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Alle regioner 

Orientering om 16. omgang rettelsessider til ”Budget- og regnskabssystem for 
regioner” 
 
Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i bekendtgørelse om 
regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og i ”Budget- og 
regnskabssystem for regioner”: 
 
A. Bekendtgørelse: 

§ 5, stk. 1, i bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision 
m.v. samt afsnit 7.5 i budget- og regnskabssystemet er opdateret i forhold til 
seneste bestemmelser gældende for regionernes revision, jf. § 28 i lov 
bekendtgørelse nr. 900 af 30. august 2012 om bl.a. øgede krav til den kommunale 
og regionale revisions sagkundskab og uafhængighed. De øgede krav er trådt i 
kraft med virkning fra 1. januar 2012. 
 

B. Økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner  
I henhold til økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner skal der 
i efteråret i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg drøftes 
tekniske forhold i regionernes budgetsystem med relevans i forhold til indførelse af 
budgetlovgivningen. Det omfatter bl.a. en afdækning af den budgetmæssige 
håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde, en vurdering af 
muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet 
samt en status for brugen af omkostningsbaserede budgetter og regnskaber. 
 
Håndteringen af tilsagnsmidler inden for områderne erhvervsudvikling, uddannelse og 
kultur på det regionale udviklingsområde er omtalt i punkt 6 i denne 
orienteringsskrivelse. 
 
Muligheden for at budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet er blevet 
drøftet i budget- og regnskabsudvalget. Der er enighed om, at der er behov herfor i 
lyset af budgetloven og sanktionslovgivningen. Det kræver dog en ændring af 
regionsloven. Lovforslag planlægges at blive fremsat i starten af 2013 med virkning for 
budget 2014.  
 
Status for brugen af omkostningsbaserede budgetter og regnskaber i regionerne 
drøftes fortsat i budget- og regnskabsudvalget. 
 
 
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 
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C. Budget- og regnskabssystem for regioner: 
 
Kapitel 2 

 
1. Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 

 
Kapitel 3 & 4 
 

2. Nedlæggelse af funktion 1.90.91 Kommunale grundbidrag 
3. Præcisering vedrørende swaps på funktion 5.75.78 
4. Ændring vedr. autoriseret omkostningssted på funktion 6.32.27 
5. Ændring af grupperingsbenævnelse på funktion 6.51.53 

 
Kapitel 7 

 
6. Registrering af projekttilsagn  

 
 
Ad 1. Ny art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
Momsfritagelsen for salg af nye bygninger og byggegrunde er pr. 1. januar 2011 
ophævet, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009. 
 
Der er således moms på salg af fast ejendom, når der er tale om byggegrunde og nye 
bygninger, og der skal således momsregistreres på området. Salg af gamle bygninger 
forbliver momsfri.  
 
Ændringen indebærer således, at køb af bygninger efter 1. januar 2011 vil kunne 
være både inkl. og ekskl. moms. 
 
Da den eksisterende art 2.6 Køb af jord og bygninger i relation til 
momsrefusionsordningen alene kan anvendes til udgifter ekskl. moms, oprettes der en 
ny art 2.5 Køb af jord og bygninger, som anvendes ved køb af jord og bygninger, der 
er pålagt moms. 
 
For en nærmere redegørelse af ophævelsen af momsfritagelsen for salg af nye 
bygninger og byggegrunde i relation til den kommunale momsrefusionsordning 
henvises til ministeriets orienteringsskrivelse af 1. december 2010. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning regnskab 2012. 
 
 
Ad 2. Nedlæggelse af funktion 1.90.91 Kommunale grundbidrag 
I forbindelse med omlægningen af den kommunale medfinansiering af 
sundhedsvæsenet med virkning for 2012 er funktion 1.90.91 Kommunale grundbidrag 
uaktuel og nedlægges følgelig. 
 
Rettelsen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
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Ad 3. Præcisering vedrørende swaps på funktion 5.75.78 
På funktion 5.75.78 præciseres det, at tab og gevinster vedrørende afhændelse af 
swaps skal konteres på 5.75.78, ligesom tab og gevinster ved indfrielse og omlægning 
af lån.  
 
Præciseringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
 
Ad 4. Ændring vedr. autoriseret omkostningssted på funktion 6.32.27 
I beskrivelsen af konteringsreglerne vedr. omkostningssted for 
kvalitetsfondsinvesteringer på sygehusområdet (afsnit 2.3 – side 3) fremgår, at der er 
autoriseret omkostningssted på gruppering 902 på funktion 6.32.27. Det præciseres, 
at den obligatoriske anvendelse af omkostningssted alene gælder gruppering 903-
907. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
 
Ad 5. Ændring af grupperingsbenævnelse på funktion 6.51.53 
De autoriserede grupperingsnumre på funktion 6.51.53 er blevet ombyttet ved 
redigering. Fremadrettet benævnes gruppering 903 tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer og gruppering 906 frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer i overensstemmelse med funktion 6.32.27. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2012. 
 
Ad 6. Registrering af projekttilsagn 
Det regionale udviklingsområde er kendetegnet ved, at der gives en del tilsagn om 
støtte af flerårige projekter. Dette skaber en stor grad af tidsforskydninger, da 
udbetalingerne falder senere end tilsagnene. Det gør sig særligt gældende for 
områderne erhvervsudvikling, uddannelse og i mindre grad kultur. Det vanskeliggør 
styringen af regionernes udgifter på det regionale udviklingsområde.  
 
Derfor ændres budget- og regnskabsprincipperne, så tilsagn vedr. projekttilskud inden 
for områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på det regionale 
udviklingsområde udgiftsføres ved indgåelse af selve forpligtelsen. Ændringen af 
budget- og regnskabsprincippet vedrørende tilsagn svarer til det tilsvarende statslige 
regelsæt. Det betyder, at anlægsbevillinger og almindelig drift ikke omfattes af 
ordningen. Omlægningen gælder kun for tilsagn om projekttilskud, hvor en del af 
udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår.  
 
Omlægningen gennemføres med virkning fra regnskab 2012 ved, at der foretages en 
primokorrektion af regionernes balance pr. 1. januar 2012 svarende til de udestående 
tilsagn pr. denne dato, således at disse ikke påvirker driftsregnskaberne for 2012 og 
efterfølgende år. Primokorrektionen sker ved at kreditere funktion 6.72.90 Hensatte 
forpligtelser og debitere funktion 6.75.98 Akkumuleret resultat for det regionale 
udviklingsområde. 
 
Danmarks Statistik har behov for fortsat at kunne følge tilsagnene samt afløbene 
herpå fordelt på formål ved opgørelsen af nationalregnskabet.  
 
Derfor autoriseres der på hovedfunktionerne 3.10 Kulturel virksomhed, 3.20 
Erhvervsudvikling og 3.30 Uddannelse en gruppering 001 til registrering af retligt 
bindende tilsagn om projektstøtte. 

 
Endvidere oprettes der tre grupperinger under funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser: 
 

• 002 Tilsagn vedrørende kulturel virksomhed 
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• 003 Tilsagn vedrørende erhvervsudvikling 
• 004 Tilsagn vedrørende uddannelse  

 
Endelig skal regionerne i forbindelse med de særlige budget- og 
regnskabsoplysninger, der indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet i 
henholdsvis oktober og april måned, redegøre for beholdningen af udestående tilsagn 
og ændringen i denne i budget-/regnskabsåret. Ændringen består af: 
 

• Nye afgivne tilsagn 
• minus evt.reduktion/annullation af tidligere afgivne tilsagn 
• minus udbetalinger vedrørende afgivne tilsagn 
 

Retligt bindende tilsagn om projekttilskud bogføres den relevante funktion på 
hovedkonto 3, gruppering 001 og art 5.9. Modposten hertil er funktion 6.72.90, 
gruppering 002-004 afhængig af formål. Ved udbetaling af tilsagn nedbringes de 
hensatte forpligtelser. Udbetalingen påvirker ikke resultatopgørelsen. 
 
