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NOTAT  

  

  

28. marts 2019 

 

Notat om ny praksis for omposteringer uden forudgående godkendelse 

fra styrelsen. 

 

Fra 1. april kan der omposteres mellem følgende budgetposter uden forudgående 

godkendelse fra styrelsen: 1. Feltarbejde, II. 1 Arkæologisk beretning og kulturhistorisk 

rapport samt indføring og magasinering, III. Personale- og transportudgifter og IV 

Øvrige udgifter. 

 

Omposteringer kan foretages, hvis de er nødvendige og er i overensstemmelse med 

formålet med det godkendte budget og den faglige argumentation. Det er imidlertid 

vigtigt, at den samlede sum af ovennævnte budgetposter ikke overskrides.  

 

Hvis summen af ovennævnte poster ikke er tilstrækkelig til at dække de faktiske 

udgifter til undersøgelsen, og det dermed er nødvendigt at benytte budgetpost V. 

Uforudsete udgifter, eller der ønskes omposteringer i forbindelse med ændret 

anvendelse af midler til Konservering eller Naturvidenskab end beskrevet i den faglige 

argumentation, kræves en supplerende godkendelse fra styrelsen. Se notat om 

væsentligt ændret arkæologisk potentiale. 

 

Til vurdering af hvornår der, uden forudgående godkendelse, kan foretages 

omposteringer, har styrelsen formuleret tre eksempler: 

 

Eks. 1 

De budgetterede felttimer rækker ikke til, at de fremkomne fortidsminder kan 

registreres af en rimelig standard. Er der midler til overs på en af de øvrige ovennævnte 

budgetposter, f.eks. maskintimer, kan der omposteres for at dække merudgiften til den 

nødvendige registrering af fortidsminder. 

 

Eks. 2 

Under feltarbejdet er der hjemtaget et stort antal arkæologiske genstande. Det kan 

være der er sparet timer på feltarbejdet mens den efterfølgende fundbearbejdning og 

beretning bliver dyrere. Da vask og registrering af fundene er en nødvendig del af 



 

 

Side 2 

undersøgelsen, kan der uden videre omposteres fra felttimer til beretning indføring og 

magasinering. Hvis muligheden for endelig afregning med efterfølgende 

beretningsarbejde benyttes, kan der dog ikke omposteres til beretningstimerne uden 

forudgående godkendelse.  

 

Eks. 3 

Bygherre pålægger museet at deltage i byggemøder, sikkerhedsmøder mv., men der er 

umiddelbart afsat for få timer til den ansvarlige udgravningsleder. Der kan uden videre 

omposteres fra budgettets øvrige disponible budgetposter, for at dække merudgifter til 

mødedeltagelsen. 

 

På de enkelte poster i regnskabet anføres det faktiske forbrug, og det skal tydeligt 

fremgå hvad de forskellige dele af undersøgelsen faktisk har kostet. 

 

Når styrelsen modtager det endelige regnskab, vurderer styrelsen om regnskabet kan 

godkendes. 

 

 

Anders Jon Nielsen 

 

 


