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1 OPGAVER OG REGNSKABSMÆSSIGE ORGANISATION  

Denne regnskabsinstruks kan findes på FGU Vests hjemmeside. FGU Vest er forpligtet til at udarbejde en 

regnskabsinstruks.1 Direktøren er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks.  

1.1 GENEREL INFORMATION OM FGU VEST  

FGU Vest en statslig selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet2.Institutionens virke er fastsat i 
Undervisningsministeriets standardvedtægter, og FGU Vest underlagt de statslige regnskabsregler. FGU Vest modtager 
tilskud.3 Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges i overensstemmelse med FGU Vests vedtægter. 
Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og 
årsrapport. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for FGU Vests forvaltning af regnskabsopgaver, 
herunder statslige tilskud. 

FGU Vest på det strategiske niveau ledet af bestyrelsen. Oversigt over FGU Vests bestyrelse kan findes på FGU Vests 
hjemmeside. Gældende vedtægter kan findes på FGU Vests hjemmeside. På det taktiske niveau er direktøren og de 
daglige ledere. FGU Vests organisationsdiagram se i bilag 1. Underviserne, administrationen samt vejlederne på de 
enkelte skoler udgør det operationelle niveau. Der henvises til bestyrelsens forretningsorden4.   

FGU Vests formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde forberedende grunduddannelse i Fanø, Varde og 
Esbjerg kommuner. Institutionen kan i tilknytning til ovenstående uddannelser gennemføre indtægtsdækket virksomhed 
i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.  
 

FGU Vest er beliggende på Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø. FGU Vests skoler er beliggende: 

FGU VEST - Esbjerg 
Ravnevej 9 
6705 Esbjerg Ø 

FGU VEST - Varde 
Hammeren 3 
6800 Varde 

FGU VEST - Ribe 
Lustrupvej 4 
6760 Ribe 

 

Oplysninger om FGU Vest   

CVR-nummer til identifikation af juridisk enhed: (Moms og kildeskat)  39815540 

Administrativt SE-nummer til løn: 39815540 

EAN-nummer: 5798000561779 

Institutionsnummer (skolekode) til registrering i Danmarks Statistik: 281036 

Bogføringskreds: 36611 

Statens koncern system – SKS / Kontoret for statsregnskab (STR) 3011 

Løninstitutionsnummer hos SLS: 103 

SKB-konto for modtagelse af tilskud: 0216 – 4069219616 

SKB-konto til andre indbetalinger: 0216 – 4069219578 

P Nummer: FGU Vest - Esbjerg 1023903217 

P Nummer: FGU Vest - Varde 1024532913 

P Nummer: FGU Vest - Ribe 1024539187 

 
 
  

 
1 jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v.1 1 BEK nr. 116 af 19/02/2018.  
2 Lovbekendtgørelse nr. 698 af 08/06/2018. 
3 Bekendtgørelse nr. 478 af 26/04/2019.  
4 Bilag 7 Forretningsorden for FGU Vests bestyrelse 

https://www.fguvest.dk/bestyrelsen
https://www.fguvest.dk/bestyrelsen
https://goo.gl/maps/y3P1dCpihkhqb1dj9
https://goo.gl/maps/rCtNsagEqNq813VZA
https://goo.gl/maps/U7socWhTyUroZSRZ9
https://goo.gl/maps/y3P1dCpihkhqb1dj9
https://goo.gl/maps/rCtNsagEqNq813VZA
https://goo.gl/maps/U7socWhTyUroZSRZ9
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/698
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/478
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1.2 REGNSKABSOPGAVER I ORGANISATIONEN  

Fordelingen af regnskabsopgaver i organisationen har følgende struktur: 

• Direktøren leder og fordeler arbejdet i administration og IT-team. 

• Skolelederen i Ribe, skolelederen i Varde og skolelederen i Esbjerg leder lærergruppen, vejlederne og personale 
med praktiske opgaver tilknyttet de respektive afdelinger. 

• Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for bygninger, energital, vedligeholdelse og øvrige forhold 
relateret til daglig drift, under hensyntagen til “5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan for institutionens 
bygningsmasse, udstyr og inventar” og i samarbejde med FGU Vests direktør.  

• Skoleleder har ansvar for overholdelse af budget for den enkelte skole som er udarbejdet af direktøren og 
godkendt af bestyrelsen.  

• Administrationen har ansvaret for registreringer opdelt på finansbogholderi, debitorbogholderi, 
kreditorbogholderi samt institutionens pengeinstitutkonti og betalingsformidling. Dette sker i samarbejde med 
Statens administration, der er ansvarlig for udførelsen.  

• Administrationen har ansvaret for lønregistreringer samt frigivelse af løn m.v. Det sker i samarbejde med Statens 
administration, der er ansvarlig for udførelsen.  

• Administrationen har i samarbejde med undervisere og vejledere ansvar for elevregistrering i IST Studie+.   

• Administrationen skal så vidt muligt være fysisk til stede som reception på undervisningsdage.  

• IT-team har ansvaret for daglig brug og opsætning af IT og er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af 
institutionens IT-systemer. Den daglige drift varetages i partnerskab med Statens IT. Med hensyn til IT-
funktionens ansvarsområde og organisering henvises til afsnit ”4 IT-anvendelse” i denne instruks.  

• Direktøren og administrationslederen har rettigheder til at oprette og ændre brugeradgang til Navision Stat, 
Business Online, Statens Lønløsning (SLS+HR Løn), Statens Administration (SAM), IndFak, RejsUd , Agidon 
(Lessor), Findash, medarbejdersignatur, Visma Case og LokaleData Varehus (LDV). Disse programmer kan IT-
team ikke ændre brugeradgang til. 

• IT-team og Administrationsafdelingen har rettigheder til at oprette og ændre brugeradgang i IST Studie+.  Dette 
gælder dog ikke administrationslederen for at skabe adskillelse mellem elevadministrationen og bogføring.  

• Underviseren har ansvar for elevernes deltagelse i undervisning herunder fraværsregistrering.  
 
FGU Vest bruger samarbejdspartnere og systemer som er angivet i afsnit ”4 IT-anvendelse”. Kundeaftale mellem FGU 
Vest og Statens Administration er underskrevet 19.02.2020. 
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2 REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER 

FGU Vest udarbejder regnskab efter reglerne for Statens Regnskabsvæsen, Moderniseringsstyrelsens vejledning til 
Statens kontoplan og efter Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning til formålskontoplan og udarbejdelse af 
årsrapporten. FGU Vests administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af direktøren. Direktøren er blandt andet 
ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. Der varetages udelukkende 
regnskabsmæssig registrering for FGU Vest.  

Administrationsafdelingen, som er beliggende i Esbjerg, varetager de regnskabsmæssige opgaver for hele institutionen, 
som ud over Esbjerg er beliggende i Varde og Ribe. Afdelingen sørger for elektronisk overblik over elever og godkendelse 
af udbetaling af skoleydelse. Betaling af løbende udgifter og lønudbetaling. Samtidig søges tilskud til skolen for eleverne 
kvartalsvis.   

Institutionen ejer ikke værdipapirer og har heller ikke foretaget udlån af danske kroner, hvorfor afsnittet “Forvaltningen 
af finansielle anlægsaktiver” ikke er aktuelt.  

 

2.1 REGNSKABSMÆSSIG REGISTRERING OG OPBE VARING AF REGNSKABSMATERIALE  

Regnskabsmæssig registrering sker i overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsen §24-27. Arbejdsopgaven 
omfatter for FGU Vest registrering af bilag vedrørende bevillinger, udgifter, indtægter, aktive og passiver, afgivne tilsagn 
og lønmæssige dispositioner. Navision stat bruges til håndtering af bogføring og regnskabsmæssig klargøring til revisor.  

2.1.1 KONTOPLAN  

Ved anvendelse af standardkontoskema i Navision sikres korrekt sammenhæng jf. gældende regnskabsprincipper. Lokal 
kontoplan følger statens kontoplan og er opbygget med 6 cifre, som består af standardkonto + specifikation. Alle 
driftsposter påføres formål. Til brug for intern økonomistyring anvendes endvidere dimensionerne: sted, aktivitet og 
projekt, hvor det er relevant. Statens kontoplan udarbejdes af Økonomistyrelsen.  

