
 

 
 
 

 
Orientering om 2. udsendelse til ”Budget- og regnskabssystem for regio-
ner”  
 
Hermed orienteres om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”, der 
trådte i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for regionernes budgetter og 
regnskaber fra og med 2007.  
 
1. Moms (afsnit 3.3 og 4.3) 
 
Kommuner og amtskommuner har hidtil via momsudligningsordningens ”positivliste” 
kunnet anmelde en procentdel af visse betalinger og tilskud til refusion. Baggrunden for 
dette er, at offentlige myndigheder kan lade aktiviteter udføre af private eller foreninger. 
Såfremt den del af disse betalinger eller tilskud, der dækker momsudgifter, ikke kunne 
anmeldes til refusion, ville det modvirke den tilsigtede konkurrenceneutralitet og be-
gunstige udførelse af opgaver i offentligt regi. 
 
Fra 1. januar 2007 kan kommuner og regioner ud over momsudgifter også hjemtage 
refusion af lønsumsafgift via positivlisten. Refusion af lønsumsafgift over positivlisten 
har ligesom refusion af moms til formål at neutralisere den konkurrencemæssige ulig-
hed, der følger af, at private leverandører skal betale lønsumsafgift, hvilket ikke er til-
fældet for offentlige leverandører. 
 
Den nye momsbekendtgørelse, der træder i kraft 1. januar 2007, forventes snarest at 
blive offentliggjort i Lovtidende.  
 
Ændringen af momsbekendtgørelsen indebærer, at der på funktion 3.10.01 Tilskud til 
trafikselskaber autoriseres en ny gruppering: 
 
001 Tilskud til trafikselskaber, der vedrører ydelser udført af private leverandører 
 
På grupperingen 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. På denne måde sikres det, at regionerne via den autoriserede 
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kontoplan kan få refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift, når der anvendes priva-
te leverandører på transportområdet.  
 
2. Tilbagebetaling til momsrefusionsordningen (afsnit 2.6) 
For at undgå at en region kan udskyde tilbagebetalingen til momsrefusionsordningen 
ved salg af anlæg indenfor 5 år ændres kapitel 2.6, side 6, afsnit 2 således: 
 
”For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefu-
sionsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebeta-
lingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres lø-
bende i forbindelse med salget af anlægget.  
 
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved re-
gionsrådets godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg, f.eks. 
byggegrunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at 
refunderet købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i en peri-
ode på op til 5 år før salget”. 
 
3. Registrering på omkostningssteder på sygehuse (afsnit 2.3 og 4.1) 
Sundhedsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af SOR er udskudt med forventet 
implementering sommeren 2007. I ’Budget- og regnskabssystem for regioner’ er det 
forudsat, at udgifter og indtægter på sygehusområdet registreres i overensstemmelse 
med SOR på lavest mulige niveau.  
 
Som følge af den midlertidige udsættelse af SOR, præciseres det, at regionerne i 2007 
som forudsat kan registrere indtægter og udgifter på lavest mulige relevante niveau i 
overensstemmelse med SOR, men at dette ikke er obligatorisk. I stedet kan registreres 
efter de gældende regler i ’Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
muner’, dvs. at udgifter og indtægter som udgangspunkt registreres på de enkelte sy-
gehuse. 
 
4. Balancekontoen (afsnit 3.6 og 4.6) 
Funktionerne 6.75.91 – 6.75.94 nedlægges som selvstændige funktioner og placeres i 
stedet under 6.75.99, Balancekonto som grupperinger. Årsagen til ændringen er, at 
funktionerne kunne opfattes som et udtryk for egenkapitalen på de enkelte aktivitets-
områder. Det er imidlertid ikke tilfældet, da alle aktiver og passiver ikke fordeles til de 
enkelte aktivitetsområder.   
 
