
Bilag nr. 3 til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper 

 

Budgetansvar (økonomisk ledelsestilsyn), kontering og bilagsbehandling 

I henhold til Kommunens styrelsesvedtægt drager Borgmesteren omsorg for, at ingen udgift 

afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres 

i overensstemmelse med de af Ministeriet samt Byrådet fastsatte regler. 

Under henvisning hertil, fastsættes følgende: 

1. Generelt 

I henhold til punkt 3.4 i overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune, 

bemyndiger Borgmesteren Direktionen, til at godkende hvilke af kommunens ansatte, der kan 

udpeges som budgetansvarlige (til at udføre økonomisk ledelsestilsyn) indenfor et nærmere 

fastsat område. 

Som det fremgår af de overordnede økonomistyringsprincipper godkender den budgetansvarlige 

en eller flere ansatte til at kontere udgifter og indtægter (konteringsrettighed). Konteringen sker 

hovedsageligt i økonomisystemet Prisme som en elektronisk påtegning. Herefter effektueres 

bogføring og eventuel udbetaling. Konteringen kan også ske via et fagsystem, se afsnit 3.2. 

Begreberne attestation og anvisning bliver i dette bilag omtalt som kontering. Silkeborg 

Kommune har valgt, at attestering udføres af den konteringsberettigede. Anvisningen er dermed 

en integreret del af det økonomiske ledelsestilsyn, som udføres af den budgetansvarlige.  

Der skal således kun en medarbejder til at gennemføre en udbetaling, og godkendelsen samt 

kontrollen heraf udføres efterfølgende af den budgetansvarlige via det økonomiske 

ledelsestilsyn. Dette udføres i Prisme. Dog bliver alle udbetalinger fra Prisme, der er over en på 

forhånd bestemt størrelse, kontrolleret og godkendt af Økonomistaben inden udbetaling. 

Den budgetansvarlige kan ikke samtidig være konteringsberettiget, det vil sige at det 

økonomiske ledelsestilsyn ikke kan udføres af den samme person, som har konteret bilagene.  

Økonomistaben udsender en gang årligt en oversigt over de personer, der har 

konteringsrettighed. Oversigten sendes ultimo november, via mail, til afdelings- og stabschefer, 

som er forpligtet til at melde eventuelle rettelser tilbage. 

Økonomistaben er ansvarlig, for at alle konti i kommunens regnskab er tilknyttet et økonomisk 

ledelsestilsyn. Kontrollen sker via en månedlig rapport fra Prisme. 

2. Økonomisk ledelsestilsyn – budgetansvarlig 

2.1. Budgetansvar 

Som budgetansvarlig påtager man sig ansvaret for: 

• At der ligger en bevilling til grund for alle udgifter og indtægter 

• At bevillingens forudsætninger er opfyldt 

• At dispositionen har hjemmel i en gyldig beslutning 

• At konteringsreglerne er overholdt 

• At lave stikprøvekontroller af udbetalings- og indbetalings bilag, jf. afsnit 2.3. 

• At indbetalinger og udbetalinger i øvrigt er i orden 



Det økonomiske ledelsestilsyn skal udføres af de ansatte, der har budgetansvar for det 

pågældende område. Området afgrænses af kontoplanen. 

Under særlige omstændigheder kan selve udførelsen bistås af en særlig betroet medarbejder, 

men ansvaret for korrekt gennemførelse af ledelsestilsynet, påhviler altid den 

udpegede/godkendte budgetansvarlige. Det er derfor altid den budgetansvarlige, der elektronisk 

anviser ledelsestilsynet i Prisme. 

Som tidligere nævnt, skal ledelsestilsynet altid udføres af en ansat, der ikke samtidig har 

konteringsrettighed. 

2.2. Metode – økonomisk ledelsestilsyn 

Det økonomiske ledelsestilsyn (herefter omtalt som ledelsestilsyn) sker som en integreret del af 

budgetansvaret og udføres i Prisme. Ledelsestilsynet skal udføres og anvises hver måned, dog 

undtaget juli og januar måned pga. henholdsvis sommerferie og færdiggørelse af regnskabsår. 

Der bliver sendt en påmindelse via mail til alle budgetansvarlige hver d. 6. i måneden. 

Ledelsestilsynet skal udføres senest d. 19. i måneden. Hvis ledelsestilsynet ikke udføres, giver 

Økonomistaben den ledende økonomiansvarlige i den pågældende afdeling/stab besked herom. 

Ledelsestilsynet bliver, i forbindelse med anvisningen, systemlogget sammen med de 

økonomiske data og de supplerende analyser og bemærkninger, der ligger til grund for det 

pågældende ledelsestilsyn. Systemloggen samt data gemmes automatisk i Prisme jf. de 

gældende regler for kassation. 

