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2.5 Artsinddelingen  
 
 
Den autoriserede artsinddeling 
Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de regionale udgifter og ind-
tægter m.v. efter hovedart - det 15. ciffer - og art - det 16 ciffer. 
 
Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en række auto-
riserede arter.  
 
Den autoriserede artsinddeling er følgende: 
 
HOVEDARTER ARTER 
0 Beregnede omkostninger 0.0 Statuskonteringer 
    0.1 Afskrivninger 
    0.2 Lagerforskydninger 

0.3 Pensionshensættelse vedrørende tjeneste-
mænd 

0.4 Forrentning 
    0.5 Overførte omkostninger  
    0.6 Øvrige beregnede omkostninger  
    0.7 Feriepenge 
    0.8 Beregnede og overførte indtægter 
    0.9 Modregningskonto 
1 Lønninger 
2 Varekøb 
    2.2 Fødevarer 
    2.3 Brændsel og drivmidler 
    2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
    2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
    2.7 Anskaffelser 
    2.9 Øvrige varekøb 
4  Tjenesteydelser m.v. 
    4.0 Tjenesteydelser uden moms 
    4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
    4.6 Betalinger til staten 
    4.7 Betalinger til kommuner 
    4.8 Betalinger til regioner 
    4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
5 Tilskud og overførsler 
    5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
    5.2 Overførsler til personer 
    5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
6 Finansudgifter 
 
7 Indtægter 
    7.1 Egne huslejeindtægter 
    7.2 Salg af produkter og ydelser 
    7.6 Betalinger fra staten 
    7.7 Betalinger fra kommuner 
    7.8 Betalinger fra regioner 
    7.9 Øvrige indtægter 
 
8 Finansindtægter 8.1 Finansindtægter 
    8.5 Tilskud fra kommuner 
    8.6 Statstilskud 
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9 Interne udgifter og indtægter 
    9.1 Overførte lønninger 
    9.2 Overførte varekøb 
    9.4 Overførte tjenesteydelser  
    9.7 Interne indtægter 
 
Formål og anvendelse 
Med artsinddelingen sker der en specifikation af de regionale udgifter og indtægter m.v. 
efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det 
ressourceforbrug, de indebærer. 
 
En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har behov for 
at kunne opgøre det ressourceforbrug, som regionernes aktiviteter giver anledning til. 
Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregnskabet - og dels inden for de 
enkelte sektorer. 
 
Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse af pris- 
og lønudviklingen i den regionale sektor til brug for reguleringen af de generelle tilskud 
m.v. 
 
Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte regions budget og regn-
skab. 
 
Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte regions ressourceforbrug, 
anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over pris- og lønudviklingen i 
budgettet. 
 
Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte og ikke-
momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration af momsrefusi-
onsordningen. Det sker ved, at artsinddelingen indeholder en klar adskillelse mellem 
arter vedrørende udgifter med moms - nemlig art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - 
og de øvrige arter. De særlige forhold omkring registreringen i forbindelse med moms er 
omtalt i afsnit 2.6. 
 
Endelig benyttes de autoriserede arter under hovedart 0 Beregnede omkostninger til 
registrering af beregnede omkostninger som eksempelvis afskrivninger. Registrering på 
hovedart 0 foretages med henblik på at kunne omkostningsregistrere i selve budget- og 
regnskabssystemet.  
 
Regler for kontering på arterne 
I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og indtægter 
m.v. på de autoriserede hovedarter. 
 
Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. 
 
Af hensyn til budgetteringen vedrørende den statslige momsrefusionsordning vil det 
endvidere være hensigtsmæssigt, at regionen budgetterer de momsbærende udgiftsar-
ter, dvs. art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke noget krav 
om, at art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet. 
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I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede arter. 
I det omfang, der i regionernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, 
der omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. 
En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke 
udføres af regionens eget personale, herunder varekøb og anskaffelser i tilknytning 
hertil. Disse udgifter registreres samlet, under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydel-
ser. 
 
De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af regionerne, såfremt der 
ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i indberetningerne til de 
centrale myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering til de autoriserede arter. 
 
Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og indtægter 
er obligatorisk i forbindelse med, at der både i budget og regnskab skal overføres ande-
le af fælles formål, administration og renter fra hovedkonto 4 og 5 til hovedkonto 1-3. 
Herudover er det frivilligt for den enkelte region, jf. nærmere nedenfor. Ønsker regionen 
at benytte hovedart 9, skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af de herunder autori-
serede arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til andre formål end de anførte. 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og arter. 
 
 
HOVEDART 0 BEREGNEDE OMKOSTNINGER 
Indførelsen af omkostningsprincipper i budget og regnskab indebærer, at der skal son-
dres mellem udgifter og omkostninger. Udgifter registreres enten på betalings- eller 
leveringstidspunktet, mens omkostninger registreres i takt med ressourceanvendelsen. 
 
Hovedart 0 benyttes til registrering af beregnede omkostninger og indtægter som ek-
sempelvis afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på at kunne 
omkostningsregistrere i budget- og regnskabssystemet samt indregne materielle aktiver 
mv. i balancen.  
 
Flere af arterne, bl.a. art 0.1 Afskrivninger og art 0.2 Lagerforskydninger, refererer til 
omkostninger, som beregnes i anlægskartoteket for materielle aktiver og herefter over-
føres til hovedart 0. Jævnfør endvidere beskrivelsen af materielle aktiver i kapitel 8 samt 
kapitel 9 om omkostninger.  
 
Registreringen af de beregnede omkostninger foretages under arterne 0.1-0.7, mens 
beregnede indtægter registreres under art 0.8. Posteringer under art 0.1-0.7 og 0.8 
modposteres på art 0.9 Modregningskonto. Medtages hovedart 0 i budgettet eller regn-
skabet, fås et omkostningsbudget/-regnskab på hovedkonto 1-5. Undlades hovedart 0, 
fås et budget/regnskab baseret på udgiftsbaserede principper. 
 
Beregnede omkostninger mv. er i artsopdelingen opdelt på 9 arter:  
 

0.0 Statuskonteringer 
0.1 Afskrivninger  
0.2 Lagerforskydninger  
0.3 Pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd 
0.4 Forrentning 
0.5 Overførte omkostninger 
0.6 Øvrige beregnede omkostninger 
0.7 Feriepenge 
0.8 Beregnede og overførte indtægter  
0.9 Modregningskonto  

 
Vedrørende forhold, der gælder for de enkelte arter, kan der peges på følgende:  
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0.0 Statuskonteringer 
I det udgiftsbaserede system udgiftsføres aktiver ved tilgang (og indtægtsføres ved af-
gang) som drifts- eller anlægsudgifter (-indtægter), mens status ikke påvirkes af tilgan-
gen/afgangen. I det omkostningsbaserede system skal status derimod påvirkes ved 
tilgang/afgang af alle aktiver.  
 
Beløbsmæssigt er det kun aktiver med en værdi på over 100.000 kr., som det er obliga-
torisk at indregne i status. Dette svarer til de aktiver, som regionen skal optage i an-
lægskartoteket, jf. kap. 8. 
 
Optagelsen af anskaffelsesudgiften sker ved, at denne ”omkonteres” til de relevante 
statuskonti via hovedkonto 6 og anvendelse af art 0.0. Ved ”omkonteringen” til balancen 
anvendes samme dranst-værdi som ved bogføringen af anskaffelsesudgiften. 
 
Der skal etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af anskaffelser i an-
lægskartoteket også indregnes i status, således at der altid er overensstemmelse mel-
lem til- og afgange i anlægskartoteket og bevægelserne på hovedkonto 6. 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser ”omkonteringen” af anskaffelsesudgiften til balancen ved køb af en 
grund til 2 mio. kr. Grunden skal i dette eksempel anvendes til opførelse af en tilbygning 
til en institution. 
 
