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Indledning 
 
Denne regnskabsinstruks for den selvejende institution Skanderborg Museum er udarbejdet i 
henhold til Museumsloven jf. BEK.nr. 1505 af 14.12.2006 efter retnings-linjerne i 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 af 19.12.2006. §§ 20-23 om udarbejdelse af 
regnskabsinstrukser for regnskabsførende institutioner. 
Museet har egen regnskabsfunktion. Instruksen skal udleveres til de medarbejdere, der 
deltager i arbejdet med museets regnskabsopgaver. 
Regnskabsinstruksen er første gang trådt i kraft den 1. december 2011. 
 
Instruksen ajourføres løbende i takt med evt. ændringer i reglerne i ovennævnte 
bekendtgørelse eller organisatoriske ændringer ved museet. Senest er instruksen opdateret i 
juli 2022, så de organisatoriske ændringer er afspejlet. 
 
En ny instruks forventes udarbejdet, jf. Økonomistyrelsens opdaterede vejledning om 
udarbejdelse af regnskabsinstrukser af juni 2021, når museet i 2023 overgår til nyt 
økonomisystem og kontoplan.    
 
 
 
For den opdaterede instruks underskrives Skanderborg, d. 15. juli 2022.       
 
 
Lene Høst-Madsen    
Museumsdirektør    
 
 
 
Mette Kanstrup 
Souschef 
 
 
 
Henrik Christoffersen 
Økonomiansvarlig      
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I. Den regnskabsmæssige organisation 
Museets direktør og bestyrelse har det formelle ansvar for regnskabsfunktionen og skal 
godkende såvel budget som årsregnskab. Direktøren og bestyrelsen skal endvidere godkende 
fuldmagter over for pengeinstitutter. 
 
Denne instruks er gældende for Museum Skanderborg.  
 
Regnskabsføring og betalingsforretninger varetages af museets bogholderi. 
 
Lønanvisning foretages af bogholderen og godkendes af museumsdirektøren. 
 
Museets lønadministration foretages via Dataløn under arbejdsgiver nr. 10389348 
efterfølgende bogføring i Microsoft Dynamics C5. 
 
Til regnskabsføring anvender museet økonomisystemet Microsoft Dynamics C5. 
 
Museets CVR-NR. er 51543254 
 
Forsikringsselskab: Topdanmark 
 
Revisor: Revisions-Partner, Skanderborg 
 
IT-samarbejdspartner: Skanderborg Data (hosting af økonomisystem) 
 
 
I organisationen indgår følgende afdelinger: 
Perron1, Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg 
Øm Kloster Museum, Munkevej 8, 8680 Ry 
Skanderborg Bunkerne, Kindlersvej 6, 8660 Skanderborg 
Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, 8680 Ry 
Ferskvandsmuseet, Siimtoften, 8680 Ry 
Skanderborg Historiske Arkiv, Jernbanevej 9, 8660 Skanderborg 
Fruering Vitved Lokalarkiv, Gadebakken 5E, Virring, 8660 Skanderborg 
Galten Lokalarkiv, Torvet 7, 8464 Galten 
Ry Lokalarkiv, Gudrunsvej 1, 8680 Ry 
Hørning Lokalarkiv, Toftevej 53A, 8362 Hørning 
Veng Lokalarkiv, Søballevej 2, 8660 Skanderborg 
Skanderborg Koldkrigsbunker, Vestergade 115, 8660 Skanderborg 
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Vedrørende regnskabsfunktionen bemærkes i øvrigt: 
 

• at museet drives i henhold til museumsloven. 
• at museet gennemfører undersøgelser efter museumslovens kapitel 8. se tilhørende 

appendiks vedr. procedure for fakturering af arkæologiske opgaver.  
• at museet modtager fonds- og legatmidler til særlige formål. 
• at museet modtager driftstilskud fra Skanderborg Kommune (hovedtilskudsgiver). 
• at museet modtager driftstilskud i følge museumslovens § 15 fra Kulturministeriet. 
• at museet modtager tilskud fra økonomistyrelsen. 
• at museet driver indtægtsdækket virksomhed i form af museumsbutikker på 

afdelingerne: Perron1, Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster Museum og Museet på Gl. 
Rye Mølle. 

