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Orientering nr. 58 om budget- og regnskabssystemet for kommuner (ny 

præsentation af kapitel 3 og 4) 

Det kommunale budget- og regnskabssystem, der er bilag til cirkulære om budget- og 

regnskabssystem for kommuner, offentliggøres på Indenrigs- og sundhedsministeriets 

hjemmeside, jf. §§ 1 og 2 i cirkulære nr. 9916 af 15. oktober 2019 om budget- og regn-

skabssystem for kommuner. 

Siden 2012 har budget- og regnskabssystem for kommuner været tilgængeligt som en 

række pdf-filer via en særlig underside til ministeriets hjemmeside. Denne side opda-

teres løbende i takt med, at der sker ændringer i budget- og regnskabssystemet, her-

under særligt kapitel 3 og 4, der indeholder henholdsvis en autoriseret kontoplan og 

tilhørende konteringsregler. Ministeriet orienterer om ændringerne i en orienterings-

skrivelse, typisk to gange om året. 

Ministeriet kan oplyse, at der med inddragelse af nogle testkommuner er foretaget en 

modernisering af brugergrænsefladen for kapitel 3 og 4, der nu er skrevet sammen og 

vises i html-format. I formatet er indarbejdet alle ændringer i kontoplanen og konte-

ringsreglerne gældende tilbage fra regnskab 2020 og budget 2021, som fastlagt ved 

orienteringsskrivelse nr. 52 af 13. juli 2020 og efterfølgende orienteringsskrivelser 

frem til og med orienteringsskrivelse nr. 57 af 28. juni 2022.  

Mulighederne for navigation og søgning i kontoplanen og konteringsreglerne er med 

det nye format blevet markant forbedret. Med det nye format kan man: 

 Vælge, hvor detaljeret kontoplanen skal vises både med og uden konterings-
reglerne.   

 Søge i kontoplanen og hurtigt navigere til en kendt hovedfunktion, funktion 
eller gruppering. 

 Se de seneste og flere tidligere udgaver af kontoplanen tilbage til regnskab 
2020 og budget 2021 på samme side. 

 Se, hvad der er foretaget af ændringer i kontoplanen fra én udgave til en an-
den, og i hvilken orienteringsskrivelse ændringen er beskrevet. 
 
 

I det nye format er kontoplanen og konteringsreglerne omskrevet, så de følger en fast 

struktur og nogle sproglige standarder for at sikre læsbarheden digitalt og en ensartet 

sprogbrug.  
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Bl.a. er lovhenvisninger fjernet fra kontotitlerne på funktioner og grupperinger i kon-

toplanen, så de alene fremgår af konteringsreglerne. Det bemærkes, at det betyder, at 

kontotitlerne for versionerne af regnskab 2020 og budget 2021 og efterfølgende bud-

get- og regnskabsversioner er forskellig fra de hidtil gældende. Der ligger på bud-

regn.im.dk en række csv-filer, hvor bl.a. de hidtil gældende kontotitler for henholdsvis 

budget 2023 og regnskab 2022 er sammenholdt med de nye titler. 

Det skal særligt fremhæves, at følgende funktioner har fået en væsentlig anden titel, 

men indholdet af funktionerne er uændret: 

 5.25.13 Tværgående institutioner 
 6.48.60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemek-

sport m.v.  
 

Ligeledes skal det nævnes, at titlerne på funktionerne 7.22.05-7.55.76 samt funktio-

nerne på hovedkonto 8 er ændret for at undgå, at der er funktioner, som har samme 

titel. Det skal pointeres, at den parallelle hovedfunktions- og funktionsopdeling på ho-

vedkonto 7, 8 og 9 er opretholdt, og der er ingen indholdsmæssige ændringer. 

Endvidere kan det oplyses, at lange og komplicerede sætninger er gjort enklere, lige-

som unødige historiske oplysninger og faktuelle fejl er blevet fjernet. Det skal igen un-

derstreges, at de foretagne ændringer ikke har betydning for selve indholdet af konto-

planen og konteringsreglerne. Sådanne ændringer vil fremgå af de sædvanlige oriente-

ringsskrivelser, hvor den næste er nr. 59, der udsendes i uge 51. 

Samtidig med den nye digitale løsning af kapitel 3 og 4 er indholdet af hjemmesiden, 

budregn.im.dk, gjort mere enkel og overskuelig. Fremover vil samtlige orienterings-

skrivelser, historiske csv-er og tidligere versioner af kontoplanen kunne findes gennem 

menuen Ressourcer og Arkiv.  

Ministeriet håber, at kommunerne vil tage godt imod den nye præsentation af kapitel 

3 og 4 i budget- og regnskabssystem for kommuner. 

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen/Tonny Pedersen 

 