 
 Investering x-institution 

2.01.3.sted.10.26 
 Kassen 

601.5.zzzz.zz.zz 
1) Købe-
sum 

2.000    2.000 

      
 
 Investering x-institution 

2.01.3.sted.10.00 
 Grunde og bygninger 

681.5.xxxx.03.00 
2) ”Omkon-
tering” til 
status via 
art 0 

 2.000  2.000  

      
     
 
0.1  Afskrivninger 
Aktiver, der indgår i produktionen/udførelsen af produkter/ydelser, vil med tiden typisk 
blive forbrugt. Som et led i opgørelsen af omkostninger registreres et sådant forbrug i 
form af beregnede afskrivninger på bygninger, inventar, materiel m.v. Disse afskrivnin-
ger registreres under art 0.1 Afskrivninger.  
 
Anvendelsen af art 0.1 Afskrivninger er obligatorisk. Afskrivninger registreres på stedni-
veau, hvor dette er autoriseret i kontoplanen. På øvrige områder registreres afskrivnin-
ger på funktionsniveau.  
 
0.2  Lagerforskydninger  
I forbindelse med opgørelsen af omkostninger er der behov for at foretage en periodise-
ring af udgifterne. Der kan således være tale om omkostninger til vareforbrug, som ikke 
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er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, fordi der forbruges fra lager. Om-
vendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke skulle medregnes i omkostningsregnska-
bet, i det omfang der alene er tale om lageropbygning. Registreringen af sådanne for-
skydninger vedrørende henholdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at regi-
strere 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  
I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning 
kan der derfor være behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret 
i tilknytning til den omhandlede aktivitet. Forrentning kan f.eks. beregnes i forbindelse 
med interne lån, der ydes til investeringer. Der anvendes ikke intern forrentning i forhold 
til social- og specialundervisningsområdet, da der i stedet er krav om forrentning med 
markedsrenten af det likviditetsmæssige mellemværende i forhold til regionen. Registre-
ringen sker på art 0.4 Forrentning.  
 
0.5  Overførte omkostninger  
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 fæl-
lesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse registreres under art 0.5 
Overførte omkostninger.  
 
0.6.  Øvrige beregnede 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  
Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydel-
se på regionens regnskaber.  
 
0.9  Modregningskonto  
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. Modregningskon-
toen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve ind-
flydelse på regionens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskontoens 
funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Modregnings-
kontoen 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 repræsen-
tation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke under hovedart 1 
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Lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. Det samme gælder vederlag til 
sagkyndige og specialister i liberale erhverv samt vederlag og lignende til medlemmer 
af kommissioner, råd og nævn, hvor medlemmerne hverken er regionalt ansatte eller 
medlemmer af regionsrådet. 
 
I visse tilfælde kan det være vanskeligt at sondre mellem lønninger og tjenesteydelser. 
Det vil her være afgørende, om den pågældende person er regionalt ansat. Udbetalin-
ger til personer, der ikke er ansat i regionen, registreres ikke som lønninger, men under 
hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Regionrådsmedlemmer betragtes i denne forbindelse som regionalt ansatte. Skatteplig-
tige mødediæter, vederlag og honorarer til regionrådsmedlemmer registreres på hove-
dart 1 Lønninger, mens ikke-skattepligtige diæter og lignende til disse personer registre-
res på hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. 
 
Pensionsforsikringspræmier skal registreres på hovedart 1, mens direkte udbetalt pen-
sion, ventepenge, rådighedsløn og understøttelse registreres på hovedart 5 Tilskud og 
overførsler. 
 
Bonus og lignende vedrørende pensionsforsikringspræmier samt refusion af dagpenge 
vedrørende regionalt ansatte skal krediteres som udgift under hovedart 1 Lønninger.  
 
Det bemærkes, at lønudgiften til personer i regionale fleksjob og skånejob registreres på 
art 1 under de regionale institutioner, hvor de er ansat. På de samme funktioner kredite-
res endvidere løntilskuddet på art 1.  
 