 

II. Museets regnskabsopgaver 
I hovedafsnit II er givet en beskrivelse af museets regnskabsopgaver. 
 
1. Generelt om opgaver 
Beskrivelsen af den enkelte opgave omfatter: 

a) En kortfattet beskrivelse af opgaven. 
b) Ansvars- og kompetencefordelingen med oplysning om hvem der har ansvaret for 

opgaven. 
c) Regelsæt, der er gældende ved udførelsen af regnskabs-funktionen. 

 
2. Forvaltning af udgifter 
2.1 Generelt 
Forvaltning af udgifter omfatter dels disponering, dels godkendelse af udgiftsbilag. 

 
2.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 
a) Disponering 
Ved disponering forstås indgåelse af aftaler m.v., der medfører eller kan medføre udgifter for 
museet. Disponering med bindende virkning (eks. Lån m.v.) for museet kan alene foretages af 
forretningsudvalget, bestående af formand, næstformand og museumsdirektøren. 
 
b) Godkendelse af udgiftsbilag 
Godkendelsen omfatter kontrol af bilagets materielle og økonomiske indhold, efterregning 
samt angivelse af formål i henhold til museets kontoplan. 
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Kontering af bilag foretages af bogholderen på baggrund af angivelsen af formål. Alle bilag 
godkendes af museumsdirektøren.  

 
2.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af udgifter 
a) Disponering 
Disponering skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige 
forudsætninger, hvorunder museets bevillinger er givet. 
 
b) Godkendelse af eksterne bilag 
Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesteydelser m.v. skal dokumenteres i form af 
regning eller faktura fra leverandøren. Ved godkendelse af bilagets materielle og økonomiske 
indhold skal det kontrolleres, 
- at de i bilaget anførte varer eller tjenesteydelser er leveret,  
- at leverancer/tjenesteydelser svarer til det bestilte for så vidt angår kvantitet, kvalitet, pris. 
Bilaget godkendes som bekræftelse på, at det kan videregives til registrering og betaling. 
 
c) Godkendelse af interne bilag 
En række udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag (udlæg, kørselsbilag m.v.). 
Bilag skal underskrives og dateres af den medarbejder, der har udfærdiget bilaget, som 
bekræftelse på, at de kan videregives til registrering og betaling.   
 
3. Forvaltning af indtægter  
3.1 Generelt 
Forvaltningen af indtægter omfatter disponering, fakturaudskrivning og godkendelse af 
indtægtsbilag. 
 
Museets indestående i Nordea forrentes til den højest mulige rente ved binding på 
aftalekonti i løbet af kalenderåret. 
 
Salg fra museumsbutikkerne sker til almindelig markedspris og mod betaling fra Mobilepay, 
kreditkort eller kontanter. 
 
Betaling for entré til museets udstillinger sker på følgende afdelinger: 
Øm Kloster Museum 
Museet på Gl. Rye Mølle 
Skanderborg Bunkerne 
 
Museet oppebærer indtægter i forbindelse med: 
- salg fra museumsbutikkerne 
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- entréindtægt fra faste udstillinger eller særudstillinger 
- entreindtægter og salg i forbindelse med diverse aktiviteter 
- indtægter fra omvisninger og guidede ture 
- salg af egne og eksterne publikationer 
- driftstilskud fra Skanderborg Kommune 
- driftstilskud fra Kulturministeriet 
- driftstilskud fra Økonomistyrelsen 
- tilskud fra fonde til særlige formål     
- indtægter vedr. arkæologi - kapitel 8 i museumsloven 

 
3.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
a) Disponering, det vil sige indgåelse af aftaler, der medfører indtægter for museet træffes af 
museumsdirektøren. Kontrakterne opbevares i aflåst skab på økonomikontoret. 
 