Kontrol med korrekt anvendelse af kontoplanen sker i forbindelse med afrapportering. Kontrol med udgifter og løn sker 
samtidig også i forbindelse med godkendelse af betalinger, som administrationen sender til godkendelse via IndFak fx til 
direktøren. Der er budgetteret ned på kontoplan-niveau og i Power BI under FGU Vest Findash5 kan det bogførte i 
Navision løbende sammenlignes med det budgetterede. Det sidste er med til at give overblik for ledelsen og holde fokus 
på, at bogføringen sker på korrekte konti.  

2.1.2 TILRETTELÆGGELSE AF REGISTRERING OG OPBEVARING AF REGNSKABSMATERIALE 

Alle udgifter og indtægter bogføres i Navision Stat. Kreditor-stamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. Der 
føres automatisk log i Navision, og denne log kan til hver en tid trækkes ud. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette 
stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat.6 Den interne godkendelse sker via 
IndFak, og Statens administration står for udførelsen af betalingen, hvilket sikrer, at en FGU Vest ansat ikke ved fejl eller 
for egen vindingsskyld ændrer kontonummer ved betalingens faktiske udførelse.  

Navision Stat bruges til at opbevare den elektroniske del af FGU Vests regnskabsmateriale (transaktions- og stamdata) i 
Navision databasen, som forefindes på en server hosted af Statens IT. Alle posteringer er dokumenteret med et 
elektronisk gemt bilag i Navision, som efterfølgende kan fremfindes enkeltvis og med klar skift i Navision eller i Power BI 
under FGU Vest Findash7. Alt regnskabsmateriale – herunder også lønbilag samt transaktions- og kontrolsporet - 
opbevares i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår. Der forekommer dog særlige krav til opbevaring af 
regnskabsmateriale vedrørende blandt andet EU-projekter, hvilket iagttages.  

Det vil i nogle situationer være arbejdsmæssigt fordelagtigt med udskrift af diverse bilag eller dokumenter i forbindelse 
med at der arbejdes med disse, og de opbevares i aflåst skab på FGU Vest - Esbjerg, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø i 

 
5 Bilag 5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 
6 Bilag 2 Oversigt over adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller.  
7 Bilag 5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 

https://goo.gl/maps/y3P1dCpihkhqb1dj9
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Administrationsafdelingen, som er beliggende i lokale 25. I forbindelse med udskrift via printer anvendes kode for at 
hente fortrolig udskrift, sådan det alene er den medarbejder der har printet der ser udskrift.  

Kontrakter og aftaler arkiveres i VISA case. De få fysiske originaldokumenter som fx registreringsattest på køretøjer 
forefindes i administrationsafdelingen, som er beliggende FGU Vest - Esbjerg, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø.  

Direktøren har ansvaret for, at opbevaring af regnskabsmateriale finder sted på betryggende vis og i overensstemmelse 
med det generelle regelsæt. 

 

2.2 FORVALTNING AF UDGIFTER  

Forvaltningen af udgifter sker jf. regnskabsbekendtgørelsen §21, stk. 1, nr. 2. Dette afsnit beskriver disponeringen af 

udgifter, godkendelse af bilag og periodisering af udgifter.  

2.2.1 DISPONERING AF UDGIFTER  

Disponering med bindende virkning for FGU Vest kan alene foretages af direktøren eller af de medarbejdere, som 

direktøren har bemyndiget hertil enten via ansættelsesaftale, denne regnskabsinstruks eller via særskilt skriftlig 

bemyndigelse.  

DISPONERINGSOMRÅDE DISPONERINGSRET 

Personale  

Ansætte af direktøren Bestyrelsen 

Fastsættelse af løn til direktøren Bestyrelsesformanden inden for ramme udstukket 
af Styrelsen for undervisning og kvalitet. 

Afskedigelse af direktøren Bestyrelsen  

Ansætte, fastsættelse af løn og afskedigelse af leder Direktøren 

Ansætte, fastsættelse af løn og afskedigelse af øvrigt personale Direktøren eller en bemyndiget leder 

Faste tillæg, engangsvederlag eller særlige ydelser Direktøren i samarbejde med fælles 
tillidsrepræsentant  

Iværksættelse af overarbejde/merarbejde  Direktøren eller bemyndiget leder 

Tilsagn om tjenesterejser Nærmeste leder  

Indkøb og vedligehold  

Køb og salg af grunde og bygninger Bestyrelsen for FGU Vest 

Kontrakter om lejemål med uopsigelighedsvarsel over 5 år Bestyrelsen for FGU Vest 

Udviklingsprojekter Direktøren eller en bemyndiget leder 

Iværksættelse reparation- og vedligeholdelsesarbejde Direktøren eller en bemyndiget leder 

Bygge- og anlægsarbejde Direktøren eller en bemyndiget leder 

IT-projekter Direktøren eller en bemyndiget leder 

Køb af varer, materiel, tjenesteydelser mm.  Direktøren eller bemyndiget personale 

Indgåelse af kontrakter inkl. rammekontrakter Direktøren eller bemyndiget personale 

Beløbsgrænser i RejsUd og IndFak Disponeringsberettigede og beløb8 

Indkøb til daglig drift under 5.000 kr. Personale jævnfør personalehåndbogen 

Indkøb til daglig drift over 5.000 kr. Skoleleder eller personale m accept fra skoleleder 

Kørsel og andet  

Personalets kørsel i egen bil til lav statslig takst Nærmeste leder inden udbetaling 

Elevers kørsel i egen bil til høj statslig takst Skoleleder inden udbetaling 

Brændstof via institutionens tankkort Medarbejder med aftale herom i personalemappe 

Udstedelse af garantier Bestyrelsen for FGU Vest 

Repræsentation og møder jf. statens regler Direktøren eller bemyndiget personale 

Tilsagn om tilskud, refusion, lån mv Direktøren eller bemyndiget personale 

 
8 Bilag 3 Disponeringsberettigede og beløbsgrænser i “RejsUd” og ”IndFak” 

https://goo.gl/maps/y3P1dCpihkhqb1dj9
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Ansættelsesudvalg – skoleleder, TR, medarbejderrepræsentant ved vejledere og underviser. Ved leder er det 
direktøren, anden skoleleder og TR og medarbejderrepræsentant. Ved direktøren er det udvalgte 
bestyrelsesmedlemmer, TR og skoleleder.  

Aftaler og indkøb indgås i overensstemmelse med FGU Vests vedtægter, eventuelle bestemmelser i de respektive 
institutionslove samt statens regler. De disponeringsberettigede medarbejdere har ansvaret for at kontrollere bilagenes 
materielle og økonomiske indhold. Alle disponeringsberettigede medarbejdere har pligt til at disponere inden for et 
godkendt budget. Tilsagn om tjenesterejser skal gives efter statens regler for tjenesterejser. I forbindelse med indkøb 
følges ”Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver” og ”Vejledning om indkøb i staten”.  

Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og de respektive overenskomstområder. 

Administrationsafdelingen er ansvarlig for de lønadministrative opgaver, som varetages i samarbejde med Statens 

administration, der er lønleverandør. Før lønudbetalingen finder sted, foretages kontrol af oplysningerne på baggrund 

de dannede lønsedler og IST Studie+9 modtaget fra statens administration. Administrationsafdelingen kontrollerer, at 

indrapportering til Statens administration finder sted i overensstemmelse med attesterede timeregistreringer, 

særydelser eller honoraropgørelser, og at disse er i overensstemmelse med gældende overenskomster m.v.  

Administrationen er ansvarlig for at kontrollere, at der er ansættelsesbrev m.m. i den enkelte personalemappe i Visma 

Case, og at disse er korrekte. Er det ikke tilfældet, gives løbende besked pr. mail til direktøren, som har det overordnede 

ansvar. Personfølsomme data gemmes som udgangspunkt direkte i den enkeltes personalemappe, som kan tilgås af de 

relevante medarbejdere. Sendes oplysninger pr. mail følges gældende GDPR-regler.   

2.2.2 INDKØB  

FGU Vest benytter fælles statslige aftaler (SKI-aftaler), hvis skolen ikke kan indgå en bedre aftale selv. Benyttes SKI-aftaler 

rapporterer FGU Vest indkøb til Finansministeriet.  

Overblik over hvem, der må disponere for institutionens udgifter, beskrives i forrige afsnit. I praksis foregår indkøb ved 

at en medarbejder henvender sig til virksomheden bag en statslig aftale og afgiver en ordre. Fakturaen sendes direkte og 

elektronisk til administrationsafdelingen og bliver efterfølgende sendt til godkendelse til de rette vedkommende, eller 

der modtages fysisk bon som scannes og sendes til bogholderiet@fguvest.dk med besked om: leverandør, beløb, skole. 

