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INDLEDNING

Baggrund

BDO har i foråret 2022 gennemført en mindre analyse af finans- og 

regnskabsområdet i Faxe Kommune. Formålet har været at blive klogere på de 

opgaver, ressourcer og kompetencer, der knytter sig til opgaveløsningen på 

området. Det gælder både aktuelt, men også fremadrettet, i forhold til at sikre 

en solid og betryggende opgaveløsning.

Opgaverne på finans- og regnskabsområdet er sjældent de mest 

”opsigtvækkende” i kommunerne, men udgør efter BDO's opfattelse en helt 

central rygrad og forudsætning for den samlede økonomiske styring. Det er 

derfor af stor betydning for den kommunale økonomistyring, at der sker en sikker 

afvikling af driftsopgaverne på området, samt at der er tilrettelagt en sikker og 

velorganiseret styring af de arbejdsgange og processer, der skaber det tal- og 

datagrundlag, der dels indgår i regnskabsaflæggelsen, og dels anvendes som 

grundlag i den løbende økonomistyring af kommunen. 

I Faxe Kommune har opgaveløsningen på finans- og regnskabsområdet i nogen tid 

været udfordret. Udfordringerne skyldes flere forhold: der er blevet færre 

ressourcer til at løse opgaverne, der har været leder- og 

medarbejderudskiftninger og senest har implementering af et nyt løn- og 

økonomisystem trukket væsentlige ressourcer. 

I denne analyse giver BDO et billede af - og vurdering af - den aktuelle status på 

opgaveløsningen på finans- og regnskabsområdet i Faxe Kommune. Sidst i 

analysen er peget på en række forslag til kort- langsigtede initiativer og tiltag, 

som  BDO vurderer vil kunne være relevante at fokusere på i den videre udvikling 

– og sikring – af kvaliteten i opgaveløsningen.

Analysen er baseret på indtryk fra en række dialoger med medarbejdere i - og 

omkring – opgaveløsningen på finans- og regnskabsområdet i Faxe Kommune. 

Som indledende bemærkning skal fremhæves, at det i BDO’s optik er centralt for 

kommunernes samlede økonomistyring, at der er den fornødne kvalitet og 

sikkerhed omkring løsningen af de økonomiadministrative opgaver på finans- og 

regnskabsområdet. Både i forhold til at sikre overholdelsen af gældende regler og 

rammer for området, men også for at have et solidt fundament, hvorfra 

økonomistyringen i mere bred forstand kan udvikles. Dette udgangspunkt kan 

illustreres gennem den velkendte økonomistyringstrappe, der illustrerer 

hvorledes økonomistyringen trinvis kan udvikles. 

Et af principperne i modellen er, at udviklingen af den samlede økonomistyring 

må ske trinvis, men også at forudsætningen for en mere avanceret eller 

strategisk økonomistyringsambition (et højere trin på trappen) er et stærkt og 

robust grundlag. For at bevæge sig op ad trappen og beherske de højereliggende 

trin i økonomistyringstrappen er det således nødvendigt med et stabilt 

fundament.

Også i den optik er det efter BDO’s vurdering centralt, at de udfordringer der 

knytter sig til opgaveløsningen på finans- og regnskabsområdet i Faxe Kommune –

og som analysen udfolder mere detaljeret – adresseres forholdsvis hurtigt. 

Økonomistyringstrappen



OPSAMLING - RESUME

På baggrund af den gennemførte analyse af finans- og regnskabsopgaverne i 

Faxe Kommune, er det overordnet BDO’s vurdering, at de ressourcer der er 

afsat til at løse opgaverne på finans- og regnskabsområdet ikke er 

tilstrækkelige.