På funktion 6.75.99, Balancekonto, autoriseres således følgende grupperinger: 
 
001 Modpost for aktiver vedrørende sygehuse og sundhedsområdet 
002 Modpost for aktiver vedrørende sociale opgaver 
003 Modpost for aktiver vedrørende regionale udviklingsopgaver 
004 Modpost for aktiver vedrørende ikke fordelte aktiver 
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Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner: 
 
Afsnit   2.3 Side 2 Ad pkt. 3 
Afsnit   2.6 Side 6 Ad pkt. 2 
Afsnit   3.3 Side 1 Ad pkt. 1 
Afsnit   3.6 Side 4 Ad pkt. 4 
Afsnit   4.1 Side 1 Ad pkt. 3 
Afsnit   4.3 Side 1                          Ad pkt. 1  
Afsnit   4.6 Side 13 Ad pkt. 3  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pernille Brems 
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Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner (bortset 
fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbegyndelse er indgået 
en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en hovedoverenskomstregion, skal 
det aftales, hvilken region der skal budgettere og regnskabsføre vedrørende institutio-
nen. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsindtægter i 
regionens budget og regnskab, idet institutionens udgifter til renter og afdrag betragtes 
som huslejeudgift. 
 
Ejerforholdet Andre offentlige myndigheder anvendes ved driftstilskud og takstbetaling 
til ordninger og institutioner i offentligt regi, men uden for regionen.  
 
Ved betaling for ydelser leveret af private eller selvejende institutioner med hvem der 
ikke er indgået driftsoverenskomst anvendes ejerforholdskoden 2 Selvejende/private. 
 
 
Omkostningssted 

Kontonummerets 8., 9., 10. og 11. ciffer anvendes til opdeling af regionens omkost-
ningssteder og er autoriseret i regnskabet.  
 
I budgettet såvel som regnskab er omkostningssted autoriseret på funktion 1.10.01 
Sygehuse og funktion 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og rådgivning på insti-
tutionsniveau.  
 
Omkostningssted på funktion 1.10.01 Sygehuse 
Udgifter og indtægter på sygehusområdet registreres i regnskabet på omkostningssted i 
overensstemmelse med Sygehusvæsenets Organisationsregister, SOR, på lavest mu-
ligt relevant niveau. SOR er et klassifikationssystem, som drives af Sundhedsstyrelsen 
således, at klassifikationssystemets to øverste niveauer (ejer og sundhedsinstitution) 
alene vedligeholdes af Sundhedsstyrelsen, medens niveauer herunder vedligeholdes af 
regionerne. SOR afspejler de økonomiske ledelsesrelationer. 
 
Registrering på lavest muligt relevant niveau betyder, at de udgiftstyper, der kan regi-
streres på et givent niveau uden anvendelse af fordelingsnøgler, skal registreres på 
dette niveau. Det autoriserede stedniveau i regnskabet er således ”flydende”, således at 
forskellige forekomster af udgifter knyttes til det lavest mulige stedniveau. Som eksem-
pel kan peges på, at udgifter til medicin i mange tilfælde kan registreres på afsnitsni-
veau uden anvendelse af fordelingsnøgler, mens sygehusledelsens udgifter og indtæg-
ter til administration kun kan registreres på højeste niveau i sygehusets organisation.  
 
I budgettet skal der registreres på sygehusniveau i overensstemmelse med SOR, hvil-
ket vil sige en selvstændig organisatorisk enhed. Et sygehus kan udgøre en eller flere 
geografiske enheder afhængig af, hvordan sygehusvæsenet er organiseret.  
 
I 2007 kan regionerne vælge at registrere indtægter og udgifter på lavest mulige rele-
vante niveau i overensstemmelse med SOR, men dette er ikke obligatorisk. Det er til-
strækkeligt at registrere på de enkelte sygehuse. 
 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                   2.6 - side  6 

  
Dato: 7. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 
 

Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige saldoopgørelse til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funkti-
on 5.80.95, gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb 
skal ske på relevant funktion, hvor indtægten, der har forårsaget tilbagebetalingen, kon-
teres. 
 
