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1. Formål og målgruppe 
 
Herning Kommune administrer i dag en lang række projekter fordelt på de 5 forvaltninger. 
Projekterne har en række fællestræk, som eksempelvis ansøgning om tilskud, 
dokumentationskrav, aflæggelse af regnskab mv. Herudover kan projekterne have specifikke 
problemstillinger, som er særlige for projekter indenfor et konkret fagområde.  
 
Vejledningens målgruppe er medarbejdere fra alle kommunens forvaltninger. Vejledningen 
indeholder derfor en beskrivelse af en række overordnede emner, som er fælles for projekter på 
tværs af forvaltningerne, og sætter fokus på økonomistyring.  
 
Det er ikke et formål med vejledningen at beskrive alle aspekter af alle projekter i Herning 
Kommune. Vejledningen kan derfor efter behov suppleres med specifikke retningslinjer 
decentralt.  
 
Vejledningen er primært tænkt som en hjælp for dem, som arbejder med projekter, hvor 
Herning Kommune modtager tilskud. 
 
Det bemærkes, at tilskudsgivers krav til projektet i sidste ende er afgørende for udarbejdelse af 
ansøgning, gennemførelse af projektet, dokumentation og aflæggelse regnskab. 
 
Tilskudsmanualen er udarbejdet efter gældende regler i 2013 og revideret i februar 2015. 
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2. Ansøgningsfasen 

2.1 Budgetlægning 

2.1.1 Tilskudsberettigede udgifter 

 
Alt efter hvem tilskudsgiveren er, bør man være opmærksom på, hvilke udgifter der er 
tilskudsberettigede, og hvilke der ikke er. 
 
Som eksempel på eventuelle tilskudsberettigede udgifter, kan disse opstilles i følgende 
hovedkategorier: 
 

• Direkte aflønning af personale 
Personale der hel eller delvist er ansat på projektet, således at lønnen kan udkonteres 
direkte via lønsystemet. 

• Personale hvor en del af arbejdstiden kan indgå som en del af projektet.  
Enten med et fast beløb eller på baggrund af de faktisk præsterede timer. 

• Direkte betalte udgifter 
Betaling af regninger m.v. der foretages via økonomisystemet. 

• Indirekte udgifter 
Beregnede overhead f.eks. andel af administrationsudgifter. 

• Udgifter præsteret af en eller flere samarbejdspartnere. 
• Frivilligt arbejde 

Arbejde udført af frivillige som en del af projektet, eller som en del af 
egenfinansieringen. 

• Revision 
Revisionsudgiften vedrørende det pågældende projekt. Hvis revisionsudgiften er 
støtteberettiget modtages særskilt regning. 

 
Herudover skal man være opmærksom på, at der fra nogle tilskudsgivere, kan søges om tilskud 
til momsudgifter jf. afsnit 2.2.1. 

2.1.2 Tidsmæssig placering af udgifter og indtægter 

 
Den tidsmæssige placering af udgifter og indtægter skal allerede i budgetlægningsfasen 
afklares, således at de bevillingsmæssige forhold kan opstilles korrekt over der forskellige 
regnskabsår. 
 
For eksempel kan den tidsmæssige fordeling udgifter og indtægter vedrørende et projekt med 
en omsætning på 400 t. kr. være følgende: 
 
 År 1 År 2 År 3 
Udgifter 200 200  
Indtægter(tilskud)  -200 -200 
Netto 200 0 -200 
  
En korrekt indberetning af budgettal vil udover at give en mere korrekt likviditetsstyring 
bevirke, at problemstillingen vedrørende ret til at overføre ikke forbrugte budgetbeløb undgås. 
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2.1.3 Efterfølgende drift 

 
I forbindelse med budgetlægningen og den eventuelle politiske behandling, bør det fastlægges 
om projektet, i større eller mindre grad, forventes at forsætte efter projekttilskuddets ophør. 
Dette kan være tilfældet, enten fordi det er et krav fra tilskudsgiverens side eller for at udnytte 
nytteværdien af projektet. 
Hvis projektet skal fortsætte, skal de bevillingsmæssige forhold for efterfølgende drift så vidt 
mulig være afklaret inden ansøgningen, således at der er indarbejdet de nødvendige ressourcer 
i budgettet efter tilskudsperioden, lige som de personalemæssige problemstillinger kan 
afklares. 

2.1.4 Samarbejdsaftaler 

 
Hvis der er flere aktører involveret i et projekt, skal rollefordelingen være afklaret. Derfor kan 
der med fordel udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale med disse (benyt evt. bilag 4). 
 
I forhold til de øvrige aktører kan der f.eks. fastlægges: 

• Hvem er administrativ ansvarlig for projektet? 
• Hvem er budget-/regnskabsansvarlig for projektet? 
• Dokumentationskrav for udgifter afholdt af samarbejdspartnere. 
• Afregningsterminer i forbindelse med betalte regninger for samarbejdspartnere. 
• Hvor ofte skal der indsendes materiale? 
• Konsekvenser ved misligholdelse af aftalen. 
• Andre forhold. 

2.2 Moms 

 
De momsmæssige forhold i projektet bør afklares inden start, idet disse kan have stor 
indflydelse på projektets anlægs- og driftsøkonomi. 
Relevante spørgsmål kan være, om der modtages tilskud fra offentlige eller private 
samarbejdspartnere, momsfradragsret ifm. anlægsudgifter, momsmæssig behandling af 
driftsbetalinger mellem flere parter mv.  Ofte skal de momsmæssige forhold desuden beskrives 
i en eventuel ansøgning om tilskud. 
 