b) Udskrivning af fakturaer til ikke-kontant betaling påhviler bogholderen efter anvisning fra 
den person, der har indgået aftalen eller salget. 
 
c) Kontrol med, at der udskrives bilag for alle tilgodehavender, samt efterregning af bilagene 
varetages af bogholderen. 
 
d) Indtægtsbilag vedrørende tilskud m.v. bogføres via banken. Kontering samt registrering 
varetages af bogholderen. 
 
e) Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling foretages af bogholderen. 
 
f) Iværksættelse af evt. inkasso samt nedskrivning af fordringer afgøres af 
museumsdirektøren. 

 
3.3 Regelsæt vedr. forvaltning af indtægter 
a) Disponering skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige 
forudsætninger, hvorunder museets tilskud er givet. 
 
b) Forhold der påregnes at medføre indtægter, skal dokumenteres så tidligt som muligt. 
 
c) Såfremt debitor ikke indbetaler det skyldige beløb rettidigt, skal der iværksættes en 
rykkerprocedure. Indbetales det skyldige beløb ikke i forbindelse med rykker-proceduren, 
anses fakturaen for at være i restance. 
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d) Såfremt museet i forbindelse med inkasso ikke opnår dækning af tilgodehavende, skal der 
hvert 2. år og inden forældelsesfristens udløb indhentes oplysninger om debitors økonomi 
med henblik på evt. gentagelse af inkasso. Dette gælder dog ikke, såfremt fordringen 
nedskrives som følge af konkurs, tvangsakkord eller lignende. Afskrivning eller nedskrivning 
af en fordring kan foretages, når det ved retsforfølgning er konstateret, at inddrivelse helt 
eller delvis er udelukket. 

       
4. Regnskabsmæssig registrering     
4.1 Generelt om arbejdsopgaven 
Museets regnskabsmæssige registrering omfatter de interne regnskaber, herunder projekter 
og aktiviteter. 
 
Museets kontoplan udarbejdes og vedligeholdes, således at den dækker museums-lovens 
regler, samt museets egne behov. 

 
4.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
I samarbejde med museumsdirektør og souschef har bogholderen ansvaret for 
personaleadministrationen (herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter m.v.) 
 
Bogholderen udarbejder til hvert bestyrelsesmøde driftsoversigt med kommentarer til brug 
for bestyrelsen. Derudover udarbejder bogholderen budget samt budget-opfølgning i 
samarbejde med museumsdirektør og souschef.  
 
Desuden gennemgår bogholderen løbende den aktuelle regnskabssituation med 
museumsdirektøren. Bestyrelsesreferater er offentligt tilgængelige på museets hjemmeside. 
 
Bogholderen har ansvaret for at få indberettet refusions anmodninger til såvel kommunerne 
som Økonomistyrelsen vedr. sygedagpenge, job tilskudsordning og fleksjob.    
 

Bogholderen har desuden ansvaret for bogholderiet og lønningsbogholderiet, herunder IT-
registreringer af diverse bilag, og de hertil knyttede afstemninger, fejlrettelser og kontroller 
samt vedligeholdelse af kontoplan (så den følger museumslovens regler). 
 
Til betalinger anvender museet Nordeas og Sparekassen Kronjyllands netbanksløsninger til 
erhverv. Museumsdirektøren godkender alle betalinger, derefter lægger bogholderen alle 
betalinger ind i Netbank. 