For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusi-
onsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebeta-
lingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres lø-
bende i forbindelse med salget af anlægget.  
 
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved regions-
rådets godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg, f.eks. bygge-
grunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refun-
deret købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i en periode på 
op til 5 år før salget 
 
Refusionen af købsmoms, som skal tilbagebetales, opgøres på grundlag af an-
lægsregnskabets udgifter på de momsbærende arter. Der tilbagebetales en andel af 
refusionen svarende til salgsindtægternes andel af de samlede udgifter i regnskabet 
inkl. moms. Tilbagebetalingen kan dog højst svare til den refusion, der er udbetalt. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
som en minuspost under gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebeta-
lingsbeløb skal ske på relevant funktion, hvor salgsindtægten, der har forårsaget tilba-
gebetalingen, konteres. 
 
Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
regionen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusion. Det-
te gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den dan-
ske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre 
offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbage-
betalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. 
 
Det gælder dog som en undtagelse, at forskningstilskud registreret på funktion 1.10.01 
Sygehuse ikke er omfattet af tilbagebetalingsreglen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
som en minuspost under gruppering 003 med modpost på relevant funktion, hvor til-
skuddet, der har forårsaget tilbagebetalingen, konteres. 
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3 Regional udvikling  
 
 
KOLLEKTIV TRAFIK  

3.10.01 Tilskud til trafikselskaber 
                 1 Drift 

001 Tilskud til trafikselskaber vedrørende ydelser udført af private leveran-
dører 

 
KULTUREL VIRKSOMHED  

3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 
 
ERHVERVSUDVIKLING  

3.30.20 Vækstfora  
3.30.21 Turisme  
3.30.22 Innovation og ny teknologi 
3.30.23 Erhvervsservice og iværksætteri 
3.30.24 Udvikling af menneskelige ressourcer 
3.30.25 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
3.30.29 Central administration af erhvervsudviklingsområdet  
 
UDDANNELSE  

3.40.30 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
3.40.39 Central administration af regionale udvikling på uddannelsesområdet 
 
MILJØ  

3.50.40 Jordforurening 
3.50.41 Råstoffer 
3.50.49 Central administration af miljøområdet  
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 

3.60.50 Øvrige omkostninger og indtægter 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  

3.70.60  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. erhvervsudvikling (funkti-
on 3.30.20-29) 

3.70.61  Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale udvik-
lingsopgaver på undervisningsområdet (3.40.30-39) 

3.70.62  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. jordforurening og råstof-
fer (3.50.40-41) 

3.70.63 Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. øvrige regionale 
udviklingsopgaver (3.50.49-3.60.50).  

 
ANDEL AF RENTER M.V. 

3.80.70 Renter 
 
FINANSIERING  

3.90.90 Bloktilskud fra staten 
3.90.91. Kommunale udviklingsbidrag 
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IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

6.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  
  8 Aktiver 
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER  

6.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
  8  Aktiver 
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG 

6.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
  8 Aktiver  
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
 
PASSIVER 

 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER  

6.72.90 Hensatte forpligtelser 
   9 Passiver 
    001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  

   
 
EGENKAPITAL  

6.75.95 Reserve for opskrivninger  
6.75.96 Akkumuleret resultat for social- og specialundervisningsområdet 
6.75.97 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
6.75.99 Balancekonto 
   9   Passiver 
        001 Modpost for aktiver vedrørende sygehuse og sundhedsområdet 
        002 Modpost for aktiver vedrørende sociale opgaver 
        003 Modpost for aktiver vedrørende regionale udviklingsopgaver 
        004 Modpost for ikke fordelte aktiver 
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4  KONTERINGSREGLER 
 

Hovedkonto 1 Sundhed 
 
Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og 
dertil knyttede institutioner m.v., samt udgifter og indtægter vedrørende sygesikring. 
Endvidere registreres udgifter og indtægter forbundet med administration af sundheds-
området.  
 