I nedenstående redegøres der for regelsæt vedr. moms, som har betydning for projekt-
økonomien, og som bør tænkes ind tidligt i projektfasen. Beskrivelsen omfatter de væsentligste 
regelsæt, men er ikke udtømmende. I hvert enkelt projekt bør der tages særskilt stilling til de 
momsmæssige forhold. 

2.2.1 Kommunale projekter med tilskud (og gaver) 

 
§ 5 i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner regulerer den 
momsmæssige behandling, når kommunerne modtager tilskud.  
 
Hvis Herning Kommune modtager tilskud fra en virksomhed, fond, forening mv., der er 
organiseret på et privatretligt grundlag, skal der betales 17,5 % i moms af tilskuddet til den 
kommunale momsudligningsordning. I forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning om 
tilskud, skal man være opmærksom på, om det er muligt at ansøge om tilskud til den moms, 
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som skal tilbagebetales. Et eksempel på en virksomhed eller fond, hvor der skal afregnes 17,5 % 
i moms ved modtagelse af tilskud, er Realdania. 
 
Såfremt der modtages tilskud fra juridiske enheder som er omfattet af offentlighedsloven, eks. 
andre kommuner, skal der ikke betales 17,5 % moms af det modtagne tilskud. Det samme er 
tilfældet, såfremt tilskuddet modtages fra private personer. Et eksempel på en fond, hvor der 
ikke skal afregnes 17,5 % i moms af eventuelle tilskud er Lokale- og Anlægsfonden. Der skal 
tilsvarende heller ikke afregnes 17,5% moms af bidrag og tilskud til Herning Kommune, som 
fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner mv. har modtaget fra staten, 
regioner, kommuner og borgere. Det er uden betydning for tilbagebetalingskravet, om den vare 
eller ydelse, som købes for tilskuddet, indeholder en momsudgift. Formålet med 
tilbagebetalingsreglen er at modvirke, at kommuner foretager anskaffelser på vegne af 
foreninger mv. for at spare dem for momsudgifterne. 
 
I tilfælde, hvor kommunale institutioner modtager tilskud til projekter, skal der også afregnes 
17,5 % i moms, såfremt der er indgået en driftsoverenskomst og institutionens regnskab 
optages med fuld momsafløftning i det kommunale regnskab. Institutioner uden kommunal 
driftsoverenskomst, som ikke optages i kommunens regnskab, er ikke omfattet af den 
kommunale momsudligningsordning og skal derfor ikke afregne 17,5 % i moms. 
 
Bilag 5 indeholder en beskrivelse af bogføring af 17,5 % moms ved tilskud.  

2.2.2 Momsfradrag på afholdte udgifter – eksempel ved anlægsprojekter 

 
Når Herning Kommune afholder udgifter, opnås der momsfradrag i den kommunale 
momsudligningsordning. Såfremt Herning Kommune er involveret i projekter med andre 
aktører, f.eks. en institution, skal det overvejes, om disse er momsregistreret eller eventuelt 
kan opnå en momsregistrering ved SKAT. Herved kan der opnås momsfradrag for afholdte 
udgifter ved SKAT. Hvis den juridiske enhed, som afholder momsbelagte udgifter, ikke er 
momsregistreret forhøjes projekt-udgifterne med 25 %. 
 
Såfremt eksempelvis en hal opnår en frivillig momsregistrering ifm. opførelse af et byggeri, 
skal man være opmærksom på, at efterfølgende indtægter forbundet med byggeriet bliver 
momsbelagt. Hvis brugerne ikke kan fratrække momsen, vil deres udgifter blive forhøjet med 
25 %. Herning Kommune kan fratrække moms på driftsbetalinger i den kommunale 
momsudligningsordning. Hvis kommunen giver et tilskud, er det i en række tilfælde muligt for 
Herning Kommune at opnå momsrefusion jf. positivlisten i bekendtgørelse om 
momsrefusionsordning for kommuner. Se mere herom i afsnit 2.2.3. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at hvis et anlægsprojekt, som Herning Kommune har 
medfinansieret og dermed opnået momsfradrag via den kommunale momsordning, sælges 
eller overdrages indenfor en femårig periode, kan det ske, at der skal ske tilbagebetaling af den 
refunderede moms. (Kontakt evt. Koncern Økonomi) 

2.2.3 Momsfradrag for støtte til projekter med kommunal involvering 

 
Herning Kommune er involveret i en række projekter, hvor kommunen ikke er projektejer, 
men er samarbejdspartner. Herning Kommune kan da støtte et givent projekt med anlægs- 
eller driftstilskud til eks. en institution eller alternativt betale en driftsbetaling for en ydelse.  
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En række anlægstilskud ydet af Herning Kommune er omfattet af momsrefusionsordningens 
positivliste med en momsandelsprocent på 85. Det betyder, at 17 % af et anlægstilskud 
refunderes til Herning Kommune af momsrefusionsordningen. Hvis der eksempelvis ydes et 
anlægstilskud på 1.000 kr. udgør netto-udgiften 830 kr. Reglen er gældende for en række 
projekttyper på eksempelvis fritids-, skole og kulturområdet. Tilsvarende kan der opnås 
refusion ved en række driftstilskud. Fradragsprocenten varierer efter projektets formål.  
 
Der kan dog kun fratrækkes moms jf. positivlisten, såfremt tilskudsmodtager ikke har fuld 
momsfradragsret. Når tilskuddet ydes, skal Herning Kommune ved momsfradrag betinge sig, 
at tilskuddet ikke udelukkende anvendes til momspligtig aktivitet.  
 
