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Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske
virksomhed, den centrale tværgående administration og planlægningsvirksomhed, diverse omkostninger og indtægter samt lønpuljer og valg.
For registreringen af administrative omkostninger og indtægter gælder følgende hovedregler:
•

Omkostninger og indtægter vedrørende den centrale tværgående administration
registreres alene på hovedkonto 4, såfremt der er tale om tværgående opgavetyper, der ikke entydigt kan henføres til ét af de tre områder. Dette gælder, uanset
om den centrale administration er samlet på regionsgården, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder.

•

Omkostninger og indtægter vedrørende den administration, som foregår på og
vedrører den enkelte institution, registreres under institutionen.

•

Lønomkostninger til medarbejdere med administrative opgaver registreres på hovedkonto 4, såfremt medarbejderen fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med tværgående opgaver, der ikke entydig kan henføres til ét af tre regionale
hovedområder.

De tre regionale hovedområders andele af regionens omkostninger til fælles formål og
administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra
hovedkonto 4 til de enkelte områder på hovedkonto 1-3, hvor beløbene debiteres ved
brug af art 0.5 eller art 9.1-9.4. På hovedkonto 4 krediteres beløbene funktion 4.70.99
ved brug af art 0.9 eller debiteres ved brug af art 9.7 Interne indtægter (negativ udgift).
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbaserede principper, mens der i budgettet og regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede principper.

POLITISK ORGANISATION
4.10.01 Fælles formål

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 4.10.02-4.10.04, f.eks. modtagelse af delegationer m.v.

4.10.02 Regionsrådsmedlemmer

På denne funktion registreres alle omkostninger vedrørende regionsrådsmedlemmer,
herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseomkostninger, omkostninger til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn
til formænd, m.v. Funktionen omfatter såvel omkostninger vedrørende medlemmernes
deltagelse i regionens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.
Vederlag m.v., som er skattepligtig indkomst hos modtageren, registreres under hovedart 1, mens andre ikke-skattepligtige godtgørelser og lignende registreres under art
4.0.
Der er autoriseret en driftsgruppering 040 til registrering af vederlag mv. til politikere.

Budget- og regnskabssystem for regioner
Dato: Juni 2018

4.4 – side 2
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019

4.10.04 Valg m.v.

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende regionsrådsvalg.
Diæter til valgstyrere, valgsbestyrelsesmedlemmer og tilforordnede registreres under
hovedart 1, såfremt disse er ansat i regionen, og under art 4.0, såfremt disse ikke er
ansat i regionen.

ADMINISTRATIV ORGANISATION
4.20.12 Sekretariat og forvaltninger

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende tværgående funktioner, som ikke kan henføres på ét de tre regionale aktivitetsområder. Det gælder bl.a.
for:
•
•
•

regionsrådets sekretariat,
regionsdirektørens kontor og sekretariat,
forskellige centrale funktioner vedrørende alle regionens sektorer (HR, økonomi,
regnskab, indkøb (herunder Regionernes Fælles Indkøb (RFI)), kommunikation,
ejendomsadministration, IT og telefoni)

På funktionen registreres endvidere omkostninger til løn til ansatte i tværgående og
fællesadministrative enheder samt omkostninger til kontorhold, herunder kontorinventar, kontorartikler mv., for disse tværgående administrative enheder.
Herudover registreres omkostninger til drift og indre og ydre vedligeholdelse af ejendomme, der anvendes til tværgående og fælles administration, herunder vand, varme,
el, rengøring, vagt, intern service, kantinedrift mv.
Endvidere omfattes omkostninger til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr.
regionrådets sekretariat, regionsdirektøren og de tværgående administrative enheder.
Derudover omfattes omkostninger til tværgående administrationen - fx revision og kontingent til Danske Regioner.
De direkte henførbare omkostninger, der entydigt kan relateres til ét af de tre regionale
aktivitetsområder, skal registreres på relevant funktion på de enkelte hovedkonti.

4.20.13 Fælles IT

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende IT i tværgående
og fællesadministrative enheder, der vedrører flere regionale aktivitetsområder. Det kan
fx være løn- og økonomisystemer.
Udgifter til IT på sundhedsområdet registreres på funktion 1.50.36 (ekskl. psykiatri) og
1.50.37 (psykiatri), mens udgifter til IT på det sociale område registreres på funktion
2.60.40 og udgifter til IT på det regionale udviklingsområde registreres på funktion
3.70.63.
IT omfatter applikationsdrift og –udvikling, IT-support og –drift, netværksinfrastruktur
(herunder telefoni), data center services (herunder server, lagerplads, backup) mv.
Endvidere omfattes generelle IT-relaterede aktiviteter som fx IT-strategi, styring og
planlægning.
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LØNPULJER m.v.
4.30.21 Løn- og barselspuljer

Denne funktion benyttes til budgettering af omkostningerne vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokalog cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Omkostningerne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige omkostninger til løn,
herunder f.eks. omkostninger til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de
funktioner, som omkostningerne vedrører.
Ikke fordelte omkostninger til lønpuljer skal i forbindelse med budgetvedtagelse og
regnskabsaflæggelse fordeles på områderne på hovedkonto 1-3 med en af regionen
fastsat fordelingsnøgle.