Det sidste sker eksempelvis i forbindelse med påfyldning af brændstof på køretøjer.  

Direktøren er ansvarlig for at reglerne for rapportering af indkøb til Finansministeriet følges.  

FGU Vest indgår aftaler med leverandører i det omfang, det findes fordelagtigt eller nødvendigt for samarbejde. Oversigt 
over væsentlige aftaler for FGU Vest er vedlagt som bilag 410.  

2.2.3 GODKENDELSE AF BILAG (KREDITORFORVALTNING)  

Der skal forefindes bilag på alle udgifter vedrørende køb af varer, materiel, tjenesterejser mv. dokumenteres i form af 

regninger, fakturaer m.v.  

FGU Vest anvender et elektronisk faktura flow system med navn IndFak, som gør, at fakturamodtagelse og bogføring, 

som FGU Vest foretager, sker elektronisk og udføres af Statens administration. Godkendelse foretages elektronisk af 

minimum to personer, der er dispositionsberettigede jf. afsnit 2.2.1 i denne instruks. Inden bilaget sendes til godkendelse 

tjekkes, at indholdet af bilaget er fyldestgørende, dato for betaling, og at leverancer/ tjenesteydelser er modtaget. En 

medarbejder godkender nu bilaget ved at kontere bilaget jf. institutionens kontoplan og sende den til godkendelse via 

 
9 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 
10 Bilag 4 Oversigt over aftaler om indkøb. 
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IndFak11. Den, der modtager og godkender, tjekker samtidig beløb, bilag, kontering på kontoplan m.m., og dermed er der 

minimum 4 øjne på alle bilag.  I forbindelse med godkendelse skal det tjekkes, at der ikke er foretaget rettelser i beløb 

eller andre betydende oplysninger i udbetalingsmaterialet. Eventuelle rettelser skal attesteres af den, som forestår 

anvisningen.  

Lønbilag kontrolleres af administrationsafdelingen og direktøren månedligt. Som eksterne bilag anses bilag udstedt af 

andre end FGU Vest. Øvrige bilag anses som interne. Såfremt der for en aktivitet foreligger eksternt bilag, skal dette 

anvendes frem for et eventuelt internt bilag.  

Enkelte udgifter dokumenteres ved internt udarbejdede bilag, opgørelser, beregninger mv. Bilag skal underskrives (evt. 

med initialer) og dateres af de medarbejdere, der har udfærdiget bilagene. Rejseafregninger skal af medarbejder laves 

løbende pr. kvartal.  

Det er mest optimalt at der ikke er medarbejdere med dispositionsbeføjelser, som samtidigt har adgang til skolens 
bogholderi. Det er som følge af organisationens begrænsede størrelse og skolens forhold i øvrigt ikke praktisk muligt fuldt 
ud at implementere funktionsadskillelse i alle skolens funktioner, som har direkte eller indirekte effekt på skolens 
regnskabsaflæggelse. Nuværende medarbejdere har været ansat i en længere årrække uden anmærkninger, hvorfor der 
er fuldt tillid til personalet. Direktøren er særligt opmærksom inden for registreringen af elever, lønområdet og adgangen 
til likvide beholdninger.  

2.2.4 PERIODEAFGRÆNSNING OG GENEREL PERIODISERING AF UDGIFTER  

Grundlæggende er at betalingstidspunktet ikke er afgørende idet udgifter medregnes på det tidspunkt de forbruges. FGU 

Vest periodiserer og periodeafgrænser i forbindelse med årets regnskabsafslutning. Bagatelgrænse for periodisering og 

periodeafgrænsningsposter er 25.000 kr ved årsafslutning. Der sker ikke periodisering og periodeafgrænsning ved 

kvartalsafslutning.  

Periodisering vedrører de udgifter der vedrører det år der afsluttes, men først betales i det næste regnskabsår. Disse 

kommende udgifter anføres på passivsiden i balancen under kortfristede gældsforpligtigelser. Det kan eksempelvis være 

en kommende regning til revisoren.  

Periodeafgrænsningsposter er udgifter der er betalt inden regnskabsafslutning, men som kan henføres til det kommende 

regnskabsår. Disse poster klassificeres på balancen under aktiver som et tilgodehavende under 

periodeafgrænsningsposter. Udbetalinger, der ikke straks kan henføres til en udgiftskonto, registreres på en 

beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted.  

Såfremt størrelsen af et betydeligt krav mod FGU Vest ikke kan opgøres endeligt inden afsluttende regnskabsaflæggelse, 

foretages registreringen på en udgiftskonto i regnskabet for det pågældende kalenderår på grundlag af et skøn, hvorefter 

korrektion af beløbet foretages i det kalenderår, hvor kravet kan opgøres endeligt.  

Se afsnit 2.3.5 Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter ses tilsvarende afsnit omkring indtægter.  
 

2.3 FORVALTNING AF INDTÆGTER  

Afsnittet omfatter brugen af indtægter samtidig med at det beskrives hvor indtægterne kommer fra, og hvad der udløser 

indtægterne samtidig med, at det klarlægges hvilken opgørelse der sker ved regnskabsafslutning. FGU Vests forvaltning 

af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning.   

 

11 Bilag 3 Disponeringsberettigede og beløbsgrænser i “RejsUd” og ”IndFak” 
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2.3.1 OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG GEBYRER  

Nedenfor ses en oversigt over FGU Vests indtægter og gebyrer, og I næste afsnit ses yderligere detaljer.  

Tilskud fra staten: Andre indtægtsarter: 

Driftstaxameter 
Udslusningstaxameter 
Kombinationsforløb 
Afsøgningstaxameter 
Grundtilskud ((Fællesudgiftstilskud) 
Øvrige tilskud 

Salg af varer og tjenesteydelser (Kommunen) 
Salg af varer, tjenesteydelser og leje 
Øvrige indtægter 

Den største indtægt kommer uden sammenligning fra driftstaxameter som primært er tilskud til AGU-, PGU-, og EGU-
elever. Den næststørste indtægt er grundtilskud fra staten og disse to forventes at udgøre 80%-95%’s af FGU Vests 
indtægter.  

FGU Vests fastsættelse af priser og takster for indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med STU-aktivitet m.v. er som 
udgangspunkt beregnet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets budgetvejledning. Der udarbejdes 
løbende for- og efterkalkulation vedrørende indtægtsdækket virksomhed. 

Fastsættelse af takster og priser, der ikke er fastsat ud fra love og bestemmelser, sker så de svarer til de faktiske udgifter 
samt et dækningsbidrag. Tilskudsberettigede aktiviteter opkræves i henhold til gældende lovgrundlag og ud fra 
direktørens anvisning.  

2.3.2 DISPONERING AF INDTÆGTER  

Disponeringen omfatter indgåelse af aftaler, salg af varer og tjenesteydelser mv., der medfører eller kan medføre 

indtægter for FGU Vest. Disponering, dvs. indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for FGU Vests, 

foretages af direktøren eller af de medarbejdere, som direktøren har bemyndiget hertil. Indtægtsdisponering sker i 

overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder et tilskud er givet. 

Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelsernes-/indtægtsbilagenes materielle 

og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, varetages af administrationsafdelingen, revisoren og 

statens administration. Der sker løbende aktivitetsindberetning, der berettiger til tilskud. Hvert kvartal laves udtræk i IST 

Studie+12, som danner grundlag for ansøgning om tilskud.  

Opkrævning af betaling for indtægtsdækket virksomhed og godkendelse af de udskrevne fakturaer, herunder kontrol 

med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender samt efterregning af bilagene, varetages af 

administrationsafdelingen. Deltagerbetaling fra kommunefinansierede elever samt andre indtægtsarter opkræves via 

faktura i Navision.  

  

 
12 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 

Tilskud fra staten: Hyppighed: 

Driftstaxameter 
Udslusningstaxameter 
Kombinationsforløb 
Afsøgningstaxameter 
Grundtilskud ((Fællesudgiftstilskud) 

Månedsvis  
Kvartalsvis  
Kvartalsvis  
Kvartalsvis  
Kvartalsvis  
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Eleverne på skolen producerer varer eller yder serviceydelser som en del af undervisningen. Nogle af varerne bruges 

alene til undervisningen, og andre bliver solgt til virksomheder eller privatpersoner. Skolen i Varde har en lille butik, der 

sælger diverse mindre varer.  

