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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR 
KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" 

I orienteringsskrivelse til kommuner og amtskommuner af 22. december 1999 blev 
blandt andet meddelt, at registrering på omkostningssted for daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, folkeskoler, gymnasier, HF-kurser og kursussteder autoriseres i regnska-
bet med ikrafttræden fra regnskab 2001. 
Budget- og regnskabsrådets har på denne baggrund behandlet forslag til iværksættelse 
af en autoriseret registrering på omkostningssted for institutioner under funktionerne 
3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier og HF-kurser, 5.12 Vug-
gestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede daginstitutioner og 5.15 Fritidshjem. Bud-
get- og regnskabsrådet fandt, at der med henblik på en ensartet registrering på omkost-
ningsstederne er behov for at foretage en række ændringer til kontoplanen og konte-
ringsregler, som ikke tidligere var forudset. 
Derudover har Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen under drøftelserne 
påpeget, at konteringsregler for registrering på omkostningssted i regnskabet bør være 
udmeldt før udarbejdelse af såvel budget som regnskab. Det er i den forbindelse konsta-
teret, at de nødvendige ændringer i kontoplanen og konteringsreglerne ikke kunne med-
deles før udarbejdelsen af budgettet for 2001. 
Budget- og regnskabsrådet har på den baggrund fundet det hensigtsmæssigt at indføre 
autorisation af registrering på omkostningssted i to faser. 
Selve autorisationen af omkostningssted for daginstitutioner, skolefritidsordninger, folkesko-
ler, gymnasier, HF-kurser og kursussteder iværksættes fra regnskab 2001. Det skal således 
være muligt at identificere omkostningssteder for institutioner under funktion 3.01, 3.05, 
3.41, 5.12, 5.13, 5.14 og 5.15 fra og med regnskab 2001. 

De nærmere regler for afgrænsningen mellem institutionelle udgifter og fællesudgifter – 
herunder ændringer i funktions- og grupperingsstruktur i kontoplanen – gennemføres fra 
regnskab 2002. Kommuner og amtskommuner, der for ovennævnte institutionstyper 
frivilligt har registreret på omkostningssted, kan således opretholde den hidtil anvendte 
registreringspraksis i regnskabet for 2001. 



 2

Det skal i den forbindelse oplyses, at Budget- og regnskabsrådet i efteråret fortsætter arbej-
det med udarbejdelsen af indholdet af konteringsreglerne for registrering på omkostningssted 
med henblik på, at reglerne herom kan udmeldes senest med udgangen 1. kvartal 2001. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Karsten Stentoft 
 