I tilfælde af et projekt er medfinansieret af EU, registreres den forventede EU-refusion 
i resultatopgørelsen samtidig med afgivelse af retligt bindende tilsagn. Modposten er 
tilgodehavender i balancen. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2012. 
 
Øvrigt 

a) Mailadressen til henvendelser vedr. budget- og regnskabssystem for regioner 
har skiftet domæne til budregn@oim.dk  

b) Ministeriets hjemmeside adresse ændres til www.oim.dk 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner: 
 
Afsnit Side Punkt 
1.0 1 b) 
2.3 3 4 
2.5 1-2 og 7 1 
2.6 3 1 
3.1 2 2 
3.3 1 6 
3.6 3 5 
3.6 7 6 
4.1 5 2 
4.3 1-3 6 
4.6 8 5 
4.6 16 og 17 6 
5.2 8, 10 og 12 a) 
7.0 3 6 
7.5 1 A 
7.6 1 a) 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Susanne Wad Leth 



Budget- og regnskabssystem for regioner 1.0  - side  1 

  
Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 

1 INDLEDNING 
 
1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 
 
Det autoriserede budget- og regnskabssystem omfatter et sæt af regler vedrørende 
formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab m.v. Reglerne 
er fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren med hjemmel i §§ 24 og 25 i lov om re-
gioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab. 
 
I Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v. er fastsat en række - især proceduremæssige - bestemmel-
ser om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. I bilag 1 til bekendtgørel-
sen fremgår bestemmelserne vedrørende regionernes budget og regnskab af ”Budget- 
og regnskabssystem for regioner”, jf. bekendtgørelsens § 1. 
 
Budget- og Regnskabsudvalget, der består af repræsentanter for staten samt de kom-
munale og regionale parter, afgiver indstilling til Økonomi- og Indenrigsministeren ved-
rørende de justeringer i budget- og regnskabssystemet, som udvalget finder påkrævede 
eller ønskelige. 
 
Ændringer eller tilføjelser til budget- og regnskabssystemet fremgår af Lovtidende og 
meddeles særskilt elektronisk til regionerne. 
 
Budget- og regnskabssystemet er tilgængeligt i elektronisk Lovtidende, 
www.retsinfo.dk, eller via internet på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside på 
www.oim.dk under ”Budget- og regnskabssystem.” 
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I budgettet skal der registreres på sygehusniveau i overensstemmelse med SOR, hvil-
ket vil sige en selvstændig organisatorisk enhed. Et sygehus kan udgøre en eller flere 
geografiske enheder afhængig af, hvordan sygehusvæsenet er organiseret.  
 
Kvalitetsfondsinvesteringer på sygehusområdet 
På funktion 1.10.01 Sygehuse, dranst 3 anlæg, samt på funktionerne 5.32.27, 5.55.78, 
6.32.27 (gruppering 903-907), 6.51.53 og 6.55.78 er der både i budget og regnskab 
autoriseret omkostningssteder til 16 kvalitetsfondsprojekter: 
 
Projekt Omkostningssted 
Nyt Universitetssygehus i Aalborg 3035
Det nye universitetshospital i Århus, DNU 9000
Regionshospitalet Viborg, RHV 7699
Det nye Vest, DNV  6599
Odense Universitets hospital 1671
Sygehus Lillebælt, Kolding 1672
Sygehus Sønderjylland 1673
Det ny Rigshospitalet  1911
Nyt Hospital Herlev 1711
Nyt Hospital Hvidovre 1811
Nyt Hospital Bispebjerg 1211
Nyt Hospital Nordsjælland 2211
Nybyggeri ved Psykiatrisk center Sct. Hans  5181
Køge Sygehus  8004
Psykiatri i Slagelse  8002
Slagelse Sygehus (akutmodtagelse) 8003 
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2.5 Artsinddelingen  
 
 
Den autoriserede artsinddeling 
Kontonummerets to sidste cifre indeholder en opdeling af de regionale udgifter og ind-
tægter m.v. efter hovedart - det 15. ciffer - og art - det 16 ciffer. 
 
Der er i kontoplanen autoriseret i alt 9 hovedarter, der igen er opdelt på en række auto-
riserede arter.  
 
Den autoriserede artsinddeling er følgende: 
 
HOVEDARTER ARTER 
0 Beregnede omkostninger 0.0 Statuskonteringer 
    0.1 Afskrivninger 
    0.2 Lagerforskydninger 

0.3 Pensionshensættelse vedrørende tjeneste-
mænd 

0.4 Forrentning 
    0.5 Overførte omkostninger  
    0.6 Øvrige beregnede omkostninger  
    0.7 Feriepenge 
    0.8 Beregnede og overførte indtægter 
    0.9 Modregningskonto 
1 Lønninger 
2 Varekøb 
    2.2 Fødevarer 
    2.3 Brændsel og drivmidler 
    2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
    2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
    2.7 Anskaffelser 
    2.9 Øvrige varekøb 
4  Tjenesteydelser m.v. 
    4.0 Tjenesteydelser uden moms 
    4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
    4.6 Betalinger til staten 
    4.7 Betalinger til kommuner 
    4.8 Betalinger til regioner 
    4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
5 Tilskud og overførsler 
    5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 
    5.2 Overførsler til personer 
    5.9 Øvrige tilskud og overførsler 
6 Finansudgifter 
 
7 Indtægter 
    7.1 Egne huslejeindtægter 
    7.2 Salg af produkter og ydelser 
    7.6 Betalinger fra staten 
    7.7 Betalinger fra kommuner 
    7.8 Betalinger fra regioner 
    7.9 Øvrige indtægter 
 
8 Finansindtægter 8.1 Finansindtægter 
    8.5 Tilskud fra kommuner 
    8.6 Statstilskud 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                    2.5  - side  2 

  
Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 

9 Interne udgifter og indtægter 
    9.1 Overførte lønninger 
    9.2 Overførte varekøb 
    9.4 Overførte tjenesteydelser  
    9.7 Interne indtægter 
 
Formål og anvendelse 
Med artsinddelingen sker der en specifikation af de regionale udgifter og indtægter m.v. 
efter deres art - løn, varekøb, tjenesteydelser etc. - og dermed efter karakteren af det 
ressourceforbrug, de indebærer. 
 
En hovedbegrundelse for artsinddelingen er, at de centrale myndigheder har behov for 
at kunne opgøre det ressourceforbrug, som regionernes aktiviteter giver anledning til. 
Dels samlet - bl.a. til brug for opgørelsen af nationalregnskabet - og dels inden for de 
enkelte sektorer. 
 
Artsinddelingen danner også grundlag for de centrale myndigheders opgørelse af pris- 
og lønudviklingen i den regionale sektor til brug for reguleringen af de generelle tilskud 
m.v. 
 
Artsinddelingen tjener samtidig forskellige formål i den enkelte regions budget og regn-
skab. 
 
Foruden at muliggøre vurderinger af udviklingen i den enkelte regions ressourceforbrug, 
anvendes artsinddelingen bl.a. ved indarbejdelsen af skøn over pris- og lønudviklingen i 
budgettet. 
 
