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SNW
Orienteringsskrivelse, 7. omgang

Orientering om 7. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og
regnskabssystem for regioner"
Hermed orienteres om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”. Orienteringsskrivelsen vedrører åbningsbalancen for 2007 samt øvrige ændringer.

Åbningsbalancen for 2007
1. Opgørelse af anlægsaktivers værdi i åbningsbalancen
2. Præcisering af opgørelse af varelagre i forbindelse med åbningbalancen
3. Straksafskrivning
Ad 1. Opgørelse af anlægsaktivers aktivers værdi i åbningsbalancen
Det skal præciseres, at alle materielle anlægsaktiver skal opføres til den bogførte værdi
i åbningsbalancen. Der kan foretages reguleringer, så værdiansættelsen sker efter
regionens regnskabspraksis. Følgelig kan der ses bort fra orienteringsskrivelsen af 25.
maj 2007 vedr. oplysninger fra amternes regnskab (pkt.1), hvoraf det fremgår, af at de
akkumulerede af- og nedskrivninger af overtagne aktiver skal fremgå af noter til åbningsbalancen og anlægsoversigten. For så vidt angår ejendomme henvises i øvrigt til
orienteringsskrivelsen af 28. februar 2007.
Ad 2. Præcisering af opgørelse af varelagre i forbindelse med åbningsbalancen
Det præciseres, at varebeholdningerne skal opgøres i forbindelse med åbningsbalancen. Opgørelsen og indregningen af varebeholdninger foretages i henhold til reglerne i
”Budget- og Regnskabssystem for regioner” samt regionens regnskabspraksis. Der er
ikke krav om opgørelse af overtagne varebeholdninger, som ikke har været indregnet
tidligere.
Ad 3. Straksafskrivning
Der er mulighed for at straksafskrive aktiver, som er overtaget fra amterne og som er
afskrevet til under bagatelgrænsen på 100.000 kr. Denne type af afskrivninger kan ikke
indgå i det grundlag, der kan opkræves takster på, da straksafskrivninger i åbningsbalancen ikke indgår i driftsregnskabet. Øvrige afskrivninger, der foretages på sædvanlig
vis i driftsregnskabet, indgår derimod i grundlaget for takstfastsættelsen.
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Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for regioner” vedr. åbningsbalancen for 2007:
Afsnit 8.4
Afsnit 4.6

side 1
side 12

Pkt. 1
Pkt. 2

3

Øvrige ændringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bløderudligningsordning
Rettelse til vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Præcisering af anvendelse af markedsrenteniveau ved omkostningsberegning
Præcisering af leasingydelse
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
Registrering af feriepenge

Ad 1. Bløderudligningsordning
Indenrigs- og sundhedsministeriet er blevet opmærksom på, at der i den nye kontoplan
ikke i lighed med det tidligere budget- og regnskabssystem er autoriseret en gruppering
til registrering af tilskud via blødudligningsordningen. I overensstemmelse med strukturen i det nye ”Budget- og regnskabssystem for regioner” autoriseres der i stedet på
hovedkonto 1 Sundhed, under hovedfunktionen Finansiering følgende nye funktion til
formålet:
FINANSIERING
1.90.90 Bloktilskud fra staten
1.90.91 Kommunale grundbidrag
1.90.92 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag
7 Finansiering
833 Stationær somatik
834 Ambulant somatik
835 Stationær psykiatri
836 Ambulant psykiatri
837 Praksissektoren (Sygesikring)
838 Genoptræning under indlæggelse
1.90.93 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten
1.90.94 Tilskud fra bløderudligningsordningen

På funktionen registreres alene tilskud fra udligningsordningen. Regionens tilsvar til
udligningsordningen er modregnet i de generelle tilskud og indgår således i de registrerede beløb på funktion 1.90.90 Bloktilskud fra staten.

Ad 2. Rettelse til vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet opmærksom på, at det af ”Vejledning om
udarbejdelse af omkostningsbaserede bevillinger i regionerne” (afsnit 10.5) fremgår, at
det er obligatorisk at medtage skyldigt over- og merarbejde i den omkostningsbaserede
driftsbevilling fra 2008. Dette er ikke tilfældet, og det rettes hermed.