Dette er tydeligt kommet til udtryk i dialogen med medarbejderne på 

området, og derudover er det også BDO’s indtryk, at der aktuelt er afsat 

færre ressourcer til opgaverne, end BDO ser i andre kommuner, der har 

nogenlunde samme størrelse som Faxe Kommune

At de aktuelle ressourcer ikke er i balance med opgaverne betyder bl.a., at 

medarbejderne oplever et uhensigtsmæssigt højt arbejdspres, at opgaverne 

ikke løses med en tilstrækkelig faglig kvalitet, og at de ressourcer, der kan 

anvendes til kvalitetssikring eller udvikling af opgaverne og opgaveløsningen 

opleves meget begrænset.

En del af den aktuelle ressourcemæssige ubalance knytter sig til det forhold, 

at der anvendes ressourcer til at understøtte den igangværende 

implementering af KMD OPUS, herunder at en række processer og 

arbejdsgange er ændret med det nye system, hvilket på kort sigt reducerer 

effektiviteten. Men også når der ses bort fra implementeringsprojektet, 

synes der efter BDO’s vurdering også at være en mere generel ubalance i 

sammenhængen mellem opgaver og ressourcer.

En sådan ubalance vil efter BDO's vurdering kunne blive en udfordring for 

den grundlæggende økonomiske styring i Faxe Kommune. Overordnet som en 

udfordring for den gode økonomistyring, baseret på et stærkt 

styringsgrundlag og et robust fundament, men mere konkret er der også 

større risiko for at vigtige opgaver ikke bliver løst, ikke bliver løst med den 

nødvendige kvalitet eller at der sker fejl i opgaveløsningen.

Udover at tilføre ressourcer til området er det ydermere BDO’s vurdering, at 

finans- og regnskabsopgaverne i højere grad skal understøttes ledelsesmæssigt. 

Det kan være i forhold til at sparre omkring de konkrete opgaver, men også at 

bistå med overblik, systematik og sammenhænge. For mange opgaver synes 

udførelsen at være meget personafhængig, hvilket øger sårbarheden og 

reducerer muligheden for at udjævne arbejdspresset når der opleves 

spidsbelastninger.

Derudover peges i analysen også på, at der synes at mangle sammenhængskraft 

og et fælles verdensbillede i det samlede økonomicenter, og at der mangler et 

fælles overblik over de forskellige opgaver og den sammenhæng de indgår i.

Det er generelt BDO’s indtryk, at der blandt medarbejderne er et stort 

”ejerskab” til egne opgaver, men også at det for medarbejderne er vanskeligt at 

generere et ressourcemæssigt overskud, så dette ”ejerskab” også udvides til 

den samlede opgaveportefølje. I forlængelse heraf er der hos medarbejderne en 

oplevelse af, at det for ofte er nødvendigt fagligt at gå på kompromis i 

opgaveløsningen. 

På baggrund af de observationer og indtryk BDO har fået i analyseforløbet har 

BDO angivet forskellige initiativer og handlinger, som både på kort og længere 

sigte vil kunne skabe en bedre balance mellem opgaver og ressourcer, og på den 

baggrund også skabe det nødvendige afsæt for at udvikle opgaveløsningen på 

økonomiområdet i bredere forstand. 

I det perspektiv kan tilførsel af yderligere ressourcer til opgaveløsningen efter 

BDO's opfattelse betragtes som en nødvendig – men ikke nødvendigvis fuldt ud 

tilstrækkelig – forudsætning for at udvikle opgaveløsningen på finans- og 

regnskabsområdet og i Økonomicentret i Faxe Kommune. 



ANALYSERAMME

Analysens fire fokusområder

I dette afsnit beskrives hvilke fire fokusområder, er har været anvendt i analysen.

Ressourceperspektivet

I ressourceperspektivet har der grundlæggende været fokus på, om der er 

overensstemmelse mellem opgaver og de afsatte ressourcer. Perspektivet er afdækket 

kvalitativt, idet også øvrige indikatorer har indgået. Derudover har BDO været i dialog 

med andre kommuner, omend ressourceanvendelsen dog er vanskelig at sammenligne 

præcist, da kommunernes opgavesnit og afgrænsning af området er ret forskellig.