Projekttyper og fradragsprocenter for hhv. drifts- og anlægstilskud er specificeret i kapitel 2, 
afsnit 2.6 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
 
I kontoplanen oprettes konti med relevante momskoder i forbindelse med igangsættelse af 
projektet. Herefter vil momsen blive trukket automatisk ved bogføring, således at den bogførte 
udgift er excl. moms.  
 
Såfremt der lægges moms på Herning Kommunes driftsbetalinger, kan momsen fratrækkes i 
den mellemkommunale momsrefusionsordning.  

2.2.4 Sponsorater 

 
Herning Kommune kan modtage sponsorater, hvortil der er knyttet en modydelse, som eks. 
sponsorskilte, reklamer på busser, reklamelegepladser mv.  
I de tilfælde gælder, at kommunen skal afregne 25 % af værdien af sponsoratet til SKAT, idet 
der momsmæssigt er tale om salg af en visualiseringsydelse. Ved udarbejdelse af sponsoraftaler 
skal værdien opgøres ekskl. moms.  
 
Sponsorater kan modtages som enten naturalydelser, eksempelvis en minibus eller en 
sponsorlegeplads, eller som kontante indbetalinger.  
 
Herning Kommune kan fratrække momsen på den modtage vare, eks. en minibus, vedrørende 
et sponsorat. Momsen kan fratrækkes delvist hos SKAT og i den mellemkommunale 
momsudligningsordning. 
 
Eksempel: Herning Kommune får stillet en reklame-minibus til rådighed. Værdien af 
minibussen er 400.000 kr. ekskl. moms, og det forudsættes på denne baggrund, at værdien af 
visualiseringsydelsen tilsvarende er 400.000 kr.  Det forudsættes eksempelvis, at den 
erhvervsmæssige anvendelse vedrørende disponering af reklamerne udgør 50 %.  
Herning Kommune skal da afregne 25 % svarende til 100.000 kr. til SKAT af værdien af salget 
af visualiseringsydelsen (for at reklamerne synliggøres ved at bussen kører rundt med dem). 
Herning Kommune kan da fradrage 50.000 kr. overfor SKAT og 50.000 kr. i den 
mellemkommunale momsudligningsordning. 
 
For yderligere oplysninger vedrørende sponsorater henvises til ”Retningslinier for modtagelse 
af sponsorater i Herning Kommune”. Retningslinierne findes på Herning Kommunes 
Økonomiportal. 
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Opsummering af momsregler ved modtagelse af bidrag, tilskud og sponsorater: 
 
 Moms Eksempel 
Tilskud/gaver til drift eller anlæg fra 
virksomheder, fonde*, private foreninger, 
institutioner m.v., som er organiseret på et 
privat retsligt grundlag 

17,5 % Tilskud: 100 kr. 
Beløb til disposition efter 
moms: 82,50 kr. 

Tilskud/gaver fra privatpersoner og kommuner, 
regioner o.l. under offentlighedsloven 

Ingen 
moms 

Tilskud: 100 kr.  
Beløb til disposition: 100 kr. 

Sponsorater i form af både naturalydelser og 
kontante beløb 
 
Bemærk: Der kan etableres en momsneutral 
konstruktion i form af en byttehandel. 

25 % Sponsorat: 100 kr. 
Beløb til disposition efter 
moms: 80 kr. 

Note: * Undersøg altid, om fonde er organiseret på et privat retsligt grundlag eller er omfattet 
af offentlighedsloven. 
 

2.3 Politisk behandling 

 
Den politiske behandling af projekter med tilskud sker i henhold til: 

• Bevillingsregler – drift og anlæg. 
• Videreførelse af projektet ved ophør af eksternt tilskud. 
• Evt. leje af lokaler til projektet ved privat udlejer. 

 
Driftsbevillinger 
 
Hovedreglen på driftsområderne er, at der meddeles nettobevillinger. Dette betyder, at 
fagudvalgene indenfor det enkelte serviceområde har kompetencen til at anvende evt. ekstra 
indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne. Bevillingsniveauet 
er serviceområdet. 
 
Nettobevillingen til tilskudsprojektet består af:  

• En indtægtsbevilling (ekstern finansiering).  
• En udgiftsbevilling (projektets samlede udgift). 

 
Nettobevillingsprincippet omfatter hvert af serviceområderne 1-20.  
 
Hovedreglen for netto-merdriftsbevillinger er således, at bevillingshaveren har lov til at 
anvende øgede – ikke budgetterede – indtægter til udvidelse af aktiviteten og omvendt, et fald i 
indtægter skal modsvares af en tilsvarende reduktion i udgifterne.  
Ofte skal tilskudsprojekter dog forelægges til politisk godkendelse i fagudvalg og evt. også 
Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd. 
 
Såfremt et eller flere af nedenstående kriterier er gældende, skal tilskudsprojekter inden for 
bevillingshavers eget serviceområde forelægges til politisk behandling: 

• Nye opgaver, hvor der sker en ændring i det budgetterede serviceniveau. 
• Projekter, som vurderes at have politisk bevågenhed. 
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• Projekter, som løber over flere år, og hvor det giver anledning til likviditetsmæssige 
forskydninger mellem budgetår.  

• Projekter, hvor der skal tages stilling til finansiering af driften efter ophør af 
projekttilskud. 

• Andre kriterier som vurderet ud fra væsentlighed og risiko giver anledning til politisk 
behandling. 

