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Til alle regioner 

Orientering om 23. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystem 
for regioner 

Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bilag til cirkulære nr. 9711 af 

9. august 2019 om budget- og regnskabssystem for regioner:

Kapitel 3 og 4 

1. Ændringer som følge af ny ferielov

2. Ændret betegnelse for funktion 1.90.93

Kapitel 7 

3. Balanceposterne skal fordeles på de tre regionale hovedområder samt fælles

formål og administration

Alle kapitler 

4. Øvrige ændringer og præciseringer

Ad 1. Ændringer som følge af ny ferielov 

Lov nr. 60 af 30. januar 2018 udmønter den politiske aftale om ny ferielov, der indfø-

rer et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på.  

Fra september 2020 er der indført et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor 

lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.  

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de 

tidligere regler – have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkel-

te på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes løbende i 

takt med, at ferien optjenes. Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års 

betalt ferie (svarende til ti uger) i det første år med samtidighedsferie. For at undgå 

afholdelsen af to ferieår samtidigt, er det besluttet at indefryse de feriemidler, der op-

tjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår 

opgøres til et ferietilgodehavende, der som udgangspunkt modtages, når lønmodtage-

ren når folkepensionsalderen. 
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Arbejdsgiverne, herunder regioner, kan vælge mellem følgende måder at afvikle op-

sparede feriemidler på: 

a. Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at 

medarbejderne får opsparingen udbetalt – dvs. fordelt over ca. 60 år.  

b. Betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.  

Arbejdsgiverne kan på ethvert tidspunkt efter 2020 vælge at indbetale for en eller flere 

medarbejdere (fx når en medarbejder fratræder) eller hele deres resterende mængde 

indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.  

For regnskab 2019 og 2020 skal regionerne omkostningsføre de opsparede feriemidler 

i overgangsperioden på de respektive omkostningssteder under hovedkonto 1-4 med 

modpost på en ny funktion 6.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. 

I forbindelse med betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler fra juli 2021 skal disse 

håndteres som afdrag på lån. 

Betalingen af rentetilskrivningen af de opsparede feriemidler skal ske over hovedkonto 

5, hvor der oprettes en ny funktion 5.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. Betalingen af 

rentetilskrivningen fordeles til følgende nye funktioner, som ikke vil være omfattet af 

udgiftsloftet for henholdsvis sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde: 

 1.80.61 Indbetalinger af rentetilskrivning til Lønmodtagernes Feriemidler 

vedr. sundhed 

 3.80.71 Indbetalinger af rentetilskrivning til Lønmodtagernes Feriemidler 

vedr. regional udvikling 

Renteudgiften på funktion 5.55.73 fordeles forlods til de nye funktioner 1.80.61 og 

3.80.71 før fordeling af de samlede renteudgifter på hovedkonto 5. I lighed med gæl-

dende regler for fordeling af renteudgifter, fordeles disse ikke til hovedkonto 2 og 4. 

Den løbende rentetilskrivning registreres på funktion 6.55.73 med modpost på funkti-

on 6.55.99 Balancekonto. 

I boks 1 nedenfor er vist et konteringseksempel. 
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Boks 1  

Konteringseksempel vedr. de opsparede feriemidler i overgangsåret 

År 2019 og 2020 

Funktion 1.10.01 Somatiske sygehuse 

 

Funktion 6.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

10001) (art 0.7) 

  
 

10001) (art 0.9) 

     
År 2021 

    

     
Funktion 1.80.61 Indbetalinger af rentetilskrivning 

til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. sundhed 

 

 

23d) (art 9.1) 

  
 

 

    
 

Funktion 5.55.73 Lønmodtagernes feriemidler 

 

Funktion 5.90.99 Overførsel - renter 

23b) (art 6) 

  

-23d) (art 9.7)   

   
  

Funktion 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter mv. 

