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Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Att.: Hans B. Thomsen
  
 
 

Kære Hans

Ved e-mail af 4. april 2019 har du ansøgt om, at det nuværende bilag 1 til 

bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019 om kommunernes budget- og 

regnskabsvæsen, revision m.v. (med overskriften Budget- og regnskabssy-

stem for kommuner) og det nuværende bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1019 

af 28. juni 2018 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 

(med overskriften Budget- og regnskabssystem for regioner) fritages for 

kravet om indlæggelse i Retsinformation. Det vil ske samtidig med, at bila-

gene gøres til cirkulærer indeholdende formen for og regler om specifika-

tion af poster på henholdsvis kommuners og regionernes årsbudget, fler-

årige budgetoverslag og årsregnskab.

De to nye cirkulærer skal ikke indlægges i Retsinformation, da Civilstyrel-

sen vurderer, at størstedelen af indholdet i de to omhandlede bilag opfylder 

betingelserne for at blive undtaget fra Retsinformation. Indholdet vurderes 

at være uden almindelig interesse for retsanvendelsen på området, jf. § 4, 

stk. 1, i cirkulære nr. 27 af 28. januar 1996 om ministeriernes pligtafleve-

ring til Retsinformation. 

De 2 bilag har, som du anfører, karakter af manualer for, hvordan kommu-

nerne henholdsvis regionerne indberetter budgetter og regnskaber til staten. 

Størstedelen af indholdet kan derfor karakteriseres som »betjeningsvejled-

ninger og andre vejledninger, som har karakter af brugermanualer til jour-
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naliserings-, registrerings-, indberetnings-, sagsbehandlings- eller lignende 

systemer, herunder edb-systemer« jf. bilaget til pligtafleveringscirkulæret. 

Indhold af normerende karakter 

I det omfang de to nye cirkulærer har indhold af normerende karakter i et 

mindre omfang udover manualer til indberetning af budgetter og regnska-

ber til staten, skal jeg opfordre til, at I arbejder videre med at udskille dette 

i særskilte cirkulærer. Dette indhold vil fortsat være af almindelig interesse 

for retsanvendelsen på området, hvorfor det bør indlægges i Retsinforma-

tion.

Vi ser frem til at modtage udkast til de to bekendtgørelser og de to cirkulæ-

rer, og vi glæder os til at følge arbejdet med at udskille indhold af alminde-

lig interesse for retsanvendelsen i selvstændige cirkulærer.

Med venlig hilsen

Søren Broberg Nielsen


	