TJENESTEMANDSPENSIONER
4.40.31 Tjenestemandspensioner

På funktionen registreres udgifter til udbetalte tjenestemandspensioner ved brug af art
5.1. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet.
En indbetaling fra et pensionsselskab til hel eller delvis dækning af pensionsudbetalinger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1. I omkostningsregnskabet
indebærer dette for forsikrede regioner, at funktionen skal krediteres med nettoudbetalingen (pensionsudbetaling til tjenestemænd minus indbetaling fra forsikring) og debiteres 6.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9.
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Evt. nettoudgift til pensionsforsikringspræmier (inkl. bonus) registreres også på funktionen men med brug af art 1. Ligeledes registreres på funktionen pensionsoverførsler ved
tjenestemænds jobskifte (i omkostningsregnskabet betalende region: kredit, modtagende region: debet). Begge typer af kontering har modpost på opgørelsen af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd på funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser.
Idet pensionsudbetaling ikke indebærer en omkostning i omkostningsregnskabet, men
blot at pensionsforpligtelsen nedbringes, neutraliseres udbetalingerne ved at kreditere
funktionen med anvendelse af art 0.3 og debitere funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser.
På funktionen er der autoriseret følgende driftsgruppering:
050

Udbetaling af pension til tjenestemænd fratrådt før 1.1.2007
Her registreres omkostninger til udbetaling af pensioner til tjenestemænd, der er
fratrådt de tidligere amtskommuner før 1.1.2007 med ret til aktuel eller opsat pension, jf. § 3 i bekendtgørelse om tjenestemandsforpligtelser i forbindelse med
kommunalreformen.

Der er ligeledes under dranst 2 autoriseret en gruppering 050 til registrering af den refusion, som staten yder regionerne for omkostninger, der registreres på driftsgruppering
050, jf. § 4 i bekendtgørelse om tjenestemandsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.
Omkostningerne til tjenestemænd svarende til ændringen i pensionsforpligtelsen debiteres på de relevante omkostningssteder, hvor disse er autoriserede, ellers på funktionen under hovedkonto 1-4 ved anvendelse af art 0.3. Omkostningerne beregnes som et
procenttillæg på 20,3 % af den pensionsgivende løn for den tjenestemandsansatte
medarbejder. Omkostningerne krediteres på funktion 6.72.90, gruppering 001, Ikkeforsikringsdækkede tjenestemandspensioner.
Undtaget fra autoriseringen af en skønsmæssigt fastsat omkostning til tjenestemandspension på 20,3 % af den pensionsgivende løn til tjenemandsansatte er de institutioner,
som leverer ydelser under rammeaftalerne på social- og specialundervisningsområdet.
Her gælder den fastsatte omkostning via de indgåede rammeaftaler. Disse omkostninger konteres derudover i overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssystem for regioner.

DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER
4.60.51 Øvrige omkostninger og indtægter

På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 4.20.12-4.40.31.

4.60.52 Interne forsikringspuljer

Denne funktion benyttes, hvis regionen har etableret en tværgående intern forsikringsordning. Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på
længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne kan registreres ved brug af hovedart 0 beregnede
omkostninger.
I stedet for at anvende interne arter kan forsikringsordningen håndteres ved, at der forlods i forbindelse med budgetudarbejdelsen foretages en reduktion af bevillingerne
svarende til værdien af forsikringspræmierne, der placeres på funktion 4.60.52.
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Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger mv. registreres ved brug af eksterne arter
på de relevante grupperinger på funktion 4.60.52 eller direkte på funktionen.
Det præciseres, at de administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 4.20.12 Sekretariat og forvaltninger.
På funktionen anvendes de autoriserede tværgående grupperinger til henholdsvis arbejdsskader, patientskader, inventar- og tyveriforsikringer samt forsikring vedrørende
ejendomme:
030 Arbejdsskader
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med ansattes arbejdsskader
220 Patientskadeerstatning, sygehuse
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med skadeserstatning for patienter på
de regionale sygehuse.
230 Patientskadeerstatning, praksis og privat sygehus
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med skadeserstatning for patienter i
behandling hos praktiserende læger og på private hospitaler.
320 Drift og vedligeholdelse
Her registreres bl.a. udgifter og indtægter vedrørende inventar- og tyveriforsikringer.
410 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold
Her registreres bl.a. udgifter og indtægter vedrørende forsikringer relateret til regionens
ejendomme.

OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1-3
4.70.99 Overførsel - Fælles formål og administration

De tre regionale hovedområders andele af regionens omkostninger og indtægter til
fælles formål og administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra hovedkonto 4 til de enkelte områder på hovedkonto 1-3.
For at vise en korrekt opdeling af hovedkonto 1- 3 på de udgiftsbaserede poster (hovedart 1-9) og de omkostningsbaserede poster (hovedart 0), er det nødvendigt at fordelingen/omposteringen af de omkostningsbaserede poster fra hovedkonto 4 skal ske via
hovedart 0, mens de udgiftsbaserede poster fordeles ved brug af hovedart 9. Overførelsen sker på gruppering 730 Interne overførsler. I forhold til hovedkonto 2 sker overførslen i alle tilfælde ved brug af hovedart 9.
Endvidere anvendes dranst 1 ved overførsel af drift og dranst 3 ved overførsel af anlæg.
På denne funktion krediteres beløbene ved brug af art 0.9 eller debiteres ved brug af art
9.7 Interne indtægter (negativ udgift), gruppering 730 Interne overførsler og relevant
dranst-værdi. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.

