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Orienteringsskrivelse, 6. omgang

Orientering om 6. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og
regnskabssystem for regioner”
Hermed orienteres om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for regioner” vedr.
åbningsbalancen for 2007:
1. Oplysninger fra amternes regnskab 2006
2. Udsættelse af frist vedrørende udarbejdelse af åbningsbalancen

1. Oplysninger fra amternes regnskab 2006
I forbindelse med, at kommunerne og staten overtager visse opgaver fra amterne, har
særligt kommunerne ved udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og de
efterfølgende regnskaber brug for en række oplysninger fra de amtslige regnskaber og
anlægskartoteker. Bl.a. skal de akkumulerede af- og nedskrivninger af overtagne aktiver fremgå af noter til åbningsbalancen og anlægsoversigten i de kommunale regnskaber. Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsætter, at regionerne bistår kommunerne
med at fremskaffe de nødvendige regnskabsoplysninger fra amternes regnskab
2006 og anlægskartotekerne.
2. Udsættelse af frist vedr. udarbejdelse af åbningsbalancen
Fristen for udarbejdelsen af åbningsbalancen udsættes fra udgangen af september
2007 til udgangen af november 2007. Dette følger af, at fristen for aflevering af amternes regnskab 2006 og visse kommuners regnskab 2006 til tilsynsmyndigheden er blevet udskudt fra udgangen af september 2007 til 15. november 2007, jf. bekendtgørelse
nr. 384 af 25. april 2007 om ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v. og bekendtgørelse nr. 385 af 25. april 2007 om ændring af bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse
med oprettelse af regioner. Det findes således hensigtsmæssigt, at åbningsbalancen
først skal foreligge, når både kommunernes og amternes regnskab 2006 er politisk
godkendt og oversendt til tilsynsmyndigheden.
Amternes regnskab 2006, der både er en forudsætning for de kommunale og regionale
åbningsbalancer, bør således være politisk godkendt af regionsrådene, hvilket skal ske
senest 15. november 2007, inden åbningsbalancerne for kommunerne og regionerne
kan udarbejdes.
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Senest d. 1. december skal åbningsbalancen for 2007 indsendes til Danmarks Statistik.
Følgende side ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner:
Afsnit 7.1

Med venlig hilsen

Stig Wessman

side 2
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Budget- og regnskabssystem for regioner
Dato: 25. maj 2007

7.1 - side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

7.1.3 Åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2007
I forbindelse med etableringen af regionerne pr. 1. januar 2007 skal der udarbejdes en
åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystem for regioner.
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet,
således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden udgangen af november
2007. På dette tidspunkt skal de regnskabsmæssige principper, der ligger til grund for
åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, være politisk godkendt af regionsrådet. Samtidig,
eller senest 1. december 2007, skal åbningsbalancen indsendes til Danmarks Statistik.
Efter at revisionen af åbningsbalancen er afsluttet, skal denne af revisionen forsynes
med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelsen med Indenrigs- og
Sundhedsministeriets regelsæt. Revisionen afgiver inden udgangen af januar 2008
beretning om revisionen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til regionsrådet.
Regionens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som regionsrådet har truffet vedrørende
revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.
Udarbejdelsen af åbningsbalancen sker i øvrigt under hensyntagen til reglerne om behandling af regionens årsregnskab, jf. § 23 i regionsloven.