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen udgiftsbaserede 
principper, mens der i regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede 
principper. 
 
SYGEHUSVÆSEN  
 
1.10.01 Sygehuse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionens sygehuse 
samt udgifter og indtægter vedrørende sygehusydelser, der leveres uden for regionens 
sygehuse, f.eks. hospiceophold og behandling i andre regioner eller i udlandet. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret. Udgifter og indtægter på sygehusområ-
det registreres i regnskabet på omkostningssted i overensstemmelse med Sygehusvæ-
senets Organisationsregister, SOR, på lavest muligt relevant niveau. Det betyder, at de 
udgiftstyper, der kan registreres på et givent niveau uden anvendelse af fordelingsnøg-
ler, skal registreres på dette niveau, jf. afsnit 2.3. 
 
I budgettet skal der registreres på sygehusniveau i overensstemmelse med SOR, hvil-
ket vil sige en selvstændig organisatorisk enhed. Et sygehus kan udgøre en eller flere 
geografiske enheder afhængig af, hvordan sygehusvæsenet er organiseret.  
 
Specifikt for 2007 gælder, at regionen kan vælge at registrere indtægter og udgifter på 
lavest mulige relevante niveau i overensstemmelse med SOR, men dette er ikke obliga-
torisk. Det er tilstrækkeligt at registrere på de enkelte sygehuse, jf. afsnit 2.3. 
 
Den tværgående grupperingsstruktur er autoriseret på funktionen, ligesom den er det 
på de øvrige funktioner i kontoplanen for regionerne. Herudover er der på funktionen en 
række autoriserede grupperinger, som er specifikke for funktionen, f.eks.  gruppering 
120 Medicin. 
 
Registrering på de enkelte sygehuse 
Udgifter og indtægter vedrørende de enkelte sygehuse registreres på omkostnings-
stedsnumre i overensstemmelse med SOR på lavest mulige relevante niveau. Regio-
nerne skal sikre, at det er muligt for de centrale myndigheder for hvert omkostnings-
stednummer at udlede oplysninger om den organisatoriske enheds adresse, afdelings-
speciale o.s.v. 
 
Betaling for ydelser, der udveksles mellem regionens egne sygehuse omposteres mel-
lem omkostningsstederne for de pågældende sygehuse ved anvendelse af de interne 
arter under hovedart 9 eller plus-/minusposteringer på samme art. Dog registreres res-
sourceanvendelsen ved ambulant behandling og undersøgelser, der er resultatet af 
henvisninger mellem regionens egne sygehuse, kun på det sygehus, hvor aktiviteten 
foregår. 

 
Indtægter fra andre regioner for indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser 
registreres ligeledes på de enkelte sygehuse, under anvendelse af art 7.8. 
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Fælleskonto 
Fællesudgifter og -indtægter vedrørende sygehuse registreres på omkostningssted 
0001. På fælleskontoen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan forde-
les på de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre regioner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller un-
dersøgelser på somatiske sygehuse skal ligeledes registreres på det fælles omkost-
ningssted og ved anvendelse af gruppering 810 Betalinger – andre regioner. Såfremt det 
enkelte sygehus disponerer over udgifter til andre regioner i forbindelse med indlæggel-
ser, ambulant behandling eller undersøgelser, kan dette registreres ved at underopdele 
fælleskontoen og lade det enkelte sygehus disponere over en del heraf. Registreringen 
må ikke ske på omkostningsstederne for de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre offentlige myndigheder registreres under ejerforholdskode 3 Andre 
offentlige myndigheder. Betaling for indlæggelse på private sygehuse og for indlæggel-
se på udenlandske sygehuse registreres under ejerforholdskode 2 Selvejende/private 
og ved anvendelse af gruppering 820 Betalinger – private sygehuse og institutioner 
 
Selvejende og private sygehuse, hvormed regionen har driftsoverenskomst, optages i 
regionens budget og regnskab efter de regler om selvejende og private institutioner, der 
er anført i afsnit 2.3. 
 
