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Bilag 14 – Regler vedrørende anlægsbevillinger 

 

Sammenhæng til økonomiregulativet 

I henhold til kommunens Økonomiregulativ afsnit 4.4 ”regler vedrørende anlægsbevillinger”. 
er der udarbejdet dette bilag indeholdende en definition af anlægsbevilling samt hvilke reg-
ler, der knytter sig til dette. 

 

Indledende bemærkninger 

En anlægsbevilling er kendetegnet ved at den kan dække udgifter og indtægter, der 
tidsmæssigt strækker sig over flere år, samt at der i nogle tilfælde skal aflægges et 
særligt regnskab for denne når anlægget er færdigt. (se bilag 15). 
 

Definition og krav 
Kendetegnet for en anlægsbevilling er blandt andet at den skal være bevilget af rele-
vant fagudvalg og Byråd forinden anlægsprojektet kan igangsættes, samt at der altid 
skal kunne aflægges et regnskab for anvendelsen af bevillingen.  
I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der være taget stilling til 
økonomiske og materielle forudsætninger, der knytter sig til selve anlægget. 
En anlægsbevilling kan gives til anlæg, der strækker sig over flere regnskabsår, så-
fremt dette er tilfældet skal der årligt optages ”rådighedsbeløb” over forventet for-
brug i de enkelte regnskabsår. 
 

Ansøgning mv. 
Det påhviler det udvalg, der administrerer anlægsarbejdet at udarbejde ansøgning om 
anlægsbevilling til et konkret projekt. Relevant fagudvalg og Byrådet skal godkende 
anlægsbevillingen forinden arbejdet kan påbegyndes. 
Ansøgningen om anlægsbevilling skal indeholde oplysning om, hvorledes anlægget 
skal finansieres eller hvorledes en indtægt skal anvendes. 
Ansøgning om anlægsbevilling oversendes herefter til Finansgruppen i Økonomiafde-
lingen, der blandt andet sørger for indberetning til budget, oprettelse af kontonumre 
mv. Finansgruppen sørger ligeledes for, at anlægget optages på kommunens flerårige 
investeringsoversigt. 
 
Alle anlæg anses for at være frigivet i forbindelse med Byrådets godkendelse af bud-
gettet. (ovenstående træder i kraft fra budget 2008) 
Der er kun krav om frigivelse af rådighedsbeløb såfremt det fremgår af budgetbe-
mærkningerne vedrørende det enkelte anlægsprojekt. Det er de relevante fagudvalg, 
der er ansvarlige for at udarbejde ansøgning om frigivelser af rådighedsbeløb 
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Tillægsbevilling til anlæg 
Såfremt det forventes, at en anlægsbevilling bliver overskredet, er det de relevante 
fagudvalg (udvalget der administrerer bevillingen), der er ansvarlig for at søge om en 
tillægsbevilling til den oprindelige anlægsbevilling. 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvorfor anlægget forventes at blive dy-
rere, bliver billigere eller der kommer flere indtægter, samt hvorledes tillægsbevillin-
gen skal finansieres. 
Ansøgningen skal forelægges relevant fagudvalg samt Byrådet. Finansgruppen skal 
orienteres om sådanne tillægsbevillinger, således at de kan foranledige at investe-
ringsoversigten tilrettes. 
 

Ajourføring af regnskabspraksis 

I henhold til Økonomiregulativets bestemmelser er det regnskabschefen, der har kompeten-
cen til at indarbejde ændringer af ovenstående praksis, uden at det skal forelægges Byrådet til 
godkendelse. Større og mere vidtgående ændringer skal dog forelægges Byrådet. 
Bilaget er senest ajourført den 28. november 2007. 
 