 
For institutioner m.v., som er omfattet af retningslinjer for decentralisering, gælder følgende: 

Med henblik på at sikre den økonomiske styring skal der for merdriftsindtægter større 
end 100.000 kr. opnået ved salg af effekter, sponsorater, tilskud og lignende ske en 
bevillingsmæssig korrektion, hvorved der som udgangspunkt anmodes om såvel en 
indtægtsbevilling som en tilsvarende udgiftsbevilling. Dette skal ske i forbindelse med de 
politiske budgetopfølgninger. 

 
Anlægsbevillinger 
 
Hovedreglen for anlægsbevillinger er, at Byrådet skal søges om en særskilt anlægsbevilling til 
hvert enkelt anlægsprojekt. 

 
Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat 
rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejder forbundne udgifter og indtægter. 
 

2.3.1 Udvalgsbehandling/ØKE/BYR 
 

Oversigt over politisk behandling ved afgivelse af bevilling: 
 Fagudvalg ØKE BYR 
Netto-driftsbevilling inden for eget 
serviceområde (serviceområde 1-20) 

Ofte X Ofte X Ofte X 

Netto-driftsbevilling vedrørende flere 
serviceområder 

X X Ofte X 

Anlægsbevillinger 
 

X X X 

Leje af lokaler til projektet (dog ikke ved leje af 
lokaler i kommunale bygninger) 

X X X 

 
Bevilling til et projekt ansøges inden igangsætning. Dette gælder også projekter, som er 
finansieret 100 % af eksterne midler. 
 
Bemærk desuden, at projekter ikke må igangsættes, før det starttidspunkt, der er angivet i 
tilsagnsskrivelsen fra tilskudsgiver, da tilskuddet ellers kan bortfalde. 
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Oversigt over politisk behandling ved regnskabsaflæggelse: 
 
 Fagudvalg ØKE BYR 
Driftsregnskaber Behandles på tilsvarende vis, som ved 

afgivelse af bevilling 
Anlægsregnskab, hvor bruttoanlægsudgiften er 
mindre end 2 mio. kr. (forelægges og godkendes 
af BYR sammen med årsregnskabet) 

X   

Anlægsregnskab, hvor bruttoanlægsudgiften er 
større end 2 mio. kr. 

X X X 

 

2.4 Struktur/ administrativ organisering 

 
Ethvert projekt kræver organisering, og i forhold til økonomistyringen er det en god ide at få 
fastlagt, hvem der er 
 

• Administrativ ansvarlig,   
• Projektleder/medarbejder(e), 
• Økonomimedarbejder på projektet samt 
• Eksterne samarbejdspartnere 

 
En person kan i princippet have flere roller. 
 

Den administrative leder har i kraft af sin stilling det formelle ansvar for, at 
økonomistyringen sker i overensstemmelse med kommunens kasse- og regnskabsregulativ, 
og at kravene i tilsagnsskrivelserne honoreres.  
Den administrative leder har budgetansvaret og bør løbende have mulighed for at få følge 
projektets økonomi. Det bør derfor aftales, at der udarbejdes en løbende opfølgning på 
budgettet, og hvem som udarbejder denne.    
 
Projektlederens/medarbejderens rolle er at forestå den praktiske udførelse af projektet og 
typisk også den daglige økonomistyring.   
 
Økonomimedarbejderen antages at have god indsigt i kommunens økonomistyring og 
praktisk erfaring med kommunens økonomisystem – og betragtes som ”eksperten” i 
forhold til økonomistyring. 
 
Hvis der er eksterne samarbejdspartnere bør snitfladen afklares tidligst muligt med hensyn 
opgavefordelingen, og hvem afholder udgifter og fører regnskab. Der kan henvises til afsnit 
3.2.5 Udgifter præsteret af samarbejdspartnere. 

 
Det er vigtigt, at man får koordineret opgaver og roller ved opstart af projektet.  
 
Behovet for organisering afhænger af projektets karakter med hensyn til størrelse, krav fra 
tilsagnsgivere mht. dokumentation, forankringen i den eksisterende organisation og evt. 
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.   
Projektlederens erfaring og kompetence i forhold til økonomistyring er også et vigtigt element, 
når organiseringen skal tilrettelægges.    
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I Herning Kommune er forankret rigtig meget viden om økonomistyring af tilskudsprojekter, 
og der er gode muligheder for at udnytte disse interne ressourcer – dels i egen forvaltning, men 
også hos kollegaer i øvrige forvaltninger - herunder Økonomiafdelingen under Koncern 
Økonomi. Kommunens revisor kan også agere sparringspartner i et vist omfang.    
 
I ”Bilag 2: Tjekliste i forbindelse med arbejdet med tilskud og sponsorater” er et skema, hvor 
forskellige opgaver omkring et tilskudsprojekt er angivet. Det er muligt at anføres en ansvarlig 
medarbejder på de enkelte opgaver.  Skemaet er tænkt som inspirationskilde.  
 

2.5. Aftaler og juridiske faldgruber  

2.5.1 Når Herning Kommune modtager tilskud 

 
Inden der søges tilskud til et konkret projekt, er det vigtigt at forholde sig til, om man hvis 
tilskuddet skulle komme i hus, kan leve op til betingelserne for tilskuddet. 
 
Det er derfor en god ide, at man gennemlæser tilskudsgivers vilkår grundigt, inden der 
ansøges, ligesom man i tvivlstilfælde bør kontakte tilskudsgiver, inden ansøgning sendes. Det 
kan også være hensigtsmæssigt, at man kontakter Koncern Økonomi vedrørende økonomiske 
forhold og Staben Jura vedrørende juridiske forhold i forbindelse med tilskudsansøgninger. 
 