Det understreges, at der skal være tale om en egentlig driftsoverenskomst, dvs. at regi-
onen skal have indflydelse på en lang række forhold omkring driften, jf. hvad der er 
gældende for selvejende og private institutioner med driftsoverenskomster på det socia-
le område. Benyttelsesaftaler alene berettiger således ikke til, at selvejende/private 
sygehuse optages i regionens budget eller regnskab. Optages et privat/selvejende sy-
gehus i budgettet og regnskabet, gælder de almindelige regler om mellemregionale 
betalinger (anvendelse af art 4.8 henholdsvis 7.8) i tilfælde af, at andre regioner benyt-
ter pladser på det pågældende sygehus. 
 
Bestemmelserne vedrørende optagelse af selvejende og private sygehuse i regionens 
budget og regnskab gælder også institutioner med driftsoverenskomst, såfremt de hen-
hører under et sygehus. Det er i denne henseende underordnet, om de modtager pati-
enter til indlæggelse eller ambulant behandling. 
 
Hjælpefunktioner 
På funktionen registreres endvidere en række hjælpeaktiviteter, der løses på fælles 
grundlag inden for regionens sygehusvæsen, og som ikke direkte har med patientbe-
handling at gøre. Det drejer sig om aktiviteter, der ofte varetages af selvstændige orga-
nisatoriske enheder, f.eks. kursusafdelinger, centralvaskerier, centralkøkken, befordring 
af patienter. 
 
SYGESIKRING M.V.  
 
På denne hovedfunktion registreres de regionale udgifter og indtægter i medfør af lov 
om offentlig sygesikring. 
 
Der er autoriseret følgende udtømmende funktioner til registrering af de forskellige ud-
giftskategorier: 
 
1.20.10 Almen lægehjælp 
1.20.11 Speciallægehjælp 
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1.20.12 Medicin 
1.20.13 Tandlægebehandling 
1.20.14 Fysiurgisk behandling 
1.20.15 Kiropraktor 
1.20.16 Briller 
1.20.17 Rejsesygeforsikring 
1.20.18 Fodterapeuter 
1.20.19 Psykologbehandling 
1.20.20 Øvrige sygesikringsudgifter 
1.20.21 Ernæringspræparater 
1.20.22 Profylaktiske svangerundersøgelser 
1.20.23 Lægeundersøgelser af børn 
1.20.24 Vaccinationer 
1.20.30 Specialiseret tandplejetilbud  
 
Det bemærkes, at der på funktion 1.20.20 registreres alle øvrige udgifter, f.eks. tilskud 
til rideterapi, tilskud til optræning og behandling samt udgifter til tolkebistand i forbindel-
se med lægebehandling. 
 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient, herunder udgifter til medicin og tilskud til briller. 
Herudover gælder for funktionerne de generelle regler for artskontering. 
 
I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller produk-
ter fra et andet kontoområde i regionen til hovedfunktionen foretages en indtægtsregi-
strering af salget på det kontoområde, hvorfra salget foretages (f.eks. funktion 1.10.01) 
ved anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige overførsler finder de generelle regler for 
interne afregninger anvendelse. 
 
Kun sygesikringsudgifter til regionens egne borgere må fremgå af hovedfunktionen. 
Udlæg til sygesikringsudgifter for andre regioner må derfor enten registreres på en mel-
lemregningskonto eller udlignes ved kreditering. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser registreres på 
funktion 1.60.41 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER  
 
1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 
På denne funktion registreres udgifter, der afholdes af centrale enheder i forbindelse 
med administrationen af sundhedsområdet, herunder løn til administrativt personale, 
der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med sundhedsområdet. Udgifter 
vedrørende administration, der finder sted på sygehuse og institutioner og som vedrører 
disse, registreres derimod på funktion 1.10.01. 
 
