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Hovedkonto 3 Regional udvikling  
 
På hovedkonto 3 registreres omkostninger og indtægter vedrørende regionens opgaver 
i relation til kollektiv trafik, kulturel virksomhed, erhvervsudvikling og vækstfora, uddan-
nelse og miljø.  
 
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbasere-
de principper, mens der i regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede 
principper. 
 
På hovedfunktionerne 3.20 Kulturel virksomhed, 3.30 Erhvervsudvikling og 3.40 Ud-
dannelse budgetteres og udgiftsføres tilsagn om tilskud med hele det beløb, der gives 
tilsagn for i det år, hvor retligt bindende tilsagn gives, uanset om en del af udbetalingen 
falder i senere år.  Retligt bindende tilsagn om projekttilskud bogføres resultatopgørel-
sen på relevant funktion, gruppering 001 og ved brug af art 5.9. I tilfælde af et projekt er 
medfinansieret af EU, indtægtsføres den forventede EU-refusion samtidig med afgivel-
se af retligt bindende tilsagn. 
 
KOLLEKTIV TRAFIK  

3.10.01  Tilskud til trafikselskaber 
Her registreres regionens tilskud til trafikselskabet, jf. § 3 i lov om trafikselskaber.  
 
Regionens tilskud registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
På funktionen er følgende autoriseret gruppering: 
  

001 Tilskud til trafikselskaber, der vedrører ydelser udført af private le-
verandører 

 
Her registreres den del af regionens tilskud til trafikselskaber, der vedrører 
ydelser udført af private leverandører. Trafikselskabet skal udspecificere hvor 
stor en del af regionens tilskud til trafikselskabet, der vedrører betaling for 
ydelser udført af private leverandører.  
 

KULTUREL VIRKSOMHED  

3.20.10  Tilskud til kulturelle aktiviteter 
På funktionen registreres tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter. Der er autorise-
ret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om tilskud. 
 
 
ERHVERVSUDVIKLING  

3.30.20  Vækstfora  
På funktionen registreres omkostninger i forbindelse med afholdelse af møder, konfe-
rencer, o.lign. i regionens vækstfora. De administrative omkostninger i forbindelse med 
vækstfora, herunder sekretariatsbetjeningen, skal registreres på funktion 3.60.51.   
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
3.30.21 Turisme 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende turismefremmen-
de aktiviteter, f.eks. tilskud til turismeudviklingsselskaber, udstillings- og konferencefaci-
liteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring, jf. lov om erhvervsfremme § 
9. 
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Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med turisme registreres 
på 3.60.51. 
 
3.30.22  Innovation og ny teknologi 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende fremme af innova-
tion (og anvendelse af ny teknologi), fx tilskud til udviklingsparker, samarbejde mellem 
virksomheder og vidensinstitutioner og faciliteter til fremme af kultur-erhverv-samspil 
samt tilknyttede analyser, jf. lov om erhvervsfremme § 9.   
 
Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med innovation og an-
vendelse af ny teknologi registreres på 3.60.51. 
 
3.30.23  Erhvervsservice og iværksætteri  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende erhvervsservice 
og iværksætteri, f.eks. tilskud til erhvervsråd, investeringsfremmeorganisationer og 
iværksætterrådgivning, jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med erhvervsservice og 
iværksætteri registreres på 3.60.51. 
 
3.30.24  Udvikling af menneskelige ressourcer  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende udvikling af men-
neskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansie-
ring af socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger 
udover de generelle tilbud), jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
3.30.25  Udvikling af yder- og landdistriksområder  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende erhvervsfrem-
mende aktiviteter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage 
områder), samt landdistriktsudvikling, f.eks. projekter under EU’s landdistriktsprogram-
mer og IT-huse i yderområder, jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med udvikling i yderom-
råder og landdistriktsudvikling registreres på 3.60.51. 
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UDDANNELSE  

3.40.30  Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres regionens omkostninger til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, VUC, 
social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udviklingspro-
jekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende sigte på 
institutionerne.   
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
Administration i forbindelse med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres 
på 3.60.51.  
 
Tilskud til institutioner registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
 
MILJØ  

3.50.40  Jordforurening 
Her registreres regionens omkostninger til jordforurening. Administration i forbindelse 
med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres på hovedkonto 3.60.51.  
 
3.50.41  Råstoffer 
Her registreres regionens driftsomkostninger vedrørende råstofområdet. Administrati-
ons- og planlægningsopgaver i forbindelse hermed registreres på 3.60.51. 
 
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER  

3.60.50  Øvrige omkostninger og indtægter 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funk-
tionerne 3.10.01-3.50.41.  
 
3.60.51 Central administration af regional udvikling. 
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af det regionale udviklingsområde, herunder løn til admini-
strativt personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med det regionale 
udviklingsområde.  
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
3.70.63  Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale 

udviklingsopgaver  
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 0.5 og 
art 9.1-9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og admini-
stration fra funktion 4.70.99.  
 
Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de regionale aktivi-
tetsområders belastning af fællesområdet.  
 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner 4.3 – side 4                                   

  

Dato: Maj 2010 Ikrafttrædelsesår: Budget 2011 

 

ANDEL AF RENTER  

3.80.70  Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 0.5 eller art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteomkostnin-
ger og –indtægter fra 5.90.99,  jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
 
FINANSIERING   

3.90.90  Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af de regionale 
udviklingsopgaver, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af art 8.6 Statstilskud. 
 
3.90.91  Kommunale udviklingsbidrag 
På denne funktion registreres udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver, der betales af kommunerne i regionen, jf. § 7 og 19 i lov om regionernes 
finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af hovedart 8 Finansind-
tægter 