Endvidere foretages der gennem artsinddelingen en opdeling på momsbelagte og ikke-
momsbelagte udgifter, som er nødvendige af hensyn til administration af momsrefusi-
onsordningen. Det sker ved, at artsinddelingen indeholder en klar adskillelse mellem 
arter vedrørende udgifter med moms - nemlig art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - 
og de øvrige arter. De særlige forhold omkring registreringen i forbindelse med moms er 
omtalt i afsnit 2.6. 
 
Endelig benyttes de autoriserede arter under hovedart 0 Beregnede omkostninger til 
registrering af beregnede omkostninger som eksempelvis afskrivninger. Registrering på 
hovedart 0 foretages med henblik på at kunne omkostningsregistrere i selve budget- og 
regnskabssystemet.  
 
Regler for kontering på arterne 
I budgettet skal der som minimum foretages en specifikation af udgifter og indtægter 
m.v. på de autoriserede hovedarter. 
 
Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og 8.6. 
 
Af hensyn til budgetteringen vedrørende den statslige momsrefusionsordning vil det 
endvidere være hensigtsmæssigt, at regionen budgetterer de momsbærende udgiftsar-
ter, dvs. art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke noget krav 
om, at art 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner                                    2.5  - side  7 

  
Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 
 

HOVEDART 2 VAREKØB 
Under hovedart 2 Varekøb registreres regionens udgifter til momsbelagte varekøb samt 
udgifter til køb af jord og nye bygninger. Endvidere registreres udgifter til køb af bygnin-
ger, der ikke er nye og momsbelagte. 
 
Varekøb er i artsinddelingen opdelt på 5 arter: 

 
2.2 Fødevarer 
2.3  Brændsel og drivmidler 
2.5  Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
2.6  Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 
2.7  Anskaffelser 
2.9  Øvrige varekøb 

 
Som eksempler på kontering på de enkelte arter under hovedart 2 kan anføres: 
2.2 Fødevarer 

• Brød 
• Dybfrostvarer 
• Kaffe, te og kakao 
• Kartofler, grøntsager og frugt 
• Kolonialvarer 
• Konservesvarer 
• Kød, fjerkræ og fisk 
• Mejeriprodukter 
• Øl, vand og andre drikkevarer 

 
2.3 Brændsel og drivmidler 

• Benzin 
• Dieselolie 
• Elektricitet 
• Fast brændsel (kul, koks) 
• Fjernvarme 
• Flydende brændsel (olie) 
• Forsyningsvirksomheders køb af energi med henblik på videresalg 
• Gas 
• Petroleum 

 
2.5 Køb af jord og nye bygninger (inkl.moms) 

• Køb af nye bygninger med tilhørende jord 
• Køb af byggegrunde 

 
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 

• Køb af bygninger med tilhørende jordarealer, der ikke er afgiftspligtige 
 
2.7 Anskaffelser 
Her registreres større og bekostelige indkøb af genstande med levetid på over 1 år 
(eksklusiv køb af jord og bygninger), f.eks.: 
 

• Maskiner 
• Motorkøretøjer og andet kørende materiel 
• Tekniske anlæg og installationer, f.eks. elevatorer, forbrændingsanlæg, ke-

delanlæg, køleanlæg, sanitære anlæg, varme- og ventilationsanlæg, større appa-
raturer såsom f.eks. røntgenanlæg, scannere o. lign. 

 
2.9 Øvrige varekøb 

• Byggematerialer, f.eks. betonelementer, mursten, cement, grus og tømmer 
• Kontorartikler, f.eks. papir og tryksager 
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• Momsudgifter vedrørende tilsvarende anlægsudgifter for selvejende eller private insti-
tutioner på funktion 1.10.01 Sygehuse og 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning 
og rådgivning, i det omfang disse efter konteringsreglerne skal optages i regionernes 
budgetter og regnskaber  

 
De nævnte momsudgifter kan ikke anmeldes til refusion. Som følge heraf skal der i dis-
se tilfælde som undtagelser fra hovedreglen ske registrering af udgifterne inklusive 
moms i regionernes budgetter og regnskaber. 
 
De momsbærende arter 
Administrationen af momsrefusionsordningen er tilrettelagt således, at regionerne må-
nedligt indberetter afholdte udgifter til købsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
med henblik på refusion. 
 
For at sikre en ensartet og entydig bestemmelse af de udgifter til købsmoms, som ind-
går i refusionsordningen, er artsinddelingen opbygget således, at der kun på nogle be-
stemte arter registreres udgifter med købsmoms. 
 
Det drejer sig om: 
 
• Art 2.2 Fødevarer 
• Art 2.3 Brændsel og drivmidler 
• Art 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 
• Art 2.7 Anskaffelser 
• Art 2.9 Øvrige varekøb 
• Art 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 
• Art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
 
Denne opdeling af arterne indebærer, at der på art 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. kun 
må konteres momsbelagte ydelser. 
 
Tjenesteydelser, som ikke er momsbelagte, skal derimod konteres på art 4.0 Tjeneste-
ydelser uden moms. Det afgørende for kontering på art 4.0 er altså, at der er tale om 
ikke-momsbelagte tjenesteydelser. Hvorvidt art 4.0 eller art 4.9 skal anvendes i forbin-
delse med registreringen af godtgørelser (telefongodtgørelse, hotelgodtgørelse osv.), 
beror på, om godtgørelsen ydes efter regning, hvor der i beløbet indgår momsudgifter. 
 
På art 4.0 skal endvidere konteres visse udgifter, som ikke er egentlige tjenesteydelser, 
men varekøb og anskaffelser, som ikke er belagt med moms. Som eksempler herpå kan 
nævnes avisabonnementer og køb af visse kunstgenstande. 
 
Som omtalt i afsnit 2.5 er det frivilligt for regionerne, om de vil anvende arterne under 
hovedart 9 Interne udgifter og indtægter ved registreringen af interne afregninger, bort-
set fra ved overførsel af andele af udgifter til fælles formål fra hovedkonto 4 og 5 til ho-
vedkonto 1-3. 
 
Af hensyn til administrationen af momsrefusionsordningen er det imidlertid nødvendigt, 
at regionerne som udgangspunkt foretager registrering på de eksterne arter i forbindel-
se med afregning af momsbelagte ydelser mellem konti vedrørende momsregistreret 
virksomhed og konti vedrørende momsrefusionsordningen. Det skyldes, at opgørelsen 
af moms i momsrefusionsordningen sker på grundlag af registreringen på de eksterne 
arter.  
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DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER  

1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 
1.60.41 Øvrige udgifter og indtægter 
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  

1.70.50 Fælles formål og administrationsudgifter vedr. sundhed  
 
 
ANDEL AF RENTER M.V. 