Ledelsestilsynet sker først efter kontering samt eventuel udbetaling af bilag, derfor er 

ledelsestilsynet en integreret del af godkendelsen (anvisningen) af alle bilag. Den budgetsvarlige 

er, udover de i punkt 2.1 nævnte punkter, forpligtet til at kontrollere: 

• Forbrugsprocenter 

• Lønposteringer 

• Ukendte posteringer og posteringer, som beløbsmæssigt er store ift. området 

• Atypiske forhold, eks. bemærkelsesværdige eller manglende tekst, bemærkelsesværdigt 

beløb ift. leverandør, atypisk forbrugsmønster eller atypiske leverandører 

• Udbetalinger, som er foretaget manuelt 

• At varen/ydelsen er indkøbt til og forefindes på institutionen/afdelingen 

• At indkøbet er foretaget via de gældende indkøbsaftaler 

Ledelsestilsynet skal suppleres med budgetanalyser, der forholder sig til forbrugets størrelse, 

samt bemærkninger til det undersøgte. Den budgetansvarlige er selv ansvarlig for at tage højde 

for endnu ikke bogførte fakturaer.  

De bilag, som er kontrolleret, skal forsynes med en elektronisk påtegning – se afsnit 2.3. 

 

Hvis der, i forbindelse med udførelse af ledelsestilsynet, findes budgetafvigelser af væsentlig 

karakter eller tegn på besvigelser, har den budgetansvarlige pligt til at informere sin nærmeste 

leder og foretage nødvendige handlinger. 

 

2.3. Bilagskontrol 



Bilagskontrol er en elektronisk påtegning, der systemlogges i Prisme. Bilagskontrollen indikerer 

at bilaget er kontrolleret, dvs. gennemset og undersøgt. Kontrollen finder sted i forbindelse med 

ledelsestilsyn, men kan også finde sted i andre situationer.  

Principperne for bilagskontrol er: 

• Varetages som udgangspunkt af den budgetansvarlige 

• Udføres med søgninger defineret af den enkelte budgetansvarlige ud fra den 

pågældendes kendskab til eget område 

• Udføres via stikprøver 

• Udføres i forbindelse med punkterne i afsnit 2.2, dog ikke lønposteringer, som ikke må 

påtegnes med elektronisk kontrol eller tilknyttes bemærkninger i Prisme (da alle 

lønposteringer i givet fald får den samme påtegning/tilknyttet bemærkning) 

• Der kan tilknyttes bemærkninger i forbindelse med kontrollen 

• Bilagskontroller og eventuelt tilknyttede bemærkninger kan fremfindes i Prisme 

 

3. Kontering – konteringsberettigede 

3.1 Kontering 

Definitionen af kontering er: Bogføring af indkomne elektroniske fakturaer, udarbejdelse og 

bogføring af manuelt oprettede bilag, bogføring mellem to interne konti, udarbejdelse og 

bogføring af fakturaer fra kommunen til borgere, leverandører og andre kommuner, mv.  

Alle kommunens økonomiske dispositioner, indtægter og udgifter, skal konteres af en person 

(konteringsberettiget, som har indsigt i det pågældende område).  

Den budgetansvarlige, som har ansvar for det økonomiske ledelsestilsyn, udpeger én eller flere 

ansatte til at kontere. Den budgetansvarlige skal sikre sig, at den konteringsberettigede kender 

reglerne for kontering. 

Kontering skal sikre, at grundlaget for bogføring og udbetaling er i orden, herunder: 

• At varen eller ydelsen er modtaget 

• At mængde, kvalitet og pris er kontrolleret og svarer til det aftalte 

• At der benyttes en korrekt konto og at kravene til artskontering er fulgt 

• At bilaget er sandsynlighedskontrolleret 

• At der tages stikprøver af både elektroniske og manuelt udarbejdede bilag for kontrol af 

korrekt beregning 

• At eventuelle a conto regninger er fratrukket i slutopgørelsen 

Konteringsberettigede kan ikke kontere udbetalinger til sig selv. En sådan udbetaling skal 

godkendes af en overordnet, undtagelsesvis af en sideordnet, og konteres af en anden 

konteringsberettiget indenfor området. 

Udbetalinger til en budgetansvarlig, skal altid godkendes af en overordnet, undtagelsesvis af en 

sideordnet. 



Den budgetansvarlige skal sørge for, at konteringsrettigheden bliver slettet, såfremt den 

konteringsberettigede ophører sin ansættelse ved kommunen eller flytter til nyt arbejdssted 

internt i kommunen. Dette sker ved henvendelse til Økonomistaben. 