 
 
4.3 Regelsæt vedrørende den regnskabsmæssige registrering 
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4.3.1 Registreringens tilrettelæggelse: 
a) Den regnskabsmæssige registrering omfatter bilag vedrørende udgifter og indtægter, 
bevillinger, samt bilag vedrørende aktiver og passiver. 
       
b) Forud for iværksættelsen af registreringen skal der føres kontrol med, at bilag indeholder 
de oplysninger, der er nødvendige for registreringen.  
 
c) Registreringen skal ske løbende og snarest muligt efter, at de forhold, der er grund til 
registreringen, foreligger. 
 
d) Ud- og indbetalinger- herunder forudbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgifts- 
eller indtægtskonto, skal registreres på diverse konti indtil endelig registrering foreligger, 
(eksempelvis arkæologi regninger, der ikke kan faktureres til bygherre før der foreligger en 
godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)) 
 
e) Alle udgifts- indtægtsbilag registreres i det indkomstår, som de enkelte bilag vedrører.     
 
f) Af bilagene skal fremgå, at registreringen er sket. (ved bilagsnummer) 

 
4.3.2 Afstemning, kontroller m.v. 
a) der skal løbende foretages afstemninger. Kontroller og fejlrettelser af den 
regnskabsmæssige registrering. Endvidere foretages løbende afstemning med kontoudtog 
fra pengeinstitut.  
 
b) Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede 
gældsforpligtelser (herunder afstemning med kontoudtog fra leverandører og 
tilgodehavender). 
 
5. Betalingsforretninger 
5.1 Generelt 
a) Museet har Nordea som bankforbindelse og museet har en kassekredit på 500.000 kr.  
Museet anvender Nordea´s netbanks løsning, og kan derudover afholde udgifter via kassen. 
Bogholderen har ansvaret for at kassen bliver afstemt hver mandag. 
 
b) Museet har følgende konti i hhv Nordea og Sparekassen Kronjylland: 
 
 Nordea Erhvervskonto: Reg. nr. 2640 kontonummer 6650081855 
 Sparekassen Kronjylland: Reg. nr. 6169 Kontonummer 0011591760 
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c) Museet har følgende kontantkasser: 
       

• Perron1: har en kasse til museumsbutikken med en fast beholdning på 1100. kr. denne 
kasse afstemmes med udskrevet kassestrimmel hver mandag. 

• Desuden findes en rød kasse til diverse udlæg, denne kasse afstemmes ligeledes hver 
mandag.  Kassen i aflåst skab på økonomikontoret. Nøglen hertil besiddes af 
bogholder og museumsdirektør. 

• Øm Kloster Museum: har en kasse med en fast kassebeholdning på kr. 2.610 til 
museumsbutikken, kassen afstemmes ligeledes hver uge. Kassen opbevares i sikret 
pengeskab. 

• Museet på Gl. Rye Mølle: har en kontantkasse til museumsbutikken, den bliver afstemt 
hver anden dag. Kassen opbevares i sikret pengeskab. 

• Skanderborg Bunkerne: har en kontantkasse til museumsbutikken, der bliver afstemt 
hver uge. 

 
Det gælder for alle fem kontantkasser, at den overskydende kassebeholdning indsættes på 
museets erhvervskonto. 
 
5.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
 
a) Oprettelse/nedlæggelse af konti i pengeinstitutter sker efter godkendelse af bestyrelsen og 
museumsdirektøren. 
 
b) Kasseadministration og andre udbetalingsordrer varetages af bogholderen efter 
godkendelse af museumsdirektøren. 
 
c) Registrering af beholdning af checks, samt registrering af modtagne checks udføres af 
bogholderen. 
 
d) Finansbilag, håndtering af debitor og kreditor varetages af bogholderen. 
 
e) Bogholderen foretager konteringen samt kontrollen i øvrigt af bilag, som efterfølgende skal 
registreres i Microsoft Dynamics C5. 
 
f) Bilag til betaling via Nordea Netbank Erhverv konteres og registreres af bogholderen og 
godkendes af museumsdirektøren. 
 
g) Bogholderen varetager museets lønbehandling, som kontrolleres og godkendes af 
museumsdirektøren.       
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5.3 Regelsæt vedrørende betalingsforretninger 
a) Museets betalinger foregår via Nordea Netbank Erhverv eller kontant kasse  
 
b) Udenlandske betalinger foregår via Netbank Erhverv eller direkte via bank 
 
c) Der skal foretages en løbende registrering i kasserapporten af ind- og udbetalte 
kontantbeløb. Registreringen skal ske under den dato, hvor betalingen har fundet sted. 
Registreringen afstemmes løbende med kassebeholdningen og kontoudtog fra banken. 
 
