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2.4 Gruppering 
 
Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af 
udgifterne og indtægterne inden for den enkelte funktion. 
 
Kontoplanen indeholder en række specifikke autoriserede grupperinger. Disse gruppe-
ringer har kun relevans for en given funktion. Det drejer sig især om tilfælde, hvor de 
centrale myndigheder ønsker at kunne uddrage specifikke oplysninger af de regionale 
regnskaber. Som supplement er der autoriseret en tværgående grupperingsstruktur, 
som skal anvendes på alle funktioner, med mindre andet er anført. Det giver mulighed 
for at trække oplysninger om generelle udgifter og omkostninger, der vedrører den regi-
onale serviceproduktion, og som går på tværs af funktioner. 
 
Det skal bemærkes, at både de specifikke og tværgående autoriserede grupperinger er 
udtømmende. Det vil sige, at der ikke er mulighed for regionerne at anvende uautorise-
rede grupperinger.  
 
Konteringsreglerne for de specifikke autoriserede grupperinger er beskrevet under de 
relevante funktioner, og konteringsreglerne for den tværgående grupperingsstruktur står 
beskrevet efter nedenstående oversigt over den tværgående grupperingsstruktur:  
 

  010 Personale 
  015 Servicejob 
  016 Løntilskud 
  017 Andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger 
  020 Kurser 
  030 Arbejdsskader 
   
  110 Materiale- og aktivitetsudgifter 
  310 Anskaffelser, inventar, apparatur 
  320 Drift og vedligeholdelse 
  410 Ejendomsudgifter 
  420 Forsyning 
 
  710 Tilskud og kontingenter 
  720 EU-tilskud 
  730 Interne overførsler  
  790 Andet 
 
  810 Betalinger - andre regioner 
    820 Betalinger – private sygehuse og institutioner  
  830 Betalinger – kommuner 
  840 Betalinger – staten 

 
Konteringsreglerne for de specifikke autoriserede grupperinger i kontoplanen beskrives 
under de relevante funktioner i kapitel 4. Konteringsreglerne for den tværgående konto-
plan under ”dranst”-betegnelsen ”drift” beskrives i det følgende. Herefter følger de gene-
relle regler for grupperinger under ”dranst”-betegnelserne: statsrefusion, anlæg, renter 
og finansforskydninger, finansiering, samt aktiver og passiver. 
 
 
Drift 
Regionerne skal anvende de specifikt autoriserede grupperinger på de enkelte funktio-
ner samt den tværgående grupperingsstruktur. Det betyder, at anvendelsen af de auto-
riserede grupperinger er udtømmende for regionens udgifter og indtægter. 
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De særligt autoriserede grupperinger under dranst 1 (drift), som ikke fremgår af den 
tværgående grupperingsstruktur, fremgår altid af den autoriserede kontoplan på de 
funktioner, hvor de forekommer. 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de autoriserede tværgående 
grupperinger 
  
 
010 Personale 

Her registreres alle udgifter og indtægter, der vedrører aflønning af personale. 
Det omfatter betaling for lønsystemer, fratrædelsesgodtgørelse, vikarbureauer, 
pensionsforsikringspræmier, jubilæumsgratiale, lægeerklæringer, BST, vel-
færdsforanstaltninger for personale, honorar til personale ikke ansat i regionen, 
afløserkorps, udlån af personale, lønrefusioner, tjenestekørsel, diæter – 
time/dagpenge, ansvarsforsikring, rejseforsikring, personalerelateret konsulent-
bistand, telefongodtgørelse og direkte udbetalt pension.  

 
015 Servicejob 

Her registreres regionernes udgifter/omkostninger vedrørende personer ansat i 
servicejob, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob.  
 
Det bemærkes, at servicejobordningen er ophørt, jf. Lov nr. 140 af 25. marts 
2002, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye service-
job efter den 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede op-
rettede og besatte servicejobs.  
 
På funktionen konteres desuden aftaler om jobtræning og puljejob indgået før 1. 
juli 2003. 

 
016 Løntilskud 

Her registreres regionernes udgifter og indtægter til ansættelse af forsikrede le-
dige i jobs med løntilskud (tidligere jobtræning) i regionerne, jf. § 51, stk. 1 i Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet, som regionen modtager fra 
kommunen, registreres også her. 

