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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Registrering af fysiske aktiver i en kommunal statusopgørelse
I orienteringsskrivelse af 26. juni 2001 meddelte Indenrigsministeriet, at vejledningen af samme dato
om registreringen af fysiske aktiver i en kommunal statusopgørelse ville blive uddybet i løbet af efteråret, bl.a. med inddragelse af eksempler. På et møde i Budget- og regnskabsrådet den 18. september 2001 blev det imidlertid besluttet at ændre planen for udmeldingen af vejledningen for oprettelsen af en kommunal statusopgørelse.
Baggrunden er, at der fra kommunal side er peget på, at der er behov for at samle op på de spørgsmål,
der kommer til udtryk på de konferencer og seminarer, som Kommunernes Revision og de kommunale foreninger afholder i løbet af efteråret. Især på forsyningsområderne, hvor registreringen af fysiske
aktiver er obligatorisk fra og med 2001, har flere kommuner udtrykt ønske om uddybende bemærkninger.
I den anledning skal Indenrigsministeriet henlede opmærksomheden på, at der på forsyningsområderne af Miljø- og Energiministeriet er fastsat en række regler vedrørende takstfastsættelse og udarbejdelse af åbningsbalancer. Der er derfor i orienteringsskrivelsen af den 26. juni 2001 optaget en oversigt over, hvilke regler (love, bekendtgørelser og vejledninger) fastsat af Miljø- og Energiministeriet
som har betydning i forhold til indregning, værdiansættelse og afskrivning af fysiske aktiver på de
enkelte forsyningsområder. For at sikre, at kommunerne ikke skal indregne afskrivning af aktiver til
brug for takstfastsættelse efter ét regelsæt fastsat af prismyndigheden og samtidig indregne afskrivninger af samme aktiver i anlægskartoteket efter andre regler fastsat af Indenrigsministeriet, blev det i
Budget- og regnskabsrådet besluttet, at kommunerne på forsyningsområderne – i det omfang, at der
allerede eksisterer regler om afskrivningsprincipper, fastsættelse af levetider mv. – skal følge disse.
På de forsyningsområder, bl.a. vand og spildevand, hvor Miljø- og Energiministeriets regler ikke omfatter retningslinier for indregning i åbningsbalancen, værdiansættelse og afskrivningsprincipper,
henvises til de generelle retningslinier for registrering af fysiske aktiver udmeldt i orienteringsskrivelsen den 26. juni 2001.
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Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at Indenrigsministeriet på forsyningsområderne naturligvis alene kan referere og vejlede om regelgrundlaget, da dette henhører under Miljø- og Energiministeriets ressort. Indenrigsministeriet vil imidlertid medvirke til at søge spørgsmål og problemstillinger, der kommer frem om registreringen af fysiske aktiver på forsyningsområderne, afklaret.
Det blev på denne baggrund på mødet i Budget- og regnskabsrådet besluttet at søge gennemført en
såkaldt ’spørgsmål-svar-runde’ inden en udvidet udgave af retningslinierne for registrering af fysiske
aktiver udsendes. Kommuner og amtskommuner har på denne måde mulighed for at stille konkrete
spørgsmål og komme med forslag til, på hvilke områder i den eksisterende orienteringsskrivelse der
er behov for en uddybning. I den forbindelse kan det oplyses, at Kommunernes Landsforening har
oprettet en mailadresse omkostning@kl.dk, som eventuelle spørgsmål kan sendes til. Herudover vil
der blive samlet op på de spørgsmål, der rejses under efterårets seminarer og konferencer om emnet.
Disse spørgsmål vil – i det omfang de knytter sig til de enkelte forsyningsområder – blive drøftet med
repræsentanter fra Miljø- og Energiministeriet, og svarene vil blive søgt indarbejdet i den næste udgave af vejledningen.
Indenrigsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at ministeriet er opmærksom på, at registreringen af fysiske aktiver i en kommunal statusopgørelse må ses som en proces med et tidsmæssigt forløb. De anlægskartoteker, der udarbejdes for forsyningsområderne for 2001, vil derfor ikke nødvendigvis være et udtryk for det ”endelige” anlægskartotek. Det skal dog samtidig understreges, at retningslinierne for registrering af fysiske aktiver skal følges i 2001, og at der vil blive lagt vægt på, at
kommunerne har taget de nødvendige skridt med henblik på registreringen af fysiske aktiver.

Med venlig hilsen

Hanne Agerbak