d) Eventuelle kassedifferencer skal straks registreres i kasserapporten. Væsentlige 
kassedifferencer skal indberettes til museumsdirektøren. 
 
e) Kassebeholdningen må ikke sammenblandes med beløb, som er museet uvedkommende. 
Modtagne checks, postanvisninger m.v. skal snarest indløses eller indsættes på museets 
konto i Nordea.  
 
f) Ved udbetalinger skal der føres kontrol med, at der foreligger bilag, som er attesteret af 
museumsdirektøren. Ved udbetalinger direkte fra kassen, skal der afkræves kvittering. 
 
g) Indbetalinger direkte til kassen kan ske ved indlevering af følgende betalingsmidler: 
Danske pengesedler og mønter, checks trukket i danske penge- 
institutter. 

 
6. Aflæggelse af regnskaber 
6.1 Generelt 
Museets regnskabsaflæggelse sker i form af et årsregnskab, der udarbejdes i samarbejde med 
Revisions Partner i Skanderborg. 

 
6.2 Ansvars- og Kompetencefordeling  
 
a) Kontrol og afstemning foretages af bogholderen inden indsendelse til revisor, som 
udfærdiger det endelige regnskab. 
 
b) Revisor opstiller særligt årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
c) Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen samt af Skanderborg Kommune. 
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6.3 Regelsæt vedrørende aflæggelse af regnskab 
I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet påses, at alle tilgodehavender, forudbetalte 
og skyldige beløb m.v. er registreret i regnskabet, således at dette giver et retvisende billede 
af indtægter og udgifter i det pågældende kalenderår, samt af aktiver og passiver ved 
finansårets udløb. 
 
Årsregnskabet til Slots- og Kulturstyrelsen udfærdiges i henhold til Budget- og 
regnskabsskema for indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Museets årsregnskab og revisionsrapporter godkendes af bestyrelsen og sendes i 
underskrevet stand til Skanderborg Kommune, Kulturministeriet og Nordea. 
 
Årsregnskabet er underlagt museumslovens regler. 
      
7. Opbevaring af regnskabsmateriale 
7.1 Generelt 
Museets regnskabsmateriale omfatter regnskabsbilag, samt diverse udskrevne data ifølge 
brugervejledningerne. 
 
7.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
Bogholderen har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet. 
 
7.3 Regelsæt vedrørende opbevaring af regnskabsmaterialet 
a) Regnskaber og bilag m.v. skal opbevares af museet i 5 år fra udgangen af vedkommende 
regnskabsår.  
 
b) Regnskabsmaterialet for løbende og foregående år opbevares på kontoret.  
Øvrigt regnskabsmateriale opbevares på regnskabsarkivet i kælderen.   
Materialet vedrørende tidligere år opbevares på museets regnskabsarkiv. 
 
8. Forvaltning af varebeholdninger 
8.1 Generelt 
Der skal føres kvantitative fortegnelser over museets beholdninger af varer til videresalg. 
 
8.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
a) Den butiksansvarlige, kustoderne og bogholderen har ansvaret for den løbende forvaltning 
af varebeholdningerne i butikkerne. 
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b) Periodisk kontrol med beholdningernes tilstedeværelse og størrelse, samt kassation af 
varer foretages af bogholderen og kustoden i fællesskab. Større kassationer skal godkendes 
af museumsdirektøren. 
 
c) Indtægter fra salg i butikken indgår og registreres i kassen. 
 
d) Butikkerne foretager opgørelse over lagerbeholdningen ved regnskabsårets slutning. 
       
e) Varebeholdningen registreres manuelt. Varelageret opgøres til kostpris. 
 
