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2.3 Ejerforhold og omkostningssted 
 
Ejerforhold 
Ejerforholdet er fastlagt ved den 2. overskrift i kontoplanen. Der sondres mel-
lem tre former for ejerforhold 
 
• Egne 
• Selvejende/private 
• Andre offentlige myndigheder 
 
Ejerforhold er ikke medtaget i den autoriserede kontoplan i kapitel 3. 
 
Registreringen af ejerforholdet er autoriseret på de funktioner i kontoplanen, 
hvor der optræder andre ejerforhold end Egne. Ejerforholdet skal i disse til-
fælde anføres i den ovenfor viste rækkefølge. 
 
Om de enkelte former for ejerforhold skal bemærkes følgende: 
 
Ejerforholdet Egne dækker over ordninger eller institutioner, hvor såvel drift 
som regnskabsfunktion henhører under den pågældende kommune. Betegnel-
sen Egne omfatter endvidere ordninger og institutioner, som har flere kommu-
ner som serviceområde (f.eks. en fælleskommunal ordning). I det omfang, 
kommunen alene er regnskabsførende for en given institution med tilknyttet 
overenskomst, skal registreringen dog ikke ske under dette ejerforhold, jf. ne-
denfor. 
 
Ejerforholdet Selvejende/private benyttes ved ordninger eller institutioner, som 
drives i selvejende eller privat regi, og som opnår drifts- og anlægstilskud fra 
kommunen. Som hovedregel vil der være tale om et overenskomstforhold mel-
lem kommunen og de pågældende institutioner. 
 
Selvejende og private institutioner optages i de kommunale budgetter og regn-
skaber efter samme regler gældende for kommunale institutioner, såfremt der 
er indgået driftsoverenskomst mellem en kommune og den pågældende in-
stitution. 
 
Der er ingen faste bestemmelser mht. indholdet af en driftsoverenskomst. Ge-
nerelt vil en driftsoverenskomst medføre, at kommunalbestyrelsen vil have en 
betydelig indflydelse på institutionens drift, således at den selvejende/private 
institution er at sidestille med en kommunal institution. 
 
Som forhold, der kan beskrive en driftsoverenskomst, kan peges på: 
 
- Kommunalbestyrelsen godkender institutionens vedtægter. 

- Kommunalbestyrelsen har indflydelse på institutionens drift. For eksem-
pel med hensyn til antallet af institutionspladser og hvem disse står til rå-
dighed for, daglige åbningstider, antallet af stillinger og disses art, ansæt-
telse og afskedigelse af institutionens leder. 

- Kommunalbestyrelsen afholder institutionens driftsudgifter på grundlag af  
budgettet. 
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- Budget-, bogførings- og regnskabsprocedurer: budgetforslag udarbejdes af 
kommunalbestyrelsen med bistand fra institutionen. Institutionen er for-
pligtet til at overholde budgettet, om nødvendigt søge tillægsbevillinger og 
udføre løbende budgetkontrol. Parterne aftaler, hvem der beregner og ud-
betaler løn og varetager bogholderi og regnskabsføring. Kommunalbesty-
relsen godkender revisor. 

 
Institutionens budget og regnskab registreres hos den kommune, der har over-
enskomsten. Regnskabsføringen sker på de respektive funktioner under de re-
spektive hovedkonti med undtagelse af renter og afdrag, som registreres på ho-
vedkonto 7 og 8. 
 
Det samme gælder for anlægsposterne for selvejende og private institutioner 
(bortset fra private lederejede institutioner), der før anlægsarbejdernes påbe-
gyndelse er indgået en overenskomst med. I de tilfælde, hvor der ikke er en 
hovedoverenskomstkommune, skal det aftales, hvilken kommune der skal bud-
gettere og regnskabsføre vedrørende institutionen. 
 
For private lederejede institutioner medtages alene driftsudgifter og driftsind-
tægter i kommunens 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 kom-
munen. Herunder anføres f.eks. takstbetaling for ophold i institutioner, der hen-
hører under andre kommuner, amtskommuner, staten m.v., betaling for brug af 
fælleskommunale institutioner, der ikke drives af den pågældende kommune 
osv. 
 
Det bemærkes, at der i de af kommunerne benyttede økonomisystemer er knyt-
tet numre til overskrifterne vedrørende ejerforhold. 
 
Omkostningssted 
Kontonummerets 5., 6., 7. og 8. ciffer anvendes til opdeling af kommunens 
omkostningssteder. 
 
Angivelsen af omkostningssted er autoriseret for funktion 4.01 Somatiske sy-
gehuse og 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger. De enkelte sygehuskom-
muner skal således vælge stednummer for det enkelte sygehus inden for inter-
vallet 0200-7500. Fællesudgifter og -indtægter skal registreres på omkostnings-
sted 0001- 0100 eller på stednummer 7600-9999. 
 
Anvendelsen af omkostningssted er endvidere autoriseret i regnskabet på funk-
tion 3.01 Folkeskoler, 3.05 Skolefritidsordninger, 3.41 Gymnasier, 5.12 Vug-
gestuer, 5.13 Børnehaver, 5.14 Integrerede daginstitutioner og 5.15 Fritidshjem. 
Udgangspunktet er  her, at udgifter og indtægter til, hvad der må anses for insti-
tutionens kerneydelse er omfattet af den autoriserede registrering på omkost-
ningssted. Kerneydelsen defineres som den grundlæggende ydelse, der er for-
bundet med et pågældende funktionsområde, f.eks. pasning i en børneinstituti-
on. Udgifter og indtægter, der er nødvendige for at sikre den almindelige pro-
duktion af kerneydelsen – f.eks. udgifter til administration på institutionen, 
inventar, vand, varme, strøm indvendig vedligeholdelse og rengøring – er lige-
ledes omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted.  
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Udgifter til lokaler i sig selv, dvs. husleje, er derimod af hensyn til sammenlig-
neligheden ikke en del af den autoriserede omkostningsstedsregistrering og 
skal derfor ikke fordeles på omkostningssted. De nærmere konteringsregler for 
registrering på omkostningssted på de enkelte funktioner er omtalt i afsnit 4.3 
og afsnit 4.5. 
 
I de øvrige dele af kontoplanen er det frivilligt at anvende omkostningssted. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke ønskes en opdeling på omkostningssteder, benyttes 
stednummer 0000. 
 
I de tilfælde, hvor der ønskes en opdeling på omkostningssteder, er stednum-
merne  0001-0100 reserveret til fællesudgifter og -indtægter. 
 