Det ses, at tilskud kan være afhængig af f.eks. kommunal medfinansiering. Det er her 
hensigtsmæssigt at søge medfinansieringen politisk afklaret, inden der søges tilskud. Det vil 
være ærgerligt ikke at kunne modtage tilskuddet alligevel, fordi man ikke kan finde kommunal 
medfinansiering.  
 
Når der er givet tilskud, er det af afgørende betydning, at samtlige betingelser for at modtage 
tilskuddet overholdes. Manglende overholdelse kan have den konsekvens, at tilskuddet 
reduceres eller helt bortfalder. Er man i tvivl om, hvorvidt man har overholdt betingelserne, 
bør man kontakte tilskudsgiver herom, alternativt Staben Jura inden tilskudsgiver kontaktes. 

2.5.2 Når Herning Kommune giver tilskud 

 
Det sker jævnligt, at Herning Kommune modtager ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne 
falder typisk på lovregulerede områder, hvor der skal gives tilskud, hvis ansøger opfylder 
bestemte kriterier. 
 
Indenfor de lovregulerede områder kan der være stor forskel på reguleringen af ansøgnings- og 
tildelingsprocedurerne, ligesom der kan være stor forskel på dokumentationskrav både i 
forbindelse med ansøgningen og i forløbet efter udnyttelsen af tilskuddet. 
 
Når der meddeles tilskud efter en konkret lovgivning, skal kravene i denne lovgivning selvsagt 
efterleves. 
 
Der kan være tale om krav om revisorerklæringer eller særlige anlægs- eller driftsregnskaber, 
hvori der redegøres for tilskuddenes anvendelse. 
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Såfremt der ikke i den specifikke lovgivning er opstillet krav bør følgende altid observeres. 
(Bemærk, der er ikke tale om en udtømmende opremsning, men alene eksempler): 
 

• Tilskud ansøges på skriftligt grundlag. 
• Tilskud gives på skriftligt grundlag. 
• Beskriv under hvilke forudsætninger, tilskuddet er givet. 
• Beskriv hvilke betingelser, der skal opfyldes, før tilskuddet udbetales. 
• Beskriv hvilke krav, der stilles til efterfølgende dokumentation for tilskuddets 

anvendelse. 
• Beskriv konsekvenser ved manglende overholdelse af betingelser og 

dokumentationskrav. 
 
Der kan i visse tilfælde være tale om, at tilskud gives til forbedringer af fast ejendom, eller til 
erhvervelse af fast ejendom. Det kan her være relevant at tinglyse tilskudsmeddelelsen på den 
givne ejendom. Der kan være lovhjemmel til at tinglyse pant for den værditilvækst et 
kommunalt tilskud har medført. I den forbindelse skal man naturligvis være opmærksom på at 
få afklaret ejerforhold osv., inden tilskud meddeles.  
 
Ejendomme kan gives som et tilskud på et såkaldt gaveskøde. Ejendommen overdrages her til 
0 kr. Der skal her tages forbehold for, at ejendommen skal tilbageskødes, når visse 
omstændigheder gør sig gældende, f.eks. at gavemodtageren ikke længere eksisterer, eller der 
skiftes til et mere professionelt sigte mv.  
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3. Projektforløbet 
 

3.1 Opbygning af kontoplan iht. ansøgning/bevilling 

 
Allerede i forbindelse med ansøgningen og senest når man får en bevilling, bør man sætte sig 
ind i de krav der stilles fra tilskudsgiverens side med hensyn til regnskabsaflæggelse og den 
dertil hørende dokumentation. 
Dette vil i mange tilfælde kunne gøre den senere tilskudsadministration lettere. 
 
Der er udgifter, der betales via Herning Kommunes økonomisystem. Her bør kontoplanen for 
projektet udarbejdes, således at der er sammenhæng mellem opbygningen i den ansøgning, der 
har lagt til grund for ansøgningen og eventuelle krav fra tilskudsgiverens side. 
 
Herved vil man allerede i forbindelse med konteringen af de udgifter og indtægter, der 
vedrører projektet, kunne foretage en opdeling, således at dette ikke først skal ske i forbindelse 
med udarbejdelse af projektregnskabet. 
 
Når der samtidig indlægges de budgettal, der skal styres efter, har man muligheden for at lave 
månedlige opfølgninger via udtræk fra økonomisystemet. 
 
For hjælp i forbindelse med oprettelse af kontonumre kan Regnskabsservice kontaktes. 
Der bør i samme omgang fastlægges, hvem der skal anvise de pågældende udgifter og hvilke 
anvisningsgrænser, der skal være. 

3.2 Registrering og styring af udgifter 

3.2.1 Direkte aflønning af personale 

 
I nogle tilfælde kan der være personale, der er ansat direkte i forbindelse med det projekt, 
hvortil der er givet tilskud. 
Enten kan det være som fuldtidsansat eller med en fast andel. 
I disse tilfælde kan lønnen udkonteres fra lønsystemet direkte på projektet.  

3.2.2 Personale der ikke direkte er aflønnet af projektet 

 
I de tilfælde hvor der i projektet er aftalt/bevilget, at timer for konkrete personer, der 
præsteres i forbindelse med projektet er tilskudsberettiget, skal der iværksættes en procedure 
til registrering af disse timer. 
Som udgangspunkt skal tidsforbruget være dokumenteret i samme detaljeringsgrad som de 
timer, der er tilsagn til i henhold til ansøgningen. 