Under hovedart 1 findes ingen autoriserede arter. Som eksempler på kontering under 
hovedart 1 kan anføres: 
  
1 Lønninger 

• Arbejdsgivernes elevrefusion (AER) 
• Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
• Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 
• ATP 
• Beklædningsgodtgørelse (skattepligt) 
• Direkte udbetalt løn 
• Døgnplejeløn 
• Feriegodtgørelse 
• Fond til uddannelse af tillidsmænd 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. løn under barsel 
• Godtgørelse fra dagpengefond vedr. sygdom over 5. uge 
• Kursusgodtgørelse fra arbejdsløshedskasser 
• Lønmodtagernes garantifond 
• Mødediæter, honorarer og vederlag til medlemmer af regionsrådet (skatteplig-

tige) 
• Overtidsgodtgørelse 
• Pensionsforsikringspræmier  
• Løntilskud til personer i fleks- og skånejob 
• Tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for skattepligtige. 
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HOVEDART 2 VAREKØB 
Under hovedart 2 Varekøb registreres regionens udgifter til momsbelagte varekøb samt 
udgifter til køb af jord og nye bygninger. Endvidere registreres udgifter til køb af bygnin-
ger, der ikke er nye og momsbelagte. 
 
Varekøb er i artsinddelingen opdelt på 5 arter: 

 
2.2 Fødevarer 
2.3  Brændsel og drivmidler 
2.5  Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
2.6  Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
2.7  Anskaffelser 
2.9  Øvrige varekøb 

 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 2 kan anføres: 
2.2 Fødevarer 

•  Brød 
• Dybfrostvarer 
•  Kaffe, te og kakao 
•  Kartofler, grøntsager og frugt 
•  Kolonialvarer 
•  Konservesvarer 
•  Kød, fjerkræ og fisk 
•  Mejeriprodukter 
•  Øl, vand og andre drikkevarer 

 
2.3 Brændsel og drivmidler 

•  Benzin 
•  Dieselolie 
•  Elektricitet 
•  Fast brændsel (kul, koks) 
•  Fjernvarme 
•  Flydende brændsel (olie) 
•  Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg 
•  Gas 
•  Petroleum 

 
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl.moms) 

• Køb af nye bygninger med tilhørende jord 
• Køb af byggegrunde 

 
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 

•  Køb af bygninger med tilhørende jordarealer, der ikke er afgiftspligtige 
 
2.7 Anskaffelser 
Her registreres større og bekostelige indkøb af genstande med levetid på over 1 år 
(eksklusiv køb af jord og bygninger), f.eks.: 
 

•  Maskiner 
•  Motorkøretøjer og andet kørende materiel 
•  Tekniske anlæg og installationer, f.eks. elevatorer, forbrændingsanlæg, ke-

delanlæg, køleanlæg, sanitære anlæg, varme- og ventilationsanlæg, større appa-
raturer såsom f.eks. røntgenanlæg, scannere o. lign. 

 
2.9 Øvrige varekøb 

•  Byggematerialer, f.eks. betonelementer, mursten, cement, grus og tømmer 
•  Kontorartikler, f.eks. papir og tryksager 
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• Lægelige artikler, f.eks. apparatur og instrumenter, behandlingsapparater, labora-
torieudstyr, forbindsstoffer, medicin, proteser, røntgenartikler, tand-plejeartikler og 
transfusionsmateriale 

•  Rengøringsartikler, f.eks. affaldsposer, vaske- og opvaskemidler, toiletartikler og 
desinfektionsmidler 

•  Inventar, f.eks. armaturer, tæpper, møbler, senge og service 
•  Undervisningsmidler, f.eks. bøger, film, bånd, samlinger, håndgerningsmaterialer, 

skriveredskaber, sløjdmaterialer og varer til skolekøkken 
 
 
HOVEDART 4 TJENESTEYDELSER M.V. 
På hovedart 4 Tjenesteydelser m.v. registreres udgifter vedrørende køb af tjenesteydel-
ser, der leveres af fremmede. 
 