3.2 Metode – kontering 

Økonomisystemet Prisme opererer med ”attestation” og ”anvisning”. Kommunens opsætning i 

Prisme er, at attestation og anvisning sker samlet i forbindelse med varemodtagelse og 

kontering, eller blot via kontering (bogføring): 

3.2.1 Fakturaer via Prisme Portal Indkøb 

Hovedparten af alle elektroniske fakturaer modtages og behandles i Prisme (Prisme Portal 

Indkøb). Fakturaerne varemodtages i nogle tilfælde af den person, der har bestilt varen, og 

konteres (bogføres) af den konteringsberettigede. I andre tilfælde bliver de elektroniske 

fakturaer både varemodtaget og konteret (bogført) af den konteringsberettigede. Efter kontering 

er fakturaen bogført og klar til udbetaling.  

 

3.2.2 Manuelle bilag 

Udbetalinger, indbetalinger og rettelser/omkonteringer dannes i Prisme af de 

konteringsberettigede. Når konteringen afsluttes, så er bilaget bogført og evt. klar til udbetaling. 

Manuelle udbetalinger skal altid understøttes af fyldestgørende dokumentation, som skal 

vedhæftes den manuelle bogføring direkte i Prisme i elektronisk form. Dette sikrer en mere 

effektiv bilagskontrol, arkivering og kassation. Undtagelsesvis kan der dispenseres for 

dokumentationskravet (fx hvor der foreligger anden elektronisk dokumentation). Dette kræver 

forudgående godkendelse i Økonomi- og IT-staben. 

3.2.3 Fakturaer, som behandles i andre fagsystemer 

Vi modtager fakturaer, som skal behandles i separate fagsystemer, men som bogføres og 

udbetales fra Prisme. Her modtager vi fakturaerne i Prisme (Fakturapuljen) og sender en kopi 

til fagsystemet. Sagsbehandlere konterer og godkender i forbindelse med den udførte 

sagsbehandling og de kontroller, der udføres i tilknytning hertil. Prisme modtager konteringen 

fra fagsystemet til den enkelte faktura og bogføring/udbetaling sker herefter via Prisme. 

Eksempler er biblioteksfakturaer via indkøbssystem Cicero, fakturaer vedrørende helbredstillæg 

via fagsystem EG Helbred, fakturaer til kommunens Entreprenørgård via økonomi- og 

ressourcestyringssystem Navision. 

 

3.2.4 Fakturaer, fra kommunens Entreprenørgård, som modtages med kontonummer 

Vi modtager fakturaer fra kommunens Entreprenørgård til vores Ejendomsstab, som vedrører 

arbejde, der udføres regelmæssigt af Entreprenørgården for kommunen. Fakturaerne modtages 

i Prisme (Fakturapuljen) og er allerede udfyldt med de kontonumre, som Ejendomsstaben, via 

en konteringsberettiget, har angivet overfor Entreprenørgården, og fakturaerne bogføres 

herefter automatisk i Prisme. 

 

3.2.5 Fakturaer, som betales via Betalings Service (BS+) 

Hovedparten af forbrugsudgifter, fra forskellige leverandør er, vedrørende kommunens 

ejendomme, bogføres og betales via BS+. Betalingen sker gennem Nets Betalings Service. 

Kontonumre og posteringstekst er i forvejen indberettet af Ejendomsstaben i Prisme i modulet 

BS+, af en konteringsberettiget, og når betalingen sker, kædes betaling og kontering sammen 

via BS aftalenummeret og bogføringen sker, begge dele automatisk. 

 



3.2.6 Fakturaer fra kommunen til borgere, leverandører, mv. 

Konteringsberettigede danner, i Prisme, fakturaer til debitorer manuelt. Når disse opdateres 

bliver de konteret, og faktura sendes ud. Hovedparten af fakturaer dannes i fagsystemer og 

overføres til Prisme, hvor de bogføres og sendes via Prisme. Sagsbehandlere konterer og 

godkender i fagsystemet i forbindelse med den udførte sagsbehandling og de kontroller, der 

udføres i tilknytning hertil.  

 

 

3.3 Udgifter/indtægter genereret via ud- og indbetalingssystemer 

 

Disse udgifter/indtægter (f.eks. løn, overførselsindkomster, huslejebetaling, mv.) konteres og 

godkendes i forbindelse med den udførte sagsbehandling og de kontroller, der udføres i 

tilknytning hertil. 

 

 

4. Bilagsgange 

 

4.1. Bestilling af varer og tjenesteydelser 

 

Den enkelte afdeling/institution skal ved bestilling af varer og tjenesteydelser sørge for, at oplyse 

følgende til leverandøren: 

 

• EAN-nummer på den afdeling/institution, der skal modtage fakturaen 

• Navn på den medarbejder, der har afgivet ordren 

• Eventuelt rekvisitionsnummer 

• Leveringsadresse, hvis varen bliver leveret 

 

Samt sikre sig, at fakturaen bliver fremsendt elektronisk. 