3.2.3 Direkte betalte udgifter 

 
Direkte betalte udgifter foregår via kommunens økonomisystem.  
Det kan i nogle tilfælde være en god ide at oprette projektet med en selvstændig administrativ 
kode. Herved har man mulighederne for at indsætte de administrative ansvarlige som 
godkender af bogførte bilag. 
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3.2.4 Indirekte udgifter 

 
Indirekte udgifter er udgifter, der ikke direkte er konteret på projektet, men er placeret andre 
steder i kontoplanen. Dette kan f.eks. være beløb til dækning af husleje, administrations- 
omkostninger m.v. 
Udgiften kan f.eks. medtages som en procentdel af andre udgifter eller med et fast aftalt beløb. 

3.2.5 Udgifter præsteret af samarbejdspartnere 

 
Når der er andre samarbejdspartnere involveret i et projekt med tilskud, kan der i mange 
tilfælde være, at de udgifter, de afholder, indgår i det samlede regnskab. 
Udgifterne kan enten optages på baggrund af fremsendt faktura på de afholdte og specificerede 
udgifter eller på baggrund af et delregnskab, der ikke direkte konteres i Herning Kommune, 
men som sammenlægges med øvrige udgifter afholdt i Herning Kommune.  
Hvis det drejer sig om væsentlige udgiftsposter eller tilskudsbetingelserne kræver det, bør 
delregnskabet være revisionspåtegnet. 
Krav og formalia bør på forhånd være afklaret. 

3.2.6 Frivilligt arbejde 

 
Der kan ved nogle projekter indgå ikke direkte bogførte udgifter som f.eks. indregnede udgifter 
vedrørende frivilligt arbejde. 
Her bør man klarlægge forretningsgangen for registreringen og dokumentation. 
Dette kan ske via timeregistreringssystem f.eks. via skemaet vedlagt som bilag 3 
 
Der bør i denne forbindelse klarlægges: 

• Hvor ofte skal der ske indsamling af timesedler (ugevis, månedsvis eller kvartalsvist?) 
• Hvem skal attestere de udfyldte timesedler, således at de kan fungere som gyldigt 

dokumentation overfor tilskudsgiveren. 

3.2.7 Revision 

 
Som udgangspunkt skal alle projekter med ekstern finansiering revideres. Der kan dog være 
forskel mellem de konkrete revisionskrav. 
Når der i forbindelse med projektet gives tilskud til revisionsudgiften, skal denne medtages i 
projektregnskabet. Ved henvendelse til Herning Kommunes revision kan man få oplyst, hvor 
stor revisionshonoraret vil blive, inden der er sket konkret fakturering. 

3.3 Hjemtagelse af tilskud 

3.3.1 Mulighed for hjemtagelse af a conto tilskud 

I forbindelse med mange projekter, hvor man modtager tilskud, kan der være mulighed for at 
hjemtage tilskud i takt med udgifternes afholdelse. 
Denne mulighed bør i projekter med væsentlige tilskud udnyttes, således at Herning Kommune 
ikke lider et rentemæssigt tab. 
I nogle projekter kan denne mulighed for hjemtagelse udnyttes alene ved indsendelse af 
anmodning om udbetaling. I andre tilfælde skal der indsendes et revideret perioderegnskab 
som grundlag for udbetalingen.  
I det sidste tilfælde bør fordele og ulemper (evt. ekstraudgifter til revision og administration) i 
denne sammenhæng overvejes. 
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4. Aflæggelse af regnskab 
 
En forudsætning udbetaling af et tilskud er altid et regnskab for de afholdte udgifter og en 
redegørelse for projektets gennemførelse.  Regnskabet skal som regel påtegnes af kommunens 
revisor.  
 
Kravene til projektregnskabet kan variere meget og derfor skal man sætte sig grundigt ind i 
betingelserne i tilsagnet og eventuelle vejledninger for udbetaling af tilskud. 
Især skal man være opmærksom på deadline for registrering af udgifter på projektet ikke 
overskrides og deadline for indsendelse af et revisionspåtegnet regnskab.  Krav til indsendelse 
af et regnskab kan eksempelvis være 3 måneder efter slutdato for bogføring eller en angivet 
deadline/dato.  
 
Hvis projektet forsinkes, bør der tages kontakt til tilsagnsgiver og forhøre sig om muligheder 
for projektforlængelse. Man skal altid sørge for at få en skriftlig accept af en forlængelse, idet 
denne vil indgå som dokumentation i revisionen af projektet.  

4.1 Revision 

 
I samarbejde med kommunens revisor er udarbejdet en tjekliste for hvilke 
dokumenter/materialer, som revisor normalt har brug for samt formkrav for opstilling af et 
regnskab 
 
Tjekliste materiale krav og formkrav til regnskab er vedlagt som bilag 1.  
 
Det kan være en god ide at kontakte kommunens revisor, inden arbejdet med regnskabet 
påbegyndes. Dels bliver de varskoet og kan oplyse, hvem der skal revidere regnskabet, og dels 
vil de ofte kunne give råd om, hvad der skal lægges vægt på i forhold de konkrete tilsagnsgivere 
og øvrige forhold i projektet.  Modtager revisor det forventede og tilstrækkelige materiale, skal 
han ikke bruge ekstra tid, - og udgiften til revisor kan mindskes.  

