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NOTAT  

  

  

28. marts 2019 

 

Overgangsordning for regnskabsaflæggelse og supplerende 

godkendelser i sager med budget godkendt før 1. april 2019 

 

Efter 1. april 2019 skal de nye vejledninger og skemaer benyttes i forbindelse med de 

bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser på landjorden. 

 

I sager hvor budgettet er godkendt før den 1. april 2019, men det endelige regnskab 

først fremsendes til godkendelse i styrelsen efter den 1. april 2019, er følgende 

gældende: 

 

De nye vejledninger og skemaer skal benyttes. I skemaerne er det dog kun fanerne 2. 

Stamoplysninger, 4. Regnskab, 5. Redegørelse og 6. Statusrapport som skal benyttes. 

 

Ved fremsendelse af regnskabet skal museet gøre opmærksom på, at budgettet er 

godkendt efter den gamle ordning. 

 

Der skal ikke længere fremsendes delregnskaber til orientering i styrelsen, men kun de 

endelige regnskaber. 

 

Den nye praksis for omposteringer uden forudgående godkendelse gælder ligeledes i 

sager med budgetter godkendt før 1. april 2019. Se notat om ny praksis for 

omposteringer uden forudgående godkendelse. 

 

I det omfang der ikke allerede er godkendt anvendelse af midler til konservering og 

naturvidenskab samt vinterforanstaltninger, kræves der fortsat en supplerende 

godkendelse inden disse midler kan anvendes. Anmodning sker ved fremsendelse af 

statusrapport, som er fane 6 i budget- og regnskabsskemaet. Den sendes som PDF ved 

at klikke ‘send’ nederst på fanen.  

 

Ved igangværende undersøgelser, som er påbegyndt inden 1. april 2019, fremsendes der 

statusrapporter efter den nye ordning, i det omfang det er beskrevet i vejledningen. I 

vurdering af, om der skal fremsendes statusrapport i en given sag, tages der 



 

 

Side 2 

udgangspunkt i fremdriften af feltarbejdet ved skæringsdatoen 1. april. 2019. F.eks. 

skal der i sager på mellem 500.000 og 3.000.000 kr. ikke fremsendes statusrapport, hvis 

mere end halvdelen af feltarbejdet allerede er gennemført den 1. april 2019. 

 

Statusskemaet skal ligeledes benyttes ved væsentligt ændret arkæologisk potentiale, se 

notat om væsentligt ændret arkæologisk potentiale.  

 

I de nye skemaer, som skal anvendes til større arkæologiske forundersøgelser, er der 

ikke et felt til konservering og naturvidenskab eller diverse udgifter. Derfor skal 

udgifter til konservering og naturvidenskab samt diverse udgifter ved 

regnskabsaflæggelse, for budgetter godkendt før 1. april 2019, i overgangsperioden 

anføres under den nye regnskabspost V. Uforudsete udgifter. 

 

Der anføres kun udgifter på baggrund af det faktiske forbrug, og museet skal på 

anmodning kunne dokumentere disse udgifter. 

 

 

 

 

Fig. 1 Udklip fra budget- og regnskabsskema til større arkæologisk forundersøgelse. Eksempel på 

et regnskab, hvor der er indtastet et beløb under regnskabspost V. Uforudsete udgifter. 

Procenttallet ved siden af beløbet skal, i denne sammenhæng ignoreres.  

 

 

 



 

 

Side 3 

Fig. 2 Udklip fra budget- og regnskabsskema til større arkæologisk forundersøgelse. Eksempel på 

regnskabsredegørelse, hvor der indføres en kort tekst med oplysninger om, hvornår budgettet er 

godkendt samt, hvad beløbet på posten til uforudsete udgifter dækker over. 
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