 
017 Udgifter til andet tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillin-

ger, jf. § 56 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 
og § 2, stk. 4 i lov nr. 176 af 27. februar 2007 

Her registreres udgifter/omkostninger, som regionen pådrager sig i det tilfælde, 
at regionen ikke opfylder kvoten for løntilskudspladser og ikke rettidigt kan stille 
en løntilskudsplads til rådighed efter at være anmodet herom, jf. § 56 i lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 4 i 
Lov nr. 176 af 27. februar 2007. 
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020 Kurser 

Her registreres alle udgifter og indtægter, der vedrører uddannelse af personale 
udover sygehusvæsenets interne uddannelsessystem af læger og andet sund-
hedspersonale. Det kan være eksterne kurser, konferencer og seminarer. Det 
omfatter også udgifter til undervisningsmateriale, transport relateret til kurset, 
diæter og time/dagpenge relateret til kurset.  

 
 
030 Arbejdsskader 
  Her registreres udgifter og indtægter forbundet med ansattes arbejdsskader. 
 
110 Materiale- og aktivitetsudgifter 

Her registreres udgifter og indtægter til vareforbrug og tjenesteydelser knyttet til 
den pågældende aktivitet, som ikke er dækket af de specifikke grupperinger 
120-150 på hovedkonto 1. Det kunne eksempelvis være fødevarer, aviser, kon-
torartikler, telefon, konsulentbistand, revision, advokatudgifter, repræsentation, 
tryksager, rengøringsartikler mv.   

 
310 Anskaffelser, inventar, apparatur 

 Her registreres udgifter og indtægter til hjælpemidler og reservedele, Maskiner 
/TA, Undersøgelsesapparatur, EDB-maskiner og programmer, Senge og sen-
geudstyr, Sterilisationsudstyr, Kommunikationsanlæg, Kunst/udsmykning, Be-
handlingsudstyr og reservedele, Kørende materiel, Kontormaskiner, Rengø-
ringsmaskiner, Køkkenudstyr og –maskiner, Radio-TV-anlæg og salg af gam-
melt inventar. 

 
320  Drift og vedligeholdelse 

 Her registreres udgifter og indtægter til drifts- og vedligeholdelsesudgifter i for-
bindelse med anskaffet IT-udstyr, inventar og materiel. Det kunne eksempelvis 
være benzinudgifter, reparationsudgifter, inventar- og tyveriforsikringer, li-
censer, og lignende. 
 

410 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold 
 Her registreres udgifter og indtægter til vagtselskaber, renholdelse, skadedyrs-
bekæmpelse, vedligeholdelse af have og vejanlæg, brandsikkerhed, forsikring 
relateret til ejendommen, vedligeholdelse af ejendommen, renovation, bortkør-
sel af affald, lejeindtægter, tekniske anlæg og installationer, køle- fryseanlæg, 
ventilationsanlæg, vedligeholdelse af tekniske anlæg og ejendomsskat. 

 

420 Forsyning  

På grupperingen registreres alle udgifter og indtægter til varme, vand, el og øv-
rige drivmidler.  

 
710 Tilskud og kontingenter 
 
720 EU tilskud 
 
730 Interne overførsler 
Grupperingen anvendes i forbindelse med, at der både i budget og regnskab skal over-
føres andele af fælles formål, administration og renter fra hovedkonto 4 og 5 til hoved-
konto 1-3. 

 
790 Andet 

Her registreres udgifter og indtægter, der ikke kan registreres på de øvrige grup-
peringer i den autoriserede grupperingsstruktur, f.eks. arv og donation. 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                     2.4  - side  4 
  
Dato: 30. marts 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 
 
 
810 Betalinger til og fra andre regioner 
 
820 Betalinger til og fra private sygehuse, sociale institutioner og udenlandske stats-

borgere mv. 
 
830 Betalinger til og fra kommuner 
 
840 Betalinger til og fra staten 
 
 
Statsrefusion 
Grupperingerne under dranst 2 (statsrefusion) er altid autoriserede enten i form af tvær-
gående grupperinger eller særligt autoriserede grupperinger på den enkelte funktion.  
 
De særligt autoriserede grupperinger under dranst 2 (statsrefusion), som ikke fremgår 
af den tværgående grupperingsstruktur, fremgår altid af den autoriserede kontoplan på 
de funktioner, hvor de forekommer. 
 
Der er under dranst 2 autoriseret følgende tværgående grupperinger 
 
 051 Servicejob 
 052 Berigtigelser angående servicejob 
 053 Løntilskud 
 054 Berigtigelser angående løntilskud 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de autoriserede tværgående 
grupperinger 
 
051  Servicejob  

Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud, jf. lov om op-
hævelse af lov om servicejob. Der er under dranst 2 autoriseret tværgående 
gruppering 051 til registrering af det statslige tilskud til regionernes ansættelse af 
forsikrede ledige i servicejob.  