 

4.2 Bogføring 

Fakturaer modtages decentralt i den enkelte afdeling/institution, jf. ovenstående. 

 

Bogføring finder som hovedregel sted i den afdeling/institution, der har truffet dispositionen 

(bestilt varen/tjenesteydelsen). 

 

Bogføringer skal ske løbende og uden unødig forsinkelse, dels af hensyn til mulighederne for 

effektivt at følge op på budgettet og dels af hensyn til, at betalingsfrister bliver overholdt. 

 

Bilag påtegnes elektronisk i kommunens økonomisystem af den konteringsberettigede, hvorefter 

bogføring/udbetaling effektueres. 

 

Bilag arkiveres og opbevares elektronisk i kommunens økonomisystem i minimum det tidsrum 

kassationsreglerne foreskriver.  

Den konteringsberettigede er ansvarlig for, at anden relevant dokumentation for 

udbetalinger/bogføringer, arkiveres jf. kassationsreglerne.   

 

Økonomistaben kontrollerer med mellemrum, at fakturaer betales til tiden. De relevante 

afdelinger/stabe orienteres herom. 

 



Den enkelte afdeling/institution er selv ansvarlig for korrekt håndtering af betalinger, hvor der 

er indgået aftale om transport af fordringer. Det vil sige overdragelse af tilgodehavendet til 3. 

mand, til hvem betalingen skal ske for at have frigørende virkning. 

 

5. Webshop 

Silkeborg Kommune har en kommunal webshop, hvorfra der sælges en række produkter. 

Produkterne oprettes af den enkelte afdeling/stab/institution, herunder med angivelse af 

indtægtskonto ved bogføring. Produkterne fremgår af kommunens webshop, som er offentlig 

tilgængelig (undtaget sekundære produkter, jf. ovenstående).  

Brugerne afgiver ordrer i webshoppen, og betalingen foregår via MobilePay eller betalingskort.  

Ordrerne godkendes enkeltvis af den afdeling/stab/institution, der har oprettet produktet. 

Bogføring og betaling effektueres automatisk i forbindelse med denne godkendelse.  

Betalingerne indgår på særskilt bankkonto. Økonomi- og IT-staben forestår afstemning af salg i 

webshop/bankkonto. 

Silkeborg Kommunes webshop må alene anvendes til at sælge kommunale produkter.  

Ved kommunale produkter forstås primært produkter, som anvendes af kommunens borgere, 

og produkter som dermed indgår direkte som del af den kommunale serviceproduktion. Salget 

af produkter er begrænset af kommunalfuldmagten. 

Sekundært forstås produkter/arrangementer som kommunens ansatte deltager i. Antallet af se 

sekundære produkter/arrangementer skal så vidt muligt begrænses. For at disse produkter kan 

sælges via webshoppen skal følgende kriterier opfyldes: 

1. Arrangementet er arrangeret i regi af Silkeborg Kommune og godkendt af ledelsen 

2. Silkeborg Kommune yder tilskud til arrangementet og/eller kommunen stiller lokaler til 

rådighed for arrangementet  

3. Arrangementet har en større deltagerkreds (+50 deltagere) 

4. Bogføring af indtægter og udgifter finder sted på en mellemregningskonto (funktion 

8.52.59), og der skal ske umiddelbar bogføring af udgifter og indtægter, ligesom 

mellemregningskontoen skal være nulstillet pr. 31. december (i praksis skal det ske 

senest 22. december), således at kommunens regnskabsføring/balance ikke påvirkes. 

Der oprettes én mellemregningskonto i hver driftsafdeling/stab, og det er 

driftsafdelingernes/stabenes ansvar at nulstille mellemregningskontiene pr. 31. 

december. 

5. Produktet er ikke synligt i webshoppen for eksterne brugere. 

 

Er der tvivl om, hvorvidt et sekundært produkt/arrangement opfylder kriterierne skal der rettes 

henvendelse til Økonomi- og IT-staben. 

6. BS+ 

På udvalgte områder, indtil videre udelukkende på forbrugsafgifter vedr. kommunens 

ejendomme, bliver betalingerne til leverandørerne betalt via Nets Betalings Service (BS).  

Bogføring sker automatisk, da vi bruger økonomisystemets mulighed for at angive udgiftskonti 

ift. BS-aftalenummer. Modulet hedder BS+.  



Staben for Ejendomme foretager kontrol af korrekt betaling stikprøvevis via ledelsestilsyn. 

Derudover, kvartalsvis budgetopfølgning på ejendomsniveau samt via indlæsning af forbrugstal.  

 

7. Ansvar 

Økonomi- og IT-staben er ansvarlig for reglernes overholdelse og for ajourføring af dette bilag.  

 

Økonomi- og IT-staben  

02.01.18/JBL 

 