Ved revisionen skal revisor typisk efterprøve om: 
1) Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 
2) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt iht. tilsagnet og de vilkår, som er knyttet hertil, 
3) Om tilskuddet er anvendt til formålet, hvis det er udbetalt, 
4) Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, 
5) Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt eller udarbejdet om 
gennemførelsen af projektet og 
6) Om der i projektregnskabet er medtaget udgifter, som er afholdt, før tilsagnsmodtager 
skriftligt accepterede tilsagnet. 

 
Det bør aftales med revisor, hvordan at udgiften til revisorhonorar skal indarbejdes i 
regnskabet, idet den ikke er kendt på forhånd.   
  
Udveksling af dokumenter kan ske via KPMG’s netbaserede løsning ”KClient” og aftales 
nærmere med revisor.  
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4.2 Opstilling af regnskab og formkrav 

 
Opstillingen af regnskabet skal afspejle projektets budget fra ansøgningen, og som tidligere 
nævnt, er det en fordel, hvis projektets kontoplan med særskilte konti, afspejler budgettet.  
 
I visse tilfælde kan det være tilstrækkeligt med et udtræk af en saldoliste fra Økonomisystemet 
(ØS-Indsigt) samt en posteringsoversigt. I andre tilfælde skal der for hver tilsagnsgiver 
udfyldes særskilte blanketter samt et samlet regnskab.  
Det er en fordel, hvis opstillingen af regnearket indeholder en kolonne med budgettal og 
regnskabstal.  Hvis der er opnået indtægter i regnskabet, skal de medtages.  
 
Hvis en tilsagnsgiver kun støtter dele af projektet, er det væsentligt, at disse poster kan 
udskilles i det samlede regnskab.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, om regnskabet skal udarbejdes eksklusiv eller inklusiv 
moms, og om udgifter til moms skal indgå som særskilte omkostninger. Eksempelvis kan 
moms af tilskud angives som en udgift i regnskabet. Man skal i øvrigt huske, at momsen af 
tilskud bogføres særskilt, idet bogføringen af tilskud (art 7.9) ikke automatisk medfører 
afregning af moms. 
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Hvis der i projektet (og ansøgningen) er udgifter, som er afholdt af eksterne parter og derved 
ikke indgå i kommunens bogføring, vil der oftest være krav om dokumentation. 
Tilsvarende er gældende vedr. dokumentation for brug af frivillig arbejdskraft.  Denne kan 
oplyses supplerende til regnskabet.  
 
Hvis der i forbindelse med projektet er søgt byggetilladelser, skal man huske, at hjemtagelse af 
tilskud først kan ske, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse.  
 
Hvis udgifterne afviger væsentligt på en budgetpost, bør man have fået indhentet en skriftlig 
godkendelse fra tilsagnsgiver, og denne skal kunne forelægges revisor.  Det samme gør sig 
gældende for øvrige væsentlige ændringer. 
 
 
4.3 Hjemtagelse af tilskud og anlægsregnskab til politisk behandling.  
 
Når der foreligger et revisionspåtegnet regnskab, kan det endelige tilskud opgøres, og der er 
basis for at søge om udbetaling af tilskud.  Det bemærkes, at eventuel mulighed for hjemtage a 
conto tilskud bør udnyttes jf. afsnit 3.3.1. 
 
Når tilskuddet er hjemtaget og bogført, bør konti på projektet lukkes i ØS-Indsigt, og der skal 
herefter udarbejdes et regnskab, som skal behandles politisk – tilsvarende som ansøgningen og 
bevillingen blev det.  
I den forbindelse bør der i sagsfremstillingen gives en redegørelse for projektets gennemførelse 
samt regnskabet.  
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BILAG 

Bilag 1: Tjekliste i forbindelse med revision af projektregnskaber, opgørelser 
mv. 

Vi har i nedenstående lavet en liste med de materialer mv., som vi normalt har brug for ved revisionen 
af projektregnskaber. Endvidere indeholder notatet en vejledning til udformning af projektregnskaber.  
 
Materialer mv. 
Til revisionen har vi normalt brug for kopi af følgende materialer:  
• Ansøgning, evt. projektbeskrivelse og budget 
• Tilsagnsskrivelse 
• Evt. regnskabs- og revisionsinstruks og administrationsbekendtgørelse  
• Underskrevet projektregnskab med evt. underliggende opgørelser  
• Udtræk fra bogføringen, hvortil posterne i regnskabet kan afstemmes og evt. kopi bogføringsbilag 

afhængig af omfanget. Alternativt udvælger vi bilagene stikprøvevis via økonomisystemet, hvis de er 
tilgængelige elektronisk. 

• Udtræk fra lønsystemet (specifikation af de indregnede lønudgifter på navngivne medarbejdere) 
• Dokumentation for evt. beregnede lønudgifter ud fra mødeaktiviteter mv.  
• Kopi af ansættelseskontrakt på projektkoordinator 
• Anvendes der indirekte udgifter, overhead eller andre fordelingsnøgler ved opgørelse af posterne i 

regnskabet, skal dette beskrives/dokumenteres i materialet mht. beregningsmetode mv. Indirekte 
udgifter skal være baseret på faktiske projektrelaterede udgifter 

• Evt. godkendelse af udsættelse af fristen for indsendelse af regnskab eller godkendelse af overførte 
midler 

• Evt. statusrapport, evalueringsrapport mv. på projektet  
• Øvrige materialer, skrivelser m.v., som kan være relevante 
• Materialet til revision bedes fremsendt senest 14 dage før fristen for regnskabsaflæggelsen. 
 