1.60.41 Øvrige udgifter og indtægter 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktio-
nerne 1.10.01-1.60.40. 
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ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
1.70.50 Fælles formål og administrationsudgifter vedr. sundhed  
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 9.1-9.4 
og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og administration fra 
funktion 4.70.99. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de 
tre regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.  
 
ANDEL AF RENTER  M.V.  
 
1.80.60 Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 9.4 og 
gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteudgifter og –indtægter fra funktion 
5.90.99, jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
FINANSIERING  
 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og aktivitetsafhængige tilskud fra stat og 
kommuner til finansiering af sundhedsområdet. Tilskuddene registreres under dranst 7 
og ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægter. Ved tilskud fra staten anvendes art 
8.6 Statstilskud. Øvrige indtægter registreres på funktion 1.10.01-1.60.41. 
 
1.90.90 Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af sundhedsom-
rådet, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. Ved brug af plus-/minuspostering på art 
8.6 overføres den del af bloktilskuddet, der vedrører social- og specialundervisningsom-
rådet til funktion 2.90.91. 
 
1.90.91 Kommunale grundbidrag 
På denne funktion registreres grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet, der be-
tales af kommunerne i regionen, jf. § 6 og 19 i lov om regionernes finansiering. 
 
1.90.92 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 
På denne funktion registreres det kommunale aktivitetsafhængige bidrag, der består i, 
at en kommune betaler en andel af regionens udgifter 
 

• pr. stationær og ambulant behandling på sygehuse for patienter fra kommunen, 
• pr. leveret sygesikringsydelse til patienter fra kommunen,  
• til genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus til patienter fra 

kommunen, 
 
jf. §§ 13 og 14 i lov om regionernes finansiering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering for hvert af de aktivitetsafhængige bidrag: 

 
• Stationær somatik 
• Ambulant somatik 
• Stationær psykiatri 
• Ambulant psykiatri 
• Praksissektoren (Sygesikring) 
• Genoptræning under indlæggelse 

 
1.90.93 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten 
På denne funktion registreres det statslige aktivitetsafhængige tilskud til regionernes 
sygehusvæsen, jf. § 15 i lov om regionernes finansiering. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner 4.3 – side 1                                   

  

Dato: 7. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 

 

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 både i budgettet og regnskabet anvendes udgifts- og omkost-
ningsbaserede principper. 
 
 
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.  

 
Det bemærkes, at funktionen er undtaget momsrefusion fra momsrefusionsordningen, 
jf. afsnit 2.6.2. Via momsrefusionsordningen kan regioner dog få refunderet indirekte 
udgifter til lønsumsafgift, der konteres på gruppering 001, når trafikselskabet i regionen 
anvender private leverandør.  
 
 
KULTUREL VIRKSOMHED  

3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 
På funktionen registreres tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter.   
 
 
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 3.30.29.   
 
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.  
 
Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
hertil. 
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Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med turisme registreres 
på 3.30.29. 
 
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 EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
hertil. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med innovation og an-
vendelse af ny teknologi registreres på 3.30.29. 
 
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 EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning 
hertil. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med erhvervsservice og 
iværksætteri registreres på 3.30.29. 
 
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.  
 
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.  
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med udvikling i yderom-
råder og landdistriktsudvikling registreres på 3.30.29. 
  
3.30.29. Central administration af erhvervsudviklingsområdet 
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af erhvervsudviklingsområdet, herunder løn til administrativt 
personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med erhvervsudvikling, 
bl.a.  med at udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier, fortage analyser af 
vækstvilkår og opgaver til understøttelse heraf, samt sekretariatsbetjene regionale 
vækstfora.  
 
