
Afstemningsrollen  

 

 

Afstemningsrollen Side 1 af 2 Sidst opdateret: 10-09-14 

 

Rollebeskrivelse 

 
INDLEDNING ............................................................................................................................................... 1 
DRIFTS- OG OVERVÅGNINGSOPGAVER ............................................................................................ 1 

Afstemning af fagsystemerne til KMD Opus ............................................................................................. 1 
Afstemning af fagsystemerne til andre systemer ..................................................................................... 1 
Afstemning i KMD Opus ................................................................................................................................ 2 

ROLLEDEFINITION .................................................................................................................................... 2 
 

Indledning 
 

Afstemning og kontrol er af stor betydning for økonomistyringen i Albertslund Kommune. I forbindelse med regnskabs-

aflæggelsen, såvel internt i Kommunen som over for Velfærdsministeriet, er det vigtigt, at grundlaget for regnskabsaf-

læggelse er korrekt. Herudover er afstemningerne blandt andet med til at sikre, at ledelsens beslutninger for eksempel 

i forbindelse med budgetlægningen og -opfølgningen foretages på det korrekte grundlag. 

Drifts- og overvågningsopgaver 
 

Opgaven vedrørende de løbende afstemnings- og kontrolaktiviteter kan inddeles i følgende aktiviteter: 

 Afstemning af fagsystemerne til KMD Opus 

 Afstemning af fagsystemerne til andre systemer 

 Afstemning i KMD Opus 

 

 

Afstemning af fagsystemerne til KMD Opus 

 
Den afstemningsansvarliges opgave i forbindelse med afstemning af fagsystemerne til KMD Opus er, at: 

 afstemme og kontrollere, at de regnskabsmæssige registreringer i fagsystemet bliver overført til KMD Opus 

med samme saldo og øvrige nødvendige oplysninger 

 indgå i dialog med fagsystemejerne om eventuelle fejl 

 rette de regnskabsmæssige registreringer i fagsystemet, hvor fejlen opstår 

 rette eventuelle konstaterede fejl i KMD Opus 

 dokumentere afstemningerne, herunder specifikation af differencens indhold (posteringernes alder med vi-

dere) 

 
Det betyder, at en afstemning foregår ved at specificere de grundlæggende registreringer, der danner saldoen i de en-

kelte systemer, der afstemmes. Saldoen skal da udspecificeres for de enkelte systemer på basis af materiale såsom 

kontrollister fra fagsystemet, kontoudtog og saldooversigter fra KMD Opus Økonomi. 

 

Afstemning af fagsystemerne til andre systemer 

Den afstemningsansvarliges opgave i forbindelse med afstemning mellem fagsystemer og andre systemer er, at: 

 sikre, at de oplysninger, der videregives til andre systemer, reflekterer de registreringer, der fremgår af fagsy-

stemet 
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 indgå i dialog med fagsystemejer, såfremt der konstateres afvigelser mellem indberettede oplysninger og op-

lysninger registreret i fagsystemet 

 

 

Afstemning i KMD Opus 

Den afstemningsansvarliges opgave i forbindelse med afstemninger i KMD Opus er, at: 

 afstemme, kontrollere og fejlrette de regnskabsmæssige registreringer på statuskonti (aktiver eller passiver), 

med mindre det drejer sig om lønadministration1 

 foretage udligning af mellemregningskonti i KMD Opus og stillingtagen til alle åbentstående poster samt 

konti med beløb til senere fordeling 

 dokumentere afstemningerne, herunder specifikation af kontoens indhold og posteringernes alder med vide-

re 

 
Det betyder, at en afstemning foregår ved at specificere de grundlæggende registreringer, der udgør saldoen på balan-

cekontoen. Saldoen skal da specificeres ved posteringsdato, dato for udligning samt beløb, forklaring til differencen 

samt eventuelt ydelsesmodtager. Denne udligning foretages i KMD Opus. 

 

Rolledefinition 
 

På basis af ovenstående fastlægges følgende roller: 

 

Afstemningsrollen i forbindelse med afstemning mellem fagsystemerne og KMD Opus defineres som: 

”Afstemningsansvarliges opgave er løbende at foretage afstemninger, kontroller og fejlrettelser af de regnskabsmæs-
sige registreringer, der flyder fra fagsystemet til KMD Opus Økonomi og fra fagsystemet og til andre systemer, der på-
virker resultatet i hovedbogen” 
 
Afstemningsrollen i KMD Opus defineres som: 

”Afstemningsansvarliges opgave er løbende at foretage afstemninger, kontroller og fejlrettelser af de regnskabsmæs-
sige registreringer på de statuskonti (aktiver og passiver), som den enkelte er ansvarlig for. Endvidere skal den afstem-
ningsansvarlige foretage kontrol med udligning af mellemregningskonti, herunder stillingtagen til alle åbentstående 
poster samt konti med beløb til fordeling” 

                                                           
 1 I forbindelse med lønadministration har KMD det fulde ansvar med afregning, afstemninger og fejlrettelser i 

fagsystemerne, hvor alle fejlrettelser foretages. Albertslund Kommune kontrollerer, at KMD varetager afstem-
nings- og kontrollerende aktiviteter i forbindelse med lønadministration. 

 


