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2.3 Ejerforhold og omkostningssted 
 
 
Ejerforhold 

Ejerforholdet er fastlagt ved det 7. ciffer i kontoplanen og er altid autoriseret. Der son-
dres mellem fire former for ejerforhold 
 

1. Egne 
2. Selvejende/private 
3. Andre offentlige myndigheder 
4. Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 

 
Ejerforhold er ikke medtaget i den autoriserede kontoplan i kapitel 3. 
 
Om de enkelte former for ejerforhold skal bemærkes følgende: 
 
Ejerforholdet Egne dækker over ordninger eller institutioner, hvor såvel drift som regn-
skabsfunktion henhører under den pågældende region. Hvor regionen er regnskabsfø-
rende for en selvejende institution med driftsoverenskomst, skal ejerforholdet angives 
som selvejende/private, jf. nedenfor. 
 
Ejerforholdet Selvejende/private benyttes ved ordninger eller institutioner, som drives i 
selvejende eller privat regi, og som opnår drifts- og anlægstilskud fra regionen. Som 
hovedregel vil der være tale om et overenskomstforhold mellem regionen og de pågæl-
dende institutioner. 
 
Selvejende og private institutioner optages i de regionale regnskaber efter samme reg-
ler gældende for regionale institutioner, såfremt der er indgået driftsoverenskomst mel-
lem regionen og den pågældende institution. 
 
Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Generelt vil 
en driftsoverenskomst medføre, at regionsrådet vil have en betydelig indflydelse på 
institutionens drift, således at den selvejende/private institution er at sidestille med en 
regional institution. 
 
Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst, kan peges på: 
 

• Regionsrådet godkender institutionens vedtægter. 
• Regionsrådet har indflydelse på institutionens drift. For eksempel med hensyn til 

antallet af institutionspladser og hvem disse står til rådighed for, daglige åbnings-
tider, antallet af stillinger og disses art, ansættelse og afskedigelse af institutio-
nens leder. 

• Regionsrådet afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af budgettet. 
•  Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: Budgetforslag udarbejdes af regi-

onsrådet med bistand fra institutionen. Institutionen er forpligtet til at overholde 
budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og udføre løbende budgetkon-
trol. Parterne aftaler, hvem der beregner og udbetaler løn og varetager bogholderi 
og regnskabsføring. Regionsrådet godkender revisor. 

 
Institutionens budget og regnskab registreres hos den region, der har overenskomsten. 
Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de respektive hovedkonti 
med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på hovedkonto 5 og 6. 
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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.  
 
Ejerforholdet Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes ved 
køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til 
kommunale og regionale tilbud og institutioner, f.eks. på det sociale og sundhedsfaglige 
område. Ejerforholdskode 4 anvendes udelukkende for tjenesteydelser, der er optaget 
på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. 
Det gælder f.eks. køb af tjenesteydelser hos sociale opholdssteder uden driftsoverens-
komst eller selvejende specialskoler uden driftsoverenskomst. 
 
 
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.  
 
Udgangspunktet er her, at udgifter og indtægter til, hvad der må anses for institutionens 
kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted. Kerne-
ydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er forbundet med et pågælden-
de funktionsområde, f.eks. ophold i en døgninstitution. Udgifter og indtægter, der er 
nødvendige for at sikre den almindelige produktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til 
administration på institutionen, inventar, vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse 
og rengøring – er ligeledes omfattet af den autoriserede registrering på omkostnings-
sted.  
 
Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, og udgifter til udvendig vedligeholdelse skal 
også registreres på omkostningssted. 
 
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. 
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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.  
 
Kvalitetsfondsinvesteringer på sygehusområdet 
På funktion 1.10.01 Sygehuse, dranst 3 anlæg, samt på funktionerne 5.32.27, 5.55.78, 
6.32.27 (gruppering 903-907), 6.51.53 og 6.55.78 er der både i budget og regnskab 
autoriseret omkostningssteder til 16 kvalitetsfondsprojekter: 
 
Projekt Omkostningssted 
Nyt Aalborg Universitetshospital 3035 
Det nye Universitetshospital i Aarhus, DNU  9000 
Regionshospitalet Viborg, RHV  7699 
Det Nye hospital i Vest, DNV  6599 
Nyt Universitets hospital i Odense – Nyt OUH, 
somatik  

1671 

Kolding Sygehus 1672 
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1673 
Det nye Rigshospital  1911 
Nyt Hospital Herlev 1711 
Nyt Hospital Hvidovre 1811 
Nyt Hospital Bispebjerg 1211 
Nyt Hospital Nordsjælland 2211 
Ny Retspsykiatri Sct. Hans   5181 
Projekt Universitetshospital Køge   8004 
Nyt psykiatrisygehus i Slagelse  8002 
Slagelse Sygehus, fase 1, Akutmodtagelse 8003 
 
 
 