1.80.60 Renter m.v. 
 
 
FINANSIERING 

1.90.90 Bloktilskud fra staten 
1.90.92  Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 
 7 Finansiering 
 833 Stationær somatik 

834 Ambulant somatik 
835 Stationær psykiatri 
836 Ambulant psykiatri 
837 Praksissektoren (Sygesikring) 
838 Genoptræning under indlæggelse 

 
1.90.93 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten 
1.90.94 Tilskud fra bløderudligningsordningen 
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3 Regional udvikling  
 
 
KOLLEKTIV TRAFIK  

3.10.01 Tilskud til trafikselskaber 
  1 Drift 
   001 Tilskud til trafikselskaber vedrørende ydelser udført af private leve-

randører 
 
KULTUREL VIRKSOMHED  

3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
 

ERHVERVSUDVIKLING  

3.30.20 Vækstfora 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
  
3.30.21 Turisme  
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
3.30.22 Innovation og ny teknologi 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
3.30.23 Erhvervsservice og iværksætteri 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
3.30.24 Udvikling af menneskelige ressourcer 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
3.30.25 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
 
UDDANNELSE  

3.40.30 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet 
  1 Drift 
  001 Projekttilsagn 
 
MILJØ  

3.50.40 Jordforurening 
3.50.41 Råstoffer 
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 

3.60.50 Øvrige omkostninger og indtægter 
3.60.51 Central administration af regional udvikling. 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  

3.70.63 Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale udvik-
lingsopgaver 
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ANDEL AF RENTER M.V. 

3.80.70 Renter 
 
FINANSIERING  

3.90.90 Bloktilskud fra staten 
3.90.91 Kommunale udviklingsbidrag 
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AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE  

6.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
6.38.37 Staten 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER 
 
6.42.42 Legater 
6.42.43 Deposita 
 
PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER 
 
6.45.46 Legater 
6.45.47 Deposita 
 

PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE 

6.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
6.48.49 Staten 
 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER  

6.50.50 Kassekreditter og byggelån 
 
 
KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN  

6.51.52 Gæld til staten 
   9  Passiver  
    001 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen  
6.51.53 Periodeafgrænsning 
   9 Passiver 
    903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer  
    906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 
     3035 Nyt Universitetssygehus i Aalborg 

    9000 Det nye universitetshospital i Århus, DNU 
    7699 Regionshospitalet Viborg, RHV   
    6599 Det nye Vest, DNV  
    1671 Odense Universitets hospital  
    1672 Sygehus Lillebælt, Kolding 
    1673 Sygehus Sønderjylland  
    1911 Det ny Rigshospitalet  
    1711 Nyt Hospital Herlev 
    1811 Nyt Hospital Hvidovre 
    1211 Nyt Hospital Bispebjerg 
    2211 Nyt Hospital Nordsjælland 
    5181 Nybyggeri ved Psykiatrisk center Sct. Hans   
    8004 Køge Sygehus  
    8002 Psykiatri i Slagelse  
    8003 Slagelse Sygehus (akutmodtagelse) 

 
KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT  

6.52.54 Kommuner og andre regioner 
   9  Passiver 



Budget- og regnskabssystem for regioner  

  

Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 

 

3.6 – side 7

6.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 
anlægsaktiver 

  8 Aktiver 
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
    
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

6.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver  
  8 Aktiver 
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
OMSÆTNINGSAKTIVER-VAREBEHOLDNINGER  

6.65.86 Varebeholdninger/-lagre  
  8  Aktiver 
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG 

6.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 
  8 Aktiver  
   001 Sygehuse og sundhedsområdet – regionale 
   002 Sygehuse og sundhedsområdet – selvejende institutioner 
   003  Sociale opgaver – regionale 
   004  Sociale opgaver – selvejende institutioner 
   005 Regionale udviklingsopgaver  
   006 Ikke fordelte aktiver  
 
 
PASSIVER 

 
 
HENSATTE FORPLIGTELSER  

6.72.90 Hensatte forpligtelser 
   9 Passiver 
    001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner  

 002 Tilsagn vedrørende kulturel virksomhed 
003 Tilsagn vedrørende erhvervsudvikling 
004 Tilsagn vedrørende uddannelse  
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ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
1.70.50 Fælles formål og administrationsudgifter vedr. sundhed  
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 0.5 
eller art 9.1-9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og 
administration fra funktion 4.70.99. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under 
hensyntagen til de tre regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.  
 
ANDEL AF RENTER M.V.  
 
1.80.60 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 renteudgifter og –
indtægter fra funktion 5.90.99, jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
FINANSIERING  
 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og aktivitetsafhængige tilskud fra stat og 
kommuner til finansiering af sundhedsområdet. Tilskuddene registreres under dranst 7 
og ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægter. Ved tilskud fra staten anvendes art 
8.6 Statstilskud. Øvrige indtægter registreres på funktion 1.10.01-1.60.41. 
 
1.90.90 Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af sundhedsom-
rådet, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. Ved brug af plus-/minuspostering på art 
8.6 overføres den del af bloktilskuddet, der vedrører social- og specialundervisningsom-
rådet til funktion 2.90.91. 
 
 
1.90.92 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 
På denne funktion registreres det kommunale aktivitetsafhængige bidrag, der består i, 
at en kommune betaler en andel af regionens udgifter 
 

• pr. stationær og ambulant behandling på sygehuse for patienter fra kommunen, 
• pr. leveret sygesikringsydelse til patienter fra kommunen,  
• til genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus til patienter fra 

kommunen, 
 
jf. §§ 13 og 14 i lov om regionernes finansiering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering for hvert af de aktivitetsafhængige bidrag: 

 
• Stationær somatik 
• Ambulant somatik 
• Stationær psykiatri 
• Ambulant psykiatri 
• Praksissektoren (Sygesikring) 
• Genoptræning under indlæggelse 

 
1.90.93 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten 
På denne funktion registreres det statslige aktivitetsafhængige tilskud til regionernes 
sygehusvæsen, jf. § 15 i lov om regionernes finansiering. 
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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, erhvervsudvikling og vækstfora, uddan-
nelse 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, 3.30 Erhvervsudvikling og 3.40 Ud-
dannelse 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.  Retligt bindende tilsagn om projekttilskud bogføres resultatopgørel-
sen 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 afgivel-
se 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. 
 
 
ERHVERVSUDVIKLING  

3.30.20  Vækstfora  
På funktionen registreres omkostninger i forbindelse med afholdelse af møder, konfe-
rencer, o.lign. i regionens vækstfora. De administrative omkostninger i forbindelse med 
vækstfora, herunder sekretariatsbetjeningen, skal registreres på funktion 3.60.51.   
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
3.30.21 Turisme 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende turismefremmen-
de aktiviteter, f.eks. tilskud til turismeudviklingsselskaber, udstillings- og konferencefaci-
liteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring, jf. lov om erhvervsfremme § 
9. 
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Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med turisme registreres 
på 3.60.51. 
 
3.30.22  Innovation og ny teknologi 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende fremme af innova-
tion (og anvendelse af ny teknologi), fx tilskud til udviklingsparker, samarbejde mellem 
virksomheder og vidensinstitutioner og faciliteter til fremme af kultur-erhverv-samspil 
samt tilknyttede analyser, jf. lov om erhvervsfremme § 9.   
 
Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med innovation og an-
vendelse af ny teknologi registreres på 3.60.51. 
 
3.30.23  Erhvervsservice og iværksætteri  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende erhvervsservice 
og iværksætteri, f.eks. tilskud til erhvervsråd, investeringsfremmeorganisationer og 
iværksætterrådgivning, jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
Endvidere registreres tilsagn om EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt tilsagn om 
projektstøtte i tilknytning hertil. Retligt bindende tilsagn om tilskud registreres på grup-
pering 001. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med erhvervsservice og 
iværksætteri registreres på 3.60.51. 
 
3.30.24  Udvikling af menneskelige ressourcer  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende udvikling af men-
neskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansie-
ring af socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger 
udover de generelle tilbud), jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
3.30.25  Udvikling af yder- og landdistriksområder  
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter vedrørende erhvervsfrem-
mende aktiviteter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage 
områder), samt landdistriktsudvikling, f.eks. projekter under EU’s landdistriktsprogram-
mer og IT-huse i yderområder, jf. lov om erhvervsfremme § 9.  
 