Produkter og serviceydelser, der udføres på FGU Vest, og som skolerne sælger på det almindelige marked må ikke være 

konkurrenceforvridende. Der gives tilbud på produkter og serviceydelser, hvor udfærdigelsen eller opgaven passer ind i 

undervisningen. Det sker for at give undervisningen en ekstra dimension, da der er læring i at opfylde en kundes behov. 

Det sker ikke for at generere et overskud. Tilbud på indkomne forespørgsler sender underviserne via deres FGU-mail til 

kunden. Kunden skal acceptere, at arbejdet udføres uden deadline og at det udføres af elever. Større tilbud over samlet 

pris på kr. 15.000 skal godkendes af to undervisere, inden de sendes pr. mail. Er det personale eller nærtstående til 

personale, der køber varer eller serviceydelser, skal det være en anden end nærtstående, der fastsætter prisen, som 

beskrevet i personalehåndbogen. 

Kunden kan vælge mellem en kvittering fra kasseapparat eller en faktura. Når større arbejde er udført, eller hvis kunden 

ønsker det, udfærdiger administrationsafdelingen en faktura. Fakturaen laves ud fra oplysninger fra underviseren, som 

sender dem til debitor@fguvest.dk. Underviseren, der er tilknyttet eleverne, har ansvaret for, at der bliver lavet en 

kvittering eller faktura for udført arbejde. De har ansvaret for betalingen, hvis denne sker via dankort-terminal eller 

mobilepay. Udstedes der en faktura er det administrationsafdelingen sammen med statens administration at sikre, at 

pengene modtages som overførsel. FGU Vest modtager ikke kontanter.  Indtægterne indgår i regnskabet og disponering 

af disse ses i et andet afsnit.  

Salg af producerede ydelser uden moms sker meget sjældent og er beløbsmæssigt uden betydning for regnskabet. ”Salg 

i øvrigt” er også en konto uden faste posteringer.  

2.3.3 GODKENDELSE AF INDTÆGTSBILAG OG UDSKRIVNING AF REGNINGER  

Alle indtægter dokumenteres med bilag i form af en regning, opkrævning, faktura m.v. Det økonomiske og materielle 

grundlag for bilagene kontrolleres og godkendes, inden bilagene bliver registreret regnskabsmæssigt. Udarbejdelsen af 

fakturabilag varetages af en anden medarbejder end den, der forestår faktureringen. De kontrollerede bilag registreres 

via en DDI i Navision, og fakturering og opkrævning foretages af Statens administration. 

Administrationsafdelingen har ansvaret for udskrivning af regninger samt godkendelse af indtægtsbilag.  

I forbindelse fakturering er kontonummeret udfyldt af systemet og kan ikke rettes af medarbejder ved FGU Vest. Ved 
skift af bank skal statens administration have besked og dokumentation for bankskifte forlægges. FGU Vest har alene én 
konto til indbetalinger, og når indbetalingen sker afstemmes det med udsendte fakturaen, og der holdes løbende øje 
med ubetalte fakturaer.  
  

Andre indtægtsarter: Hyppighed: 

Øvrige tilskud 
Salg af varer og tjenesteydelser (Kommunen) 
Salg af varer, tjenesteydelser og leje 
Øvrige indtægter 

Månedsvis  
Månedsvis 
Dagligt / Månedsvis 
Kvartalsvis eller løbende 
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2.3.4 DEBITORFORVALTNING  

Debitor-stamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i 

Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat13. Der føres log over ændringer via maskinel 

logfunktion i Navision. FGU Vest ønsker som udgangspunkt så kort betalingsfrist som muligt og ønsker dermed at undgå 

kreditaftaler, der løber længere end 30 dage.  

Statens administration foretager løbende opfølgning på debitorer med henblik på at sikre inddrivelse af tilgodehavender.  

Rykkerprocedure iværksættes efter de fastsatte regler inden for de enkelte fagområder. Eventuelle afvigelser godkendes 

af den medarbejder, der har opgjort tilgodehavendet. Restante fordringer overgives til SKAT eller til retslig inkasso efter 

godkendelse af direktøren via gældsstyrelsen. Opgivelse af indtægter over kr. 5.000 skal godkendes af direktøren. Liste 

modtages fra statens administration en gang i måneden og gennemgås af administrationsafdelingen. Det vurderes om 

eleven/leverandøren, skal rykkes via lokal medarbejder eller der skal startes rykkerprocedure. Statens Administration får 

i alle tilfælde besked om rykkerproceduren skal udføres Statens Administration. 

2.3.5 PERIODEAFGRÆNSNING OG GENEREL PERIODISERING AF INDTÆGTER  

Periodisering sker med indtægter der vedrører indeværende år, men som ved årsafslutningen ikke er modtaget. De 
henføres som et aktiv under tilgodehavender. I forbindelse med årsregnskab er der en bagatel grænse på kr. 25.000 for 
personificering og periodeafgrænsningsposter. I forbindelse med kvartalsregnskaber sker dette ikke.  

Periodeafgrænsningsposter er indtægter der er modtaget forud. Det vil sige indtægter der er modtaget i den periode der 

afsluttes med som vedrører aktiviteter i den efterfølgende periode. Disse poster anføres på balancen under passiver som 

kortfristet gæld. Det kan fx være under ”Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet”. Indbetalinger, der ikke 

straks kan henføres til en indtægtskonto, registreres på en beholdningskonto, indtil endelig registrering kan finde sted. 

Indtægter der ikke straks kan indtægtsføres hensættes 

Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specificeret aktivitet, 

indtægtsføres i takt med rets erhvervelse.  

Se afsnit 2.2.4 Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter for yderligere information.  

2.3.6 TILSKUD I HENHOLD TIL TILSKUDSBEKENDTGØRELSEN - AKTIVITETSINDBERETNING 

Til brug for beregning og udbetaling af Undervisningsministeriets tilskud foretager FGU Vest en elektronisk indberetning 

i IST Studie+14. Indberetningen er baseret på en beregning af antallet af årselever, som sammentælles for en given periode 

og indsendes til Undervisningsministeriet.  

Beregningen foretages i FGU Vests studieadministrative system IST Studie+. Det studieadministrative system bruges til 

håndtering af skolens elever, hvor eleverne bl.a. indskrives, fremmøderegistreres, kontrolleres og efterfølgende 

indberettes. Indberetningen, der sker i henhold til FGU-instruksen og foretages kvartalsvis for følgende områder ordinære 

forløb, kombinationsforløb, vejledningstilskud for EGU, udslusningstakst og takst for afsøgningsforløb. Tilskuddet 

afstemmes, og indberetningsmaterialet gennemgås og revisorpåtegnes.  

I IST Studie+ dannes 4 filer til refusion af skoleydelse, som også bruges til taxametertilskud, og indberettes af 

administrationen. Direktøren har det overordnede ansvar for indberetningen og godkender årligt skoledageskalenderen. 

 
13 Bilag 2 Oversigt over adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller. 
14 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 
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Der søges taxameter på baggrund af årskalenderen i IST Studie+. Der kan søges til 45,6 uger om året. Det betyder at de 

eneste lukkedage der figurerer på kalenderen, er 5 ferieuger som er uge 7, 28,29,30 samt 42 samt søn- og helligdage. Er 

der skemafrie dage markeres disse ikke som lukkedage, da de kompenserer for andre længere dage. Administrationen 

har ansvaret for registrering af tælledage og lukkedage.  

Vejlederne holder løbede øje med deres elevers fravær ifølge FGU Vests fastholdelsesprocedure. Vejlederne laver 

løbende noter i IST Studie+ omkring møder mm. Kommer fravær over 10% noterer vejlederen i IST Studie+, hvilke aftaler 

der er lavet med eleven og den fremtidige fastholdelsesindsats. Se mere omkring fravær og vurdering af om en elev er 

studieaktiv i det efterfølgende afsnit.  

2.3.7 ELEVHÅNDTERING OG TILSKUD TIL DISSE  

Elevadministrationen modtager via sikkermail målgrupppevurdering på den enkelte elev fra den kommunale unge indsats  

som betegnes KUI og eleven oprettes i IST Studie+15. Målgruppevurderingen skal være godkendt af eleven eller dennes 

forældre hvis eleven er under 18 år samt KIU. Målgruppevurderingen skal indeholde følgende:  start- og slutdato for 

elevens forløb på FGU Vest, bosituation, forsøgerrolle, og om vedkommende er berettiget til at modtage skoleydelse.  

Efter oprettelse gives besked til vejledningen som kontakter den kommende elev og laver en konkret FGU-

uddannelsesplan sammen med eleven. Planen skrives i mail til elevadm@fguvest.dk og skal indeholde eksakte holdnavne 

og have samme start- og slutdato som målgruppevurderingen.  

