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2.2 Dranst  
 
 
Placering i kontoplanen 
Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt begreb bestående af de første to bogstaver 
fra hvert af ordene drift, anlæg og status. Dransten, der altid er autoriseret, registreres i 
kontonummerets 6. ciffer med følgende værdier: 
 
    Forekommer på følgende 
    hovedkonti/funktioner: 
 
1 Drift 1 – 4 og 5.90.99 
2 Statsrefusion 1 – 4 og 5.80.95 
3 Anlæg 1 - 4 
4 Renter  5.10.05 – 5.75.78  
7 Finansiering  1.90.90-93, 2.90.90-91 og 3.90.90-91 
8 Aktiver  6.10.01–6.42.43 og 6.58.81-87 
9 Passiver  6.45.46–6.55.79 og 6.72.90-99 
 
I den autoriserede kontoplan i kapitel 3 er dransten anført i de tilfælde, hvor der er auto-
riseret specielle grupperingscifre for den pågældende funktion. 
 
Det gælder dog ikke for dranst 3 (anlæg), da der her er autoriseret generelle grupperin-
ger, som er gældende for alle funktioner, jf. afsnit 2.4. Dette gælder ligeledes for visse 
grupperinger på dranst 1 (drift), der også er gældende for alle funktioner. 
 
Anvendelse af dranst 
Med dransten opdeles de regionale omkostninger og indtægter m.v. efter type. Dranst 
1-3 afgrænser således den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens dranst 4 og 7 
vedrører de finansielle poster og dranst 8-9 balancen.    
 
Med hensyn til anvendelsen af dranst-værdier og sondringen mellem disse ved registre-
ringen gælder nedenstående generelle regler. 
 
1 (drift) og 2 (statsrefusion) 
Dranst 1 (drift) anvendes ved driftsomkostninger og driftsindtægter. De indtægter fra 
staten, som registreres på dranst 2 (statsrefusion), vil i alle tilfælde fremgå af autorise-
rede grupperinger i kontoplanen. Det drejer sig først og fremmest om indtægter fra de 
egentlige refusionsordninger. Endvidere er der i nogle tilfælde i kontoplanen autoriseret 
grupperinger under dranst 2 til registrering af visse tilskud fra staten og fra EU. Andre 
tilskud fra staten (bortset fra generelle tilskud mv., jf. nedenfor) samt betalinger fra sta-
ten, der modsvarer en ydelse, registreres under dranst 1. Alle betalinger i forhold til 
kommuner og andre regioner registreres under dranst 1, uanset om der er tale om en 
modydelse eller ej. 
 
1 (drift) og 3 (anlæg) 
Sondringen mellem driftsomkostninger og anlægsomkostninger foretages i kontoplanen 
ved anvendelse af dranst-værdierne 1 henholdsvis 3. 
 
Sondringen mellem drifts- og anlægsomkostninger har ikke alene betydning for selve 
registreringen i regionens budget og regnskab. Der er også forskel på de be-
villingsprocedurer, som skal gå forud for omkostningernes afholdelse. For driftsomkost-
ningernes vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For 
anlægsomkostningernes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedta-
gelsen af en anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Tilrettelæggelsen af den 
økonomiske styring - procedurerne omkring bevillingsstyring og -kontrol - er med andre 
ord afhængig af, om der er tale om en drifts- eller en anlægsomkostning. 



 

I det omkostningsbaserede system betegnes anlægsomkostninger som investeringer, 
der defineres som aktiver, der opfylder de 3 generelle betingelser for indregning og 
måling af aktiver i balancen, jf. kap 8.1.2 om generelle regler for måling og indregning af 
materielle aktiver: 
 
1. Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. at aktivet har en brugs-

tid/levetid på mere end 1 år) 
2. Aktivets værdi kan måles pålideligt 
3. Aktivet har en værdi, der er lig med eller større end 100.000 kr. 
 
Vejledende for, om en omkostning til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder skal 
betragtes som drift eller en investering, er dels om arbejdet indebærer en forbedring og 
levetiden for bestående bygninger eller anlæg øges, dels om formålet med eller brugen 
af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, skal omkostningen konteres 
som en investering (dranst 3). 
 
Større anskaffelser af materiel, inventar m.v,. der hver for sig falder under bagatelgræn-
sen, indregnes i balancen som et samlet aktiv og henregnes som en investering, hvis de 
indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse 
med nybygning eller større renovering, jf. kap. 8.3.1 om materielle anlægsaktiver. 
 
Følgende tilskud og omkostninger forbundet med anskaffelse af følgende aktiver betrag-
tes som investeringer, selv om de ikke opfylder betingelserne for indregning i regionens 
balance: 
 

• Materielle aktiver, hvis værdi for regionen primært er af kulturel eller historisk 
karakter 

• Anlægstilskud til selvejende institutioner og andre offentlige myndigheder 
 
I øvrigt henvises til det i kapitel 7, afsnit 7.0, omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der 
ikke bør foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer, 
som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af regionens regnskab. 
 
2 (statsrefusion) og 7 (finansiering) 
De generelle tilskud fra staten, de aktivitetsafhængige tilskud fra staten og kommunerne 
på sundhedsområdet, den objektive finansiering fra kommunerne på social- og special-
undervisningsområdet samt kommunernes udviklingsbidrag på funktionerne 1.90.90-93, 
2.90.91 og 3.90.90-91 registreres under dranst 7 (finansiering). Under dranst 2 (statsre-
fusion) registreres som nævnt alene indtægter fra refusionsordningerne samt visse til-
skud fra staten og fra EU, hvor dette er autoriseret på grupperingsniveau i kontoplanen. 
Øvrige tilskud og betalinger fra staten registreres under dranst 1 (drift). 
 
4 (renter) 
Dranst 4 (renter) optræder alene på funktionerne 5.10.05 – 5.75.78. 
 
7 (finansiering) 
Dranst 7 (finansiering) anvendes ved registrering af generelle tilskud fra staten (funktio-
nerne 1.90.90, 2.90.91 og 3.90.90), kommunernes udviklingsbidrag (funktion 3.90.91), 
de aktivitetsafhængige tilskud fra staten og kommunerne på sundhedsområdet (funktio-
nerne 1.90.92-93), samt de objektive finansieringsbidrag på social- og specialundervis-
ningsområdet (funktion 2.90.90). 
 
8 (aktiver) og 9 (passiver) 
Dranst 8 (aktiver) og dranst 9 (passiver) anvendes udelukkende ved registrering af ak-
tivdelen og passivdelen af hovedkonto 6. 