Kompetenceperspektivet

I kompetenceperspektivet har fokus været på medarbejdernes kompetencer og 

kvalifikationer. Perspektivet er afdækket kvalitativt, i dialog med medarbejderne, 

idet der er fokuseret på dels de kompetencer, der er nødvendige for at kunne 

varetage arbejdsopgaverne, dels medarbejdernes oplevelse af, at kunne bruge 

kompetencerne i opgaveløsningen.

Samarbejde

Samarbejdsperspektivet handler om medarbejdernes samarbejde - til hinanden og til 

andre dele af Økonomicentret og Faxe Kommune.

Arbejdsgange og processer

Perspektivet har fokus på opgaver og arbejdsgange. Som del af analysen er 

medarbejdernes aktuelle opgaver kortlagt. I forhold til arbejdsgange og –processer 

skal bemærkes, at analysen er gennemført på et tidspunkt, hvor Faxe Kommune er i 

gang med at implementere et nyt økonomisystem, hvilket udfordrer hidtidige 

arbejdsgange, rutiner og opgaveløsninger.

Ressourcer

Samarbejde

Kompetencer

Arbejdsgange og 

processer



RESSOURCER

Helt grundlæggende er det BDOs vurdering, at de ressourcer der aktuelt anvendes 

til at løse opgaverne på finans- og regnskabsområdet i Faxe Kommune ikke er 

tilstrækkelige.

Dette er tydeligt kommet til udtryk i dialogen med medarbejderne, og derudover er 

det også BDO’s indtryk, at der aktuelt er afsat færre ressourcer til opgaverne, end 

BDO ser i andre kommuner, der har nogenlunde samme størrelse som Faxe 

Kommune. 

At den aktuelle ressourceanvendelse ikke balancerer med opgaverne betyder bl.a., 

at medarbejderne oplever et uhensigtsmæssigt højt arbejdspres, at opgaverne ikke 

løses med en tilstrækkelig faglig kvalitet, og at de ressourcer, der kan anvendes til 

udvikling af opgaverne og opgaveløsningen opleves meget begrænset.

På baggrund af de gennemførte dialoger er det BDO’s indtryk, at der både synes at 

være en generel ubalance mellem opgaver og ressourcer, men også at denne 

ubalance er blevet forstørret og forstærket med den igangværende implementering 

af KMD Opus. 

Implementeringen af et nyt økonomisystem kræver dels ressourcer til selve 

implementeringsaktiviteterne (kurser, arbejdsgrupper mv.), dels ekstra tid til 

gennemførsel af kontroller, fejlrettelser mv. Og derudover vil den nye løsning også i 

en periode kræve øgede ressourcer, fordi systemets funktionalitet og de tilhørende 

arbejdsgange og processer er nye, ligesom eksempelvis opgaverne omkring 

brugerstyring opleves mere ressourcekrævende end tidligere. 

Dele af den aktuelle ubalance er delvist forsøgt imødekommet gennem forskellige 

midlertidige tiltag (tilkøb af eksterne ressourcer, tilknytning af tidligere 

medarbejdere som ”vikarer”, interne opgavejusteringer mv.). Dette vurderes at 

have haft en effekt, men dog ikke grundlæggende ændret på ubalancen mellem 

opgaver og ressourcer. 

Udover at der efter BDO’s vurdering er brug for tilførsel af ressourcer til at løse 

opgaverne på området, er det også vurderingen, at der er brug for at afsætte 

ressourcer, der kan understøtte områdets opgaveløsning ledelsesmæssigt. Det 

gælder i forhold til at kunne understøtte opgaveløsningen gennem sparring, 

prioritering, sikre sammenhænge mellem opgaverne osv.

Aktuelle opgaver – REGNSKAB

Generelle regnskabsopgaver 

Moms

Lån/værdipapirer

Revision

Afstemninger

Posteringer

Garantier

Ledelsestilsyn

Kontoplan

Indberetninger til bl.a. DST, 

ministerier mv.

Tværgående opgaver

Implementering af OPUS

OPUS

Budget og Budgetopfølgning . 