Ud fra den konkrete plan opretter administrationen uddannelsesforløb samt aktivitetsplacering for den enkelte elev i IST 

Studie+. Tilskudsmærket er afhængigt af uddannelsesforløb og markeres i denne forbindelse. Det tjekkes at datoerne i 

målgruppevurderingen stemmer med planen. Særligt for EGU-elever gælder at der ud over ovenstående skal indtastes 

vejleder tilskudsmærke. Ydelsesgrundlaget vælges i forbindelse med oprettelse.  

Registrering i IST Studie+ danner grundlag for den kvartalsvise indberetning. De uoverensstemmelser systemet eventuelt 

opdager inddeles i rød, gul og grøn, hvor de røde systemmæssigt skal være rettet inden indberetningen kan ske. Alle fejl 

søges så vidt muligt rettet.   

Skoleydelse udbetales ud fra registreringer i IST Studie+ omkring datoer, bopæl og forsøgerrolle. IST Studie+ sætter 

automatisk alle elever til ”hjemmeboende” og det skal rettes af administrationen til ”udeboende”, forsøger eller 

enligforsørger, hvis det er tilfældet. Desuden skal der manuelt indtastes i Navision, hvis eleven ikke skal modtage 

skoleydelse. Skulle administrationen mod forventning glemme at rette dette felt får eleven udbetalt den lave takst og fejl 

kan korrigeres med en ekstra udbetaling. Ændres det i perioden henvender eleven sig til administration og oplyser at 

vedkommende er flyttet. Eleven skal sende kvittering for at flytningen er sket til elevadm@fguvest.dk og denne gemmes 

i IST Studie+.  

Underviseren er ansvarlig for holde øje med at eleverne møder op til undervisning og at lave fraværsregistrering hvis de 

ikke gør. Fraværsregistreringen skal ske sammen dag efter fraværet har fundet sted. Eleverne får af vejlederen besked 

om hvordan lovligt og ulovligt fravær meldes og noteres. Dette er med til at sikre at skolen forholder sig til om en elev er 

studieaktiv. Dette er beskrevet i fastholdelsesproceduren.  

Når en elev stopper om enten det er ifølge slutdatoen i målgruppevurderingen eller det er i utide, registreres på samme 

måde. I Esbjerg giver vejlederen besked til administrationen, som noterer afmeldingsdato og afmeldingsårsag i IST 

Studie+. I Varde og Ribe foretager vejlederen registreringen i IST Studie+. Eleven udmeldes automatisk på 

uddannelsesforløb og aktivitetsplacering og dermed tilskud. På alle skoler giver vejlederen besked til IT-team om 

udmeldelse, og denne tjekker, om eleven har noteret udlån af IT-udstyr, der ikke er indleveret. Ved ændring af 

 
15 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 
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uddannelse, nedsat tid osv., skal der foreligge en revideret målgruppevurdering fra KUI. Ændringerne behandles af 

administration og vejledning i fællesskab. 

2.4 FORVALTNING AF AKTIVER  

Dette afsnit omhandler både anlægsaktiver, som har forventet brugstid over et år, og omsætningsaktiver, som har 
forventet brugstid under et år. Herunder fastsættelse af værdi, løbende regulering af værdi samt aktivering af 
nyanskaffelser og udviklingsprojekter. I forhold til omsætningsaktiver deles disse ind i varebeholdning og 
tilgodehavender. FGU Vest ejer ikke værdipapirer og yder ikke udlån, hvorfor et afsnit omkring dette er udeladt.  

2.4.1 VÆRDIFASTSÆTTELSE  OG VÆRDIREGULERING AF ANLÆGSAKTIVER  

Aktiver og forpligtigelser værdifastsættes ud fra kostprincippet, hvilket betyder, at aktiver som udgangspunkt fastsættes 

til køb- eller anskaffelsesprisen.  

I forbindelse med årsafslutningen sender administrationen i samspil med direktøren oversigt over nuværende 

anlægsaktiver og en liste til optælling af varelager til hver enkelt skoleleder. Skolelederen har ansvar for at tjekke at de 

oplistede anlægsaktiver er til stede og i fornuftig behold i forhold til alder mm. Det er skolelederne, der ved mest omkring 

fx biler, og derfor vurderes det, at de kan lave et bedre skøn end direktøren. Direktøren og revisoren laver stikprøver. I 

tilfælde af tvivl kan direktøren fastsætte værdien, hvis denne er under kr. 500.000, og ellers laves en vurdering af 

tredjemand med viden omkring aktivet. Statens administration står for bogføring og registrering af aktiver. 

FGU Vest foretager værdiregulering af aktiver i henhold til Undervisningsministeriets regler i Regnskabsbekendtgørelsen. 

Installationer afskrives over 10 år. Afskrivninger på maskiner og biler fastsættes individuelt. Som udgangspunkt afskrives 

en personbil, så den er uden værdi efter 7 år. I forbindelse med tvivl kan en salgsvurdering fra bilbasen ligges til grund 

for værdifastsættelsen, så længe værdien er under 500.000 kr.  

2.4.2 AKTIVERING AF NYANSKAFFELSER SAMT AKTIVERING AF UDVIKLINGSPROJEKTER  

FGU Vest registrerer anlægsaktiver i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat af Undervisningsministeriet. 

Aktiver styres via Navisions modul for anlæg. FGU Vest anvender ikke reglerne omkring bunkning af aktiver.  

Ansvaret for registreringer vedrørende anlægsaktiver (udstyr og inventar) er fordelt som følger:  

• Godkendelse af anskaffelser foretages af dispositionsberettiget. 

• Godkendelse af salg/kassation foretages af direktøren eller bemyndiget leder. 

• Vurdering og fastlæggelse af levetid og heraf følgende indplacering i levetidsgrupper samt kontering foretages 

af administrationen i samarbejde med Statens Administration.  

• Administrationen beslutter i samarbejde Statens Administration eller revisor, om aktivet skal registreres 

selvstændigt, bunkes eller aktiveres som en forbedring. Er der tvivl omkring aktivets værdi i forbindelse med 

forbedring gælder samme regler om værdifastsættelse som nævnt i ovenstående afsnit, hvilket betyder, at 

direktøren eller person med viden på området skal godkende værdifastsættelsen. 

Sagsgangen ved aktivering af institutionens udviklingsprojekter er således:  

• Direktøren definerer hvilke projekter, der kan betegnes som udviklingsprojekter til aktivering. 

• Direktøren er ansvarlig for terminsfastsættelse af opstart og ibrugtagning af midler.  

• Direktøren er ansvarlig for budgetlægning og periodisk opfølgning. 

• Administrationen er ansvarlig for korrekt kontering og registrering af omkostninger tilknyttet projektet. 

• Udviklingsprojekter, som varetages for anden aktør, f.eks. EU, UVM, Regionen eller lign., følger retningslinjer 

beskrevet af opdragsgiver. 
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2.4.3 FORVALTNING AF OMSÆTNINGSAKTIVER  

Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes indfriet på kort sigt, dvs. normalt inden for et år. Omsætningsaktiver kan 

primært opdeles på forvaltning af varebeholdninger og tilgodehavender (lønkreditorer, moms mv.). Udlån under et år 

hører også under dette emne, men FGU Vest yder ikke udlån.  

2.4.4 OMSÆTNINGSAKTIVER: VAREBEHOLDNINGER OG TILGODEHAVENDER 

Varebeholdningen optages under aktiver i FGU Vests årsregnskab i henhold til normale værdiansættelsesprincipper. 

Varebeholdningen må ikke overstige, hvad der anses for nødvendigt under hensyntagen til FGU Vests drift samt forsvarlig 

indkøbs- og lagerøkonomi. Ved årets udgang foretages optælling af de faktiske lagerbeholdninger af den enkelte 

skoleleder i forbindelse med at administrationen sender skema til tjek af anlægsaktiver og optælling af varelager. I denne 

forbindelse foretages kassation/nedskrivning af beholdningerne for så vidt angår ukurante varer. Lageroptælling 

omfatter optælling af råvarer, varer under udarbejdelse og færdigvarer. Optællingen sker i øvrigt efter behov, og der kan 

ske stikprøvevis optælling fra direktøren eller en udpeget af direktøren.  

FGU Vest har tilgodehavender, hvis der er solgt og leveret en vare, der endnu ikke er betalt for. Den enkelte skoleleder 

er ansvarlig for at føre fortegnelser over tilgodehavender for den pågældende skole.  