Omkostninger til konsulenter, udgående medarbejdere samt andre driftsomkostninger i 
forbindelse med erhvervsudvikling m.v. registreres på ovennævnte relevante funktioner.  
 
Her registreres endvidere øvrige centrale administrative omkostninger, der direkte kan 
henføres til erhvervsudviklingsområdet.  
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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.   
 
Administration i forbindelse med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres 
på 3.40.39.  
 
Tilskud til institutioner registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
3.40.39. Central administration af regional udvikling på uddannelsesområdet  
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af regionale udviklingsopgaver, herunder løn til administra-
tivt personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med regional udvik-
ling af undervisningsområdet.  
 
Her registreres endvidere øvrige centrale administrative omkostninger, der direkte kan 
henføres til opgaven.  
 
 
MILJØ  

3.50.40 Jordforurening 
Her registreres regionens omkostninger til jordforurening. Administration i forbindelse 
med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres på hovedkonto 3.50.49.  
 
3.50.41 Råstoffer 
Her registreres regionens driftsomkostninger vedrørende råstofområdet. Administrati-
ons- og planlægningsopgaver i forbindelse hermed registreres på 3.50.49. 
 
3.50.49  Central administration af miljøområdet  
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af erhvervsudviklingsområdet, herunder løn til administrativt 
personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med at udarbejde regio-
nale udviklingsplaner.  
 
De administrative opgaver er bl.a. at koordinere indsats mellem stat og kommuner vedr. 
fysisk planlægning, planlægning vedrørende miljømål for vandforekomster og vandfor-
syning, kortlægge og overvåge forurenede grunde samt kortlægge råstofforekomster og 
udarbejde af råstofplaner.  
 
Omkostninger til konsulenter, udgående medarbejdere samt andre driftsomkostninger i 
forbindelse med miljøområdet registreres på ovennævnte relevante funktioner.  
 
Her registreres endvidere øvrige centrale administrative omkostninger, der direkte kan 
henføres til miljøområdet  
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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 3.10.01-3.50.49.  
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
3.70.60  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. erhvervsudvikling 

(funktion 3.30.20-3.30.29) 
3.70.61  Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale 

udviklingsopgaver på undervisningsområdet (funktion 3.40.30-3.40.39) 
3.70.62  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. 
jordforurening og råstoffer (3.50.40-3.50.49) 

3.70.63 Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. øvrige regi-
onale udviklingsopgaver (3.10.01, 3.20.10 og 3.60.50) 

 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionerne ved brug af art 9.1-
9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og administration 
fra funktion 4.70.99.  Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til 
de regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.  
 
 
ANDEL AF RENTER  

3.80.70 Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 9.4 og 
gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteomkostninger 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 
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EGENKAPITAL 
 
Egenkapitalen udgør differencen mellem regionens aktiver og forpligtelser. Egenkapita-
len er på denne måde et udtryk for regionens formue. Egenkapitalen skal specificeres 
på funktionerne 6.75.95-6.75.99. 
 
6.75.95 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger. 
 
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til regionens regn-
skab. 
 
6.75.96 Akkumuleret resultat for social- og specialundervisningsområdet 
 
6.75.97 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
Kontiene skal ved regnskabsafslutningen udtrykke det akkumulerede årsresultat for de 
omkostningsbaserede områder 
 
6.75.99  Balancekonto 
På funktionen er autoriseret følgende grupperinger: 
            001 Modpost for aktiver vedrørende sygehuse og sundhedsområdet 
        002 Modpost for aktiver vedrørende sociale opgaver 
        003 Modpost for aktiver vedrørende regionale udviklingsopgaver 
        004 Modpost for ikke fordelte aktiver 
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem sær-
skilte aktiv- og passivposter - herunder udlægskontiene - på balance-kontoen. 
 
Det statslige likviditetstilskud i 2007 krediteres direkte på funktionen og debiteres ho-
vedfunktionen ”Likvide aktiver”. 
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