Hovedart 4 omfatter altså kun tjenesteydelser, der direkte leveres fra omverdenen. 
Ydelser og præstationer, der leveres af regionens egne institutioner eller afdelinger, 
registreres ikke under hovedart 4, jf. nærmere om registreringen af interne udgifter un-
der omtalen af hovedart 9 Interne udgifter og indtægter nedenfor. De enkelte aktivitets-
områders faktiske andele af regionens almindelige administrationsudgifter på hoved-
konto 4 registreres ligeledes ved brug af hovedart 9. 
 
Køb af varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig myndighed (dvs. staten, kommu-
ner eller andre regioner), der på det pågældende aktivitetsområde er momsregistreret, 
og altså afregner leverancer incl. moms, registreres på de momsbærende udgiftsarter 
og altså ikke på art 4.6-4.8.  
 
Bortset fra køb af momspligtige varer og tjenesteydelser hos en anden offentlig myndig-
hed gælder, at køb hos staten, kommuner eller andre regioner registreres på art 
4.6-4.8. 
 
Med hensyn til sondringen mellem hovedart 4 Tjenesteydelser m.v., og hovedart 1 Løn-
ninger henvises til bemærkningerne til hovedart 1. 
 
På art 4.0 Tjenesteydelser uden moms registreres de tjenesteydelser, som ikke er 
momsbelagte. Hertil kommer, at der på art 4.0 skal konteres visse udgifter, som ikke er 
egentlige tjenesteydelser, men mere har karakter af varekøb og anskaffelser, som imid-
lertid ikke er belagt med moms (f.eks. avisabonnementer og køb af visse kunstgenstan-
de). 
 
På art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v., må kun konteres momsbelagte ydelser. 
 
Betalinger mellem regioner registreres under art 4.8 (henholdsvis 7.8). 
 
Betalinger mellem kommuner og regioner registreres under art 4.7 (henholdsvis 7.7). 
 
Tjenesteydelser er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 
 

4.0 Tjenesteydelser uden moms 
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
4.6 Betalinger til staten 
4.7 Betalinger til kommuner 
4.8 Betalinger til regioner 
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
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Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 4 kan anføres: 
 
4.0 Tjenesteydelser uden moms 

• Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. kontingenter til regionale sammen-
slutninger, ikke-skattepligtige diæter til regionrådsmedlemmer, porto, visse 
aviser og blade 

• Skatter, visse afgifter og forsikringer, f.eks. ejendomsskatter, vægtafgift, byg-
ningsforsikringer, brandforsikringer og grundejerforsikringer 

• Sundhedsmæssige tjenesteydelser, f.eks. almen læge- og sygeplejemæssig 
bistand, betaling til private sygehuse,  betaling for forskellige undersøgelser 

• Visse transportudgifter, f.eks. befordringsgodtgørelse, patientbefordring samt 
ikke-momsbelagte udgifter til bustransport 

• Varekøb og anskaffelser, der ikke er momsbelagte, herunder f.eks. andel af 
varmeudgifter opkrævet af ikke-momsregistrerede boligforeninger og lignen-
de. 

• Betaling vedr. humandiagnostiske analyser. 
 
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 

• Samtlige udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, som ikke udføres af 
regionens eget personale 

 
4.6 Betalinger til staten 
 
4.7 og 4.8 Betalinger til kommuner henholdsvis regioner 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger på sygehuse i andre regioner 
• Indlæggelser til specialbehandling på sygehuse i andre regioner 
• Undersøgelser 

 
4.9 Øvrige tjenesteydelser 

• Visse administrative tjenesteydelser, f.eks. annoncer og it-udgifter samt veder-
lag til sagkyndige m.v. 

• Fragt 
• Revision og telefon m.v. 
• Sanitære tjenesteydelser, f.eks. rengøring, bortkørsel og forbrænding af affald, 

skorstensfejning, slamsugning, vask og rensning samt vinduespolering 
• Udgifter til vand 

 
 
HOVEDART 5 TILSKUD OG OVERFØRSLER 
På hovedart 5 Tilskud og overførsler registreres som hovedregel udgifter, der ikke direk-
te modsvares af præstationer hos tilskudsmodtageren. Herudover registreres udgifter i 
forbindelse med sygesikring på hovedart 5. 
 
