
Bestyrelsesmødet den 6-12-21 

 

Ajourføring af regnskabsinstruks. 

 

I henhold til § 20 i Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. skal Aarhus HF & VUC 

udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. 

 

Instruksen indeholder en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af 

regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, 

der skal tilgodeses af medarbejderne ved udførelse af regnskabsopgaverne. 

 

Økonomistyrelsen har i juni 2021 udsendt en revideret vejledning om udarbejdelse af 

regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er opdateret i overensstemmelse med den reviderede 

vejledning 

 

Vi har gennemgået og ajourført regnskabsinstruksen af den 7. december 2020. Der er foretaget en 

lang række konsekvensrettelser samt udarbejdet en del nye afsnit, som den nye vejledning 

foreskriver.  

 

Der er primært medtaget følgende nye afsnit til instruksen: 

 

• Pengeoverførelser - her er anført, at betalingsforretninger som hovedreglen foretages ved 

anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutter 

 

• Institutionens interne kontrol og risikostyring  

o Vedligeholdelse af det interne kontrolsystem - der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, herunder funktionsadskillelse, som i videst muligt omfang sikrer, at 

dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

o Ajourføring af regnskabsinstruksen - den skal opdateres i forbindelse med ændringer 

minimum 1 gang årligt, hvilket sker hvert år inden regnskabsaflæggelse 

o Opfølgning på revisionsbemærkninger - der udarbejdes en fortegnelse over evt. 

revisionsbemærkninger 

o Rapportering om regelbrud og besvigelser - der skal etableres og vedligeholdes en 

forretningsgang, der sikrer, at der rapporteres om væsentlige regelbrud og besvigelser til 

Styrelsen 

 

• Brugeradministration og brugerrettigheder ved it-anvendelse 

 

• Godkendelse af instruks 

 

Dertil vil de tilhørende bilag til instruksen ligeledes blive ajourført. Instruksen inkl. bilag forefindes 

i økonomienheden på Aarhus HF & VUC. 

 

Aarhus HF & VUC har valgt ikke at få revideret den ajourførte instruks af skolens revisor, men 

udleverer instruksen samt bilag til revisor ift. revidering af årsregnskabet. Instruksen skal indsendes 

til Ministeriet i forbindelse med indberetning af årsrapporten for 2021 

 

Skolens rektor og bestyrelsesformand underskriver instruksen. 

 

Ledelsens indstilling: Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede 

regnskabsinstruks. 


