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1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 
 
Budget- og regnskabssystemet omfatter to hoveddele. Dels en autoriseret kon-
toplan med tilhørende konteringsregler, og dels et sæt af form- og procedure-
krav vedrørende budgetlægning, bevillingsafgivelse, regnskabsaflæggelse m.v. 
I overensstemmelse hermed er dette ringbind opdelt i to dele. 
 
Del I omfatter en oversigt over kontoplanens opbygning og de generelle kon-
teringsregler (kapitel 2), den autoriserede kontoplan (kapitel 3) og de særlige 
konteringsregler for hver enkelt konto (kapitel 4). 
 
Såvel kontoplanen som konteringsreglerne er bindende for kommuner og amts-
kommuner. 
 
Del II omfatter form- og procedurekrav, herunder form- og procedurekrav til 
budgettet (kapitel 5), bevillingsregler (kapitel 6), regler vedrørende bogføring, 
regnskab og revision (kapitel 7), regler vedrørende indregning og måling af 
materielle og eventuelle immaterielle aktiver i anlægskartoteket og balancen 
(kapitel 8) og vejledning om omkostningskalkulationer (kapitel 9). Endelig er i 
denne del optrykt et uddrag af den kommunale styrelseslov, Indenrigs og Sund-
hedsministeriets bekendtgørelse nr. 1095 af 12. december 2003 om kommuner-
nes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt anden relevant lovgivning 
(kapitel 10). 
 
I del II forekommer såvel bindende regler som beskrivelser af mere vejledende 
og uddybende karakter. De bindende regler er, hvor det har været muligt og 
hensigtsmæssigt, markeret med en indramning af teksten. 
 
Disponeringen af systemet er sket ud fra et hensyn til, at det er Del I, som de 
personer, der arbejder med budget- og regnskabssystemet i det daglige, hyp-
pigst vil have behov for at foretage opslag i. For personer, der står foran at skul-
le sætte sig ind i det kommunale bevillings- og budget- og regnskabssystem, vil 
en gennemlæsning af Del II før Del I imidlertid være mere naturlig. 
 
Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse. Forrest i systemet 
findes endvidere en sammenfattende indholdsfortegnelse og et stikordsregister. 
 
Det skal endelig bemærkes, at »kommune« henholdsvis »kommunalbestyrelse« 
i hele systemet er anvendt som fællesbetegnelse for primærkommuner og amts-
kommuner henholdsvis kommunalbestyrelser og amtsråd i lighed med styrel-
seslovens sprogbrug. 