På funktionen er autoriseret gruppering 001 til registrering af retligt bindende tilsagn om 
tilskud. 
 
Regionens centrale administrationsomkostninger i forbindelse med udvikling i yderom-
råder og landdistriktsudvikling registreres på 3.60.51. 
  
 



Budget- og regnskabssystem for regioner 4.3 – side 3                                   

  

Dato: September 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 

 

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 administration af regional udvikling. 
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af det regionale udviklingsområde, herunder løn til admini-
strativt personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med det regionale 
udviklingsområde.  
 
 
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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KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN  
6.51.52 Gæld til staten 
På funktionen registreres kortfristet gæld til staten. 
 
Der er autoriseret en gruppering til registrering af kontant kompensation til staten i for-
bindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 
2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af 
opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensa-
tionsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på 6.75.99 Balancekonto. 
 
6.51.53 Periodeafgrænsning - kvalitetsfondsmidler 
Udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til investeringer i sygehusvæsenet deponeres med 
modpost på denne funktion, der krediteres. Kvalitetsfondsmidlerne indtægtsføres i takt 
med det faktiske forbrug ved at debitere denne funktion - som minimum en gang må-
nedligt. Der er autoriseret en gruppering for henholdsvis hensatte kvalitetsfondstilskud 
og frigivne kvalitetsfondstilskud: 
 
   903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer  
   906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer  
 
 
KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT  
 
6.52.54 Kommuner og andre regioner 
Saldoen skal svare til det skyldige beløb, der skal kunne specificeres på enkeltposter. 
 
Der er autoriseret grupperinger til registrering af kontant kompensation til kommuner og 
andre regioner i forbindelse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 
af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og 
ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunal-
reformen. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med modpost på 
6.75.99 Balancekonto. 
 
6.52.55 Feriepenge  
Feriepenge fra tidligere optjeningsår for ferie, som endnu ikke er afholdt, skal registre-
res og opgøres på funktionen ved regnskabsårets afslutning. 
 
Vedr. personale, som har ret til ferie med løn 
Feriepengeregistreringen skal i omkostningsregnskabet omfatte alle optjente feriepenge 
for denne personalegruppe. Dette vil sige de almindelige feriepenge på 12,5 % af løn-
summen og de 5 særlige feriedage. 
 
Feriedage optjenes i kalenderåret og afholdes i ferieåret, som går fra den 1. maj til 30. 
april året efter. Det betyder, at der er mulighed for 16 måneders optjening før ferien kan 
afvikles og dermed tilbageføres i balancen.   Dette indebærer, at de skyldige feriepenge 
ved hver regnskabsafslutning skal omfatte: 
 

• Feriepenge optjent i indeværende kalenderår samt 
• Feriepenge fra tidligere optjeningsår som endnu ikke er afholdt, men som skal 

afholdes i perioden fra regnskabsafslutningsdatoen og til 30. april året efter, så-
fremt der ingen aftaler er om overførsel af ferie.
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Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser, der enkeltvis overstiger 100.000 
kr., i balancen. 
 
Der er autoriseret følgende grupperinger til hensatte forpligtelser:  
 
Gruppering 001 Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner: 
Grupperingen skal vise regionens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke 
er forsikringsmæssigt afdækket.  
 
Den ikke-afdækkede pensionsforpligtelse opgøres i forbindelse med åbningsbalance pr. 
1. januar 2007 aktuarmæssigt. Herefter skal pensionsforpligtelsen som minimum gen-
beregnes aktuarmæssigt hvert 5 år. 
 
Pensionsforpligtelsen opgøres aktuarmæssigt med virkning fra regnskab 2007 på bag-
grund af realistiske forudsætninger hvad angår erhvervsevnetab og levealder, en pensi-
onsalder på 62 år, samt en grundlagsrente på 2 pct. Dette svarer til de gængse forud-
sætninger, der oftest er anvendt ved aktuarmæssig beregning af den ikke-forsikrede 
pensionsbyrde. Forpligtelsen opgøres både for pensionerede, fraflyttede og erhvervsak-
tive tjenestemænd. 
 
Regioner, der er genforsikret, skal ikke indregne pensionsforpligtelsen i balancen, så-
fremt denne er fuldt afdækket. Er der elementer af selvforsikring i forsikringsaftalen, 
f.eks. i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd eller tidlig pensionering skal den 
ikke-afdækkede forpligtelse opgøres. Ligeledes skal en pensionsforpligtelse, som dæk-
kes af anden myndighed, ikke indregnes i opgørelsen af den hensatte forpligtelse til 
tjenestemandspensioner. 
 
Ændringer i pensionsforpligtelsen sker løbende på følgende måde:  
 
a) Forøgelse ved at erhvervsaktive tjenestemænd optjener pensionsret  
b) Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigelse 

m.v. blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd 
c) Nedbringelse via løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede tjeneste-

mænd 
 
Ændringen i pensionsforpligtelsen, som den opgøres efter punkt a), svarer til omkost-
ningen ved tjenestemandspensioner i resultatopgørelsen i det omkostningsbaserede 
regnskab, mens pkt. c) svarer til udgiften i det udgiftsbaserede driftsregnskab. 
 
Ad pkt. a): 
Omkostningerne debiteres på de relevante omkostningssteder, hvor dette er autorise-
ret, ellers direkte på funktionen under hovedkonto 1-4 ved anvendelse af art 0.3. Om-
kostningerne beregnes som et procenttillæg svarende til 20.3 % af den pensionsgiven-
de løn for den tjenestemandsansatte. Omkostningerne krediteres funktion 6.72.90 Hen-
satte forpligtelser, gruppering 001, Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner.  
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Undtaget fra autoriseringen af en skønsmæssigt fastsat omkostning til tjenestemands-
pension på 20,3 % af den samlede lønudgift til tjenemandsansatte er de institutioner, 
som leverer ydelser under rammeaftalerne på social- og specialundervisningsområdet. 
Her gælder den fastsatte omkostning via de indgåede rammeaftaler. Disse omkostnin-
ger konteres derudover i overensstemmelse med reglerne i Budget- og regnskabssy-
stem for regioner. 
 
Ad pkt. b) 
Ved den aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd op- eller 
nedskrives den bogførte værdi på nærværende funktion, således at der er overens-
stemmelse mellem den bogførte værdi på funktionen og den aktuarmæssigt opgjorte 
forpligtelse. Op- eller nedskrivningen foretages med modpost på balancen. Der foreta-
ges således ingen fordeling tilbage på omkostningsstederne af den korrigerede opgø-
relse af omkostningerne på baggrund af den aktuarmæssigt beregnede hensatte pensi-
onsforpligtelse på funktionen. 
 
Ad pkt. c) 
Løbende pensionsudbetalinger, der nedbringer pensionsforpligtelsen, skal registreres 
ved brug af art 5.1 på funktion 4.40.31. Det bemærkes at i omkostningsregnskabet, 
indebærer pensionsudbetalinger ikke en omkostning for regionen, men blot at pensions-
forpligtelsen nedbringes, idet denne allerede er hensat i regnskabet. Det indebærer, at 
udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere funktion 4.40.31 med anvendelse af art 
0.3 og debitere funktion 6.72.90, Hensatte forpligtelser. 
 
