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6.2 Bevillingsniveau  
 
Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budget-
tets opdeling i bevillinger er udtryk for. 
 
Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger regionsrådet rækkevidden af den dispo-
sitionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende om-
råde på regionsrådets vegne. Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingsha-
verens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. 
Der kan f.eks. være tale om omplaceringer mellem omkostningssteder, grupperinger 
eller arter. 
 
Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser 
og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i regionsrådets kas-
se- og regnskabsregulativ. 
 
Ifølge regionslovens § 19 fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren de nærmere reg-
ler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudget-
tets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. 
 
De fastsatte regler er beskrevet nedenfor. 
 

6.2.1 BEVILLINGSNIVEAU FOR DRIFTSBEVILLINGER 
For driftsbevillingers vedkommende er fastsat følgende mindstekrav til bevillingsni-
veauet: 
 

Regionsrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som minimum give særskilte 
driftsbevillinger for hver af hovedkontiene 1-3 og for hovedkonto 4-5 under ét. 
 
Regionsrådet kan efter denne bestemmelse frit vælge at afgive et større eller mindre 
antal bevillinger. Dette skal dog ske under hensyntagen til, at balancekravet skal være 
opfyldt for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, dvs. at der som minimum skal gi-
ves særskilte driftsbevilllinger til hvert af områderne, jf. afsnit 5.2. Dette indebærer, at 
regionsrådet i sidste instans kan vælge at give tre driftsbevillinger dækkende hvert af 
aktivitetsområderne (hovedkonto 1-3). Herudover kan der gives én samlet bevilling til 
driftsposterne på hovedkonto 4-5. 
 
Der er ikke mulighed for ved bevillingsafgivelsen at sammenstykke dele af flere hoved-
konti, hovedfunktioner m.v. på hovedkonto 1-3 i én bevilling - altså på tværs af den au-
toriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. 
 
Der er mulighed for at give én samlet bevilling til hovedkonto 4 Fælles formål og admi-
nistration, hvilket forudsætter, at bevillingerne på hovedkonto 1-3 afgives ekskl. andele 
af udgifter til fælles formål og administration. 
 
Reglerne om bevillingsniveauet udgør alene et mindstekrav, altså en grænse for hvor 
højt bevillingsniveauet kan lægges. Det står således det enkelte regionsråd frit at be-
slutte en mere detaljeret bevillingsbinding. Heri ligger også, at regionsrådet kan vælge 
en detaljeret bevillingsbinding på nogle områder, mens andre områder (f.eks. funktioner 
inden for samme hovedkonto) kan slås sammen i én samlet bevilling. 
 
Endelig kan regionsrådet som tidligere omtalt i forbindelse med bevillingsafgivelsen 
specificere særlige forbehold og betingelser for bevillingernes udnyttelse i budgetbe-
mærkningerne. 
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6.2.2 BEVILLINGSNIVEAU FOR ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDS-
BELØB 
 

Anlægsbevillinger 
Anlægsbevillinger afgives enten som en særskilt anlægsbevilling til konkrete anlægsar-
bejder og investeringer eller som rammebevillinger til nærmere afgrænsede anlægsar-
bejder og investeringer, dvs. poster med dranst 3.  
 
Anlægsbevillinger omfatter som udgangspunkt investeringer, som indgår i balancen. 
Herudover omfattet anlægsbevillinger også materielle aktiver, hvis værdi for regionen 
primært er af kulturel eller historisk karakter samt anlægstilskud til selvejende institutio-
ner og andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, afsnit 2.2. 
 
Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og anlægsrammer afgives af re-
gionsrådet.  
 
Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de 
samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. 
Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionsrådets budget og 
pengestrømsopgørelse til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet.  
 
Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til min-
dre investeringer af en nærmere angiven art, f. eks. mindre byggearbejder eller anskaf-
felser. Investeringsrammer, der afsættes i tilknytning til driftsbevillinger, kan ikke afsæt-
tes på tværs af hovedkontiene 1-4.   
 
Anvendelsesområdet for de enkelte investeringsrammer beskrives nærmere i budget-
bemærkninger eller i tillægsbevillingsansøgningen, hvis en investeringsramme er afgi-
vet ved tillægsbevilling.  
 
Investeringsaktiviteter omfattet af investeringsrammer kan gennemføres uden forelæg-
gelse for regionsrådet, forudsat investeringsudgifter kan afholdes inden for den afsatte 
investeringsramme, og at der er afsat de fornødne rådighedsbeløb i budgettet.  
 
Regionsrådet træffer bestemmelse om afgrænsning mellem anlægsbevillinger til kon-
krete projekter og anlægsbevillinger til investeringsrammer og om beløbsgrænser for 
investeringsprojekter, som skal bevilges af regionsrådet. Gennemførelse af konkrete 
investeringer, som overstiger 10 mio. kr. i totaludgift, skal dog bevilges af regionsrådet. 
 
Anlægsbevillinger skal gives som interne lån, der som minimum skal afdrages svarende 
til afskrivninger på de anskaffede anlægsaktiver. 
 

Rådighedsbeløb 
Det er som omtalt i afsnit 6.1 en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der 
både foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb i pengestrøms-
opgørelsen og i budgettet. 
 
For rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder gælder tilsvarende regler om bevil-
lingsniveau som for driftsbevillinger, dvs.: 
 

Regionsrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som minimum give særskilte 
rådighedsbeløb for hver af hovedkontiene 1-3 og for hovedkonto 4-5 under ét.  
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Regionsrådet har altså mulighed for ved budgetvedtagelsen at slå rådighedsbeløb 
sammen for anlægsarbejder/-anskaffelser, der henhører under samme hovedkonto. Be-
nytter regionsrådet denne mulighed, vil forretningsudvalget få en større dispositionsfri-
hed, idet udvalget kan kompensere overskridelse af ét rådighedsbeløb med besparelse 
på et andet uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet. 
 
Det er ikke muligt at slå rådighedsbeløb sammen med driftsbevillinger. 
 

6.2.3 BEVILLINGSNIVEAU FOR DE FINANSIELLE KONTI PÅ HOVEDKON-
TO 6 
 
Bevillingsreglerne for de finansielle konti på hovedkonto 6 er følgende: 
 

For de finansielle konti under hovedkonto 6 skal regionsrådet ved årsbudgettets en-
delige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til: 
 
 Udlån under ét – årets debetbevægelser på funktionerne 6.32.20-6.32.27, 
 Lånoptagelse - årets kreditbevægelser på funktionerne 6.55.63-6.55.77,  
 Afdrag på udlån under ét – årets kreditbevægelser på funktionerne 

6.32.20-6.32.27, 
 Afdrag på optagne lån under ét – årets debetbevægelser på funktionerne 

6.55.63-6.55.77.  
 
Årets bevægelser i disse finansielle poster skal ligesom for årets øvrige bevægelser 
i de finansielle poster fremgå af pengestrømsopgørelsen, der skal godkendes af re-
gionsrådet, jf. afsnit 5.2.7.c. 

 


