. Regionsrådet fastsætter de nærmere
regler om revisionen i et revisionsregulativ.

§ 6. Revisionen afgiver en årsberetning om re-
visionen af årsregnskabet. Revisionen afgiver
endvidere beretning i årets løb, når det er fore-
skrevet, eller revisionen finder det hensigtsmæs-
sigt (delberetninger), jf. § 29 i lov om regioner
og om nedlæggelse af amtskommunerne, Ho-
vedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sy-
gehusfællesskab, jf. § 42, stk. 4, i lov om kom-
munernes styrelse.

Stk. 2. Regionsrådets formand sørger for, at re-
visionens årsberetning og delberetninger udsen-
des til regionsrådets medlemmer senest 7 dage
efter modtagelsen, jf. § 29 i lov om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedsta-
dens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab, jf. § 42 b i lov om kommunernes sty-
relse.

§ 7. I delberetninger redegøres for den udførte
revision samt for forhold, der har givet anledning
til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som re-
visionen har fundet anledning til at fremdrage.
Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den me-
ner, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, ikke er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger,
love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis, jf. § 28, stk. 2, 2. pkt.,
i lov om regioner og om nedlæggelse af amts-
kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og
Hovedstadens Sygehusfællesskab. Revisionens
bemærkninger efter 2. pkt. skal fremgå særskilt
af beretningen.

Stk. 2. Beretningen forelægges forretningsud-
valget og for så vidt angår bemærkninger, der
ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hø-
rer under forretningsudvalget, tillige den pågæl-
dende regionale myndighed til besvarelse, inden
regionsrådet i et møde træffer afgørelse om revi-
sionens bemærkninger og om eventuelle andre
spørgsmål vedrørende det pågældende regnskab.

Stk. 3. Beretningen og regionsrådets afgørelse
herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3
måneder efter modtagelsen af beretningen, dog
senest samtidig med afgørelsen vedrørende revi-
sionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Sam-
tidig sendes et eksemplar af afgørelsen til revisi-
onen.

§ 8. Årsregnskabet aflægges af forretningsud-
valget til regionsrådet, således at årsregnskabet
kan afgives til revisionen inden den 1. juni det
følgende år.

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er
afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med
påtegning om, at revisionen er udført i overens-
stemmelse med revisionsregulativets bestem-
melser.

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15.
august beretning om revisionen af årsregnskabet
til regionsrådet.

Stk. 4. Den i § 7, stk. 1 og 2, angivne frem-
gangsmåde finder også anvendelse på revisio-
nens og regionsrådets behandling af årsregnska-
bet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af regi-
onsrådet.

Stk. 5. Regionernes årsregnskab sendes inden
udgangen af september måned til tilsynsmyndig-
heden sammen med revisionsberetningen og de
afgørelser, som regionsrådet har truffet i forbin-



3

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\544585\Dokumenter\544128.fm 29-12-05 10:0 k03 bj
delse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til
revisionen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
august 2006 og finder anvendelse for årsregn-
skabet for 2007 og årsbudgettet for 2008 og
fremefter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. december 2005

LARS LØKKE RASMUSSEN

/ Jens Kristian Poulsen
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