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Sammenlægning

Orientering om regnskabsaflæggelsen for sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene, inkl. 41. omgang rettelsessider til ”Budget- og regnskabssystem for
kommuner og amtskommuner”
Regler om aflæggelse og revision af sammenlægningsudvalgenes regnskab fremgår af
§§ 28-29 og 43 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling
samt § 6 i bekendtgørelse nr. 391 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger.
Tilsvarende regler om aflæggelse og revision af forberedelsesudvalgenes regnskab
findes i §§ 61-62 og 71 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
samt § 6 i bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner.
Endvidere fremgår det af § 6, stk. 10, i begge de anførte bekendtgørelser, at ”Budgetog regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” finder anvendelse for aflæggelsen og revisionen af sammenlægnings- og forberedelsesudvalgenes regnskab.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal med denne skrivelse nærmere orientere om, i
hvilket omfang reglerne i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” finder anvendelse for aflæggelsen af sammenlægnings- og forberedelsesudvalgenes regnskab.
Sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene aflægger selvstændige regnskaber uafhængigt af kommunernes og amtskommunernes regnskab 2006. Der er autoriseret
følgende driftsgrupperinger i tilknytning til sammenlægnings- og forberedelsesudvalgenes virksomhed:
01 Medlemmer af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg
Her registreres indtægter og udgifter til vederlag til medlemmerne af sammenlægningsudvalg, jf. Inddelingsloven § 17, og vederlag til medlemmerne af forberedelsesudvalgene, jf. Regionsloven § 50.
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02 Sekretariatsbistand mv.
Her registreres indtægter og udgifter vedr. sekretariatsbetjeningen af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg.
De anførte driftsgrupperinger er endvidere autoriseret i de kommunale og amtskommunale regnskaber, jf. funktion 6.64 - Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg - og
orienteringsskrivelse af 1. juni 2005.
Herudover er regnskabsaflæggelsen for sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene
omfattet af bogførings- og procedurekravene i kapitel 7.0 og 7.1 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”. For så vidt angår de indholdsmæssige
krav, er regnskabsaflæggelsen omfattet af følgende afsnit i kapitel 7.2 i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”:
7.2.2.1.d
7.2.2.1.e
7.2.2.1.f
7.2.2.1.g
7.2.2.1.m
7.2.2.1.n

Regnskabsoversigt
Bemærkninger til regnskabet
Anlægsregnskaber
Anvendt regnskabspraksis
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Personaleoversigt

Kapitel 7.3 om likviditetsoversigter finder ikke anvendelse for regnskabsaflæggelsen for
sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene, mens kapitel 7.4 om revision og 7.5 om
tidsfrister erstattes af tilsvarende bestemmelser i den ovenfor anførte særlovgivning
vedrørende sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene.
Regnskabet aflægges udelukkende efter udgiftsbaserede principper og skal i øvrigt
ikke sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Danmarks Statistik.
Reglerne for regnskabsaflæggelsen for sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene
er indarbejdet i et nyt kapitel 7.6 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og
amtskommuner”.

Med venlig hilsen

Henning Elkjær Nielsen
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7.6 Regnskabsaflæggelse for sammenlægnings- og forberedelsesudvalg
Regler om aflæggelse og revision af sammenlægningsudvalgenes regnskab
fremgår af §§ 28-29 og 43 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den
kommunale inddeling (inddelingsloven) samt § 6 i bekendtgørelse nr. 391 af 2.
maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med
kommunesammenlægninger.
Tilsvarende regler om aflæggelse og revision af forberedelsesudvalgenes
regnskab findes i §§ 61-62 og 71 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og
om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og
Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven) samt § 6 i bekendtgørelse nr.
389 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse
med oprettelse af regioner.
Endvidere fremgår det af § 6, stk. 10, i begge de anførte bekendtgørelser, at
”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” finder
anvendelse for aflæggelsen og revisionen af sammenlægnings- og
forberedelsesudvalgenes regnskab.
Det er nedenfor anført, i hvilket omfang reglerne i ”Budget- og
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” finder anvendelse for
aflæggelsen af sammenlægnings- og forberedelsesudvalgenes regnskab:
Sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene aflægger selvstændige
regnskaber uafhængigt af kommunernes og amtskommunernes regnskab 2006.
Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger i tilknytning til
sammenlægnings- og forberedelsesudvalgenes virksomhed:
01 Medlemmer af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg
Her registreres indtægter og udgifter til vederlag til medlemmerne af
sammenlægningsudvalg, jf. Inddelingsloven § 17, og vederlag til
medlemmerne af forberedelsesudvalgene, jf. Regionsloven § 50.
02 Sekretariatsbistand mv.
Her registreres indtægter og udgifter vedr. sekretariatsbetjeningen af
sammenlægnings- og forberedelsesudvalg.
Herudover
er
regnskabsaflæggelsen
for
sammenlægningsog
forberedelsesudvalgene omfattet af bogførings- og procedurekravene i kapitel
7.0 og 7.1. For så vidt angår de indholdsmæssige krav, er regnskabsaflæggelsen
omfattet af følgende afsnit i kapitel 7.2:
7.2.2.1.d
7.2.2.1.e
7.2.2.1.f
7.2.2.1.g
7.2.2.1.m
7.2.2.1.n

Regnskabsoversigt
Bemærkninger til regnskabet
Anlægsregnskaber
Anvendt regnskabspraksis
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Personaleoversigt
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Kapitel 7.3 om likviditetsoversigter finder ikke anvendelse for
regnskabsaflæggelsen for sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene, mens
kapitel 7.4 om revision og 7.5 om tidsfrister erstattes af tilsvarende
bestemmelser i den ovenfor anførte særlovgivning vedrørende
sammenlægnings- og forberedelsesudvalgene.
Regnskabet aflægges udelukkende efter udgiftsbaserede principper og skal i
øvrigt ikke sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Danmarks
Statistik.