9. Værdipapirforvaltning 
Museet har ingen værdipapirer ved underskrivelse af denne instruks. 
 
10. Udlånsforvaltning 
De ansvarlige inspektører og arkivaren disponerer med hensyn til de museale samlinger i 
henhold til museets betingelser for udlån af genstande. Det er tillige inspektørerne og 
arkivaren, der varetager administrationen af udlånssager.  
Når museet udlåner genstande fra genstandssamlingerne til andre museer, skal det altid 
godkendes af museumsdirektøren.   
 
11. Forvaltning af andre aktiver 
11.1 Generelt 
De museale samlinger registreres i SARA og MUD, og oplysningerne er offentligt tilgængelige 
i ”Museernes Samlinger”. Samlingerne revideres af museets revision. Registrering foretages i 
henhold til museets registreringsprotokol og af registrator efter anvisning af den ansvarlige 
inspektør. 
 
11.2 Ansvars- og kompetencefordeling 
Det påhviler den ansvarlige inspektør at føre periodisk kontrol med, at aktiverne er til stede 
samt at tage stilling til indsamling ifølge vedtagne arbejdsplan og eventuel kassation iflg. Lov 
om museer. 
 
11.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af andre aktiver   
Fortegnelserne over aktiverne skal indeholde oplysninger om aktivernes art, brug, giver, 
placering, mærkning, anskaffelsesår og evt. anskaffelsespris. 
Samlingerne indberettes til DKC via SARA-systemet. 
Arkivalier registreres via Arkibas-systemet.  
 
Samlingerne er underlagt museets revision. 
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12. Legatforvaltning 
Museet har ingen legatforvaltning. 
 
13. Forvaltning vedr. bygherrebetalt arkæologi (Museumlovens kapitel 8) 
13.1 Sikring af budgetoverholdelse og fagligt tilsyn på de arkæologiske udgravninger  
Under en udgravning foretager lederen af afdelingen løbende tilsyn med fremdrift og sikring 
af kvaliteten af den arkæologiske udgravnings metode og dataindsamling. Udgravningsdata 
og genstande behandles i forhold til registreringsvejledning og indsamlingspolitik.  
 
Udgravningslederen har ansvar for at budgettet overholdes og der sendes timesedler 
ugentligt til både bogholder og afdelingsleder, så der én gang om ugen kan foretages en 
opgørelse over forbrug på udgravningen. Bogholderen udfærdiger og fremsender regninger 
til bygherre og SLKS efter at regningen er godkendt af afdelingslederen.  
 
Specifikke kontonumre for de arkæologiske projekter sikrer, at der er en klar adskillelse 
mellem økonomien for den bygherrebetalte arkæologiske undersøgelsesvirksomhed og 
museets øvrige økonomi.  
 
Alle medvirker til at minimere udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, uden 
at det går ud over det faglige og videnskabelige niveau. 

III IT-drift 
1) Museet benytter Dataløn til lønanvisning, som tidligere beskrevet i instruksen, og Microsoft 
Dynamics C5 2008 til regnskabsføring. Bogholderen, regnskabsassistenten og 
museumsdirektøren er de eneste, der har adgang til regnskabsprogrammet.  
 
2) Museet anvender personlige computere med standardprogrammer (Microsoft 
Officepakken) til udarbejdelse af budgetter, interne oversigter m.v. Disse systemer driftes og 
sikres af Skanderborg Kommune. 
 
3) Museet har for så vidt angår drift, vedligehold og IT sikkerhed af økonomisystemet indgået 
aftale med virksomheden Skanderborg Data.  
 
4) Der tages hver dag en ekstern Back up via Remote Backup. Der bliver hver morgen sendt 
en mail til bogholderen og Skanderborg Data med statusrapport på om backuppen er kørt ok. 
Ved eventuelle problemer løser Skanderborg data problemet.      
Museet køber løbende klippekort til Skanderborg Data.  
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Den opdaterede instruks for Skanderborg Museum er godkendt af Forretningsudvalget d. 15. 
juli 2022. 

 
 
 
 
 
Jørgen H Lorenzen   Annemette Fuglsang 
Bestyrelsesformand   Næstformand 
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