2.5 FORVALTNING AF PASSIVER  

Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser, hvilket vil sige institutionens gæld til ejerne og 

andre. Forpligtelserne er kort- eller langfristede gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser.  

2.5.1 EGENKAPITAL OG VIDEREFØRELSER SAMT HENSATTE FORPLIGTELSER 

Egenkapitalen er forskellen mellem FGU Vests aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen for FGU Vest omfatter de 

akkumulerede overskud siden overgangen til selveje. Bevægelserne i egenkapitalen vil for FGU Vests vedkommende 

begrænse sig til ændringer i videreførelserne. 

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, som er retslige eller faktiske, og som FGU Vest ikke har nogen realistisk 

mulighed for at undgå at betale. Hensatte forpligtelser er således sandsynlige, men uvisse med hensyn til tidspunkt for 

betaling og det nøjagtige beløb, der skal betales. 

Mer- og overarbejde finder som udgangspunkt ikke sted. I særlige tilfælde kan skoleleder søge om direktørens 

godkendelse til mer- og overarbejde. I disse tilfælde skal timerne registreres af medarbejderen og godkendes af 

skolelederen. Det godkendte grundlag sendes senest til lønbehandling i forbindelse med kvartalsafslutning. Skolelederne 

giver besked til administrationen, hvis en medarbejder mod forventning har saldo vedr. mer- og overarbejde ved 

udgangen af december. Mer- og overarbejde registreres i Navision i forbindelse med regnskabsafslutning som et skyldigt 

beløb. Registreringer i afvigerapporter danner baggrund for beregning. Feriepengeforpligtelsen opgøres og reguleres i 

forbindelse med årsafslutning. Indlæsning af lønposter til Navision fra SLS foretages af Statens administration. 

2.5.2 KORT- OG LANGSIGTET GÆLD  

Kortfristet gæld er forpligtelser der forfalder inden for 1 år. Langfristet gæld er forpligtigelser, som er kendt med hensyn 

til beløb og betalingstidspunkt, og som først forfalder efter mere end 1 år. 

Den enkelte skoleleder har ansvar for registrering af optjening og afvikling af feriedage. Feriepengeforpligtigelsen er en 

kortfristet gæld og opgøres af administrationen en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutning.  
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Administrationen registrerer og bogfører leverandør- og lønrelaterede poster ved at indberette til Statens administration, 

der sørger for udførelse og afstemning. FGU Vests administration sørger for registrering og bogføring af øvrige større 

gældsposter. Gæld til realkreditinstitutter konteres i henhold til Finansministeriets økonomiske administrative vejledning.  

2.6 FORVALTNING AF BETALINGSFORRETNINGER  

Betalingsforretningerne omfatter overførsler mellem konti, betalingskort, kontanter, likviditetsordningen og opfølgning 

på lånerammen.  

2.6.1 PENGEOVERFØRSLER, BETALINGSKORT, KONTANT KASSE OG LÅNERAMMEN 

Betalingsforretninger bliver foretaget ved anvendelse af elektroniske overførsler mellem pengeinstitutterne eller ved 

betaling af girokort. Udbetalingsforretninger tilrettelægges således, at der etableres en personmæssig adskillelse mellem 

den regnskabsmæssige registrering og betalingen. At der skal være personmæssig adskillelse mellem den 

regnskabsmæssige registrering og selve betalingen betyder, at der skal være 2 personer involveret i bogførings- og 

betalingsprocessen, nemlig den der tilrettelægger og bogfører betalingen, og den der frigiver betalingen. 

Der er ingen kontantkasser og betalingskort som fx dankort på institutionen. FGU Vest har kundekort med enkelte 

virksomheder som fx Salling Group, Jysk og benzinkort. FGU Vest er ikke omfattet af reglerne om lånerammen. 

2.6.2 LIKVIDITETSORDNINGEN OG ØVRIGE LIKVIDITETSKONTI   

FGU har ikke en omkostningsbaseret bevilling og bruger alene FF3 som likviditetskonti.  

FGU Vest bruger SKB til udveksling af betalingsdata til Danske Bank. FGU Vests betalingsforretninger foregår via Navision 

Stat. Der foreligger en underskrevet kontrakt mellem FGU Vest og dennes bank, herunder en angivelse af hvilke 

medarbejdere på FGU Vest, der har adgang til at anvende betalingssystemet. Aftalen er underskrevet af direktøren samt 

formand for bestyrelsen. 

Betalingssystemet forudsætter involvering af mindst to medarbejdere. Medarbejdere, der frigiver betaling kan ikke have 

foretaget den regnskabsmæssige registrering. Dette styres via opsætning i Navision Stat. Prokura er opsat, så alle brugere 

udelukkende kan disponere to i forening. 

Indbetalinger til FGU Vest modtages via indbetaling fra bank og registreres i Navision Stat i forbindelse med afstemning 

mellem bank og regnskabssystemet Navision. FGU Vest modtager tilskud fra Undervisningsministeriet. Tilskuddene 

overføres fra Undervisningsministeriet til institutionens Nem-konto, hvor de overførte beløb indgår til finansiering af 

institutionens betalingsforretninger. 

FGU Vests betalinger af kreditorer afvikles via Navision Stat, hvor betalingsafviklingen finder sted. Fremgangsmåden er 

nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. Det sikres, at der rettidigt og til enhver 

tid er tilstrækkelig dækning på FGU Vests konto til dækning af kreditorudbetalinger. Statens Administration foretager 

dagligt bogføring og afstemning af de likvide konti.   

2.7 REGNSKABSAFLÆGGELSE  

Institutionen er en selvstændig juridisk enhed, og den officielle regnskabsaflæggelse omfatter årsrapporten. Herudover 

udarbejder FGU Vest interne regnskaber efter behov. Regnskabsaflæggelsen i FGU Vest sker i overensstemmelse med 

reglerne i regnskabsbekendtgørelsen og overholder forpligtelser i forhold til Undervisningsministeriet. Årsrapporten 

revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor og indberettes på regnskabsportalen.  
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Ved løbende kontrol og endelige godkendelse af årsregnskabet foretager administrationen blandt andet følgende:  

• Kontrol af at de registrerede tilskud er i overensstemmelse med modtagne tilskud, samt at disse tilskud er i 
overensstemmelse med den indberettede aktivitet og gældende takster. 

• Det vurderes, om forbruget forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den pågældende periode. 

• Kontrol med at de fastlagte periodiseringsregler og tilsvarende efterfølgende periodeafslutning/spærring af 
afsluttede regnskabsperioder er overholdt.  

FGU Vest (Statens Administration) gennemfører løbende følgende kontroller og afstemninger i forbindelse med 
regnskabsaflæggelse: Overordnet regnskabskontrol for institutionen, styring af debitorer og kreditorer, momsafregning, 
kritisk gennemgang af beholdningskonti, vurdering af de likvide beholdningers størrelse samt afstemning heraf, 
iværksættelse af rykkerprocedure, styring af anlægsaktiver samt korrekt periodisering.  

2.7.1 GODKENDELSE AF DE MÅNEDLIGE REGNSKABER  

FGU Vest sikrer i forbindelse med månedsregnskaber, at registreringerne i koncernsystemet (SKS) er i overensstemmelse 

med registreringerne i Navision Stat. Dette sker løbende i kraft af Navisions Stats opsætning. Regnskabet kan løbende 

følges i Findash16 af administration og direktøren.  

2.7.2 GODKENDELSE AF DE KVARTALSVISE REGNSKABER  

Der udarbejdes kvartalsvise regnskaber til internt brug som revisoren assisterer med efter behov. Ved halvåret 

udarbejdes en udvidet kvartalsrapport. Bestyrelsen orienteres hvert kvartal med resultatopgørelse, detaljerede 

delrapporter for skolerne samt en balance. Kvartalsrapporten er baseret på en afstemt og periodiseret balance. Der 

foretages i den forbindelse afstemning af aktiver og passiver samt kontrol af betalingsanvendelsen mv.  

2.7.3 GODKENDELSE AF DET ÅRLIGE REGNSKAB  

FGU Vests årsregnskab udarbejdes under hensyntagen til, at alle tilgodehavender og skyldige beløb m.v. er registreret. 
Årsrapporten skal godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse og direktør samt påtegnes af FGU Vests revisor.  