Finansielle konti

Øvrige opgaver

Aktuelle opgaver – FINANS

Bogføring og betalinger

Implementering af OPUS

Drift af økonomisystem

Øvrige systemer

Banker

Afstemninger

Indberetninger

Afregninger

Øvrige opgaver

Aktuelle opgaver på Regnskab og finansområdet - overskrifter

I forhold til analysen af den aktuelle ressourcesituation 

skal bemærkes, at den vurderede ubalance er baseret på det aktuelle forhold 

mellem ressourcer og opgaver (opsamlet i overskrifter nedenfor). 

Ønskes ydermere at udvikle opgaveløsningen  - eller tilbyde en mere udbredt 

service til kommunens institutioner på det det administrative område – vil 

dette også kræve en tilførsel af ressourcer. Over tid kan dog også forventes, 

at der bliver mulighed for at udnytte de teknologiske muligheder, som den 

nye økonomistyringsløsning giver muligheder for, hvilket på sigt kan frigive 

ressourcer til at udvikle opgaveløsningen.



KOMPETENCER
I forhold til kompetenceperspektivet giver nedenstående kompetencehjul et billede af 

de samlede kompetencer, der bør være til stede i en kommunal økonomifunktion.

De ”blå kompetencer” er økonomifaglige kompetencer, der er opgavespecifikke og 

knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver, mens de ”grønne kompetencer” er mere 

strategiske kompetencer. Disse kompetencer er ofte nødvendige for at de fag-faglige 

kompetencer bedst muligt kommer i spil. For den samlede økonomistyring i kommunen 

er det centralt, at de forskellige kompetencefelter i kompetencehjulet er dækket af.  

I forhold til den konkrete analyse af opgaverne på finans- og regnskabsområdet, er det 

primært de ”blå kompetencer”, der har været i fokus. Medarbejderne har generelt stor 

erfaring i forhold til de forskellige opgaver, om end opgaveløsningen som nævnt er 

udfordret i forhold til at have et dybt, erfaringsbaseret kendskab til KMD OPUS.

I et samlet kompetenceperspektiv er det indtrykket, at mange opgaver løses ret 

personafhængigt, hvilket kommer til udtryk i, at der findes mange sideordnede og 

”personlige” praksisser for opgaveløsningen. Det øger sårbarheden og er næppe 

fremmende for effektiviteten.

Generelt efterspørges et fælles overblik over de forskellige opgaver, herunder en større 

forståelse for den sammenhæng, som opgaverne indgår i, og en større indsigt i formålet 

med opgaveløsningerne.

Det er generelt BDO’s indtryk, at der blandt medarbejderne er et stort ”ejerskab” til 

egne opgaver, men også at det for medarbejderne er vanskeligt at generere et 

ressourcemæssigt overskud, så dette ”ejerskab” også udvides til den samlede 

opgaveportefølje. I forlængelse heraf er der hos medarbejderne en oplevelse af, at det 

for ofte er nødvendigt fagligt at gå på kompromis i opgaveløsningen.

Samtidig er tilkendegivet, at den ressourcemæssige ubalance og arbejdspresset 

generelt gør det vanskeligt at have overblikket og at planlægge og prioritere opgaverne 

på en god måde. Flere tilkendegiver at de for ofte ”er bagefter”, hvorfor 

opgaveløsningen får karakter af at blive brandslukning. 

I forhold til arbejdet med at introducere og oplære nye medarbejdere (eller kolleger til 

nye opgaver), er det oplevelsen, at dette kan gøres mere systematisk.

Den kommunale økonomifunktions samlede kompetencehjul



SAMARBEJDE
Med afsæt i de dialoger, der er gennemført som del af analysegrundlaget, er det 

BDO’s indtryk, at der savnes sammenhængskraft og et fælles ”verdensbillede” i 

det samlede økonomicenter. Flere udtrykker, at der savnes et bedre og bredere 

kendskab til økonomicentrets samlede opgaveløsning: Hvorfor er opgaverne 

vigtige? Hvorfor løser vi dem? Og hvordan er sammenhængen mellem de forskellige 

opgaver? 