Direkte udbetalte pensioner skal registreres på funktion 4.40.31. 
 
Tilskud og overførsler er i artsinddelingen opdelt på 3 arter: 
 

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
5.2 Overførsler til personer 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 5 kan anføres: 
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5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 

• Direkte udbetalte pensioner og understøttelser (men ikke præmier til ansattes 
pensionsforsikringsordninger, idet pensionsforsikringspræmier registreres un-
der hovedart 1) 

• Pensionsoverførsler ved overgang mellem stat og regioner eller mellem to re-
gioner (betalende region: debet, modtagende region: kredit) 

• Pensionsudbetalinger, der tilfalder regionen (kredit) 
• Ventepenge og rådighedsløn 

 
5.2 Overførsler til personer 

• Erstatninger 
• Kostgodtgørelse til beboere på institutioner m.v. 
• Udgifter til sygesikring 

 
5.9 Øvrige tilskud og overførsler 

• Tilskud til foreninger og institutioner 
• Tilskud til personaleklubber 
• Tilskud til trafikselskaber 

 
 
HOVEDART 6 FINANSUDGIFTER 
På hovedart 6 Finansudgifter, registreres de udgifter, som føres på hovedkonto 5. Uden 
for denne hovedkonto anvendes hovedart 6 kun i forbindelse med forrentning af regio-
nens likviditetsmæssige udlæg vedrørende social- og specialundervisningsområdet. 
Under hovedart 6 findes ingen autoriserede arter. 
 
Som eksempler på kontering under hovedart 6 kan anføres: 
 
6 Finansudgifter 

• Kurstab 
• Renteudgifter 

 
 
HOVEDART 7 INDTÆGTER 
På hovedart 7 Indtægter registreres indtægter ved salg af produkter og ydelser til stat, 
kommuner, andre regioner samt private. Til disse indtægter hører takstmæssige beta-
linger for kommuners benyttelse af institutioner i regionen. Under hovedart 7 registreres 
ligeledes indtægter ved salg af fast ejendom samt indtægter ved udlejning af faciliteter 
tilhørende regionen. 
 
Det bemærkes, at statsrefusioner, grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne samt 
bloktilskud fra staten registreres under hovedart 8 Finansindtægter. 
 
Indtægter er i artsinddelingen opdelt på 6 arter: 

 
7.1 Egne huslejeindtægter 
7.2 Salg af produkter og ydelser 
7.6 Betalinger fra staten 
7.7 Betalinger fra kommuner 
7.8 Betalinger fra regioner 
7.9 Øvrige indtægter 

 
Betaling mellem regioner registreres under art 7.8 (henholdsvis 4.8). 
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Betalinger mellem kommuner og regioner registreres under art 7.7 (henholdsvis 4.7). 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 7 kan anføres: 
 
7.1 Egne huslejeindtægter 

•  Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme regionen selv ejer 
samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis varmeudgifterne indgår i momsrefu-
sionsordningen 

•  Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærer-
boliger mv.) regionen selv ejer samt varmebidrag i forbindelse hermed, hvis var-
meudgifterne indgår i momsrefusionsordningen. 

 
På art 7.1 Egne huslejeindtægter registreres alle lejebetalinger, varmebidrag mv. vedrø-
rende egne ejendomme såvel til beboelse som andre formål. 
 
Herved er anvendt det kriterium, som ligger bag tilbagebetalingsordningen i momsrefu-
sionsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Er der tale om en sammensat ydelse - altså en ydelse, 
som udover husleje, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejendomme indeholder andre 
elementer - må der ske en opdeling på art 7.1 og art 7.2 eller 7.9 af de relevante dele af 
ydelsen, hvis dette er muligt. Ellers registreres indtægten på art 7.1. For boliger i regio-
nens egne ejendomme, skal hele lejeindtægten, varmebidrag m.v. (såvel beboernes 
egenbetaling som det offentliges tilskud) registreres på art 7.1. 
 
Huslejeindtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab, skal registreres på art 7.9. 
 
Beboeres betaling for husleje på institutioner for ældre og voksne handicappede skal 
registreres på art 7.2. 
 
Det understreges, at lejebetalinger, varmebidrag m.v. vedrørende egne ejendomme fra 
staten, kommuner eller andre regioner skal registreres på art 7.1 (eller art 7.9, hvis der 
er tale om indtægter, som indgår i et momsregistreret regnskab) og altså ikke på arterne 
7.6-7.8. 
 
7.2 Salg af produkter og ydelser 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger for selvbetalende patienter 
• Andre pleje- og behandlingsmæssige ydelser 
• Arbejder udført for private 
• Beboeres betaling for husleje og servicepakke på institutioner for ældre og 

voksne handicappede 
• Benyttelse af beskyttede boliger 
• Forældrebetaling til daginstitutioner m.v. 
• Kantinesalg til patienter, besøgende og personale 
• Kur og pleje til indlagte selvbetalende patienter 
• Salg af apparatur og instrumenter m.v. 
• Salg af bøger m.v. 
• Salg af inventar 
• Salg af kostportioner og madaffald 
• Salg af maskiner og transportmidler 
• Salg af tekniske anlæg og installationer 
• Salg af varer 
• Undersøgelser og behandlinger for forsikringsselskaber 

 
7.6 Betalinger fra staten 

• Ambulante undersøgelser og behandlinger 
• Indlagte militærpatienter 
• Udførte tjenesteydelser 
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7.7 og 7.8 Betalinger fra kommuner henholdsvis regioner 

• Tilbud på social- og specialundervisningsområdet 
• Ambulante undersøgelser og behandlinger 
• Patienter til specialbehandling 

 
7.9 Øvrige indtægter 

• Afgifter og gebyrer 
• Erstatning fra forsikringsselskaber 
• Lejebetaling for grunde og arealer 
• Lejebetaling for inventar 
• Kontraktmæssigt fastsatte huslejebetalinger for ejendomme regionen lejer 

samt varmebidrag i forbindelse hermed 
• Overenskomstmæssig lejebetaling for personaleboliger (lægeboliger, lærer-

boliger m.v.) regionen lejer samt varmebidrag i forbindelse hermed 
• Salg af jord og bygninger 

 
 
HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER 
På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkonto 5. 
Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 i forbindelse med statsrefusioner samt 
ved statslige tilskud på hovedkonto 1-4. 
 
Hovedart 8 er opdelt på 3 arter: 
 
 8.1  Finansindtægter 
 8.5  Tilskud fra kommuner 
 8.6  Statstilskud 
 
Ved tilbagebetalinger/efterreguleringer af tilskud fra kommuner og statstilskud benyttes 
debetpostering på henholdsvis art 8.5 og art 8.6. 
 
Som eksempler på kontering under hovedart 8 kan anføres: 
 
8.1 Finansindtægter 

• Kursgevinster 
• Renteindtægter 
• Tilskud fra EU 

 
8.5 Tilskud fra kommuner 

• Udviklingsbidrag 
• Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag på sundhedsområdet  

 
8.6 Statstilskud 

• Generelle tilskud 
• Statsrefusioner 
• Tilbagebetalinger/efterreguleringer af statstilskud 
• Aktivitetsbestemte tilskud fra staten på sundhedsområdet 

 
Det bemærkes, at betalinger fra staten, der modsvarer en ydelse, fortsat skal registreres 
på art 7.6 Betalinger fra staten.  
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HOVEDART 9 INTERNE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
Registrering af udgifter og indtægter i forbindelse med interne afregninger mellem for-
skellige funktioner og omkostningssteder i regionen kan foretages på 2 måder i budget- 
og 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 virksom-
hed 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 Overførte lønninger 
9.2 Overførte varekøb 
9.4 Overførte tjenesteydelser 
9.7 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 obliga-
torisk at anvende hovedart 9 til registrering af de interne overførsler. I denne situation 
må der ikke anvendes plus/minus-posteringer.  
 