Ad 3. Præcisering af anvendelse af markedsrenteniveau ved omkostningsberegning
Ved omkostningsberegning er der behov for at indregne en forrentning af den kapital,
der er investeret i tilknytning til den omhandlede aktivitet. Den beregnede forrentning
angives ved art 0.4. Det præciseres i konteringsreglernes beskrivelse af arterne, at der
ved en sådan beregning anvendes et renteniveau svarende til markedsrenten. Dette
skal sikre en reel omkostningsberegning.
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Ad 4. Præcisering af leasingydelse
Det præciseres under konteringsreglerne til funktion 6.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver, at leasingydelsen opgøres forskelligt i henholdsvis det omkostningsbaserede regnskab og det udgiftsbaserede regnskab.
I det omkostningsbaserede regnskab opgøres leasingydelserne som renter + afskrivninger, mens leasingydelserne i det udgiftsbaserede regnskab udgøres af renter + afdrag.

Ad 5. Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
I konteringsreglerne til funktion 6.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende
regnskabsår udgår følgende tekst: ”Saldoen kan – af tekniske grunde – som hovedregel ikke specificeres på enkeltposter”.

Ad 6. Registrering af feriepenge
Det præciseres i konteringsreglerne til funktion 6.52.55 Feriepenge at feriepenge fra
tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registreres og opgøres
på funktionen ved regnskabsårets afslutning.

Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”:
Afsnit 3.1
Afsnit 4.1
Afsnit 10.5
Afsnit 2.5
Afsnit 4.6

side 2
side 5
side 3
side 5
side 2, 6 og 9

Div. sproglige ændringer:
Afsnit 2.5
side 13
Afsnit 6.0
side 1

Med venlig hilsen

Stig N.S. Wessman

Pkt. 1
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4,5 og 6
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er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, fordi der forbruges fra lager. Omvendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke skulle medregnes i omkostningsregnskabet, i det omfang der alene er tale om lageropbygning. Registreringen af sådanne forskydninger vedrørende henholdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at registrere forskydningerne under art 0.2 Lagerforskydninger.

0.3

Pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd

Art 0.3 anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i regionens pensionsforpligtelse
vedrørende tjenestemænd. Omkostningsregistreringen skal ske årligt på samme niveau
som afskrivninger, jf. ovenfor under art 0.1.
Betaling af forsikringspræmier registreres ved brug af hovedart 1.

0.4

Forrentning

0.5

Overførte omkostninger

0.6.

Øvrige beregnede omkostninger

I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning
er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret i tilknytning til
den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. beregnes i forbindelse med interne
lån, der ydes til investeringer på social- og specialundervisningsområdet, det regionale
udviklingsområde samt fælles formål og administration. Ved beregning af forrentning
anvendes markedsrenten. Registreringen sker på art 0.4 Forrentning.
Der kan forekomme beregnede omkostninger, som kan være relevante i de enkelte
omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirekte omkostninger, der er
forbundet med regional levering af tilbud til voksne handicappede, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse registreres under art 0.5
Overførte omkostninger.
Art 0.6 anvendes til at registrere omkostninger, der ikke kan registreres ved anvendelse
af art 0.1-0.4.

0.7 Feriepenge

Art 0.7 anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge.

0.8

Beregnede og overførte indtægter

0.9

Modregningskonto

Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydelse på regionens regnskaber.

Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art 0.1-0.8, dvs. registreringen
på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art 0.1-0.8. Modregningskontoen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve indflydelse på regionens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskontoens
funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. På hovedkonto
2, 3 og 4, som er omfattet af omkostningsbaserede principper i både budget og regnskab, skal modregningskontoen føres på hovedkonto 6.

HOVEDART 1 LØNNINGER

På hovedart 1 Lønninger registreres regionens lønudgifter, herunder lønbidrag af enhver
art.
Godtgørelse af ansattes udgifter i forbindelse med tjenesten, dvs. udgifter til repræsentation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke under hovedart 1
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HOVEDART 9 INTERNE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Registrering af udgifter og indtægter i forbindelse med interne afregninger mellem forskellige funktioner og omkostningssteder i regionen kan foretages på 2 måder i budgetog regnskabssystemet. Enten ved hjælp af plus-/minusposteringer eller ved anvendelse
af de interne arter på hovedart 9.
Den enkelte region træffer selv afgørelse om, hvilken registreringsform, den ønsker at
anvende. Uanset registreringsform bør de interne afregninger så vidt muligt afspejle
konstaterbare overførsler.
Ved plus/minus-posteringer registreres afregningen positivt på ”køberinstitutionen” og
negativt på ”sælgerinstitutionen”. For at artsinddelingen fortsat kan udvise den korrekte
fordeling af udgifter og indtægter på de enkelte arter, skal plus/minus-posteringer ske

på samme art.