002 Tilsagn vedrørende kulturel virksomhed 
003 Tilsagn vedrørende erhvervsudvikling 
004 Tilsagn vedrørende uddannelse  
Retligt bindende tilsagn om projekttilskud udgiftsføres på hovedfunktion 3.20 Kulturel 
virksomhed, 3.30 Erhvervsudvikling og 3.40 Uddannelse afhængigt af formål. Modpo-
sten hertil er gruppering 002-004 afhængigt af formål. Ved udbetaling af tilsagn ned-
bringes de hensatte forpligtelser.  
 
EGENKAPITAL 
 
Egenkapitalen udgør differencen mellem regionens aktiver og forpligtelser. Egenkapita-
len er på denne måde et udtryk for regionens formue. Egenkapitalen skal specificeres 
på funktionerne 6.75.94-6.75.99. Bevægelserne på egenkapitalen skal fremgå af noter-
ne i regnskabet. 
 
6.75.94 Modpost for donationer 
Ved donationer af aktiver eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt 
eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i regionens serviceproduktion, skal aktivet 
indregnes til den kostpris, som regionen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget 
som en donation (dagsværdi). Samtidig optages en tilsvarende passivpost på denne 
funktion.  
 
Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på den 
relevante funktion på hovedkonto 1-4. Imidlertid gælder det, at regionen ikke skal have 
nogen driftsmæssige omkostninger i form af afskrivninger på noget, regionen har fået 
doneret. Derfor registreres der en indtægt ved brug af art 0.8 svarende til afskrivninger-
ne på den relevante funktion på hovedkonto 1-4. Indtægten/afskrivningerne modsvares 
af en tilsvarende nedbringelse af denne funktion.  
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Ved donation af ejendom med tilhørende grund behandles bygningsdelen som beskre-
vet i ovenstående. Grunden optages som et aktiv på funktion 6.58.80 Grunde med 
modpost på funktion 6.75.94. Der skal ikke afskrives på grunden, og der skal derfor 
heller ikke bogføres en indtægt svarende til afskrivningerne, som det gælder for øvrige 
donerede aktiver. 
 
6.75.95 Reserve for opskrivninger  
Funktionen er en slags ikke-finansiel egenkapital. Formålet med funktionen er at kunne 
opgøre, hvor stor en del af værdien af de ikke-finansielle aktivers værdi, der kan tilskri-
ves ikke realiserede opskrivninger  
Opskrivningerne skal i øvrigt fremgå af en særskilt anlægsoversigt til regionens regn-
skab. 
 
6.75.96 Akkumuleret resultat for sundhedsområdet 
6.75.98 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
Kontiene skal ved regnskabsafslutningen udtrykke det akkumulerede årsresultat opgjort 
efter omkostningsbaserede principper. 
 
6.75.99  Balancekonto 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen optages nettoforskellen mellem sær-
skilte aktiv- og passivposter på balance-kontoen. 
 
Det skal i forbindelse med regnskabsafslutningen sikres, at årets ændring på balance-
kontoen -med modsat fortegn- svarer til summen af øvrige ændringer på hovedkonto 6. 
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Der er ikke fastsat bestemte formkrav til opstilling af bevillingsoversigten. De eneste 
krav er, som nævnt, at hver enkelt bevilling er entydigt defineret i forhold til kontoplanen 
samt ved den politiske eller administrative enhed, bevillingen er givet til. 
 

Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til såvel budgetforslaget som det ved-
tagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontopla-
nen - hvortil regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal end-
videre omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hovedkontoni-
veau. 
 
Et forslag til bevillingsoversigt uddeles til medlemmerne af regionsrådet i forbindelse 
med budgetforslagets behandling. 
 
Den endelige bevillingsoversigt indsendes senest den 5. januar elektronisk til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk 

 
Beløb i bevillingsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
b. Resultatopgørelse 
Resultatopgørelsen opgøres omkostningsbaseret. 
 
Formålet med resultatopgørelsen er at specificere det forventede årsresultat som årets 
indtægter fratrukket årets omkostninger (periodiserede ressourceforbrug).  
 
Resultatopgørelsen skal udarbejdes for sundhedsområdet (hovedkonto 1), social- og 
specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) og det regionale udviklingsområde (ho-
vedkonto 3). Indtægter og omkostninger til fælles formål, administration, renter m.v., der 
konteres på hoved 4 og 5, fordeles på hovedkonto 1-3 i både budgettet og regnskabet. 
Ligeledes skal der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af regionens ordi-
nære og ekstraordinære drift. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at 
være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet. 
 
Budgettet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde en 
resultatopgørelse for sundhedsområdet (hovedkonto 1), social- og specialundervis-
ningsområdet (hovedkonto 2) og det regionale udviklingsområde (hovedkonto 3). Re-
sultatopgørelserne udarbejdes i overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som 
bilag 1 i afsnit 5.4.1.  
 
Resultatopgørelserne indsendes ultimo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet.. 
 
De budgetterede resultatopgørelser for social- og specialundervisningsområdet og det 
regionale udviklingsområde må ikke udvise et underskud, jf. afsnit 5.2.1. 
 
c. Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen udarbejdes omkostningsbaseret. 
 
Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise budgetårets pengestrømme fordelt på 
regionens samlede drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Der skal udarbejdes 
en samlet pengestrømsopgørelse for hele regionen, herunder for de 3 regionale aktivi-
tetsområder (sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling).  
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Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse af sammendrag af budget. 
 
f. Specifikationer til budgettet 
Oversigten med specifikationer til budgettet udgør den detaljerede budgetindberetning 
til de centrale myndigheder. 
 
Der skal udarbejdes specifikationer til det vedtagne budget, dvs. en oversigt over bud-
gettets poster, hvor specifikationsgraden er den samme som i den autoriserede konto-
plan. Specifikationsgraden er som hovedregel følgende: 
 
• Hovedkonto 
• Hovedfunktion 
• Funktion 
• Dranst 
• Ejerforhold 
• Gruppering (drift) 
• Hovedart 
• Art (for så vidt angår hovedart 4, 5, 7 og 8) 
 
Specifikationerne til budgettet indrapporteres senest den 15. november til Danmarks 
Statistik. 
 
Beløb i specifikationer til budget anføres i hele 1.000 kr. 
 
g. Investeringsoversigt 
Indberetningen af generelle budgetoplysninger til de centrale myndigheder omfatter 
endelig en investeringsoversigt for budgetåret og budgetoverslagsårene. 
 
I investeringsoversigten redegøres i skematisk form for de af regionsrådet afgivne an-
lægsbevillinger og deres sammenhæng med de på årsbudgettet og i budgetoverslagså-
rene opførte rådighedsbeløb. 
 
De gældende bevillingsregler, der er nærmere omtalt i kapitel 6, rummer mulighed for, 
at regionsrådet i et vist omfang kan afgive rammebevillinger omfattende flere anlægs-
arbejder. Ligeledes har regionsrådet mulighed for at anvende samlede rammer til for-
retningsudvalget for rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder i budgettet. 
 
Praksis med hensyn til anvendelsen af rammebevillinger og specifikationsgraden af 
rådighedsbeløb i budgettet vil således kunne variere fra region til region. 
 
Som følge heraf er investeringsoversigten ikke bundet af bestemte formkrav, men må 
tilpasses til de bevillingsmæssige forhold i den enkelte region. Der gælder imidlertid 
forskellige regler med hensyn til indholdet af oplysningerne i investeringsoversigten. 
 