Den reviderede årsrapport indberettes sammen med FGU Vest revisionsprotokollat og eventuelle bemærkninger hertil 
fra bestyrelsen til Ministeriet. I forbindelse med godkendelse af årsrapporten føres der tilsyn med, om forbruget af aktiver 
og passiver er opgjort korrekt og regnskabsmæssigt afstemt, herunder om forbruget forekommer korrekt under 
hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode.  

Ansvaret for regnskabsaflæggelsen, herunder for kontrol og afstemninger, interne regnskaber og løbende 
regnskabsrapportering påhviler direktøren. 

2.7.4 INSTITUTIONENS BUDGETOPGAVER  

FGU Vests budget udarbejdes under hensyntagen til de på finansloven vedtagne takster, skolens strategi herunder 
forventninger til elevoptag. Dispositioner i henhold til budget foretages efter retningslinjerne vedrørende godkendelses- 
og dispositionsberettigede medarbejdere.  

Budgettet godkendes årligt af bestyrelsen og består af: Resultat-, balance- og likviditetsbudget samt 5-
årige vedligeholdelses- og investeringsplan for institutionens bygningsmasse, udstyr og inventar. Samtidig skal en 5-
årig aktivitetsprognose samt 5 årige Resultat- og likviditetsbudget godkendes. Resultat- og likviditetsbudget skal i særlige 
tilfælde laves over 10 år jf. vejledningen til denne instruks.  

 
  

 

16 Bilag 5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 
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2.8 ØVRIGE REGNSKABSOPGAVER MV.  

Dette afsnit omhandler regnskabsopgaver, som ikke er beskrevet tidligere i denne instruks.  

2.8.1 KONTROL AF VÆRDIPOST  

Værdipost omfatter værdipapirer, giroanvisninger, gældsbeviser, anbefalede breve mv. FGU Vest modtager i yderst 

begrænset omfang værdipost. Direktøren har ansvaret for, at eventuelle modtagne værdier bliver korrekt registreret i 

institutionens regnskab. 

2.8.2 LEGATFORVALTNING, FORVALTNING AF IKKE STATSLIGE AKTIVER  OG VÆRDIPAPIRER 

FGU Vest forvalter ikke legater og ikke-statslige aktiver. Institutionen ejer ikke værdipapirer.  

2.8.3 HR-OPGAVER  

En af direktøren udpeget person er ansvarlig for følgende HR-opgaver:  

• Forvaltning af diverse regler ifm. sygdom m.v.  

• Indberetning oprettelse/ændring i personaleregistret på grundlag af ansættelsesbrev m.v.  

• Drift og vedligeholdelse af skolens personalesagsarkiv i henhold til gældende lovgivning om arkivering og 

opbevaring. Dette sker i Visma Case og er en opgave i samarbejde med direktøren.  

• Ansvaret for indrapportering, rettelser, forespørgsler og fraværsregistrering.  

• Lønadministrative opgaver: Ansættelse / Fratrædelse, Lønændringer, Fravær /Refusion, Øvrige lønopgaver  
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3 INTER KONTROL OG RISIKOSTYRING 

Dette afsnit omhandler hovedelementerne i institutionens tilrettelæggelse af den interne kontrol- og risikostyring.  

 

3.1 VEDLIGEHOLDELSE AF DET INTERNE KONTROLSYSTEM  

Det interne kontrolsystem er de arbejdsgange mm. der i videst muligt omfang sikrer at dispositioner er i 
overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

Direktøren har ansvar for løbende opfølgning på ricisi og kontroller sker i praksis samt om det er aktuelle kontroller der 
foretages. Administrationen er ansvarlig for overvågning af risikoeksponeringer. I praksis tjekker administrationen en 
gang i kvartalet udviklingen i renteniveauet i forhold til institutionernes nuværende lån og ved ændring i mere end 1%-
procentpoint kontaktes direktøren. Det aktuelle renteniveau noteres ved den kvartalsvise bogføring af 
kreditforeningslån. Bestyrelsen gennemgår og godkender strategi for finansiel risikostyring løbende og tager i den 
forbindelse stilling til om det er fordelagtigt at rette i denne.  

Systemadgang og brugerrettigheder beskrives i ”4 IT-anvendelse”. Administration har kontakt til statens administration. 
Der henvises til kundeaftalen med statens administration som omfatter databehandleraftale og aftale om tilkøbsydelser. 

 

3.2 AJOURFØRING AF REGNSKABSINSTRUKS  

Bestyrelsen har ansvar for årligt at gennemgå og evt. tilrette regnskabsinstruksen. Administrationsafdelingen kan komme 
med deres bemærkninger og forslag til ændringer via direktøren til bestyrelsen. Det er vigtigt at denne instruks passer 
med gældende aktiviteter, hvorfor denne skal tilrettes hvis der sker ændringer i praksis.  

Den interne kontrol af- og risikostyring sker i forbindelse med regnskabsfremlæggelse af direktøren. I denne forbindelse 

tjekkes at der er overensstemmelse mellem fortegnelserne i denne instruks og rettighederne i anvendte IT-systemer.  

 

3.3 OPFØLGNING PÅ REVISIONSBEMÆRKNINGER  

I forbindelse med regnskabsafslutning kan der komme revisionsbemærkninger. Disse bemærkninger tages op på møde 

mellem direktøren og administrationen og bemærkningerne belyses og der aftales en ansvarlig person for hver enkelt 

bemærkning. Disse ansvarsområder noters i fælles dokument hvor dato for revisorens bemærkning, uddybning af 

bemærkningen og forventet løsningsdato står anført.  

 

3.4 RARPOTERING OM REGELBR UD OG BESVIGELSER  

Sker der regelbrud eller er der mistanke om besvigelser eller andre uregelmæssigheder skal FGU Vest uden unødig 
forsinkelses kontakte Undervisningsministeriet.  

Der er tre tilfælde hvor dette skal ske og den første er i forbindelse med ind- og udbetalinger der ikke er i 
overensstemmelse lovgrundlag eller relevante regler. Der skal redegøres for om det vurderes at være en utilsigtet fejl 
eller det kan være fx svig fra modtagers side. Den anden er hvis der opstår mistanke om tyveri, bedrageri, bestikkelse, 
mandatsvig eller lignende strafbare forhold begået af ansatte i forbindelse med arbejde. Den tredje situation er ved 
mistanke om svig begået af modtager af udbetalinger eller andre økonomiske fordele fra ministeriet.  

Ubetydelige beløb er undtaget for ovenstående medmindre institutionen forventer presseomtale, hvor alle situationer 

skal indberettes. Den enkelte ansatte kontakter i første omgang direktøren, og hvis denne forventes involveret, 

kontaktes rigsrevisionen mm. direkte.  
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4 IT-ANVENDELSE  

IT-anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen fremgår af dette kapitel. Registrering af transaktioner, opbevaring 
af regnskabsmaterialet og kontroller af it-anvendelsen er beskrevet. Selve regelgrundlaget for it-anvendelsen er nærmere 
beskrevet i kapitel 4 i regnskabsbekendtgørelsen med yderligere uddybninger i Økonomisk Administrativ Vejledning. 

 

4.1 GENERELT OM IT-ANVENDELSEN 

Løn- og finansbogholderi varetages af Statens Administration, hvorfor der kun varetages en begrænset del af det daglige 
bogholderi inkl. udbetalinger lokalt fra FGU Vest. Ledelsen har Penneo dokumentnøgle: W7MDT-USKB6-YZIEX-50GNC-
GWS5E-UZFFX.  

Nedenfor er anført hvilke økonomisystemer FGU Vest anvender i økonomiadministrative procedurer.   