 
052 Berigtigelser angående servicejob 

Der er derudover på dranst 2 yderligere en autoriseret tværgående gruppering 
052 Berigtigelser angående servicejob. 
 

053 Løntilskud 
Ved ansættelse af forsikrede ledige i et job med løntilskud i regionerne udbetaler 
staten et tilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er under dranst 2 
autoriseret tværgående gruppering 053 til registrering af det statslige tilskud til 
regionernes ansættelse af forsikrede ledige i jobs med løntilskud. 

 
054 Berigtigelser angående løntilskud 

Der er derudover på dranst 2 yderligere en autoriseret tværgående gruppering 
054 Berigtigelser angående løntilskud. 

 
Anlæg 
For alle anlægskonti er der autoriseret følgende generelle grupperinger: 
 
  010 Anlægstilskud 
  020 Køb/salg af jord 
  030 Køb/salg af bygninger 
  040 Ejendomme 
  050 Anskaffelser, inventar, apparatur 
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Til de enkelte grupperinger kan knyttes følgende korte beskrivelse: 
 
010 Anlægstilskud 
I udgiftskolonnen for denne gruppering registreres anlægstilskud til selvejende/private 
institutioner eller andre offentlige myndigheder. I indtægtskolonnen registreres tilskud 
fra andre offentlige myndigheder samt fra private til det pågældende anlæg. 
 
020 Køb/salg af jord 
Under denne gruppering registreres udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg 
af arealer og grunde. Hvor regionen i forvejen ejer de arealer eller grunde, der tages i 
anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder, registreres værdien af de pågældende 
ejendomme ikke som anlægsudgift under de enkelte anlægsarbejder.  
 
030 Køb/salg af bygninger 
Grupperingen anvendes på tilsvarende måde som gruppering 020. Afgørende for, om 
der skal ske registrering på gruppering 020 eller 030 er, om jord eller bygninger udgør 
den økonomisk største andel. 
 
040 Ejendomme 
Grupperingen anvendes til registrering af anlægsudgifter vedrørende ejendomme. Ved 
køb og salg af ejendomme anvendes gruppering 020 eller 030. 
 
050 Anskaffelser, inventar, apparatur 
Under denne gruppering registreres anskaffelser, inventar og apparatur, som defineres 
som anlæg.  
 
De ikke-autoriserede grupperingsnumre kan anvendes frit af den enkelte region. 
 
 
Renter 
Der er autoriseret grupperinger under dranst 4 (renter) på hovedkonto 5 Renter m.v. De 
autoriserede grupperinger fremgår af kontoplanen i kapitel 3. 
 
 
Finansiering 
Der er autoriseret grupperinger under dranst 7 (finansiering) på hovedkonto 1 Sundhed 
og hovedkonto 2 Social og specialundervisning.  
 
Renteudgifter og -indtægter vedrørende investeringer i en moderne sygehusstruktur 
registreres på projektspecifikke grupperinger, der fastsættes af Indenrigs- og Boligmini-
steriet. De projektspecifikke grupperinger anvendes på funktion 5.32.27 Deponerede 
beløb for lån m.v. og 5.55.78 Gæld vedr. kvalitetsfondsinvesteringer. 
 
Aktiver og passiver 
Der er autoriseret grupperinger under dranst 8 (aktiver) på hovedkonto 6 Balance. Det 
samme gælder dranst 9 (passiver), hvor der ligeledes findes autoriserede grupperinger 
på hovedkonto 6.  
 
Investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018 forudsættes finansie-
ret med tilskud fra kvalitetsfonden, regional egenfinansiering og låneadgang. Disse 
midler registreres i 2010 på en særskilt konto i et pengeinstitut, mens de fra 2011 depo-
neres på en særskilt konto i et pengeinstitut. Midlerne frigives i takt med at udgifterne, 
der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes. Inden-
rigs- og Boligministeriet autoriserer i forbindelse med tilsagn til det pågældende projekt 
en gruppering til hensættelser og en gruppering til frigivelsen. Der anvendes projekt-
specifikke grupperinger, der fastsættes af Indenrigs- og Boligministeriet, på følgende 
funktioner: 6.32.27, 6.51.53 og 6.55.78. 