I tilknytning til det vedtagne budget skal udarbejdes en oversigt over anlægsarbejder, 
hvortil der er afsat rådighedsbeløb i budgetåret og/eller et eller flere af de tre budgeto-
verslagsår. 
 
Investeringsoversigten indsendes senest den 5. januar elektronisk til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 
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I bemærkningerne til budgettet redegøres nærmere for budgettets forudsætninger og 
indhold. Bemærkningerne til budgettet har endvidere en bevillingsmæssig funktion. Der 
kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af 
en bevilling. Disse bemærkninger er bindende for den enkelte bevillingshaver. På 
samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er der kun fastsat få udtrykkelige 
bestemmelser med hensyn til udformningen og indholdet af bemærkningerne til budget-
tet. Det er dog et krav, at det af bemærkningerne tydeligt fremgår, om disse har et bevil-
lingsmæssigt sigte, jf. ovenfor, eller om de er af mere generel informativ karakter. 
 
Herudover er det et krav, at bemærkningerne til budgettet indeholder en redegørelse 
for, hvordan budgettet er påvirket af indgåelsen af leasingarrangementer, herunder sa-
le-and-lease-back arrangementer. Redegørelsen bør omfatte påvirkningen af såvel om-
kostninger og indtægter i budgettet som af gældsforhold og økonomiske forpligtelser i 
øvrigt. 
 
Endelig er det et krav, at det af bemærkningerne til budgettet fremgår, hvordan det akti-
vitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i regionen. 
 
Det kan være hensigtsmæssigt at opdele bemærkningerne til budgettet i en generel og 
en speciel del. 
 
I en sådan opdeling vil de generelle bemærkninger oftest i første række tjene en infor-
mationsopgave. Informationen kan være rettet mod såvel de politiske beslutningstagere 
og den regionale administration som borgerne. Disse generelle, oplysende budgetbe-
mærkninger kan f.eks. indeholde en redegørelse for generelle budgetforudsætninger 
såsom pris- og lønskøn, skøn over den fremtidige befolkningssammensætning. I for-
længelse heraf kan endvidere redegøres for regionens målsætninger for udviklingen i 
regionale samlede økonomi. 
 
Der kan herudover knyttes generelle bemærkninger til de enkelte bevillingsområder 
eller hovedkonti. Der kan f.eks. gøres rede for baggrunden for omprioriteringer i forhold 
til sidste års budget eller gives beskrivelser af igangværende eller planlagte anlægsar-
bejder eller omstillingsprojekter. Herudover kan bemærkningerne indeholde en omtale 
af regionens overordnede målsætninger for udviklingen på de enkelte serviceområder. 
 
De specielle bemærkninger vil derimod indeholde den mere dybtgående redegørelse 
for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte hoved-
funktioner og funktioner m.v. 
 
Der skal udarbejdes bemærkninger til såvel budgetforslaget som det endelige budget. 
Bemærkningerne til budgetforslaget uddeles til regionen i forbindelse med behandlin-
gen af budgetforslaget. 
 
Bemærkningerne til det vedtagne budget indsendes senest den 5. januar elektronisk til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet på e-mail; budregn@oim.dk. 
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at også regionernes kasse- og regnskabsregulativ eller an-
dre interne forskrifter vil kunne indeholde bestemmelser, der på linje med de årlige be-
mærkninger til budgettet fastsætter betingelser i forbindelse med bevillingernes anven-
delse. 
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Den bogholderimæssige registrering i regnskabsåret må generelt tilrettelægges i over-
ensstemmelse med de regler og procedurer, som er fastsat i regionens kasse- og regn-
skabsregulativ og i overensstemmelse med de registreringskrav, som følger af indret-
ningen af regionens økonomiske styring. 
 
Budget- og regnskabssystemet indeholder ikke et mere detaljeret regelsæt for tilrette-
læggelsen af denne registrering. Dog er det et krav, at der altid skal ske registrering af 
betalingen på betalingstidspunktet. 
 
Særligt om bogføring inden for områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på 
det regionale udviklingsområde 
På hovedfunktionerne 3.20 Kulturel virksomhed, 3.30 Erhvervsudvikling og 3.40 Ud-
dannelse 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. Ordningen omfatter alene tilsagn om projekttilskud og ikke anlægs-
bevillinger og almindelig drift.  
 
God bogføringsskik 
Regionens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.   
 
Den gode bogføringsskik kan beskrives som, hvad der til enhver tid anses for god skik 
og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.  
 
Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i ”Budget- og 
regnskabssystem for regioner” og øvrige relevante forskrifter er fulgt. 
 
Regnskabsmaterialet  
Materialet, der samlet dokumenterer bogføringens udførelse og verificerer dens 
rigtighed er benævnt: regnskabsmaterialet. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske 
registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler 
om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde 
opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som 
er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revisionsprotokoller.  
   
A. Overskuelig tilrettelæggelse  
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres på en overskuelig måde og give et overblik 
over regionens dispositioner.   
 
B. Transaktions- og kontrolspor 
Regionen skal sikre et transaktions- og kontrolspor i tilrettelæggelsen af bogføringen.   
 
Transaktionsporet sikrer sammenhængen mellem den enkelte postering og 
regnskabets hovedposter. Det skal med andre ord være muligt at kontrollere, om alle 
posteringer er med i regnskabet, og hvilke posteringer regnskabets poster er 
sammensat af.  
 
Kontrolsporet dokumenterer de faktiske posteringer. Kravet om kontrolspor forudsætter 
derfor, at der kan identificeres et bilag på baggrund af en given postering, og at 
sammenhængen mellem postering og bilag er entydig. Kontrolsporet udgør en vigtig del 
af den samlede dokumentation for, at udgiften er afholdt korrekt.  
 
C. Registreringer 
Alle transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt efter, at de forhold, der ligger til 
grund for registreringerne, foreligger, dog senest på betalingstidspunktet.    
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D. Attestation og afstemninger 
De enkelte registreringer kan henføres til et bilag og tidsmæssige placering i 
bogføringen. Registreringer af hver transaktion skal ske efter efter fastlagte og 
konsistente metoder.  
 
Der skal foretages regelmæssige afstemninger mellem registreringer og kasse- og 
likviditetsbeholdningen, samt på øvrige beholdningskonti.   
 
Afstemning sikrer, at registreringerne er aktuelle, og at der ikke er transaktioner, som 
ikke er registreret eller registreret forkert. 
 
E. Forretningsgangsbeskrivelser, herunder anvendelse af IT.  
Regionen udarbejder beskrivelser af virksomhedens (IT)-systemer, herunder de 
manuelle forretningsgange / arbejdsrutiner, samt de interne kontrolprocedurer.     
 
Beskrivelserne skal indeholde oplysninger om, dels hvorledes systemerne sikrer 
fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for 
registreringerne, herunder eventuelle aftaler om overførsel af data, der registreres i 
virksomheden, herunder beskrivelser af IT-anvendelsen.  
 
F. Fejl og misbrug 
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke 
ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod misbrug. 
 
Regnskabsmaterialet sikres blandt andet mod fejl og misbrug gennem en betryggende 
funktionsadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktion. Funktionsadskillelsen kan 
understøttes af sikkerhedsprocedure i relation til regionens IT-systemer via 
adgangsbegrænsning og passwords.  
 
Adgangsbegrænsningen til de elektroniske systemer skal endvidere sikre, at fremmede 
ikke kan bogføre uden tilladelse. Brugerkontrollen skal tilpasses det af regionen 
anvendte system.  
 
