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Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord har rettet henvendelse til administrationen i Viborg Kommune vedr. 

budget og opfølgning på budget. Nedenfor redegøres for kommunal budgettering og budgetopfølgning, 

kommunens økonomisystem samt opmærksomhedspunkter som følge af henvendelsen fra 

dagtilbudsbestyrelsen Område Nord. 

 

Ultimo året vedtager byrådet det kommunale budget for det kommende år. Budgettet er det bedst mulige 

skøn over det kommende års indtægter og udgifter. Budgettet danner baggrund for fordeling af årets 

forbrug og hermed det forventede regnskab. 

Budgettet på dagtilbudsområdet fordeles efter en politisk vedtaget tildelingsmodel, og tildeles den enkelte 

budansvarlige som én pose penge til bl.a. at drive området. 

Det kommunale budget er underlagt såvel lovgivningsmæssig og politisk styring. Det medfører, at der i 

løbet af budgetåret vil kunne ske tilpasninger af budgettet, som følgelig kræver en tilpasning af forbrug, så 

budgettet kan overholdes. Principper for Økonomistyring er Viborg Kommunes overordnede retningslinjer 

for økonomisk styring, og gælder for hele Viborg Kommunes virksomhed. Retningslinjerne har til formål at 

sikre: 

• En ensartet, effektiv og retvisende økonomistyring i Viborg Kommune 

• Et tilstrækkeligt niveau af intern kontrol, der tager højde for væsentlighed og risiko 

• Medarbejdere mod uberettiget mistanke om misbrug 

• Klarhed om hvem, der har ansvar for de enkelte budgetter samt kontrol og opfølgning på disse 

Retningslinjerne har desuden også det formål at sikre ensartet og retvisende grundregistrering, så der kan 

udarbejdes et retvisende billede af Viborg Kommunes økonomi. Principper for Økonomistyring beskriver 

hvem der har ansvaret for budgetopfølgningen, og hvordan ansvaret skal forvaltes. I budgetopfølgningen 

vurderes det forventede regnskabsresultat for hele året med angivelse af såvel forventet mer- som 

mindreudgifter, og der udføres løbende ledelsestilsyn, som skal sikre, at afholdte udgifter kan holdes inden 

for den budgetsvarliges til enhver tid gældende tildelte budget. 

 

Viborg Kommunes økonomisystem, Prisme, er et økonomisystem udviklet til, og brugt af en række 

kommuner. Forventet regnskab er et delmodul i Prisme, og udgør i væsentlighed Viborg Kommunes fælles 

budgetopfølgningsværktøj. Viborg Kommune implementerede en ny version af økonomisystemet ultimo 

2020 sammen med budgetopfølgningsværktøjet Forventet regnskab. Den kommunale økonomi er 

kompleks, og økonomisystemet skal kunne rumme denne kompleksitet. Som ved alle komplekse systemer, 

og særligt ifm. implementering heraf, kan der opstå problemer og fejl. Økonomistaben er ejer af 

økonomisystemet og budgetopfølgningsværktøjet. Hvis der opstår fejl, søges disse, i samarbejde med 

ekstern leverandør, rettet hurtigst muligt, og der kommunikeres omkring status på fejlretningen. 

Kommunikation til systemets 1.200 brugere er vigtig, således at brugere kender konsekvensen af eventuelle 

fejl samt ved hvordan de skal forholde sig, så der altid kan sikres et retvisende billede af den økonomiske 



situation. Systemet har i en længere periode kørt stabilt og uden videre problemer af betydning for 

økonomistyringsopgaven. 

Med nye systemer følger også nye procedurer for anvendelse, og her spiller alle parter en rolle. Særligt ift. 

budgetopfølgningsværktøjet var ændrede arbejdsgange påkrævet samt en skærpet opmærksomhed på 

særlige elementer afgørende for en retvisende økonomistyring. Eksempler herpå er indregning af 

forventede budgetændringer samt medtagelse af over-/underskud fra tidligere år.  

Det er vurderingen, at der blandt de involverede parter i budgetopfølgningen nu er forståelse for de 

faktorer, som er væsentlige for at sikre en retvisende økonomistyring, og at alle vil have en skærpet 

opmærksomhed herpå, så alle, inklusiv dagtilbudsbestyrelsen for Område Nord, kan være trygge ved 

forvaltningen af budgetansvaret. 

 

 

 