Generelt oplever medarbejderne på finans- og regnskabsområdet at have gode 

relationer til langt de fleste kolleger rundt omkring i centre og afdelinger i Faxe 

Kommune – det gælder ikke mindst i forhold til de decentrale superbrugere af 

økonomisystemet

På det relationelle plan savnes en oplevelse af at være ét samlet center, hvor der 

er den nødvendige, gensidige respekt for hinandens opgaver og kompetencer, og 

en forståelse for elementerne i den samlede styringskæde: 

➢ Registreringsramme ->kontering -> budgetlægning -> budgetopfølgning -> 

regnskab -> analysearbejde

I BDOs optik kan dette indikere, at der mangler en fælles forståelse af 

sammenhængen mellem den operationelle økonomistyring og den strategiske 

økonomistyring, og de forskellige trin i økonomistyringstrappen, jf. tidligere.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at flere tilkendegiver, at de oplever at opgaverne 

i tilknytning til den operationelle økonomistyring (fx bogføring, afstemninger og 

regnskabsarbejdet generelt) ofte opfattes som en nedprioriteret opgave - også 

internt i økonomicentret. 

I forlængelse af, at medarbejderne oplever at have rigeligt at gøre med at ”passe 

egne opgaver”, kan tilføjes, at der bredt set også er en opfattelse af, at flere med 

fordel blive bedre at ”række ud” og tilbyde hjælp til kollegerne. Men måske også 

at flere skal være bedre til at modtage hjælp – også selvom det indbefatter, at 

den enkeltes rutiner og måder at arbejde på kan blive udfordret.

Som tidligere fremhævet er den måde, hvorpå en række opgaver skal løses og 

udføres blevet ændret i forbindelse med implementering af KMD Opus. 

Det er generelt indtrykket, at der i forbindelsen med implementeringen 

generelt har manglet overskud til også at vurdere, hvorvidt ”gamle vaner og 

rutiner” og tidligere arbejdsgange med fordel kunne justeres i forbindelse med 

implementeringsprojektet. Der er en følelse af alt for ofte at ”være 

bagefter”, og at alt for mange ressourcer derfor bruges på forefaldende 

opgaver, brandslukning, fejlrettelser mv.

I forlængelse heraf er det også indtrykket, at der mangler et overblik over, om 

der er processer og opgaveløsninger, der med fordel kan harmoniseres og 

ensrettes yderligere. Dels for at udnytte mulighederne i den nye 

økonomistyringsløsning, dels for at kunne udvikle og digitalisere arbejdsgange 

og processer yderligere og dels for i højere grad at kunne aflaste/dække 

hinanden af og mindske sårbarheden.

Dette manglende overblik over opgaverne (både dem der løses og dem der 

burde løses), og over hvilke opgaver der er mest ressourcekrævende, giver en 

oplevelse af at opgaverne løses for fragmenteret og usammenhængende. 

Efter BDO’s vurdering vil det være hensigtsmæssigt, hvis der ledelsesmæssigt 

var mulighed for at komme tættere på opgaveløsningen på regnskab- og 

finansområdet. Dels for – med afsæt i et samlet overblik – at kunne bidrage 

kvalitativt til vurdering og prioritering af opgaverne (så det ikke bliver 

overladt til den enkelte medarbejder), dels for at kunne bidrage med sparring 

i forhold til udførelsen af opgaverne. Af den grund er det også en forholdsvis 

dyb, faglig ledelse der efterspørges, der også er i stand til at tage de faglige 

dialoger med medarbejderne på opgaveniveau.