G. Opbevaring 
Regnskabsmaterialet må ikke ødelægges eller forsvinde, og regnskabsmaterialet skal i 
hele perioden opbevares på betryggende vis. Af dette følger, at der skal være 
umiddelbar adgang til materialet, og interessenter, herunder revision, skal umiddelbart 
kunne få adgang til materialet. Omvendt må som minimum følge, at almindelige borgere 
ikke umiddelbart kan få adgang til materialet.  
 
Opbevaringskravet omfatter endvidere beskyttelse mod ødelæggelse som følge af 
brand, tyveri, forvanskning, anden utilsigtet ødelæggelse eller bortskaffelse, samt 
uforsætlige eller uagtsomme handlinger.  
 
H. Opbevaringslængde.  

Regnskabsmateriale fra regioner skal opbevares i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, 
som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer samt bekendtgø-
relse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne. Såfremt anden opbeva-
ringslængde af andet regnskabsmateriale er fastsat i anden lovgivning gælder denne. 

 
I. Udskrift af regnskabsmaterialet 
Regionen afgør, hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares på.  
 
Vælges elektroniske opbevaringsformer er det i overensstemmelse med god 
bogføringsskik, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan udskrives i klar skrift, ligesom 
der af sikkerhedsmæssige hensyn tages de nødvendige forholdsregler vedrørende 
sikkerhedskopiering, samt at læsbarheden kontrolleres med jævne mellemrum
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Bogføring i supplementsperioden 
I forbindelse med den regnskabsmæssige årsafslutning kan der opstå nogle særlige 
problemer med hensyn til spørgsmålet om, hvilket årsregnskab en given udgift eller ind-
tægt skal henføres til. Her gælder som hovedregel følgende: 
 

Regnskabsføringen i supplementsperioden skal ske i regnskabet for det år, hvori 
transaktionen finder sted. 

 
Denne hovedregel er benævnt transaktionsprincippet. 
 
Hovedreglen er uafhængig af den bogholderimæssige proces. Den ændres altså ikke 
af, at selve registreringen eventuelt sker i et andet kalenderår. 
 
Som almindeligt forekommende situationer kan her peges på: 
 

• Regning for en i regnskabsåret leveret vare eller ydelse når først frem til registre-
ring efter regnskabsårets afslutning. 

 
Hovedreglen indebærer her, at der inden supplementsperiodens udløb skal ske 
en henføring af udgiften til regnskabsåret. Dette sker i praksis ved anvendelse af 
funktion 06.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, jf. 
konteringsreglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.6). 
 
Efter supplementsperiodens udløb kan der ske henføring til regnskabsåret ved 
anvendelse af den omtalte mellemregningskonto. Dette må bero nærmere på det 
konkrete tidspunkt for regningens modtagelse og registrering og den praktiske til-
rettelæggelse af regnskabsafslutningen i regionen (jf. dog nedenfor om afslut-
ningsposteringer). 
 

• Forudbetaling i regnskabsåret af en ydelse, der leveres i det følgende regn-
skabsår. For eksempel udbetaling i december måned af januarløn til tjeneste-
mænd. 

 
Udgiften skal henføres til det nye regnskabsår. Der benyttes ovennævnte mel-
lemregningskonto mellem regnskabsåret og det nye regnskabsår, jf. konterings-
reglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.6). 

 
Hovedreglen om anvendelse af transaktionsprincippet i supplementsperioden gælder 
ikke alene for udgifter og indtægter som følge af køb og salg af varer og ydelser, herun-
der betaling af lønninger. Det gælder også for udgifter og indtægter i forbindelse med 
indkomstoverførsler, skatter og afgifter, refusion m.v.  
 
Afslutningsposteringer 
Efter supplementsperiodens udløb kan der være behov for at foretage visse afslut-
ningsposteringer i form af omposteringer, altså ikke pengeposteringer, i det afsluttede 
regnskabsår. 
 
Det er som hovedregel regionen selv, der træffer afgørelse om sådanne afslutningspo-
steringer i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i regionens 
kasse- og regnskabsregulativ m.v. 
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7.5 Revision 
 
Regionsloven indeholder i §§ 23, 28 og 29 bestemmelser om den regionale revision. 
Bestemmelserne er uddybet og præciseret i kapitel 4. i Økonomi- og Indenrigsministeri-
ets bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v..  
 
Det følger af bestemmelserne, at regionsrådet skal lade sine regnskaber revidere af en 
statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal være sagkyndig og uafhængig. 
Revisionen skal have adgang til at foretage de undersøgelser m.v., den finder nødven-
dige. De nærmere regler om revisionen fastsættes i et revisionsregulativ. 
 
Årsregnskabet afgives af regionsrådet til revision inden den 1. juni i det efterfølgende år, 
jf. afsnit 7.1 ovenfor. 
 
Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Endvidere skal det påses, at der ved forvaltningen af midlerne og driften af de virksom-
heder, hvis regnskaber er omfattet af revisionen, er taget skyldige økonomiske hensyn. 
Der stilles således krav om en løbende forvaltningsrevision af regionens regnskaber. 
Forvaltningsrevisionen i regionerne adskiller sig fra de krav til den kommunale 
forvaltningsrevision, der følger af § 42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse ved, at 
forvaltningsrevisionen retter sig både mod forvaltningens gennemførelse af 
regionsrådets beslutninger og mod selve regionsrådets beslutninger. 
 
Endelig kan rigsrevisor af egen drift eller på anmodning af statsrevisorerne foranstalte 
undersøgelser i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. af regionens 
regnskaber samt udvalgte regnskabsområder herunder. Rigsrevisor har til brug for 
sådanne undersøgelser adgang til regionens regnskabsmateriale m.v. i 
overensstemmelse med §§ 12 og 13 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. 
 
Revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet, der forsynes med en på-
tegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets be-
stemmelser. 
 
Revisionens årsberetning skal afgives til regionsrådet inden den 15. august. 
 
Årsberetningen skal herefter forelægges forretningsudvalget og øvrige regionale myn-
digheder og behandles på et møde i regionsrådet, jf. beskrivelsen af denne procedure i 
afsnit 7.1. 
 
Ud over revisionen af årsregnskabet skal revisionen regelmæssigt foretage en kritisk 
gennemgang af regionens regnskabsføring mv. og afgive delberetning herom. 
 
Behandling af revisionens delberetninger foregår efter samme procedure som for års-
beretningen. 
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7.6  Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaf-

læggelsen m.v. 
 
De tidsfrister i forbindelse med bogføring, regnskabsaflæggelse og revision, som er om-
talt i de foregående afsnit, er opsummeret i oversigten nedenfor. Alle datoer refererer til 
året, der følger efter det år, regnskabet vedrører. 
 

15. januar-ultimo februar 
 
Inden 1. april 
 
Senest 1. april 
 
 
Medio april                         
                                           
                                           
                                           
                                           
Inden 1. juni 
 
 
Inden 15. august 
 
 
Senest 30. september 
 
 

Supplementsperioden udløber. 
 
Posteringsmæssig regnskabsafslutning 
 
Specifikationer (inklusive balancen) indsendes til Dan-
marks Statistik.  
 
Specifikationer til regnskabet, funktion 1.10.01 Sygehuse 
og 2.10.01 Sociale tilbud og specialundervisning og 
særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 
 
Årsregnskabet afgives af regionsrådet til revision og 
indsendes elektronisk til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
på e-mail: budregn@oim.dk. 
 
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet 
til regionsrådet. 
 
Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, regionsrå-
det har truffet i forbindelse hermed, sendes til til-
synsmyndigheden. 
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