 

Systemnavn  Statens Lønløsning (SLS+HR Løn) Statens Administration (SAM) 

Systemejer og dataejer  Økonomistyrelsen  Økonomistyrelsen 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Økonomistyrelsen  Økonomistyrelsen 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Direktør / administrationsleder Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Registrering og beregning af løn 
til ansatte 

Bestilling af diverse opgaver som 
udføres af SAM 

 

Systemnavn  IndFak RejsUd 

Systemejer og dataejer  Økonomistyrelsen  Økonomistyrelsen 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Direktør / administrationsleder Direktør / administrationsleder17 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Fakturahåndteringssystem til 
behandling og godkendelse af 
kreditorfakturaer 
Elektronisk fakturering 

Afregning af tjenesterejser 

 
  

 
17 Bilag 3 Disponeringsberettigede og beløbsgrænser i “RejsUd” og ”IndFak” 

Systemnavn  Navision Stat Business Online – Danske bank 

Systemejer og dataejer  Økonomistyrelsen (SAM) Danske Bank 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Økonomistyrelsen (SAM) Danske bank 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Direktør / administrationsleder Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Frigivelse og afvikling af 
betalinger til kreditorer 
Økonomisystem 

Frigivelse og afvikling af 
betalinger til kreditorer 
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Systemnavn  IST Studie+ Agidon (Lessor) 

Systemejer og dataejer  IST (Godkendt af Børne- og 
ungeministeriet) 

Agidon A/S 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af IST Agidon A/S 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder IT-team (Administrationen på nær 
administrationslederen)18 

Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Studieadministrativt system Skoleydelse til eleverne 

 

Systemnavn  Findash / Studydash (Power BI) Visma Case / IMS digitalpost  

Systemejer og dataejer  Edura P/S Visma Ims A/S  

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Edura P/S  Visma Ims A/S 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Direktør / administrationsleder19 Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Økonomistyring  
Databaseret ledelse 

Dokumentation og arkiv  
Udsendelse af fortrolige 
dokumenter til e-boks 

 

Systemnavn  Microsoft Office – Office 365 Medarbejdersignatur  

Systemejer og dataejer  Microsoft Nets DanID A/S 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Statens IT Nets DanID A/S 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Statens IT Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Officepakke Nemkonto, Skat.dk, Virk.dk mm. 

 

Systemnavn  Økonomistyrelsens LokaleData 
Varehus (LDV) 

Statens Koncern System (SKS) 

Systemejer og dataejer  Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 

Systemet bliver vedligeholdt af FGU Vest Nej Nej 

Systemet drives af  Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen 

Særlig sikkerhedsinstruks for systemet Nej Nej 

Ansvarlig for adm. af brugerrettigheder Direktør / administrationsleder Direktør / administrationsleder 

Er der mulighed for fjernopkobling?  Ja Ja 

Bruges til følgende opgaver: Rapporter og kuber med egne 
institutionsspecifikke data om 
løn, økonomi mv.  

Regnskab+ kontrol  

 
  

 
18 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 
19 Bilag 5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 
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4.2 SPECIFIKT OM IT-ANVENDELSEN  

De mere specifikke aftaler omkring it-anvendelse er nærmere beskrevet nedenfor.  

4.2.1 ØKONOMISTYRELSESENS SYSTEMER PÅ ØKONOMI-, BETALINGS-, HR- OG LØNOMRÅDET 

FGU Vest er forpligtiget til at anvende Økonomistyrelsen Koncern System (SKS) til aflæggelse og godkendelse af officielle 
regnskaber. Økonomistyrelsen har systemansvaret for de af Økonomistyrelsens administrerede centrale systemer. De er 
dermed ansvarlig for tilrettelæggelsen af de sikkerhedsmæssige forhold vedrørende driften af disse samt udarbejdelsen 
af samlede beskrivelser af systemerne, indeholdende oplysninger om systemernes opbygning, hvorledes elektroniske 
overførsler foretages mellem systemerne, generering af automatisk foretagne posteringer, sikkerhedsprocedurer, 
opbevaring af regnskabsmateriale mv. Disse forhold er derfor ikke beskrevet yderligere i denne regnskabsinstruks. 

 

FGU Vest anvender følgende via Økonomistyrelsen koncernsystem (SKS):  

Navision Stat  

Statens Administration (SAM) 

IndFak og RejsUd20 

Statens Lønløsning (SLS + HR Løn) 

Statens Koncern System (SKS)  

Økonomistyrelsens LokaleData Varehus (LDV) 

 
Der er ikke statsansatte med kreditkort. Statens HR, Statens Bevillingslovessystem (SB), Økonomistyrelsens 
DataUdvekslingsPunkt (ØDUP) og Statens Budgetsystem (SBS) benyttes ikke.  

Der anvendes Citrix-løsning til Navision og Statens Løn System. Administrationen indberetter grunddata til Statens Løn 
Systems database via løn-blanketsystem ved brug af nem-id.  

FGU Vest har indgået en aftale med Statens IT om IT-drift og service. Den gældende kundeaftale findes i 
administrationsafdelingen. Kundeaftalen er gældende fra 01.02.2020, og er underskrevet 19.09.2020. 

4.2.1 ANVENDELSE AF LOKALE ØKONOMISYSTEMER  

Dette afsnit omhandler programmer og systemer FGU Vest anvender ud over systemer fra Økonomistyrelsen Koncern 

System (SKS). Se detaljeret beskrives i afsnit 4.1.  

FGU Vest anvender følgende andre systemer:  

Business online – Danske bank  

IST Studie+21 

Agidon (Lessor) 

Findash / Studydash22 

Visma Case 

Microsoft Office – Office 365 

Medarbejdersignatur 

FGU Vest anvender Business Online via bankforbindelse til frigivelse og afvikling af betalinger til institutionens kreditorer. 
Statens administration står for udførelsen. 

Visma Case bruges til at opbevare elektroniske personalemapper indeholdende ansættelsesbrev mm. Office 365 benyttes 
til intern informationsdeling til både medarbejdere og elever. Herunder bruges excel til håndtering af budget mm. og 
word bruges til regnskabsinstruks. Direktøren er ansvarlig og underskriver alle tredjepartserklæring/dataformidler-
aftaler. De opbevares i Visma Case.  

 
20 Bilag 3 Disponeringsberettigede og beløbsgrænser i “RejsUd” og ”IndFak” 
21 Bilag 6 Adgang til IST STUDIE+ 
22 Bilag 5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 
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4.2.5 BRUGERADMINISTRATION OG KONTROL AF DISSE  

Oversigt over brugere i Navision ændres og godkendes løbende af direktøren i forbindelse med ansættelse eller 
ændringer i øvrigt.  Der kan til hver en tid trækkes en liste over brugere i Navision. Brugerlister arkiveres i VISMA Case23. 

Direktøren er ansvarlig for koordineringen af IT- opgaver.   

Direktøren er sikkerhedsansvarlig for lønsystemet og web-systemet. Adgangen til SLS og HR Løn etableres ved angivelse 
af brugernavn og adgangskode i overensstemmelse med forskrifter. Den enkelte bruger af Statens Løn Løsning skal - med 
fastlagte intervaller - forny sin adgangskode. Den enkelte bruger har ansvaret for, at andre ikke bliver bekendt med 
brugerens adgangskode.  

I forbindelse med fratrædelse eller lignende slettes medarbejderens brugernummer. IT-team og administrationen 
gennemgår hvert kvartal liste med B-numre, sådan det sikres at det kun er aktuelle medarbejdere der betales for og som 
har adgang.   

Oversigt over systemerne og hvor oplysninger om hvem der har adgang og brugerrettighederne findes:  

FGU Vest anvender systemer  Adgang og brugerrettigheder  

Navision Stat  Bilag 2   

Statens Administration (SAM) Administrationsleder og direktør  

IndFak Bilag 3 

RejsUd Bilag 3 

Statens Lønløsning (SLS + HR Løn) Administrationsleder 

Statens Koncern System (SKS)  Administrationsleder 

Økonomistyrelsens LokaleData Varehus (LDV) Administrationsleder 

Business online – Danske bank Koncern betalinger  Administrationsleder og direktør 

IST Studie+ Bilag 6 

Agidon (Lessor) Administrationsleder har adgang og licens  

Findash / Studydash Bilag 5 

Visma Case Alle ansatte  

Microsoft Office – Office 365 Alle ansatte og elever 

Medarbejdersignatur Administrationsleder og direktør 

Oversigt og navn på bilag ses i afsnit 5.1. Organisationsdiagram med navene ses i bilag 1.  

  

 

23 Bilag 2 Oversigt over adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller. 
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5 BILAG   

Her ses overblik over bilagene som er godkendt i forbindelse med godkendelse af regnskabsinstruksen. 

Regnskabsinstruksen vil være tilgængelig på FGU Vests hjemmeside uden bilag.  

5.1 OVERBLIK OVER BILAG TILKNYTTET INSTRUKSEN 

Nedenfor ses et overblik over bilag: 

Bilagsnummer   Indhold af bilag  

1 FGU Vests organisationsdiagram 

2 Oversigt over adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller 

3 Disponeringsberettigede og beløbsgrænser i “RejsUd og ”IndFak”  

4 Oversigt over aftaler om indkøb 

5 Adgang og brugerrettigheder til Findash / Studydash 

6 Adgang til IST STUDIE+ (Tidligere Uddata+) 

7 Forretningsorden for FGU Vests bestyrelse 

8 UDKAST Fastholdelsesprocedure  

 

 