ARBEJDSGANGE OG PROCESSER



POTENTIELLE INITIATIVER – PÅ KORTERE ELLER LÆNGERE SIGTE

1

2

3

4

5

Ledelsesmæssigt fokus – sparring og aflastning – overblik og systematik

Det synes væsentligt, at finans- og regnskabsopgaverne i højere grad understøttes ledelsesmæssigt/koordineringsmæssigt. Det kan være i

forhold til at sparre med medarbejderne omkring de konkrete opgaver, men også at bistå med overblik, systematik og sammenhænge. Også

i forhold til at sikre, at mulighederne for digitalisering og automatisering udnyttes hensigtsmæssigt. Det ledelsesmæssige fokus skal dels

bidrage til løsningen på kort sigt, men også mere langsigtet bidrage til at analysere sammenhængen mellem opgaver, ressourcer og

arbejdsgange. Og dermed også bidrage til vurderingen af, hvilke kompetencer der er brug for på et længere sigte.

Opgaver, snitflader og samarbejdet i den samlede økonomifunktion

Økonomifunktionen er – i den nuværende sammensætning – forholdsvis ny. Og ved samlingen af økonomiopgaverne blev der kun i

begrænset omfang taget stilling til økonomifunktionens opgaver og snitflader. Et idé kunne være at igangsætte en proces, hvor der kikkes

på processer, arbejdsgange, opgavefordeling og rollebeskrivelser på tværs af det samlede økonomicenter, så den centrale

økonomifunktion også afspejler det faktiske behov, herunder dækker alle relevante felter i kompetencehjulet, hvilket igen er en

betingelse for at kunne navigere på alle trin i økonomistyringstrappen.

Tilførsel af ressourcer – sluk branden !

Det er BDO’s klare indtryk, at der brug for yderligere ressourcer for at kunne løses opgaverne på finans- og regnskabsområdet

tilfredsstillende. Det er billedet generelt, men i særdeleshed også på det kortere sigte. I tilfælde af, at det måtte viser sig vanskeligt at

finde kandidater med de rette kompetencer, kan der på kort sigt være behov for supplerende løsninger i form af tilkøb af ressourcer,

indlån fra andre områder i kommunen eller lignende.

Videreudviklingen af det proaktive, nysgerrige og udfordrende økonomicenter

Kommunernes økonomifunktioner spiller en meget væsentlig rolle i forhold til at udvikle og understøtte den kommunale opgaveløsning.

Det handler om at finde balancen mellem at kvalificere, understøtte og udfordre styringen – og både kunne forstå de enkelte

fagområders særlige forhold men også have blik for koncernperspektivet. Betingelsen er et velfungerende økonomicenter, præget af

professionalisme, arbejdsglæde og nysgerrighed. Et samlet udviklingsforløb for økonomicentret kunne være en mulighed for at skabe et

hensigtsmæssig afsæt for at videreudvikle opgaveløsningen.

Organisatoriske muligheder

På lidt længere sigte vil det være relevant at revurdere, om opgavesnittet til andre dele af Faxe Kommune med fordel kan lægges 

anderledes. Det kan være i forhold til de opgaver der løses på opkrævnings/debitor-området, eller det kan være i forhold til de 

økonomiske og administrative opgaver, der løses i de enkelte centre. 

På baggrund af de observationer og indtryk BDO har fået i analyseforløbet, er nedenfor foreslået forskellige initiativer og handlinger, som både på kort og længere 

sigte vil kunne skabe en bedre balance mellem opgaver og ressourcer, og på den baggrund også skabe det nødvendige afsæt for at udvikle opgaveløsningen på 

økonomiområdet i bredere forstand. I det lys er forslagene også gennemgået i prioriteret rækkefølge:



KORTLÆGNING AF OPGAVER – ”REGNSKAB”

Generelle 
regnskabsopgaver 

Regnskabsproces – tidsplan og vejledning for regnskabsaflæggelsen 

Obligatoriske regnskabsoversigter (fx balance, regnskabsoversigt, regnskabsopgørelse, 
noter mv.) 
Sagsfremstilling vedr. regnskabet
Regnskabsbemærkninger
Indsende regnskab og revisionsberetning til relevante myndigheder
Indberetning af regnskabsdata til IM, DST m.v. 
Afskrivningssag til ØK