Momsrefusion hjemtages ved registrering på ”køberinstitutionen”. Det skal endvidere
understreges, at der som udgangspunkt skal ske registrering på de eksterne arter ved
afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrørende momsregistreret virksomhed og konti vedrørende momsrefusionsordningen. Dette skyldes bl.a., at opgørelsen af
moms i momsrefusionsordningen sker på grundlag af registreringen på de eksterne
arter.
Vælger regionen at registrere interne afregninger under hovedart 9, skal dette ske ved
anvendelse af de herunder autoriserede arter.
For at undgå en kunstig forøgelse af regionens udgifter og indtægter i forbindelse med
overførslerne betragtes hovedart 9 altid som en udgiftsart. Dette indebærer, at interne
indtægter (art 9.7) på såvel budgettet som regnskabet skal registreres som negative
udgifter.
Interne udgifter og indtægter er i artsinddelingen opdelt på 4 arter:
9.1
9.2
9.4
9.7

Overførte lønninger
Overførte varekøb
Overførte tjenesteydelser
Interne indtægter

I forbindelse med, at der både i budget og regnskab skal overføres andele af fælles
formål, administration og renter fra hovedkonto 4 og 5 til hovedkonto 1-3, er det obligatorisk at anvende hovedart 9 til registrering af de interne overførsler. I denne situation
må der ikke anvendes plus/minus-posteringer.
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På funktionen registreres alene tilskud fra udligningsordningen. Regionens tilsvar til
udligningsordningen er modregnet i de generelle tilskud og indgår således i de registrerede beløb på funktion 1.90.90 Bloktilskud fra staten.
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Kontant tilgodehavender som følge af delingsaftalen
Der er på funktionen autoriseret gruppering 001 til registrering af kontante
tilgodehavender hos staten som følge af reglerne om kompensation til
myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT
6.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol
6.28.15 Andre tilgodehavender

Saldoen på disse funktioner skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal
kunne specificeres på enkeltposter.
Uerholdelige beløb afgangsføres over balancekonto 6.75.99 eller over den konto, hvor
indtægten i sin tid blev konteret.

6.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
Saldoen skal svare til summen af:
•
•
•
•

de tilgodehavender, der eksisterer ved årets udgang, men som først er indbetales i nyt regnskabsår,
de skyldige beløb vedrørende gammelt regnskabsår, der er registreret ved årets
udgang, men først udbetales i nyt regnskabsår,
forudbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår,
forudindbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår.

Ved regnskabsafslutningen skal saldoen på funktion 6.28.17 i gammelt regnskabsår
svare til summen af posteringer på funktion 6.28.17 i nyt regnskabsår med modsat fortegn.
Saldoen kan både være positiv og negativ og kan derfor både være såvel et aktiv som
et passiv. Registreringen foretages dog under dranst 8 under alle omstændigheder.

6.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til de samlede finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst.

6.28.19 Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner

Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på
enkeltposter.
På funktionen registreres kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005
om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på 6.75.99 Balancekonto.
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Forskellen mellem funktion 6.48.48 og 6.30.36 svarer til summen af, hvad regionen har
opkrævet hos tredjemand, men endnu ikke afregnet til den anmodende kommune.

6.48.49 Staten

Saldoen skal svare til det over for staten uafviklede tilsvar, hvad enten krav hos tredjemand er opkrævet eller ej.
Forskellen mellem funktion 6.48.49 og 6.30.37 svarer til summen af opkrævede, endnu
ikke afregnede beløb, og modtagne, men endnu ikke udbetalte statstilskud.

KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER
6.50.50 Kassekreditter og byggelån

Saldoen skal svare til det aktuelle mellemværende med pengeinstituttet vedrørende
pågældende lånekonto.
Med henblik på mulighederne for kontrol af overholdelse af kassekreditreglen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv., skal opgørelsen af kassekreditter og byggelån tilrettelægges
således, at der kan ske en rekonstruktion af funktionens daglige saldi (eksklusive byggelån, der senere konverteres til langfristede lån) i den forløbne 12 måneders periode.

KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN
6.51.52 Gæld til staten

På funktionen registreres kortfristet gæld til staten.
Der er autoriseret en gruppering til registrering af kontant kompensation til staten i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september
2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af
opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på 6.75.99 Balancekonto.

KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT
6.52.54 Kommuner og andre regioner

Saldoen skal svare til det skyldige beløb, der skal kunne specificeres på enkeltposter.
Der er autoriseret grupperinger til registrering af kontant kompensation til kommuner og
andre regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877
af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og
ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på
6.75.99 Balancekonto.

6.52.55 Feriepenge

Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registreres og opgøres på funktionen ved regnskabsårets afslutning.
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001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen
Her registreres gæld på lån fra staten i relation til delingsaftalen, jf. jf. §
41, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af
aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.
På funktion 6.55.65 er der autoriseret følgende grupperinger:
001

Lån fra kommuner som følge af delingsaftalen
Her registreres gæld på lån fra kommuner som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2
i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger
den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

002

Lån fra andre regioner som følge af delingsaftalen
Her registreres gæld på lån fra regioner som følge af reglerne om kompensation til myndigheder i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 2
i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og
passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger
den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

6.55.74 Offentligt emitterede obligationer i udland

Restgælden på udenlandske lån (funktion 6.55.74) reguleres ultimo hvert regnskabsår
over balancekonto 6.75.99 efter valutakurserne pr. 31. december, hvorfor kun restgælden ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registreret til aktuelle valutakurser.

6.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor

Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån.

6.55.76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor

Saldoen svarer til den aktuelle restgæld, omregnet til danske kroner. Restgælden reguleres ultimo hvert regnskabsår over balancekonto 6.75.99 efter valutakurserne pr. 31.
december, hvorfor kun restgælden ultimo regnskabsåret kan påregnes at være registreret til aktuelle valutakurser.

6.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Saldoen skal svare til restgælden vedrørende de pågældende lån. Reguleringen sker
ved årets udgang med modpost på 6.75.99.

6.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en leasingforpligtelse på
samme måde, som et almindeligt lån skal indregnes som en gældsforpligtelse.
Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på indgåelsestidspunktet til værdien af det indregnede aktiv. Aktiv og leasingforpligtelsen er derfor lige store på indgåelsestidspunktet.
Leasingforpligtelsen krediteres funktion 6.55.79 og debiteres funktion 6.75.99. Aktivet
debiteres funktion 6.58.81-6.68.87 og krediteres funktion 6.75.91-6.75.93.
Leasingydelserne opdeles i finansieringsomkostninger (renter), og afdrag der reducerer
leasingforpligtelsen. Renten skal fordeles således, at der indregnes en konstant periodisk rente på restgælden i hvert regnskabsår. Leasingomkostningerne i det omkostningsbaserede regnskab udgøres af renter og afskrivninger, mens leasingudgifterne i
det udgiftsbaserede regnskab er renter og afdrag (=leasingydelse).
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Varelagre mellem bagatelgrænsen og 1 mill.kr. skal registreres, hvis der sker forskydninger i varelagret, som vurderes at være væsentlige. Væsentlighedskriteriet skal kunne
dokumenteres.
Primo åbningsåret vil værdien på 6.65.86 være et udtryk for den aktuelle samlede værdi
af regionens varebeholdninger, opgjort i overensstemmelse med de valgte regnskabsprincipper. Denne værdi vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret
med evt. op- og nedskrivninger, såfremt disse vurderes at være væsentlige. Herudover
skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. Der kan ikke afskrives på varebeholdninger.
Varebeholdninger skal opgøres i forbindelse med åbningsbalancen. Regulering af varebeholdninger skal herefter ske ultimo hvert år. Der henvises i øvrigt til konteringsreglerne vedrørende funktion 6.58.81, idet dog ændringer i varebeholdninger registreres ved
anvendelse af art 0.2.

6.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

Der henvises til konteringsreglerne vedrørende funktion 6.58.81.