 

Funktion 6.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler 

  482) (art 6) 

 

482) (art 6) 10001) 

 

23b) (art 6) 

 

23c) (art 0.7) 23a) (art 0.7) 

   
 

204) (art 0.7) 

   
  

Funktion 6.55.99 Balancekonto 

 

  

23a) (art 0.9) 23c) (art 0.9) 
  

204) (art 0.9)   

  
 

  

 
  

Noter: 

    1) Optjente feriepenge i overgangsåret (1. september 2019 - 30. august 2020). Optjeningen omkostningsføres på de respekti-
ve omkostningssteder på hovedkonto 1-4. Der er som eksempel anvendt funktion 1.10.01 Somatiske sygehuse 
2) Opkrævning af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodta-
gernes Feriemidler. 
3a) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodta-
gernes Feriemidler. Posteringen kan evt. udelades, da den går ud mod postering 3c. 
3b) Betaling af indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra 
Lønmodtagernes Feriemidler. 
3c) Betaling af indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra 
Lønmodtagernes Feriemidler, nedbringer gælden til fonden. Posteringen kan evt. udelades, da den går ud mod postering 3a. 
3d) Overførsel af udgifter fra hovedkonto 5 til hovedkonto 1 og 3 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er simplifice-
ret forudsat i eksemplet, at hele udgiften vedrører sundhedsområdet. 
4) Indeksering af feriepenge fra overgangsåret for medarbejdere, der endnu ikke har ret til at få feriepengene udbetalt fra 
Lønmodtagernes Feriemidler. 

 

  

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2019. 

Ad 2. Ændret betegnelse for funktion 1.90.93 

Ved lov nr. 1713 af 27. december 2018 er det tidligere statslige aktivitetsafhængige 

tilskud med virkning fra 1. januar 2019 ændret til et resultatafhængigt tilskud til regi-

onernes sundhedsvæsen. Betegnelsen for funktion 1.90.93 ændres derfor til ”resultat-

afhængigt tilskud fra staten”. 

Ændringen har virkning fra regnskab 2019. 

Ad 3. Balanceposterne skal fordeles på de tre regionale hovedområder 

samt fælles formål og administration 
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Ved orienteringsskrivelse af 26. juni 2018, pkt. 11, blev det fastsat, at balanceposterne 

skal fordeles på de tre regionale hovedområder. Der måtte herefter ikke længere ske en 

fordeling til ”fælles formål og administration”. 

Det viser sig imidlertid, at denne ændring giver flere regioner regnskabsmæssige ud-

fordringer. Ændringen føres derfor tilbage. 

Det betyder, at balanceposterne fremadrettet skal fordeles på de tre regionale hoved-

områder samt fælles formål og administration 

Ændringen har virkning fra regnskab 2019. 

Ad 4. Øvrige ændringer og præciseringer  

a) ”Økonomi- og Indenrigsministeriet ”er ændret til ”Social- og Indenrigsmini-

steriet”. 

b) I afsnit 5.3 vedrørende oversigten over tidsfrister i forbindelse med budget-

vedtagelsen er de ændrede tidsfrister for indberetning af budget 2020 indsat. 

c) Betegnelsen af kvalitetsfondsprojekter er opdateret i afsnit 3.5. 

d) Kapitel 9.1, der indeholder bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for 

kommuner og regioner, og positivlisten i afsnit 2.6 udgår, da det opdaterede 

regelgrundlag på området fremgår af et link på hjemmesiden 

www.budregn.sim.dk, hvor ”Budget- og regnskabssystem for regioner i øvrigt 

er tilgængeligt. 

Pkt. a), c) og d) har virkning fra regnskab 2019, mens pkt. b) har virkning for bud-

get 2020. 

Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner:  

Afsnit Side Punkt 

2.1 1 4a) 

2.4 5 4a) 

2.6 2-4 og 6 4a) 

2.6 7 4d) 

Kapitel 3   

3.1 2 1 

3.1 2 2 

3.3 2 1 

3.5 1 og 3 4c) 

3.5 3 1 

3.6 5 1 

Kapitel 4   

4.1 9 1 

4.1 10 2 

4.3 5 1 

http://www.budregn.sim.dk/
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Afsnit Side Punkt 

4.5 5 og 7 1 

4.6 11 1 

4.6 1 0g 8 4a) 

Kapitel 5   

5.2 7, 9-12 4a) 

5.3 1 4b) 

Kapitel 7   

7.2 1 4a) 

7.3 1 4a) 

7.4 1-2 4a) 

7.5 1 4a) 

7.6 1 4a) 

7.7 4 og 8-12 3 

Kapitel 9   

9 indhold-9.3.9 - 4d) 

 

Spørgsmål til budget- og regnskabssystem for regioner skal rettes til bud-

regn@sim.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 

mailto:bud-regn@oim.dk
mailto:bud-regn@oim.dk