Moms Opgørelse af moms (fx byggemodninger, kantine, donationer mv.)
Opgørelse af kommunal momsrefusion

Lån/værdipapirer Opgørelse af låneramme
Sagsfremstilling – låneramme
Deponering ejendomshandler
Ansøgning om kommunegarantier (Kommunekredit)
Behandler ansøgninger om kommunegarantier
Sagsfremstilling – værdipapirer og låneportefølje (4 x årligt)

Revision Møder og dialog med revisionen
Sagsfremstilling – revisionsberetninger/decissionsskrivelser
Håndtering af besøgsnotater

Afstemninger Afstemning af statusafstemninger (forsyning, forsikring, ældreboliger mv.)
Tjekke statusafstemninger fra centrene

Posteringer Hensættelse på debitorer
Bogføring af ældreboligregnskaber fra KAB i kommunens regnskab
Tilrette regnskabet med primosaldokorrektioner
Bogføring af regnskab fra Faxe Forsyning

Garantier Opgørelse af garantiprovision ifm. kommunegarantier 

Ledelsestilsyn Ledelsestilsyn på dranst 4 - 7
Opfølgning på ledelsestilsyn generelt
Udarbejdelse af sagsfremstilling efter behov

Kontoplan Oprettelse/nedlæggelse af funktioner og grupperinger ifht. den autoriserede kontoplan
Øvrige opgaver Servicering af hele organisationen omkring regnskabstekniske spørgsmål, herunder moms, 

takster, afskrivninger mv.
Indberetninger Stoploven, solceller, Landsbyggefonden
Tværgående opgaver Ajourføring af principper for økonomistyring

Ajourføring af ”Finansiel politik”
Midtvejsregulering af tilskud og udligning (med Budgetteam)
Aktindsigt
Notat om valg af statsgaranti/selvbudgettering (med Budgetteam)

Implementering af 
OPUS

Projektledelse for implementeringsprojektet
Deltagelse i arbejdsgrupper

OPUS Rettighedsstyring
Fakturering kontrakter
Afstemning remittering
OPUS-gruppen

Budget og 
Budgetopfølgning

Budgetlægning, finansielle konti (dranst 4 – 7: indefrosne ejendomsskatter, generelle 
tilskud, skatter, låneoptagelse mv.)
Budgetomplaceringer, finansielle konti (dranst 4 – 7)
Budgetbemærkninger, finansielle konti (dranst 4 – 7)
Budgetopfølgninger, finansielle konti (dranst 4 – 7)

KORTLÆGNING AF OPGAVER – ”FINANS”

”Finans” Opgaver:

Bogføring og 
betalinger

Opfølgning på fakturaer til godkendelse 
Bogføringer/overførsler og afstemninger vedrørende deponeringer
Tjekke forfaldne fakturaer
Opfølgning på interne fakturaer
Opfølgning på garantier go kautionsforpligtelser
Registrering og opkrævning vedrørende pantebreve
Bogføring – obligationer, udbytte renter

Implementering 
af OPUS

..…

Drift af 
økonomisystem

Servicering af organisationen i brugen af økonomisystem (fakturabehandling, 
daglige bogføringer, fakturaer/kreditnotaer mv,) – Servicedesk
Undervisning i økonomisystem
Bogholderopgaver i Opus (ubetalte regninger, moms, forkerte registreringer)

Øvrige systemer Kombit
Rakat
Bankernes systemer
Ajourføring af EAN nr.

Banker Oprettelse af bankkonti 
Afstemninger Statusrefusion

Boliglån
Bank
Kasser, MobilePay, Dankort
Statuskonti

Indberetninger Indberetning IM Moms
Indberetning af B-indkomst

Afregninger Afregning af SKAT, moms, tingslysningsafgift
Afregning til kirker
Tolvtedelsafregninger
Legater

Øvrige opgaver Betaling og bogføring for Økonomicentret og IT-centret

BILAG - KORTLAGTE OPGAVER PÅ FINANS- OG REGNSKABSOMRÅDET


