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Hovedkonto 3 Regional udvikling  
 
På hovedkonto 3 registreres omkostninger og indtægter vedrørende regionens opgaver 
i relation til kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø.  
 
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbasere-
de principper, mens der i regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede 
principper. 
 
På hovedfunktionerne 3.20 Kulturel virksomhed og 3.40 Uddannelse budgetteres og 
udgiftsføres tilsagn om tilskud med hele det beløb, der gives tilsagn for i det år, hvor 
retligt bindende tilsagn gives, uanset om en del af udbetalingen falder i senere år.  Ret-
ligt bindende tilsagn om projekttilskud bogføres resultatopgørelsen på relevant funktion, 
gruppering 001 og ved brug af art 5.9. I tilfælde af et projekt er medfinansieret af EU, 
indtægtsføres den forventede EU-refusion samtidig med afgivelse af retligt bindende 
tilsagn. 
 
KOLLEKTIV TRAFIK  

3.10.01  Tilskud til trafikselskaber 
Her registreres regionens tilskud til trafikselskabet, jf. § 3 i lov om trafikselskaber.  
 
Regionens tilskud registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
På funktionen er følgende autoriseret gruppering: 
  

001 Tilskud til trafikselskaber, der vedrører ydelser udført af private le-
verandører 

 
Her registreres den del af regionens tilskud til trafikselskaber, der vedrører 
ydelser udført af private leverandører. Trafikselskabet skal udspecificere hvor 
stor en del af regionens tilskud til trafikselskabet, der vedrører betaling for 
ydelser udført af private leverandører.  
 

KULTUREL VIRKSOMHED  

3.20.10  Tilskud til kulturelle aktiviteter 
På funktionen registreres tilskud til enkeltstående kulturelle aktiviteter. Der er autorise-
ret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om tilskud. 
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UDDANNELSE  

3.40.30  Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
Her registreres regionens omkostninger til uddannelsesinstitutioner (gymnasier, VUC, 
social- og sundhedsskoler m.v.) i forbindelse med finansiering af lokale udviklingspro-
jekter og andre typer af projekter med udviklende og uddannelsesfremmende sigte på 
institutionerne.   
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
Administration i forbindelse med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres 
på 3.60.51.  
 
Tilskud til institutioner registreres med art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler.  
 
 
MILJØ  

3.50.40  Jordforurening 
Her registreres regionens omkostninger til jordforurening. Administration i forbindelse 
med koordinations- og planlægningsfunktioner registreres på hovedkonto 3.60.51.  
 
3.50.41  Råstoffer 
Her registreres regionens driftsomkostninger vedrørende råstofområdet. Administrati-
ons- og planlægningsopgaver i forbindelse hermed registreres på 3.60.51. 
 
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER  

3.60.50  Øvrige omkostninger og indtægter 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funk-
tionerne 3.10.01-3.50.41.  
 
3.60.51 Central og decentral administration af regional udvikling. 
Administrationen af regional udvikling omfatter centrale og decentrale enheder i forbin-
delse med administrationen af det regionale udviklingsområde fx direktøren for det regi-
onale udviklingsområde og dennes kontor/sekretariat og funktioner på området, der 
entydigt kan henføres, til dette vedr. HR, økonomi, regnskab, indkøb, kommunikation, 
ejendomsadministration, it og telefoni. Såfremt sidstnævnte opgaver løses på tværs af 
de regionale aktivitetsområder, registreres udgifter og indtægter på funktionerne 
4.20.12. 
 
Herudover registreres udgifter til sekretariatsbetjeningen af de regionale vækstfora, jf. § 
8 i lov om erhvervsfremme. 
 
Varetagelsen af de øvrige faglige opgaver på det regionale udviklingsområde betragtes 
ikke som administration, da de ikke vedrører den overordnede ledelse og styring eller 
støttefunktioner knyttet hertil. Det samme gælder for myndighedsopgaver på fx råstof- 
og miljøområdet. 
 
Lønomkostninger vedr. den centrale og decentrale administration af det regionale ud-
viklingsområde opgøres med udgangspunkt i, at alle medarbejdere i de dedikerede 
administrative enheder betragtes som administrative medarbejdere. 
 
Endvidere registreres udgifter til kontorhold i de centrale og decentrale administrative 
enheder vedr. det regionale udviklingsområde samt drift og vedligeholdelse af fysiske 
rammer, der anvendes til administration af området, herunder vand, varme, el, rengø-
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ring, vagt, intern service, kantinedrift mv. Udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse 
registreres på funktionerne 4.20.12, såfremt der i ejendommen varetages opgaver vedr. 
flere af de regionale aktivitetsområder. 
  
Herudover omfattes udgifter til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr. ansatte 
dedikerede i administrative funktioner på området 
. 
Den decentrale administration i form af personale ansat på institutioner, der løser admi-
nistrative opgaver og som ikke er ansat i dedikerede administrative enheder, omfatter 
følgende stillingsgrupper:  
 

• Administrative chefer  
• Kontor- og it-personale  
• Administrative akademikere defineret som:  
o Jurister og økonomer  
o Civiløkonomer  
o Handelsjurister  
o Chef- og specialkonsulenter  

 
Såfremt listen fraviges, skal det dokumenteres. 
 
Omkostninger vedrørende øvrig drift for personer, der ikke er ansat i dedikerede enhe-
der, registreres kun, hvis disse direkte kan henføres til de decentrale administrative 
årsværk. 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
3.70.63  Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale 

udviklingsopgaver  
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 0.5 og 
art 9.1-9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og admini-
stration fra funktion 4.70.99.  
 
Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de regionale aktivi-
tetsområders belastning af fællesområdet.  
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ANDEL AF RENTER  

3.80.70  Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 0.5 eller art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteomkostnin-
ger og –indtægter fra 5.90.99,  jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
3.80.71 Indbetalinger af rentetilskrivning til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. 
regional udvikling 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 9.1 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af rentetilskrivningen på opspa-
ringen i Lønmodtagernes Feriemidler, der er registreret på funktion 5.55.73. 
 
FINANSIERING   

3.90.90  Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af de regionale 
udviklingsopgaver, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af art 8.6 Statstilskud. 
 
3.90.91  Kommunale udviklingsbidrag 
På denne funktion registreres udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver, der betales af kommunerne i regionen, jf. § 7 og 19 i lov om regionernes 
finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af hovedart 8 Finansind-
tægter 