Formkrav til regnskabets udformning 
Kravene til regnskabets udformning fremgår normalt af tilsagnsskrivelsen. Kravene er ofte følgende:  
• Oplysning om tilskudsmodtageren (institutionens navn, adresse, kontaktperson, etc.), 
• Projektnummer/journalnummer (fremgår af tilsagnsskrivelsen) 
• Regnskabsperiode 
• Dato og underskrift af projektansvarlig 
• Undersøg om regnskabet skal aflægges inkl. eller ekskl. moms, herunder om momsbeløbet skal 

oplyses.  
• Regnskabet opstilles normalt med en budgetkolonne og en regnskabskolonne underopdelt på de 

udgiftsposter, som fremgår af budgettet. På denne måde er det muligt at måle på sammenhængen 
mellem budget og regnskab 

• Tilskudsbeløbet skal normalt oplyses særskilt 
• Det anbefales, at projektets udgifter og indtægter bogføres på særskilte konti i bogføringen, således 

at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling. 
• I regnskabet bør der redegøres for eventuel anvendelse af indirekte udgifter, overhead eller andre 

fordelingsnøgler i en note.  
 
Ledelseserklæring 
Under revisionen sender vi en ledelseserklæring til underskrift ved den projektansvarlige.  
 
Kontaktpersoner hos KPMG 
Regnskabet og dokumentationen m.v. bedes venligst fremsendes til: 
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Bilag 2: Tjekliste i forbindelse med arbejdet med tilskud og sponsorater 

 
Fase Arbejdshandlinger Ansvarlig/ 

kontaktperson 
Ansøgning   
 Udarbejdelse af projektansøgning  
   
 Udarbejdelse af budgettet  
   
 Er der taget hensyn til den momsmæssige 

behandling 
 

   
 Videreførelse af projektet efter tilskudsperioden?  
   
 Politisk behandling  
   
   
   
Projektforløb   
 Oprettelse af kontoplan  
   
 Indberetning af budgetbeløb  
   
 Indberetning til lønsystemet  
   
 Udpegelse af budgetansvarlig  
   
 Styring af indirekte udgifter/omkostninger  
   
 Budgetopfølgning  
   
 Løbende revision?  
   
 Hjemtagelse af tilskud  
   
 Bogføring af udgifter/indtægter  
   
 Overførsel af udgifter og indtægter hen over 

årsskiftet 
 

   
 Overholdelse af tidsplan for projektet  
   
Afslutning   
 Aflæggelse af regnskab  
   
 Udarbejdelse af projektrapport  
   
 Revision af projektet  
   
 Lukke konti  
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Bilag 3: Timeseddel til brug ved frivilligt arbejde 

 
Timesedler skal afleveres løbende til projektleder AA, og senest ved udgangen af hvert kvartal. Herefter 
udfyldes ny timeseddel.  
Evt. kort forklaring.  

 
 
Fødevaredirektoratets/Udviklingsstøttekontoret: J. nr. 3693-08-0554 
Herning Kommunes sags nr. xxxxxx 
 
 

Navn  Dato Antal 
timer  

Aktivitet 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Ovennævnte bekræftes af: 
 
________________________________________________________________ 
 
Skemaet skal skrives under af 3. part - altså ikke den frivillige eller tilsagnsholder (Herning Kommune) 
på projektet.  
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Bilag 4: Samarbejdsaftale - forpligtende samarbejde om:  

 
 
1. Parterne  
Denne samarbejdsaftale har 2 parter (indgås aftale mellem kommune og flere eksterne organisationer 
benyttes blot flere samarbejdsaftaler): 
 
 Ledelse Projektleder/lokal koordinator 

(hvis muligt at angive) 
Kommune 
 

  

Adresse 
 

  

Kontaktperson 
 

  

Tlf. 
 

  

E-mail  
 

  

 
 Ledelse Projektleder/lokal koordinator (hvis 

muligt at angive) 
Organisation/institution 
 

  

Adresse 
 

  

Kontaktperson 
 

  

Tlf. 
 

  

E-mail  
 

  

 
2. Herning Kommunes ansvar/opgaver 
 
 
3. Organisations/institutions opgaver 
 
  
 
 
  
4. Underskrifter   
 
Ledelse fra kommunen:  
Dato: 
 
_______________________  
Underskrift 

Ledelse fra organisation/institution:   
Dato: 
 
______________________  
Underskrift 
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Bilag 5: Kontering af 17,5 % moms ved modtagelse af tilskud 

 
Kontering af 17,5 % moms 
Når du modtager et tilskud, skal du kontere det på art 7.9 Øvrige indtægter under grp. 904 Tilskud. 
Se nedenstående eksempel fra Ørnhøj SFO: 
 
 

 
 
 
Hvis du ikke har en art 7.9 under grp. 904, skal du kontakte din fagforvaltning og bede dem om at få kontoen 
oprettet. Hvis tilskuddet kommer fra en virksomhed, fond, forening mv., der er organiseret på et privatretligt 
grundlag, skal vi tilbagebetale 17,5 % moms af tilskuddet til momsrefusionsordningen. Da der ikke afløftes moms 
på art 7.9 skal momsen beregnes og konteres direkte på konto 787 00 033-01. 
 
Eksempel på kontering af tilskud med tilbagebetaling af 17,5 % moms: 
 
 

 
 
 
Det er en god idé at specificere momsen på institutionens konto, da det er nemmere at genkende et 
tilskud, når det fulde tilskudsbeløb fremgår af konteringen. 
 
Husk at skrive hvor tilskuddet kommer fra – både på institutionens konto og momskontoen. 