HENSATTE FORPLIGTELSER
6.72.90 Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Hensatte forpligtelser er i modsætning til finansielle forpligtelser uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og de skal vedrøre regnskabsåret eller tidligere regnskabsår.
Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når:
•
•
•

regionen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af
en tidligere begivenhed, og
det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer, og
der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen

Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske
ressourcer end for det modsatte.
Som eksempel på regionale hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner. Øvrige regionale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af en
retssag, erstatningskrav, miljøforurening mv.
Forpligtelser, der knytter sig til et aktiv skal ikke medregnes som en hensættelse, f.eks.
skal en forurenet grund nedskrives med de omkostninger, der er forbundet med indfrielsen af forpligtelsen.
Da hensatte forpligtigelser er uvisse mht. til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke
opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtigelser skal derfor indregnes som
det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtigelsen.
Hensatte forpligtelser adskiller sig fra eventualforpligtelser ved, at sidstnævnte ikke kan
opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og at det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil
medføre et træk på regionens økonomiske ressourcer.
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Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra regionsrådet til at afholde udgifter til et
nærmere angivet formål eller oppebære indtægter af en nærmere angiven art inden for
de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de generelle og specielle
vilkår, hvorunder bevillingen er givet.
I regionslovens § 21, stk. 4, jf. § 40, stk. 2, 1. punktum, fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden.

Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse
med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, jf. regionslovens § 21, stk. 4, jf.
§ 40, stk. 2, 2. punktum, i den kommunale styrelseslov.
Hovedreglerne er med andre ord:
•
•
•

Det er alene regionsrådet, som kan give en bevilling
Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde
Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i
regionen, før den fornødne bevilling fra regionsrådet foreligger (jf. dog afsnit 6.1)

Fra denne hovedregel er der to undtagelser:
For det første kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende
retsforskrift, om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling, men
bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionslovens § 21, stk. 4, jf. § 40, stk. 2, 3.
punktum, i den kommunale styrelseslov og jf. nedenfor om tillægsbevillinger.
For det andet kan regionsrådet, jf. regionsloven § 21, stk. 4, jf. § 40, stk. 2, 4. punktum, i
den kommunale styrelseslov, bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling, jf. nedenfor om tillægsbevillinger.
Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder imidlertid
ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for
regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i regionsrådet, vil afhænge af regionsrådets beslutninger om bevillingsniveau og anvendelse af bevillingsrammer.
Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer,
der inden for forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og -ansvar videre til den
regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin bevillingsafgivelse vælge snævrere bevillingsrammer, der kan overlade kompetence og ansvar
for bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale forvaltning, f.eks. direkte til en institutionsleder.
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Etablering af åbningsbalancen for 2007

I forbindelse med etableringen af en åbningsbalance er der en række særlige forhold,
der gør sig gældende.
Det skal indledningsvist understeges, at såvel indregning som måling af aktiver i forbindelse med udarbejdelse af en åbningsbalance er meget væsentlig for vurdering af regionens regnskab. Det er derfor vigtigt, at alle aktiver der udgør en væsentlig værdi i regionens produktion af serviceydelser, indregnes i anlægskartotek og balancen.
Det skal præciseres, at alle materielle anlægsaktiver skal opføres til den bogførte værdi
i åbningsbalancen. Der kan foretages reguleringer, så værdiansættelsen sker efter regionens regnskabspraksis.
8.4.1 Levetider for udvalgte anlægsaktiver
For aktiver, der er anskaffet eller opført før 1. januar 2007, er der nedenfor angivet maksimale restlevetider, som er obligatoriske at følge. De maksimale restlevetider betyder
eksempelvis, at bygninger til administrative formål (fx hospitaler og sociale institutioner)
højest kan afskrives over 30 år. Det skal bemærkes, at for aktiver anskaffet den 1. januar 2007 eller senere skal levetiderne, der findes i relation til anlægskartoteket i afsnit
8.2, benyttes.
Der gøres opmærksom på, at de standardiserede levetider i tilknytning til såvel anlægskartoteket som for åbningsbalancen for 2007 kan fraviges, såfremt kontraktlige eller
juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode.
8.4.1 Levetider for udvalgte anlægsaktiver
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:
01

Grunde og bygninger

Bygningens
anvendelse
Administrative
formål
Forskellige
serviceydelser
Diverse formål
02

Eksempler

Maksimal restlevetid

Administrationsbygninger mv.

50 år

Hospitaler og sociale
institutioner
Parkeringskældre mv.

30 år
15 år

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Til denne kategori hører anskaffelser, der har karakter af tekniske anlæg samt større
maskiner og specialudstyr. Med udgangspunkt i afsnit 8.2
i Budget- og
regnskabssystem for regioner er der fastlagt følgende maksimale restlevetider:

