
 
 
 

Orientering om 9. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og 
regnskabssystem for regioner”   
 
Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i ”Budget- og regn-
skabssystem for regioner”: 
 
Afslutning af regnskab 2007 

1. Nye passivgrupperinger på funktion 6.35.30 og vejledning om omkostningsbe-
villinger 

2. Overførsel af hovedkonto 4 til hovedkonto 1-3 
3. Egenkapital 
4. Pengestrømsopgørelse og hovedoversigt 
5. Præciseringer under funktion 4.40.31 Tjenestemandspensioner 
6. Omregningstabel 
7. Anvendelse af dranst ved overførsel af renter  

Budget 2009 
8. Overgang til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet  

Regnskab 2008 
9. Ændring af positivlisten for momsrefusion vedr. kommuner 
10. Kontering af tjenestemandspension til ’den lukkede lærergruppe’ 

Andet 
11. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie 
12. Hensatte forpligtelser 
13. Konsekvensrettelser efter ressortfordelingen 
14. Registrering af varebeholdninger i balancen 
15. Aktuarmæssig op- eller nedskrivning af pensionsforpligtelse for tjenestemænd 
 

 
Ad 1. Nye passivgrupperinger på funktion 6.35.30 og vejledning om omkost-
ningsbevillinger 
 
På funktion 6.35.30 registreres efter gældende regler udlæg af likviditet vedrørende 
hovedkonto 2 og 3 med modpost på 6.75.99 Balancekonto, der er en del af egenkapi-
talen. Det likviditetsmæssige udlæg er identisk med det udgiftsbaserede årsresultat, 
der kan udledes af pengestrømsopgørelsen som summen af likviditetsvirkningen fra 
driften, herunder den interne forrentning, og investeringerne. Da der er tale om et in-
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ternt likviditetsudlæg i regionen, må udlægget ikke påvirke egenkapitalen. For at undgå 
dette autoriseres der i forlængelse af de eksisterende aktivgrupperinger to nye passiv-
grupperinger under 6.35.30, således at nettoværdien på funktionen bliver nul. Ved at 
der både autoriseres aktiv- og passivgrupperinger vises bruttoværdierne uden, at det 
påvirker balancesummen og egenkapitalen. 
 
Det skal i øvrigt præciseres, at det likviditetsmæssige udlæg primo 1. januar 2007 skal 
være nul. Det er således fejlagtigt, som det bl.a. fremgår af vejledningen om udarbej-
delse af omkostningsbevillinger i regionerne (afsnit 10.5, side 14 og 15), at den interne 
gæld svarende til værdien af anlægsaktiverne skal indgå i opgørelsen af den likvidi-
tetsmæssige mellemregning. 
 
Det bemærkes, at der i forbindelse med denne orienteringsskrivelse ikke er foretaget 
ændringer i vejledningen om udarbejdelse af omkostningsbevillinger. En arbejdsgruppe 
under Budget- og regnskabsudvalget med deltagelse af bl.a. Danske Regioner, Region 
Syddanmark og Region Sjælland vil i løbet af foråret revidere vejledningen. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 
 
Ad 2. Overførsel af hovedkonto 4 til hovedkonto 1-3 
 
I henhold til bl.a. afsnit 5.2.5 i budget- og regnskabssystemet i forbindelse med vedta-
gelse af budget og aflæggelse af årsregnskab skal omkostninger og indtægter vedrø-
rende fælles formål og central administration, der registreres på hovedkonto 4, forde-
les/omposteres til hovedkonto 1 – 3 ved brug af hovedart 9. 
 
For at vise en korrekt opdeling af hovedkonto 1- 3 på de udgiftsbaserede poster (hove-
dart 1-9) og de omkostningsbaserede poster (hovedart 0), er det nødvendigt at forde-
lingen/omposteringen af de omkostningsbaserede poster fra konto 4 skal ske via hove-
dart 0, mens de udgiftsbaserede poster fortsat kan fordeles ved brug af hovedart 9. 
Denne ændring er nødvendig for at tilgodese opgørelsen af det finansielle mellemvæ-
rende med hovedkonto 2 og 3 og udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen, der bl.a. 
skal vise likviditetsvirkningen af drifts- og investeringsaktiviteterne på hovedkonto 1-3.  
 
Der skal derfor på 4.70.99 foretages en opdeling i overførsel af udgifter på hovedart 1-
9 og overførsel af omkostninger på hovedart 0. Ligeledes skal der på 1.70.50, 2.70.60 
og 3.70.60-63 ske en tilsvarende opdeling. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 
 
Ad 3. Egenkapital 
 
I henhold til de gældende regler registreres på funktion 6.75.96 og 6.75.97 det akkumu-
lerede årsresultat for de omkostningsbaserede områder, henholdsvis social- og speci-
alundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde. Funktionerne er del af 
regionernes egenkapital. Der er imidlertid behov, at årsresultatet for sundhedsområdet 
også kan overføres til egenkapitalen. 
 
Egenkapitalen ændres således: 
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6.75.96 Akkumuleret resultat for sundhedsområdet 
6.75.97 Akkumuleret resultat for social- og specialundervisningsområdet 
6.75.98 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
 
Dvs. der oprettes en ny funktion og nummereringen ændres.  
 
Herudover etableres der på funktion 6.75.99 Balancekonto en ny gruppering 001, der 
skal udtrykke egenkapitalen primo 2007, som den fremgår af åbningsbalancen. Samti-
dig autoriseres en ny gruppering 002, der skal udtrykke diverse værdireguleringer. De 
eksisterende grupperinger 001-004 på funktionen nedlægges, da opdelingen af de ma-
terielle og immaterielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiverne på de regionale akti-
vitetsområder fremgår af funktionerne 6.58.81-6.68.87. 
 
Ad. 4. Pengestrømsopgørelse og hovedoversigt 

I opgørelsen af likvid beholdning indgår bl.a. posterne 6.10.08 - 6.10.11 vedr. obligatio-
ner m.v. Kursreguleringer til statusdagens kurs modposteres direkte på egenkapitalen, 
jf. afsnit 4.6, side 1. I pengestrømsopgørelsen for budgetindberetning i afsnit 5.4, side 
2, henholdsvis pengestrømsopgørelsen for regnskab i afsnit 7.7, side 6, indføjes derfor 
et felt for ”+/- værdiregulering af likvide aktiver”. 

Det ekstraordinære statslige likviditetstilskud i 2007 skal posteres direkte på egenkapi-
talen med modpost på de likvide aktiver, jf. afsnit 4.6, side 14. I pengestrømsopgørel-
sen for regnskab 2007, afsnit 7.7, side 6, tilføjes derfor feltet ”+ statsligt likviditetstilskud 
2007”. 

Med orienteringsskrivelse af 8. juni 2007 blev funktion 1.90.94 Tilskud fra bløderudlig-
ningsordningen autoriseret. På funktionen registreres alene tilskud fra udligningsord-
ningen. På baggrund af dette oprettes et felt hertil i hovedoversigten i afsnit 5.4, side 5. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 

Ad. 5. Præciseringer under funktion 4.40.31 Tjenestemandspensioner 

Under beskrivelsen af funktion 4.40.31 Tjenestemandspensioner er der fejlagtigt byttet 
om på kreditering og debitering. Det præciseres, at i omkostningsregnskabet for forsik-
rede regioner krediteres funktionen med nettoudbetalingen og funktion 6.72.90 Hensat-
te forpligtelser debiteres. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 

I omkostningsregnskabet er løbende pensionsudbetalinger for ikke-forsikrede regioner 
ikke en omkostning, men blot et udtryk for at pensionsforpligtelsen nedbringes. Det 
præciseres, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere funktionen med brug af art 
0.3 og ikke art 0.6. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 

Ad. 6. Omregningstabel 

Det præciseres, at omregningstabellen, der har til formål at forklare forskellen mellem 
den omkostningsbaserede resultatopgørelse og årets nettoudgifter, kun skal udarbej-
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des for sundhedsområdet og ikke det regionale udviklingsområde.  Afsnit 7.2 ændres i 
overensstemmelse hermed. Ydermere er omregningstabellen i afsnit 7.2 behæftet med 
forskellige fejl, hvilket korrigeres. 

Ændringerne træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 

Ad. 7. Anvendelse af dranst ved overførsel af renter 

Det fremgår af orienteringsskrivelsen af 17. oktober 2006, at der på funktion 5.90.99 
Overførsel – renter m.v., skal anvendes dranst 4. Idet de samlede udgifter på dranst 4 
på hovedkonto 5 herved bliver nul, findes det nødvendigt at ændre den autoriserede 
dranst. Det præciseres således, at der på funktion 5.90.99 Overførsel – renter m.v., 
skal anvendes dranst 1.  

I forlængelse heraf præciseres det, at der anvendes dranst 1 ved kontering af overførte 
renter på funktionerne 1.80.60, 2.80.70, 3.80.70 og 4.65.61.  

Dranst 4 anvendes således alene på funktionerne 5.10.05 – 5.75.78. 

Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2007. 

Ad. 8. Overgang til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet 

Som det fremgår af økonomiaftalen for 2008 er der enighed om, at regionerne fra 2009 
overgår til omkostningsbaserede bevillinger på sundhedsområdet. På den baggrund 
autoriseres det, at bevillinger til sundhedsområdet skal afgives efter omkostningsbase-
rede principper, men at der ikke fastsættes regler om, hvordan styringen af de regiona-
le institutioner skal være. Regionerne får dermed mulighed for selv at kunne bestemme 
dette, dvs. at der er mulighed for at anvende udgiftsbaserede principper i budgetstyrin-
gen af de regionale institutioner. 

Aftalesystemet mellem staten og Danske Regioner vil fortsat være udgiftsbaseret i en 
periode, selv om bevillingerne afgives efter omkostningsbaserede principper. Samtidig 
gælder der stadig et udgiftsbaseret balancekrav for sundhedsområdet. 

På den baggrund er der indsat skemaer til resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse 
for sundhedsområdet. Ligeledes er der foretaget en række sproglige ændringer i flere 
afsnit. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Velfærdsministeriet, Danske Regio-
ner og et par regioner, som i løbet af foråret 2008 vil udarbejde en revideret vejledning 
om anvendelse af omkostningsbevillinger på samtlige regionale aktivitetsområder 

Ændringerne træder i kraft fra budget 2009. 

Ad. 9. Ændring af positivlisten for momsrefusion vedr. kommuner 
Der informeres om, at med Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om moms-
refusionsordning for kommuner og regioner (Bekendtgørelse nr. 1602 af 21. december 
2007) ændres positivlisten for momsrefusion. Ændringerne vedrører positivlisten for 
kommuner og har dermed ikke umiddelbar indvirkning for regionerne. 

Ændringen træder i kraft fra regnskab 2008. 
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Ad. 10. Kontering af tjenestemandspension til ’den lukkede lærergruppe’ 

’Den lukkede lærergruppe’ er skolelærere ansat på tjenestemandsvilkår. Pensionsfor-
pligtelsen ligger som udgangspunkt hos staten, undtagen hvis den pågældende lærer 
er afskediget pga. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, og vedkommendes tjene-
stemandsansættelse er sket før 1. april 1992, jf. § 12, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 
679 af 17. september 1998. I dette tilfælde anviser staten pensionsudbetalingerne, 
men opkræver efterfølgende betalinger fra regionen for pensionsudbetalingerne, indtil 
den pågældende person er fyldt 63,5 år. 

Med orienteringsskrivelse af 28. februar 2007, punkt 3, blev udbetaling af tjeneste-
mandspensioner samlet centralt på funktion 4.40.31 Tjenestemandspensioner med 
brug af art 5.1. Det præciseres, at betalinger til staten for tjenestemandspensioner til 
lærere i ’den lukkede lærergruppe’ konteres på funktion 4.40.31, men med brug af art 
4.6 Betalinger til staten. 

Ændringerne træder i kraft fra regnskab 2008. 

Ad. 11. Feriepenge vedrørende personer, som har ret til løn under ferie 

Det præciseres, at regionens feriepengeforpligtelse vedr. personale med ret til løn un-
der ferie kan komme til udbetaling på tre måder: 

1. Som løn under afholdelse af ferie. 

2. Som godtgørelse for ikke-afholdte særlige feriedage, der udgør 2,5 procent af 
lønnen i optjeningsåret. 

3. Hvis medarbejderen ikke afholder ferie får vedkommende ikke udbetalt ferie-
penge, men normal løn. Feriepengeforpligtelsen bortfalder dog ikke for regio-
nen, da de feriepenge, der ikke er kommet til udbetaling til medarbejderen, 
skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Er der personale, der vælger 
ikke at afholde al ferie i indeværende ferieår, kan ferien aftales overført til 
næste ferieår. Hvis dette ikke er sket, skal værdien af ikke-udbetalt løn under 
ferie indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. I dette tilfælde indebærer ind-
betalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond ikke en omkostning, men blot at fe-
riepengeforpligtelsen nedbringes, hvilket medfører, at udbetalingen skal neu-
traliseres som beskrevet under funktion 6.52.55 Skyldige feriepenge. 

Med ”feriepengeudbetaling” menes altså ikke blot løn under ferie, men en af ovenstå-
ende tre typer af udbetaling, hvilket præciseres i beskrivelsen under funktion 6.52.55. 
Registreringen foregår som beskrevet under funktionen. 

Ad. 12. Hensatte forpligtelser 

I orienteringsskrivelsen af 19. juli 2006, side 7, er det nævnt, at det siden regnskab 
2007 har været obligatorisk at registrere hensatte forpligtelser vedrørende ikke-
afdækkede tjenestemandspensioner. Det er ydermere nævnt, at det fra regnskab 2008 
er obligatorisk at registrere øvrige hensatte forpligtelser. Det præciseres, at det fra 
regnskab 2008 er obligatorisk at registrere disse forhold. Konteringsreglerne under 
funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser bringes i overensstemmelse hermed. 
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Ad. 13. Konsekvensrettelser efter ressortfordelingen 

Med kongelig resolution af 23. november 2007 om ressortfordelingen er dele af det 
tidligere indenrigs- og sundhedsministerium slået sammen med det tidligere socialmini-
sterium og dele af det tidligere familie- og forbrugerministerium til det nye Velfærdsmi-
nisteriet. Velfærdsministeren overtager i den forbindelse opgaverne vedrørende det 
regionale budget- og regnskabssystem. På den baggrund konsekvensrettes en række 
formuleringer i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”. 

Der er desuden foretaget en række øvrige sproglige ændringer igennem flere afsnit. 

Ad. 14. Registrering af varebeholdninger i balancen 

Det præciseres, at det, jf. afsnit 8.3 side 12, i det omkostningsbaserede regnskab er 
obligatorisk i balancen at registrere varebeholdninger over 1 mio. kr. og væsentlige 
forskydninger af værdier mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. Varebeholdninger under 
100.000 kr. registreres ikke. 

Formuleringen i afsnit 2.5 og afsnit 8.3 ændres i overensstemmelse hermed. 

Ad. 15. Aktuarmæssig op- eller nedskrivning af pensionsforpligtelse for tjene-
stemænd 

Ændring som følge af forventet ændret dødelighed, afgangsalder, afskedigelse m.v. 
blandt erhvervsaktive, fraflyttede og pensionerede tjenestemænd er i afsnit 4.6 nævnt 
som punkt b over mulige ændringer i pensionsforpligtelsen. Det registreres ved, at den 
aktuarmæssige opgørelse af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd op- eller nedskri-
ves efter den bogførte værdi på funktion 6.72.90 Hensatte forpligtelser, således at der 
er overensstemmelse mellem den bogførte værdi på funktionen og den aktuarmæssigt 
opgjorte forpligtelse. Op- eller nedskrivningen foretages med modpost på balancen. 

Fremgangsmåden præciseres under funktion 6.72.90. 

 
 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for regioner: 
 
Afsnit 1.0 side 1 pkt. 13 
Afsnit 2.2 side 1+2 pkt. 4+7+8 
Afsnit 2.5 side 2+3+4+5 pkt. 8+14 
Afsnit 2.6 side 3+4+6 pkt. 13 
Afsnit 3.6 side 1+4 pkt. 1+3 
Afsnit 4.1 side 4 pkt. 2+7 
Afsnit 4.2 side 3 pkt. 2+7 
Afsnit 4.3 side 4 pkt. 2+7 
Afsnit 4.4 side 2+3+4 pkt. 2+5+7 
Afsnit 4.5 side 1+5+6 pkt. 2+7+13 
Afsnit 4.6 side 4+5+7+13+14 pkt. 1+3+5+8+11+12+15 
Afsnit 5.0 side 1 pkt. 13 
Afsnit 5.1 side 2 pkt. 13 
Afsnit 5.2 side 2+5-12 pkt. 2+13 
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Afsnit 5.3 side 1 pkt. 13 
Afsnit 5.4 side 1-9 pkt. 4+5+7 
Afsnit 6.1 side 1+2+3 pkt. 7 
Afsnit 6.2 side 2 pkt. 7 
Afsnit 7.1 side 2 pkt. 13 
Afsnit 7.2 side 4 pkt. 6 
Afsnit 7.3 side 1-3 pkt. 13 
Afsnit 7.4 side 1+2 pkt. 13 
Afsnit 7.6 side 1 pkt. 13 
Afsnit 7.7 side 5+6 pkt. 3+4 
Afsnit 8.3 side 6+12 pkt. 14 
Afsnit 10 indhold side 1 pkt. 9 
Afsnit 10.4 side 6-8 pkt. 9 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Magnus Rønning-Andersson / Henning Elkjær Nielsen 
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Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 
 

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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006 om regio-
nernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. er fastsat en række - især procedu-
remæssige - bestemmelser om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 
Herudover fremgår bestemmelserne vedrørende regionernes budget og regnskab af 
”Budget- og regnskabssystem for regioner”, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1. 
 
Budget- og Regnskabsudvalget, der består af repræsentanter for staten og de kommu-
nale parter, afgiver indstilling til velfærdsministeren vedrørende de justeringer i budget- 
og regnskabssystemet, som udvalget finder påkrævede eller ønskelige. 
 
Ændringer eller tilføjelser til budget- og regnskabssystemet meddeles elektronisk til 
regionerne. 
 
Ændringer og tilføjelser træder ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, i kraft ugedagen 
efter udsendelsen, med mindre andet er fastsat i det udsendte materiale. 
 
Budget- og regnskabssystemet er ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, tilgængeligt via 
Internet på Velfærdsministeriets hjemmeside på www.im.dk under ”Budget- og regn-
skabssystem.” 
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Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 
 

2.2 Dranst  
 
 
Placering i kontoplanen 
Betegnelsen »dranst« er et kunstigt skabt begreb bestående af de første to bogstaver 
fra hvert af ordene drift, anlæg og status. Dransten, der altid er autoriseret, registreres i 
kontonummerets 6. ciffer med følgende værdier: 
 
    Forekommer på følgende 
    hovedkonti/funktioner: 
 
1 Drift 1 – 4 og 5.90.99 
2 Statsrefusion 1 – 4 og 5.80.95 
3 Anlæg 1 - 4 
4 Renter  5.10.05 – 5.75.78  
7 Finansiering  1.90.90-93, 2.90.90-91 og 3.90.90-91 
8 Aktiver  6.10.01–6.42.43 og 6.58.81-87 
9 Passiver  6.45.46–6.55.79 og 6.72.90-99 
 
I den autoriserede kontoplan i kapitel 3 er dransten anført i de tilfælde, hvor der er auto-
riseret specielle grupperingscifre for den pågældende funktion. 
 
Det gælder dog ikke for dranst 3 (anlæg), da der her er autoriseret generelle grupperin-
ger, som er gældende for alle funktioner, jf. afsnit 2.4. Dette gælder ligeledes for visse 
grupperinger på dranst 1 (drift), der også er gældende for alle funktioner. 
 
Anvendelse af dranst 
Med dransten opdeles de regionale omkostninger og indtægter m.v. efter type. Dranst 
1-3 afgrænser således den egentlige drifts- og anlægsvirksomhed, mens dranst 4 og 7 
vedrører de finansielle poster og dranst 8-9 balancen.    
 
Med hensyn til anvendelsen af dranst-værdier og sondringen mellem disse ved registre-
ringen gælder nedenstående generelle regler. 
 
1 (drift) og 2 (statsrefusion) 
Dranst 1 (drift) anvendes ved driftsomkostninger og driftsindtægter. De indtægter fra 
staten, som registreres på dranst 2 (statsrefusion), vil i alle tilfælde fremgå af autorise-
rede grupperinger i kontoplanen. Det drejer sig først og fremmest om indtægter fra de 
egentlige refusionsordninger. Endvidere er der i nogle tilfælde i kontoplanen autoriseret 
grupperinger under dranst 2 til registrering af visse tilskud fra staten og fra EU. Andre 
tilskud fra staten (bortset fra generelle tilskud mv., jf. nedenfor) samt betalinger fra sta-
ten, der modsvarer en ydelse, registreres under dranst 1. Alle betalinger i forhold til 
kommuner og andre regioner registreres under dranst 1, uanset om der er tale om en 
modydelse eller ej. 
 
1 (drift) og 3 (anlæg) 
Sondringen mellem driftsomkostninger og anlægsomkostninger foretages i kontoplanen 
ved anvendelse af dranst-værdierne 1 henholdsvis 3. 
 
Sondringen mellem drifts- og anlægsomkostninger har ikke alene betydning for selve 
registreringen i regionens budget og regnskab. Der er også forskel på de be-
villingsprocedurer, som skal gå forud for omkostningernes afholdelse. For driftsomkost-
ningernes vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For 
anlægsomkostningernes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedta-
gelsen af en anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Tilrettelæggelsen af den 
økonomiske styring - procedurerne omkring bevillingsstyring og -kontrol - er med andre 
ord afhængig af, om der er tale om en drifts- eller en anlægsomkostning. 
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I det omkostningsbaserede system betegnes anlægsomkostninger som investeringer, 
der defineres som aktiver, der opfylder de 3 generelle betingelser for indregning og 
måling af aktiver i balancen, jf. kap 8.1.2 om generelle regler for måling og indregning af 
materielle aktiver: 
 
1. Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. at aktivet har en brugs-

tid/levetid på mere end 1 år) 
2. Aktivets værdi kan måles pålideligt 
3. Aktivet har en værdi, der er lig med eller større end 100.000 kr. 
 
Vejledende for, om en omkostning til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder skal 
betragtes som drift eller en investering, er dels om arbejdet indebærer en forbedring og 
levetiden for bestående bygninger eller anlæg øges, dels om formålet med eller brugen 
af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, skal omkostningen konteres 
som en investering (dranst 3). 
 
Større anskaffelser af materiel, inventar m.v,. der hver for sig falder under bagatelgræn-
sen, indregnes i balancen som et samlet aktiv og henregnes som en investering, hvis de 
indgår i et samlet system, har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse 
med nybygning eller større renovering, jf. kap. 8.3.1 om materielle anlægsaktiver. 
 
Følgende tilskud og omkostninger forbundet med anskaffelse af følgende aktiver betrag-
tes som investeringer, selv om de ikke opfylder betingelserne for indregning i regionens 
balance: 
 

• Materielle aktiver, hvis værdi for regionen primært er af kulturel eller historisk 
karakter 

• Anlægstilskud til selvejende institutioner og andre offentlige myndigheder 
 
I øvrigt henvises til det i kapitel 7, afsnit 7.0, omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der 
ikke bør foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer, 
som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af regionens regnskab. 
 
2 (statsrefusion) og 7 (finansiering) 
De generelle tilskud fra staten, de aktivitetsafhængige tilskud fra staten og kommunerne 
på sundhedsområdet, tilskud fra bløderudligningsordningen, den objektive finansiering 
fra kommunerne på social- og specialundervisningsområdet samt kommunernes grund- 
og udviklingsbidrag på funktionerne 1.90.90-94, 2.90.91 og 3.90.90-91 registreres under 
dranst 7 (finansiering). Under dranst 2 (statsrefusion) registreres som nævnt alene ind-
tægter fra refusionsordningerne samt visse tilskud fra staten og fra EU, hvor dette er 
autoriseret på grupperingsniveau i kontoplanen. Øvrige tilskud og betalinger fra staten 
registreres under dranst 1 (drift). 
 
4 (renter) 
Dranst 4 (renter) optræder alene på funktionerne 5.10.05 – 5.75.78. 
 
7 (finansiering) 
Dranst 7 (finansiering) anvendes ved registrering af generelle tilskud fra staten (funktio-
nerne 1.90.90, 2.90.91 og 3.90.90), kommunernes grund- og udviklingsbidrag (funktio-
nerne 1.90.91 og 3.90.91), de aktivitetsafhængige tilskud fra staten og kommunerne på 
sundhedsområdet (funktionerne 1.90.92-93), tilskud fra bløderudligningsordningen 
(1.90.94) samt de objektive finansieringsbidrag på social- og specialundervisningsom-
rådet (funktion 2.90.90). 
 
8 (aktiver) og 9 (passiver) 
Dranst 8 (aktiver) og dranst 9 (passiver) anvendes udelukkende ved registrering af ak-
tivdelen og passivdelen af hovedkonto 6. 
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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, 2.7, 2.9, art 4.5 og 4.9 - og de 
øvrige arter. De særlige forhold omkring registreringen i forbindelse med moms er om-
talt 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, 2.7, 2.9, samt art 4.5 og 4.9. Der er imidlertid ikke noget krav om, at 
art 2.2, 2.3, 2.7 og 2.9 skal fremgå af budgettet. 
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I regnskabet skal udgifter og indtægter m.v. specificeres på de autoriserede arter. 
I det omfang, der i regionernes udgifts- og indtægtsbilag er indeholdt en specifikation, 
der omfatter flere arter, skal der som hovedregel foretages registrering på hver af disse. 
En undtagelse herfra er dog udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke 
udføres af regionens eget personale, herunder varekøb og anskaffelser i tilknytning 
hertil. Disse udgifter registreres samlet, under art 4.5 Entreprenør- og håndværksydel-
ser. 
 
De ikke benyttede numre i artsinddelingen kan anvendes frit af regionerne, såfremt der 
ønskes en yderligere specifikation. I så fald skal der imidlertid i indberetningerne til de 
centrale myndigheder, jf. kapitel 7, ske en opsummering til de autoriserede arter. 
 
Anvendelsen af hovedart 9 til registrering af interne overførsler af udgifter og indtægter 
er obligatorisk i forbindelse med, at der både i budget og regnskab skal overføres ande-
le af fælles formål, administration og renter fra hovedkonto 4 og 5 til hovedkonto 1-3. 
Herudover er det frivilligt for den enkelte region, jf. nærmere nedenfor. Ønsker regionen 
at benytte hovedart 9, skal dette imidlertid ske ved anvendelsen af de herunder autori-
serede arter. Arterne under hovedart 9 må ikke benyttes til andre formål end de anførte. 
 
Nedenfor er anført nærmere regler for konteringen på de enkelte hovedarter og arter. 
 
 
HOVEDART 0 BEREGNEDE OMKOSTNINGER 
Indførelsen af omkostningsprincipper i budget og regnskab indebærer, at der skal son-
dres mellem udgifter og omkostninger. Udgifter registreres enten på betalings- eller 
leveringstidspunktet, mens omkostninger registreres i takt med ressourceanvendelsen. 
 
Hovedart 0 benyttes til registrering af beregnede omkostninger og indtægter som ek-
sempelvis afskrivninger. Registrering på hovedart 0 foretages med henblik på at kunne 
omkostningsregistrere i budget- og regnskabssystemet samt indregne materielle aktiver 
mv. i balancen.  
 
Flere af arterne, bl.a. art 0.1 Afskrivninger og art 0.2 Lagerforskydninger, refererer til 
omkostninger, som beregnes i anlægskartoteket for materielle aktiver og herefter over-
føres til hovedart 0. Jævnfør endvidere beskrivelsen af materielle aktiver i kapitel 8 samt 
kapitel 9 om omkostninger.  
 
Registreringen af de beregnede omkostninger foretages under arterne 0.1-0.7, mens 
beregnede indtægter registreres under art 0.8. Posteringer under art 0.1-0.7 og 0.8 
modposteres på art 0.9 Modregningskonto på hovedkonto 6. Medtages hovedart 0 i 
budgettet eller regnskabet, fås et omkostningsbudget/-regnskab på hovedkonto 1-5. 
Undlades hovedart 0, fås et budget/regnskab baseret på udgiftsbaserede principper. 
 
Beregnede omkostninger mv. er i artsopdelingen opdelt på 9 arter:  
 

0.0 Statuskonteringer 
0.1 Afskrivninger  
0.2 Lagerforskydninger  
0.3 Pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd 
0.4 Forrentning 
0.5 Overførte omkostninger 
0.6 Øvrige beregnede omkostninger 
0.7 Feriepenge 
0.8 Beregnede og overførte indtægter  
0.9 Modregningskonto  

 
Vedrørende forhold, der gælder for de enkelte arter, kan der peges på følgende:  
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0.0 Statuskonteringer 
I det udgiftsbaserede system udgiftsføres aktiver ved tilgang (og indtægtsføres ved af-
gang) som drifts- eller anlægsudgifter (-indtægter), mens status ikke påvirkes af tilgan-
gen/afgangen. I det omkostningsbaserede system skal status derimod påvirkes ved 
tilgang/afgang af alle aktiver.  
 
Beløbsmæssigt er det kun aktiver med en værdi på over 100.000 kr., som det er obliga-
torisk at indregne i status. Dette svarer til de aktiver, som regionen skal optage i an-
lægskartoteket, jf. kap. 8. 
 
Optagelsen af anskaffelsesudgiften sker ved, at denne ”omkonteres” til de relevante 
statuskonti via hovedkonto 6 og anvendelse af art 0.0. Ved ”omkonteringen” til balancen 
anvendes samme dranst-værdi som ved bogføringen af anskaffelsesudgiften. 
 
Der skal etableres forretningsgange, der sikrer, at registreringen af anskaffelser i an-
lægskartoteket også indregnes i status, således at der altid er overensstemmelse mel-
lem til- og afgange i anlægskartoteket og bevægelserne på hovedkonto 6. 
 
Eksempel: 
Eksemplet viser ”omkonteringen” af anskaffelsesudgiften til balancen ved køb af en 
grund til 2 mio. kr. Grunden skal i dette eksempel anvendes til opførelse af en tilbygning 
til en institution. 
 
 
 Investering x-institution 

2.01.3.sted.10.26 
 Kassen 

601.5.zzzz.zz.zz 
1) Købe-
sum 

2.000    2.000 

      
 
 Investering x-institution 

2.01.3.sted.10.00 
 Grunde og bygninger 

681.5.xxxx.03.00 
2) ”Omkon-
tering” til 
status via 
art 0 

 2.000  2.000  

      
     
 
0.1  Afskrivninger 
Aktiver, der indgår i produktionen/udførelsen af produkter/ydelser, vil med tiden typisk 
blive forbrugt. Som et led i opgørelsen af omkostninger registreres et sådant forbrug i 
form af beregnede afskrivninger på bygninger, inventar, materiel m.v. Disse afskrivnin-
ger registreres under art 0.1 Afskrivninger.  
 
Anvendelsen af art 0.1 Afskrivninger er obligatorisk. Afskrivninger registreres på stedni-
veau, hvor dette er autoriseret i kontoplanen. På øvrige områder registreres afskrivnin-
ger på funktionsniveau.  
 
0.2  Lagerforskydninger  
I forbindelse med opgørelsen af omkostninger er der behov for at foretage en periodise-
ring af udgifterne. Der kan således være tale om omkostninger til vareforbrug, som ikke 
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er udgiftsregistreret i det år, hvor forbruget finder sted, fordi der forbruges fra lager. Om-
vendt vil registrerede udgifter til varekøb ikke skulle medregnes i omkostningsregnska-
bet, i det omfang der alene er tale om lageropbygning. Registreringen af sådanne for-
skydninger vedrørende henholdsvis forbrug fra eller opbygning af lager sker ved at regi-
strere forskydningerne under art 0.2 Lagerforskydninger.  
 
0.3 Pensionshensættelser vedrørende tjenestemænd 
Art 0.3 anvendes til at omkostningsregistrere ændringer i regionens pensionsforpligtelse 
vedrørende tjenestemænd. Omkostningsregistreringen skal ske årligt på samme niveau 
som afskrivninger, jf. ovenfor under art 0.1.  
 
Betaling af forsikringspræmier registreres ved brug af hovedart 1.  
 
0.4  Forrentning  
I en given aktivitet vil der typisk være bundet en vis kapital. Ved omkostningsberegning 
er der behov for at indregne en forrentning af den kapital, der er investeret i tilknytning til 
den omhandlede aktivitet. Forrentning skal f.eks. beregnes i forbindelse med interne 
lån, der ydes til investeringer på social- og specialundervisningsområdet, det regionale 
udviklingsområde samt fælles formål og administration. Ved beregning af forrentning 
anvendes markedsrenten. Registreringen sker på art 0.4 Forrentning.  
 
0.5  Overførte omkostninger  
Der kan forekomme beregnede omkostninger, som kan være relevante i de enkelte 
omkostningsberegninger. Som eksempel kan nævnes indirekte omkostninger, der er 
forbundet med regional levering af tilbud til voksne handicappede, f.eks. andel af fæl-
lesomkostninger til ledelse, administration, husleje mv. Disse registreres under art 0.5 
Overførte omkostninger.  
 
0.6.  Øvrige beregnede omkostninger  
Art 0.6 anvendes til at registrere omkostninger, der ikke kan registreres ved anvendelse 
af art 0.1-0.4.  
 
0.7 Feriepenge 
Art 0.7 anvendes til at registrere omkostninger til feriepenge. 
 
0.8  Beregnede og overførte indtægter  
Under art 0.8 registreres beregnede og overførte indtægter, der ikke skal øve indflydel-
se på regionens regnskaber.  
 
0.9  Modregningskonto  
Under art 0.9 modposteres registreringer foretaget under art 0.1-0.8, dvs. registreringen 
på art 0.9 foregår med modsat fortegn af registreringen på art 0.1-0.8. Modregningskon-
toen er en teknisk konto, der sikrer, at kun poster med finansiel betydning kan øve ind-
flydelse på regionens samlede udgiftsregnskab. Det er således modregningskontoens 
funktion at neutralisere de nye posteringer i forhold til udgiftsregnskabet. Modregnings-
kontoen føres på hovedkonto 6. 
 
 
HOVEDART 1 LØNNINGER 
På hovedart 1 Lønninger registreres regionens lønudgifter, herunder lønbidrag af enhver 
art. 
 
Godtgørelse af ansattes udgifter i forbindelse med tjenesten, dvs. udgifter til repræsen-
tation, rejser, brug af eget motorkøretøj og lignende, registreres ikke under hovedart 1 
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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 Velfærdsministeriet 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 2.7 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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Intern afregning af ydelser, som er momsbelagte, må således kun registreres med an-
vendelse af hovedart 9, når afregningen sker mellem konti, som i relation til momsaf-
regning er ens. Ved afregning af momsbelagte ydelser mellem konti, som i relation til 
momsafregning er forskellige, skal beløbet debiteres kontoen, hvortil der flyttes, ved 
anvendelse af en ekstern art. Den konto, hvorfra der flyttes, krediteres beløbet ved an-
vendelse af den samme eksterne art. 
 
Administrationen af momsrefusionsordningen indebærer endvidere, at køb af varer eller 
tjenesteydelser hos staten eller andre regioner, der på det pågældende aktivitetsområ-
de er momsregistrerede og altså afregner deres leverancer inklusive moms, skal konte-
res på en af de momsbærende udgiftsarter og ikke på art 4.6, 4.7 eller 4.8.  
 
En region kan dog godt, når den køber varer og tjenesteydelser i udlandet til levering i 
Danmark, anmelde importmoms og erhvervelsesmoms, der er afregnet hos SKAT, til 
refusion i Velfærdsministeriet. Momsafløftningen sker her på samme måde, som hvis 
købet var foretaget i Danmark (dvs. gennem kontering på de momsbærende arter). 
 
Positivlisten 
Ud over udgifter på de momsbærende arter kan regionerne anmelde en procentdel af 
visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Baggrunden for dette 
er, at en række regioner lader aktiviteter udføre af private eller foreninger. Såfremt den 
del af disse betalinger eller tilskud, der dækker momsudgifter, ikke kunne anmeldes til 
refusion, ville det modvirke den tilsigtede konkurrenceneutralitet og begunstige udførel-
se af opgaver i regionalt regi. 
 
De tilskud m.v., der kan anmeldes til refusion, beregnes som en procent af de bogførte 
udgifter på bestemte funktioner og arter. Reglerne herom er fastlagt i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets bekendtgørelse om den kommunale og regionale momsrefusi-
onsordning, og listen over betalinger og tilskud, der kan anmeldes til refusion – den så-
kaldte positivliste – er optaget som bilag til dette afsnit (udarbejdes i efteråret 2006). 
 
Den del af de tilskud, som kan anmeldes til refusion, bogføres ikke på hovedkonto 1-4, 
men på funktion 5.80.95. Refusion af købsmoms. 
 
Fællesregional virksomhed 
Af hensyn til refusionsordningen gælder for fællesregional virksomhed, som i én af fæl-
lesskabets regioner regnskabsføres med fuld artsspecifikation på hovedkonto 1-4, at de 
andre regioner i fællesskabet skal udgiftsføre betalinger til dette på art 4.7. Momsudgif-
terne anmeldes da til refusion af den regnskabsførende region, der herefter fremsender 
regninger eksklusive moms til de øvrige regioner i fællesskabet. 
 
Dette gælder dog ikke, hvis den regnskabsførende region er momsregistreret på det 
pågældende område. I dette tilfælde skal der afregnes inklusive moms, jf. bemærknin-
gerne ovenfor om anvendelse af en ekstern udgiftsart, hvis der er tale om afregning af 
leverancer inklusive moms. 
 
Fællesregionale virksomheder, der af administrative grunde er selvstændigt 
regnskabsførende, kan - såfremt der foreligger godkendelse fra Velfærdsministeriet - 
anmelde købsmoms til refusion gennem fællesskabets regioner, idet dog virksomhed, 
som kan henføres til funktionerne, 1.10.01 Sygehuse, er undtaget fra godkendelse. 
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Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige saldoopgørelse til 
Velfærdsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funktion 5.80.95, 
gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske på 
relevant funktion, hvor indtægten, der har forårsaget tilbagebetalingen, konteres. 
 
For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusi-
onsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebeta-
lingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres lø-
bende i forbindelse med salget af anlægget.  
 
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved regions-
rådets godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg, f.eks. bygge-
grunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refun-
deret købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i en periode på 
op til 5 år før salget 
 
Refusionen af købsmoms, som skal tilbagebetales, opgøres på grundlag af an-
lægsregnskabets udgifter på de momsbærende arter. Der tilbagebetales en andel af 
refusionen svarende til salgsindtægternes andel af de samlede udgifter i regnskabet 
inkl. moms. Tilbagebetalingen kan dog højst svare til den refusion, der er udbetalt. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Velfærdsministeriet som en minuspost 
under gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal ske 
på relevant funktion, hvor salgsindtægten, der har forårsaget tilbagebetalingen, konte-
res. 
 
Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
regionen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusion. Det-
te gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den dan-
ske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre 
offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbage-
betalingsregel). 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. 
 
Det gælder dog som en undtagelse, at forskningstilskud registreret på funktion 1.10.01 
Sygehuse ikke er omfattet af tilbagebetalingsreglen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Velfærdsministeriet som en minuspost 
under gruppering 003 med modpost på relevant funktion, hvor tilskuddet, der har forår-
saget tilbagebetalingen, konteres. 
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6 Balance  
 
 
LIKVIDE AKTIVER  

6.10.01 Kontante beholdninger  
6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 
6.10.08 Realkreditobligationer 
6.10.09 Kommunekreditsobligationer 
6.10.10 Statsobligationer m.v. 
6.10.11 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande 
 
 
TILGODEHAVENDER HOS STATEN  

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 
  8 Aktiver  
   001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 
 
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT  

6.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 
6.28.15 Andre tilgodehavender   
6.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
6.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst 
6.28.19 Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner 
   8 Aktiver  
    001 Kontant tilgodehavender hos kommuner som følge af delingsaftalen 
    002 Kontant tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen 
 
 
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 

6.32.20 Pantebreve 
6.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
6.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
   8 Aktiver  
    001 Grundkapitalindskud (Indskud i Landsbyggefonden) 
    002 Grundkapital til ældreboliger 
6.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
   8 Aktiver  
    001 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
    002 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
    003 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
6.32.26 Ikke-likvide obligationer 
6.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
 

UDLÆG VEDRØRENDE HOVEDKONTO 2 OG 3 

6.35.30 Udlæg vedr. hovedkonto 2-3 
 8 Aktiver  
  002 Aktiver - Sociale opgaver  
  003 Aktiver – Regional udvikling 
 9 004 Passiver – Sociale opgaver 
  005 Passiver – Regional udvikling 
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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  

   
 
EGENKAPITAL  

6.75.95 Reserve for opskrivninger  
6.75.96 Akkumuleret resultat for sundhedsområdet 
6.75.97 Akkumuleret resultat for social- og specialundervisningsområdet 
6.75.98 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
6.75.99 Balancekonto 
   9 Passiver 
    001 Primo egenkapital pr. 1.1.2007 (åbningsbalancen) 
    002 Modpost for værdireguleringer 
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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. 
 
1.90.91 Kommunale grundbidrag 
På denne funktion registreres grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet, der be-
tales af kommunerne i regionen, jf. § 6 og 19 i lov om regionernes finansiering. 
 
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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• Hjemtagne indekslån registreres på hovedkonto 6 under funktion 6.55.77 Lang-
fristet gæld vedrørende ældreboliger. Ved årets udgang nedskrives og indekse-
res lånene på funktion 6.55.77 med modpost på balancekontoen.  

• Regionens indskud af grundkapital opskrives på funktion 6.32.24, gruppering 
002 med modpost på balancekonto 6.75.99. Beboernes tilbagebetaling indgår 
som en del af huslejen, og der reguleres efterfølgende på status. 

 
Afdrag på lån vedrørende regionale almene ældreboliger debiteres funktion 6.55.77.  

 
Renter af gæld vedrørende regionale almene ældreboliger optages på en af funktioner-
ne 5.55.68-5.55.76 afhængig af lånekreditor 
 
Ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensi-
onskasser 
Følgende omkostninger registreres på funktion 2.20.30: 

• Eventuelt tab på garanti for indekslån registreres på gruppering 502.. 
 
Øvrige regionale omkostninger og indtægter registreres således: 

• Regionens indskud af grundkapital registreres på funktion 6.32.24, gruppering 
002. Ved påbegyndelse af tilbagebetaling af grundkapital krediteres funktion 
6.32.24 for de årlige afdrag.  

 
Det bemærkes, at drifts- og anlægsomkostninger vedrørende almene ældreboliger ikke 
kan anmeldes til momsrefusion. 
 
 
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER  

2.60.40 Central administration af det sociale område 
På denne funktion registreres omkostninger, der afholdes af centrale enheder i forbin-
delse med administrationen af social- og specialundervisningsområdet, herunder løn til 
administrativt personale, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med social- 
og specialundervisningsområdet.  
 
2.60.50 Øvrige omkostninger og indtægter 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funk-
tionerne 2.10.01 og 2.60.40. 
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 

2.70.60 Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. sociale tilbud og 
specialundervisning  
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 hensyn-
tagen til de tre regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.  
 
 
ANDEL AF RENTER  

2.80.70 Renter m.v. 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 0.5 eller art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteomkostnin-
ger og –indtægter fra funktion 5.90.99, jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
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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 3.10.01-3.50.49.  
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
3.70.60  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. erhvervsudvikling 

(funktion 3.30.20-3.30.29) 
3.70.61  Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale 

udviklingsopgaver på undervisningsområdet (funktion 3.40.30-3.40.39)  
3.70.62  Fælles formål og administrationsomkostninger vedr. jordforurening og 

råstoffer (3.50.40-3.50.49) 
3.70.63 Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. øvrige regi-

onale udviklingsopgaver (3.10.01, 3.20.10 og 3.60.50) 
 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionerne ved brug af art 0.5 
og art 9.1-9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og admi-
nistration fra funktion 4.70.99.  
 
Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de regionale aktivi-
tetsområders belastning af fællesområdet.  
 
 
ANDEL AF RENTER  

3.80.70 Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 0.5 eller art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteomkostnin-
ger og –indtægter fra 5.90.99,  jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
 
FINANSIERING   

3.90.90 Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af de regionale 
udviklingsopgaver, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af art 8.6 Statstilskud 
 
3.90.91 Kommunale udviklingsbidrag 
På denne funktion registreres udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver, der betales af kommunerne i regionen, jf. § 7 og 19 i lov om regionernes 
finansiering. 
 
Registreringen foretages under dranst 7 og ved anvendelse af hovedart 8 Finansind-
tægter 
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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 funk-
tioner, som ikke kan henføres på ét de tre regionale aktivitetsområder. Det gælder bl.a. 
for:  
 

• regionsrådets sekretariat,  
• regionsdirektørens kontor og sekretariat,  
• forskellige stabsfunktioner (central økonomi, regnskab, personale, IT-kontor m.v.)  
• øvrige omkostninger og indtægter vedrørende regionens centrale administration. 

 
De direkte henførbare omkostninger, der entydigt kan relateres til ét af de tre regionale 
aktivitetsområder, skal registreres på relevant funktion på de enkelte hovedkonti.  
 
Endvidere registreres her fællesomkostninger for administrationen - f.eks. revision, it, 
kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto. 
 
På funktionen registreres også konsulentvirksomhed, organisationsanalyser m.v., der 
afløser eller supplerer en varetagelse af ovenstående opgaver.  
 
 
LØNPULJER 

4.30.21 Lønpuljer 
Denne funktion benyttes til budgettering af omkostningerne vedrørende særlige over-
enskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. 
lokal- og cheflønspuljer. Omkostningerne overføres til de respektive funktioner, når pul-
jerne fordeles. Det bemærkes, at øvrige omkostninger til løn, herunder f.eks. omkost-
ninger til vikarer, over/merarbejde m.v., skal registreres på de funktioner, som omkost-
ningerne 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 pensionsudbetalin-
ger skal krediteres funktionen med anvendelse af art 5.1. I omkostningsregnskabet 
indebærer dette for forsikrede regioner, at funktionen skal krediteres med nettoudbeta-
lingen (pensionsudbetaling til tjenestemænd minus indbetaling fra forsikring) og debite-
res 6.72.90 Hensatte forpligtelser med art 0.9. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 – side 3                                   

  

Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 

 
Evt.  nettoudgift til pensionsforsikringspræmier (inkl. bonus) registreres også på funktio-
nen men med brug af art 1. Ligeledes registreres på funktionen pensionsoverførsler ved 
tjenestemænds jobskifte (i omkostningsregnskabet betalende region: kredit, modtagen-
de region: debet). Begge typer af kontering har modpost på opgørelsen af pensionsfor-
pligtelsen 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 forpligtel-
ser. 
 
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 pen-
sion, jf. § 3 i bekendtgørelse om tjenestemandsforpligtelser i forbindelse med 
kommunalreformen.   

 
Der er ligeledes under dranst 2 autoriseret en gruppering 050 til registrering af den re-
fusion, som staten yder regionerne for omkostninger, der registreres på driftsgruppering 
050, jf. § 4 i bekendtgørelse om tjenestemandsforpligtelser i forbindelse med kommu-
nalreformen.   
 
Omkostningerne til tjenestemænd svarende til ændringen i pensionsforpligtelsen debi-
teres på de relevante omkostningssteder, hvor disse er autoriserede, ellers på funktio-
nen 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, Ikke-
forsikringsdækkede tjenestemandspensioner. 
 
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. 
 
DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER 

4.60.51 Øvrige omkostninger og indtægter 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funk-
tionerne 4.20.12-4.40.31. 
 
 
ANDEL AF RENTER M.V. 

4.65.61 Renter m.v. 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteudgifter fra funktion 
5.90.99, jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5. 
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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 regn-
skabsaflæggelse 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 (hove-
dart 1-9) og de omkostningsbaserede poster (hovedart 0), er det nødvendigt at fordelin-
gen/omposteringen af de omkostningsbaserede poster fra hovedkonto 4 skal ske via 
hovedart 0, mens de udgiftsbaserede poster fordeles ved brug af hovedart 9. Overførel-
sen sker på gruppering 730 Interne overførsler.  
 
På denne funktion krediteres beløbene ved brug af henholdvis art 0.9 eller art 9.7 Inter-
ne indtægter og gruppering 730 Interne overførsler. Fordelingsnøglen fastsættes af 
regionerne under hensyntagen til de regionale aktivitetsområders belastning af fælles-
området. 
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De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6  
 
Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige drifts- og an-
lægsvirksomhed. I modsætning hertil vedrører hovedkontiene 5 og 6 det finansielle 
område og balancen. 
 
Hovedkonto 5 anvendes til registrering af renter m.v., herunder finansindtægter.  
 
Hovedkonto 6 viser beholdningerne på regionernes balance. Aktiverne fremgår af funk-
tionerne 6.10.01-6.42.43 og 6.58.81-6.58.87. Forpligtelserne fremgår af funktionerne 
6.45.46-6.55.79 og 6.72.90. Forskellen mellem aktiver og forpligtelser fremgår af hoved-
funktionen ”Egenkapital” (funktionerne 6.75.91- 6.75.99).  
  
I forbindelse med regnskabsafslutningen foretages visse op- og nedskrivninger af sta-
tusposterne under hovedkonto 6 med modpost på balancekonto. Som eksempel kan 
nævnes regulering af obligationsbeholdninger efter kursen pr. 31. december. 
 
På hovedkonto 5 og 6 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funkti-
onsopbygning. 
 
Funktionerne: 
 
5.10.05  Indskud i pengeinstitutter m.v. 
6.10.05  Indskud i pengeinstitutter m.v. 
 
anvendes således til registrering af henholdsvis: 
 
- Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (5.10.05) 
- Beholdninger af indskud i pengeinstitutter m.v. (6.10.05) 
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Det bemærkes, at regioner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i forhold til den 
oprindelige købskurs frem for den regulerede kursværdi pr. 31. december, har mulighed 
for at anvende følgende fremgangsmåde: 
 
Ved afhændelse eller udtrækning af obligationer registreres forskellen mellem 
købsværdi (købskurs) og salgsværdi/udtrækningsværdi som kursgevinst eller kurstab 
på funktion 5.75.78, og samtidig tilbageføres forskellen mellem købskurs og kursværdi 
pr. foregående års 31. december som en op- eller nedskrivning over status på hoved-
konto 6 med modpost på balancekonto 6.90.99. 
 
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vurdering af det 
kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i registreringen, vil det 
være hensigtsmæssigt, at regionen beslutter at lægge sig fast på den ene af de be-
skrevne registreringsmåder. 
 
REFUSION AF KØBSMOMS  
 
5.80.95 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den statslige refusions-
ordning af købsmoms. 
 
Registreringen foretages under dranst 2, hovedart 8, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje 
hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 002 og 003 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 1-4, 
idet refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de en-
kelte funktioner under hovedkonto 1-4. 
 
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende: 
 
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det omfang 
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i 
regnskabet for foregående regnskabsår. 
 
OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1-4 
 
5.90.99 Overførsel – Renter m.v.  
De regionale hovedområders andele (inkl. fælles formål og administration) af regionens 
udgifter og indtægter til renter mv. overføres i forbindelse med budgetlægning og regn-
skabsaflæggelse fra hovedkonto 5 til de enkelte områder på hovedkonto 1-4, hvor belø-
bene debiteres ved brug af dranst 1, art 9.1-9.4 og gruppering 730 Interne overførsler. 
På denne funktion krediteres beløbene ved brug af dranst 1, art 9.7 Interne indtægter og 
gruppering 730 Interne overførsler. Interne renter overføres på samme måde, men ved 
brug af hovedart 0. Hovedkonto 1-4 debiteres ved brug af art 0.5, mens denne funktion 
krediteres ved brug af art 0.9 Fordelingen sker i henhold til den anførte fordelingsnøgle i 
afsnit 5.2.5. 
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Regionens renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for det sociale område og det 
regionale udviklingsområde fordeles ikke, idet modposteringen til 5.35.30 foretages 
direkte på hovedkonto 2 og 3.  
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6.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Nye udlån og tilgodehavender optages til nominel værdi. 

Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede resttilgodehavende tilgo-
dehavenderne med nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen 
kan ved regnskabsårets slutning foretages som en procentdel af de forskellige typer af 
tilgodehavender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres. 

Nedskrivningen foretages ved at kreditere de relevante funktioner med anvendelse af 
art 0.6 og debitere funktion 6.32.25 ved anvendelse af art 0.9. 
 
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgode-
havender og udlån. 
 
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kon-
toen igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Styring af tilbagebetalingspligtige ydelser kan foregå på funktion 6.32.25 med modpost 
på balancekonto 6.75.99. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende grupperinger: 
 
   001 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 
   002 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 
  003 Udlån til staten som følge af delingsaftalen 
 
På grupperingerne registreres udlån til andre myndigheder, jf. § 41, stk. 2 i bekendtgø-
relse 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. Kompensationsbeløbet registreres direkte på funktionen med mod-
post på 6.75.99 Balancekonto. 
 
6.32.26 Ikke-likvide obligationer 
Primosaldoen samt forskydningerne i årets løb skal svare til beholdningen opgjort efter 
kursen ved foregående års slutning eller købskursen ved tilgang i året. Ved regnskabs-
årets slutning reguleres værdien efter den aktuelle kursværdi med modpost på balance-
konto 6.75.99. 
 
Efter den enkelte regions bestemmelse kan beholdningen i stedet enten registreres til 
erhvervelsesværdien eller til den nominelle værdi. Kursregulering i forbindelse hermed 
sker over balancekonto 6.75.99. 
 
6.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til det samlede beløb, der er deponeret i 
forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaf-
taler m.v. 
 
 
UDLÆG VEDRØRENDE HOVEDKONTO 2 OG 3 
 
6.35.30 Udlæg vedr. hovedkonto 2-3 
På disse funktioner registreres udlæg af likviditet vedrørende hovedkonto 2 og 3. Det 
likviditetsmæssige mellemværende fremgår af pengestrømsopgørelserne, jf. kapitel 5, 
afsnit 2.7.c og 4.2 Såvel positive som negative udlæg forrentes med markedsrenten. 
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Der er på funktionen autoriseret en aktiv- henholdsvis en passivgruppering til hvert af de 
to områder, Sociale opgaver og Regional udvikling. 
 
Beregnede rentebeløb konteres direkte på funktionerne på hovedkonto 2 og 3 og mod-
posteres på funktionerne 5.35.30. 
 
 
AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE  
 
6.38.36 Kommuner og regioner m.v. 
6.38.37 Staten 
Saldiene består af krav på tredjemand samt af beholdning af aktiver (postgiro-
anvisninger). 
 
 
AKTIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER 
 
6.42.42 Legater 
Saldoen skal svare til indskud i pengeinstitutter samt den nominelle værdi eller kurs-
værdien af legatkapitalens beholdninger af værdipapirer. Endvidere indeholder saldoen 
ejendomsværdier af fondens faste ejendomme. Ved omvurdering reguleres på denne 
funktion med modpost på funktion 6.45.46. 
 
6.42.43 Deposita 
Saldoen skal svare til den nominelle værdi af aktiverne. 
 
 
PASSIVER TILHØRENDE FONDS OG LEGATER 
 
6.45.46 Legater 
Saldoen er et udtryk for summen af legatkapitalens nominelle værdi eller kursværdi med 
tillæg af eventuel prioritetsgæld i ejendomme og af uforbrugte driftsbeløb og med fra-
drag for eventuelt overforbrug af driftsbeløb. 
 
Forskellen mellem 6.45.46 og 6.42.42 svarer til legaternes mellemregning med regio-
nen. 
 
6.45.47 Deposita 
Saldoen er et udtryk for summen af kontante deposita og den nominelle værdi af andre 
deposita. 
 
Forskellen mellem 6.45.47 og 6.42.43 svarer til, hvad regionen har modtaget som kon-
tante deposita. 
 
 
PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING 
FOR ANDRE 
 
6.48.48 Kommuner og regioner m.v. 
Saldoen skal svare til det for pågældende region uafviklede tilsvar, hvad enten det er 
opkrævet hos tredjemand eller ej. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner  

  

Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 

 

4.6 – side 7

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. 

 
Feriepenge omkostningsføres ved brug af art 0.7 på de relevante funktioner med mod-
post på funktion 6.52.55, Skyldige feriepenge. Feriepengeudbetaling omfatter enten løn 
under ferie, godtgørelse for de fem særlige feriedage eller indbetaling til Arbejdsmarke-
dets Feriefond. I omkostningsregnskabet indebærer feriepengeudbetalingen ikke en 
omkostning for regionen, men blot at feriepengeforpligtelsen nedbringes. Det indebæ-
rer, at udbetalingerne neutraliseres ved at kreditere de relevante funktioner med anven-
delse af art 0.6 og debitere funktion 6.52.55 Feriepenge. 
 
Vedr. personale, som ikke har ret til løn under ferie 
 
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. 

 
Skyldige feriepenge udgør 12,5 % af lønsummen og registreres løbende på de relevante 
funktioner med modpost på 6.52.55, Skyldige feriepenge. Udbetalingen af feriepenge 
foretages som en balanceforskydning ved at debitere 6.52.55, Skyldige feriepenge, og 
kreditere de likvide aktiver. For denne personalegruppe er udgifts- omkostningsregn-
skabet identisk. 
 
6.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 
6.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 
6.52.59 Mellemregningskonto 
Saldoen skal svare til det skyldige beløb, der skal kunne specificeres på enkeltposter. 
Kursregulering af eventuel gæld i udenlandsk valuta sker ved regnskabsafslutningen 
med modpost på balancekonto 6.75.99. 
 
6.52.61 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 
I årsregnskabet er saldoen udtryk for gæld hos selvejende institutioner med overens-
komst. Endvidere optræder her mellemregninger med overenskomstregionen. 
 
6.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen være bragt i nul. 
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Der er autoriseret følgende gruppering 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. 
 
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 6.75.95-6.75.99. Bevægelserne på egenkapitalen skal fremgå af noter-
ne i regnskabet. 
 
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 
 
6.75.97 Akkumuleret resultat for social- og specialundervisningsområdet 
 
6.75.98 Akkumuleret resultat for det regionale udviklingsområde 
Kontiene skal ved regnskabsafslutningen udtrykke det akkumulerede årsresultat for de 
omkostningsbaserede områder 
 
6.75.99  Balancekonto 
På funktionen er autoriseret to grupperinger:  
 
 001 Primo egenkapital pr. 1.1.2007 (åbningsbalancen).  

 002 Modpost for værdireguleringer 
 

Det statslige likviditetstilskud i 2007 krediteres direkte på funktionen og debiteres ho-
vedfunktionen ”Likvide aktiver”. 
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5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET  
 
5.0 Indledning til del II 
 
Regionslovens §§ 17-29 indeholder bestemmelser om regionernes budgetlægning, be-
villingsafgivelse og regnskabsaflæggelse m.v., mens §§ 60-65 indeholder bestemmel-
ser om forberedelsesudvalgenes økonomi og finansiering. Endvidere bemyndiger loven 
indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler på en række punkter. 
Sådanne administrativt fastsatte regler findes i Indenrigs- og Sundhedsministeriets be-
kendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revi-
sion m.v. og dels i nærværende elektroniske version af ”Budget- og regnskabssystem 
for regioner”.  
 
Del II af budget- og regnskabssystemet rummer såvel egentlige regler som vejledning til 
lovens bestemmelser og de administrativt fastsatte bestemmelser. De egentlige regler 
er, så vidt det har været muligt og hensigtsmæssigt, markeret med en ramme omkring 
teksten. 
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5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen  
 
Regionsloven og bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006 om regionernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og 
tidsfrister i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse: 
 

Senest 15. august udarbejder forretningsudvalget til regionsrådet forslag til regionens 
årsbudget for det kommende regnskabsår, som løber fra den 1. januar til den 31. de-
cember.1 Forslaget ledsages af budgetoverslag for en 3-årig periode.2 
 
Forretningsudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal undergives to be-
handlinger i regionsrådet med mindst tre ugers mellemrum.3 Første behandlingen fo-
retages senest den 24. august.4  
 
Det forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag, som er indeholdt i 
forslaget til årsbudget, jf. §§ 6 og 7 i lov om regionernes finansiering, skal drøftes i 
kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen senest den 1. septem-
ber.5 
 
Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig meddele 
regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til grundbidrag og udviklingsbidrag.6 
 
Ved anden behandling, som foretages senest den 1. oktober, vedtages forslaget til 
årsbudget og flerårige budgetoverslag af regionsrådet.7 

 

                                                           
1 Jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. 
2 Jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. 
3 Jf. § 19, stk. 1 i regionsloven. 
4 Jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. 
5 Jf. § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. I 2007 er grund- og udviklingsbidragene 
fastsat til henholdsvis 1.000 kr. og  100 kr. (2003- pris- og lønniveau) i henhold til § 4 og 5 i lov nr. 
500 af 7. juni 2006 om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering 
af de kommunale bidrag til regionerne i 2007. 
6 Jf. § 2, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. 
7 Jf. § 19, stk. 2 i regionsloven og § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 390 af 2. maj 2006. 
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Regionerne har en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne for en række 
sociale tilbud og visse specialundervisningstilbud. Regionsrådet skal i henhold til sek-
torlovgivningen senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale med kommunerne 
beliggende i regionen om bl.a. det samlede antal pladser og tilbud, regionsrådet stiller til 
rådighed for kommunerne i regionen. Da rammeaftalerne er en central forudsætning for 
både kommunernes og regionernes budgetlægning er det dog hensigtsmæssigt, at 
drøftelsen og vedtagelsen af rammeaftalerne tilrettelægges og indpasses i 
budgetprocessen på en hensigtsmæssig måde for både regionsråd og  
kommunalbestyrelser. 
 
Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om specifikation af de områder, inden for 
hvilke der skal være balance mellem indtægter og udgifter/omkostninger på årsbudget-
tet og de flerårige budgetoverslag, jf. nærmere herom i afsnit 5.2. 
 
Bekendtgørelsen indeholder også enkelte procedureregler. Efter § 3, stk. 2, i bekendt-
gørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal ændringsfor-
slag til budgetforslaget angive, hvilken bevilling forslaget retter sig imod, samt med hvil-
ket beløb bevillingen ønskes ændret. Denne regel hænger sammen med kravet om, at 
budgettet skal være umiddelbart egnet til realisering. Det udelukker, at der kan frem-
sættes ændringsforslag holdt i mere almindelige vendinger såsom: »regionsrådets øn-
sker en opprioritering af kræftområdet i forhold til forretningsudvalgets budgetforslag«. 
Tilsvarende regler gælder for budgetoverslagene. 
 
Det er et krav, at ethvert omkostningsforøgende ændringsforslag skal ledsages af et 
forslag til finansiering af de øgede udgifter og omkostninger, jf. § 3, stk. 4, i bekendtgø-
relse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.  
 
Det fremgår i øvrigt af regionslovens § 20, at det endeligt vedtagne årsbudget og de 
flerårige budgetoverslag skal være tilgængelige for regionens beboere. En kort redegø-
relse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende 
regnskabsårs begyndelse offentliggøres efter regionsrådets nærmere bestemmelse. 
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5.2.1 OMRÅDEOPDELTE BUDGETTER  
 
5.2.1.1 Driftsbudgetter og balancekrav 
Ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 390 af 1. juli 2006 om regionernes budget- og regn-
skabsvæsen, revision m.v. og § 5 i bekendtgørelse nr. 389 af 1. juli 2006 om budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner er der fastsat 
regler om specifikation af de områder, inden for hvilke der skal være balance mellem 
indtægter og udgifter/omkostninger på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag.  
 

Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhedsområdet, social- 
og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde, jf. § 1 i lov 
om regionernes finansiering. 
 
Opgjort efter udgiftsbaserede principper skal der på sundhedsområdet være ba-
lance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. 
 
Opgjort efter omkostningsbaserede principper skal indtægterne være større end el-
ler lig med omkostningerne på social- og specialundervisningsområdet. Tilsvaren-
de gælder det regionale udviklingsområde.  

 
Sundhedsområdet kan efter nærmere aftale med Velfærdsministeriet administreres ef-
ter omkostningsbaserede principper.  

 
Ved økonomistyringen af regionale tilbud på det sociale område skal opærksomheden 
henledes på, at det fremgår af bemærkningerne til finansieringsreglerne i lov nr. 573 af 
24. juni 2005, at disse skal finansieres af kommunerne. Udgangspunktet for den 
kommunale finansiering er en takstbetaling for det enkelte regionale tilbud, der 
fastsættes på baggrund af den samlede udgift, regionen vil have for typen af tilbud i 
forhold til rammeaftalen med kommunerne. Dette indebærer, at der alene er mulighed 
for at subsidiere taksterne for tilbud rettet mod samme målgruppe. F.eks. kan et 
underskud vedrørende en døgninstitution for handicappede børn ikke dækkes ved at 
forhøje taksterne på botilbud til sindslidende - derimod kan samme underskud blive 
dækket ved at hæve taksterne på alle døgninstitutioner for handicappede børn mv. Det 
er en forudsætning, at kommunerne er enige i takstfastsættelsen i den årlige 
rammeaftale. 
 
Opdelingen af regionernes økonomi i tre aktivitetsområder indebærer, at der ved brug 
af fordelingsnøgler skal foretages en opdeling af regionernes administrative fællesom-
kostninger og finansielle omkostninger, og at de skal fordeles på tre områder, jf. afsnit 
5.2.5. 
  
Regionernes løbende indtægter er som udgangspunkt reserveret til et af de tre områ-
der. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.  
 

Driften af institutioner på social- og specialundervisningsområdet er bortset fra 
nogle særlige administrative opgaver finansieret fuldt ud gennem takstbetaling fra 
kommunerne. Disse opgaver hviler således i sig selv og medfører ikke nettoom-
kostninger eller -indtægter for regionerne. Området skal budgetteres med et for-
ventet årsresultat, der er lig med eller større end nul. Størrelsen af det forventede 
årsresultat og det samlede akkumulerede resultat drøftes i kontaktudvalget. Over- 
og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og om-
kostninger.  
 
Ved underskud i et år skal dette udlignes senest efter 2 år. 
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På følgende punkter skal flerårsoversigten opfylde de samme krav som selve budgettet: 
 

Flerårsoversigten skal omfatte samtlige indtægter og omkostninger, der skal være ba-
lance for hvert af årene og for hvert af tre regionale aktivitetsområder, og opstillingen 
skal ske efter bruttoposteringsprincippet. Derimod er der særlige regler vedrørende pris- 
og lønniveau i flerårsoversigten, jf. nedenfor. 

 
5.2.4 PRIS- OG LØNNIVEAU 
Årsbudgettet udarbejdes i det pris- og lønniveau, der forventes at være gældende i bud-
getåret. 
 
Budgetoverslagene i flerårsoversigten udarbejdes for hovedkonto 1-4 (drift, refusion og 
anlæg) i budgetårets priser (faste priser), mens hovedkonto 5 og 6 udarbejdes i det en-
kelte overslagsårs pris- og lønniveau (løbende priser). 
 
For hvert overslagsår anføres som en særskilt post den samlede forventede pris- og 
lønstigning vedrørende hovedkonto 1-4 i forhold til budgetåret. Beløbet anføres særskilt 
for indtægter og for omkostninger. 
 
Ved at anvende faste priser på hovedkonto 1-4 i budgetoverslagsårene opnår man, at 
ændringer i beløbsstørrelser fra ét år til et andet altid er udtryk for reale aktivitets- eller 
mængdeændringer. 
 

På årsbudgettet angives alle poster i det pris- og lønniveau, der forventes at være gæl-
dende i budgetåret. 
 
I flerårsoversigten angives posterne på hovedkonto 1-4 i budgetårets pris- og lønniveau 
(faste priser), mens posterne på hovedkonto 5 angives i det pris- og lønniveau, der for-
ventes at være gældende i det enkelte overslagsår (løbende priser). 
 
For hvert af budgetoverslagsårene opstilles umiddelbart efter anlæg en særlig post, der 
angiver den samlede forventede pris- og lønstigning for drift, refusion og anlæg i forhold 
til budgetåret. 
 
 
5.2.5 FORDELINGSPRINCIPPER I BUDGET OG REGNSKAB 
Der skal i forbindelse med vedtagelse af budget og aflæggelse af årsregnskab foreta-
ges en række fordelinger af omkostninger og indtægter vedrørende fælles formål og 
central administration, der registreres på hovedkonto 4, og renter mv., der registreres 
på hovedkonto 5, med henblik på opgørelse af driftsresultat på hvert af de tre regionale 
aktivitetsområder.  
 
De tre regionale hovedområders andele af regionens omkostninger til fælles formål, 
administration, renter mv. overføres i forbindelse med budgetlægning og 
regnskabsaflæggelse fra hovedkonto 4 og 5 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.  
 
Ved fordelingen af indtægter og udgifter til fælles formål og central administration, der 
konteres på hovedkonto 4, fastsættes fordelingsnøglen af regionerne under 
hensyntagen til de tre aktivitetsområders belastning af fællesområdet. Fordelingsnøglen 
skal fremgå af budget og regnskab. 
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Ved fordelingen af indtægter og udgifter til renter m.v., der konteres på hovedkonto 5, 
anvendes følgende fordelingsnøgle: Hovedkonto 2-4 belastes med renteudgifter 
svarende til den beregnede interne forrentning af både eksisterende og nye 
investeringer på de tre aktivitetsområder. Saldoen, der herefter fremstår på hovedkonto 
5, overføres til og finansieres endeligt på hovedkonto 1. Fordelingsnøglen skal fremgå 
af både budget og regnskab. 
 
 
5.2.6 MOMS 
Omkostningerne på hovedkonto 1-4 skal som hovedregel angives eksklusive moms i 
såvel budget som regnskab. 
 
Omkostningerne til købsmoms samles på funktion 5.80.95. De nærmere regler for, hvil-
ke konti og hvilke arter der er omfattet af købsmomsordningen, fremgår af afsnit 2.6. 
 
Kravet om særskilt og samlet kontering af købsmomsomkostningerne skal ses i sam-
menhæng med momsrefusionsordningen, som betyder, at den enkelte region får sine 
momsomkostninger refunderet af staten. 
 
Momsrefusionsordningens formål er at sikre en konkurrencemæssig ligestilling mellem 
private virksomheders produktion af regionale ydelser og regionens egenproduktion. Da 
regionens egenproduktion ikke er belagt med moms, ville det være ensbetydende med 
ulige konkurrencevilkår til ugunst for den private sektor, hvis regionen ikke fik refunderet 
moms af ydelser købt hos private. 
 
Registreret moms, dvs. moms i forbindelse med momsregistreret virksomhed i regio-
nen, føres på funktion 6.52.59. De nærmere konteringsregler er beskrevet i afsnit 2.6. 
 
 
5.2.7 OVERSIGTER TIL BUDGETTET 
Summariske overskuelige oversigter over budgetforslaget spiller en vigtig rolle som 
redskaber i den politiske prioriteringsproces forud for budgettets vedtagelse. Oversigter 
udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget tjener desuden som informationsgrund-
lag for de centrale myndigheder. Dels med henblik på opgørelse af den samlede aktivi-
tet i den regionale sektor og dels med statistikformål for øje. 
 
Regionerne er i vid udstrækning frit stillet med hensyn til omfanget og formen af det ma-
teriale, der skal uddeles til regionsrådet i forbindelse med budgetbehandlingen. 
 
Reglerne stiller alene krav om uddeling til regionsrådet af bevillingsoversigt, resultatop-
gørelse, pengestrømsopgørelse og investeringsoverigt samt bemærkninger (jf. afsnit 
5.2.8). Den enkelte region kan selv vælge den mest hensigtsmæssige udformning af 
oversigterne. 
 
Endvidere indgår der i budget- og regnskabssystemet en række oversigter til budgettet, 
der skal udarbejdes i overensstemmelse med de fastsatte formkrav og indsendes til 
henholdsvis Velfærdsministeriet og Danmarks Statistik. 
 
Nedenstående skema sammenfatter reglerne om uddeling og indsendelse af oversigter 
til budgettet. 
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Afsnit Oversigt Skal  

uddeles 
uden 

formkrav 

        Skal indsendes 
       med                uden 
   formkrav         formkrav 

5.2.7.a 
5.2.7.b 
5.2.7.c 
5.2.7.d 
5.2.7.e 
5.2.7.f 
5.2.7.g 
5.2.7.h 
5.2.7.i 
 
5.2.7.j 

Bevillingsoversigt 
Resultatopgørelse 
Pengestrømsopgørelse 
Hovedoversigt til budget 
Sammendrag af budget 
Specifikationer til budgettet 
Investeringsoversigt 
Særlige budgetoplysninger 
Ressourceoversigt vedrørende  
sociale institutioner 
Flerårsoversigt 

X 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 

 
a. Bevillingsoversigt 
Det er både obligatorisk at udarbejde bevillingsoversigt til budgetforslaget og bevillings-
oversigt til det vedtagne budget. 
 
Af bevillingsoversigten skal det klart fremgå, hvilke af budgettets poster den enkelte 
bevilling er knyttet til. Der må således hverken være tvivl om: 
 

• Hvilke poster bevillingen omfatter 
• Hvilket beløb bevillingen lyder på, herunder om der er tale om en brutto- eller net-

tobevilling 
• Hvem bevillingen er givet til. 

 
Det aftales mellem regionen og Velfærdsministeriet, om sundhedsområdet opgøres ef-
ter et omkostningsbaseret eller udgiftsbaseret princip.  
 
I tilknytning til budgettet bør bevillingsoversigten vedrørende de omkostningsbaserede 
bevillingsområder opgøres efter udgiftsbaserede principper og sammenhængen mellem 
de to oversigter forklares. Sammenhængen kan forklares med udgangspunkt i følgende 
oversigt: 
 

Omregningstabel  1.000 kr. 
Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)  
- Indregnede anskaffelser (art 0.0)  
+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)  
+/- Lagerregulering ( art 0.2)  
+ Hensættelser (tjenestemandspensioner) (art 0.3) 
+ Forrentning (art 0.4) 

 

+ Øvrige periodiserede omkostninger    
Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 1-9)  

 
Også rådighedsbeløbene vedrørende anlægsarbejder, der opgøres efter et udgiftsbase-
ret princip, skal fremgå af bevillingsoversigten, således at det som minimum fremgår, 
hvor stort et samlet rådighedsbeløb, der er knyttet til hvert enkelt hovedkonto (om rå-
dighedsbeløb og anlægsbevillinger, se kapitel 6). 
 
Afgrænsningen af budgettet i bevillinger er en central forudsætning for, at budgettet kan 
tjene som grundlag for den daglige administration, den løbende økonomiske styring og 
den efterfølgende kontrol. 
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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 til Velfærdsministeriet. 

 
Beløb i bevillingsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
b. Resultatopgørelse 
Formålet med resultatopgørelsen er at specificere det forventede årsresultat som årets 
indtægter fratrukket årets omkostninger (periodiserede ressourceforbrug).  
 
Resultatopgørelsen skal kun udarbejdes for social- og specialundervisningsområdet 
(hovedkonto 2) og det regionale udviklingsområde (hovedkonto 3), mens det er frivilligt 
for sundhedsområdet (hovedkonto 1). Indtægter og omkostninger til fælles formål, ad-
ministration, 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 om-
kostninger afledt af regionens ordinære 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 social- og specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) og det 
regionale udviklingsområde (hovedkonto 3). Resultatopgørelserne udarbejdes i over-
ensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 1 i afsnit 5.4.1.  
 
Resultatopgørelserne indsendes ultimo oktober til Velfærdsministeriet. 
 
De budgetterede resultatopgørelser for social- og specialundervisningsområdet og det 
regionale udviklingsområde må ikke udvise et underskud, jf. afsnit 5.2.1. 
 
c. Pengestrømsopgørelse 
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. Endvidere skal der opgøres en 
pengestrømsopgørelse efter omkostningsbaserede principper for social- og 
specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde.  I de sidstnævnte 
pengestrømsopgørelser skal pengestrømmene fra finansieringsaktiviteterne og den 
kortfristede gæld og de kortfristede tilgodehavender ikke medtages, da lånoptagelse, 
afdrag på lån og forskydninger i de kortfristede poster forudsættes at ske centralt i 
regionen som en integreret det af regionens fælles kassebeholdning.  
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Pengestrømmene fra drifts- og investeringsaktiviteterne skal henføres entydigt til ét af 
de tre aktivitetsområder. På social- og specialundervisningsområdet og det regionale 
udviklingsområde skal pengestrømsopgørelsen afdække det likviditetsmæssige mel-
lemværende i forhold til regionens samlede økonomi. Mellemregningsforholdet skal for-
rentes. Pengestrømsopgørelserne udarbejdes med udgangspunkt i resultatopgørelser-
ne og investeringsoversigten.  
 
I tilknytning til pengestrømsopgørelsen vises særskilt budgetårets forventede forskyd-
ninger i likviderne samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning. I tilknytning til 
pengestrømsopgørelsen på social- og specialundervisningsområdet og det regionale 
udviklingsområde vises mellemregningen i forhold til regionens samlede økonomi. 
 
Årsbudgettet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet indeholde en 
pengestrømsopgørelse for hele regionen opgjort efter udgifts- og omkostningsbaserede 
principper og for social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsom-
råde opgjort efter omkostningsbaserede principper. Pengestrømsopgørelserne udarbej-
des i overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 2 i afsnit 5.4.2. 
 
Pengestrømsopgørelsen indsendes ultimo oktober til Velfærdsministeriet. 
 
Beløb i pengestrømsopgørelsen anføres i 1.000 kr. 
 
d. Hovedoversigt til budget 
Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktivi-
teter og deres finansiering opgjort efter udgiftsbaserede principper. Hovedoversigten 
danner bl.a. basis for en første opgørelse i Velfærdsministeriet af den regionale sektors 
budgetter. Det er baggrunden for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter 
budgetvedtagelsen og inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale.  
  

Der skal udarbejdes en hovedoversigt til det vedtagne budget i overensstemmelse med 
skemaet, der er optrykt som bilag 3 i afsnit 5.4.3. 

Hovedoversigten indsendes primo oktober til Velfærdsministeriet. 
 
Velfærdsministeriet meddeler forud for budgetvedtagelsen bl.a. fristen for indsendelsen 
af oversigten. 
 
e. Sammendrag af budget 
Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. 
Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget 
skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. 
 
Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et plan-
lægningsmæssigt sigte. 
 
Specifikationsgraden er ikke den samme overalt i sammendraget. Afhængig af de en-
kelte udgiftsområders karakter og indhold er budgetoplysningerne i sammendraget fast-
lagt ved hovedfunktions- eller funktionsniveau. 
 

Der skal udarbejdes et sammendrag af det vedtagne budget i overensstemmelse med 
det skema, som Velfærdsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen. 

Sammendrag af budget indsendes senest den 15. november til Danmarks Statistik. 
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Sammendraget af budgettet udarbejdes efter udgiftsbaserede principper uanset, om det 
er aftalt mellem regionen og Velfærdsministeriet, at budgettet for sundhedsområdet skal 
udarbejdes efter omkostningsbaserede principper. 
 
Velfærdsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemamate-
riale 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 til Velfærdsministeriet. 
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Investeringsoversigten skal for det enkelte anlægsarbejde eller for den enkelte ramme-
bevilling indeholde oplysninger om: 
 

• Dato for afgivelsen og eventuelt ajourføringen af anlægsbevillingen Det beløb, 
som anlægsbevillingen lyder på 

• Datoer for arbejdets forventede igangsættelse og afslutning 
• Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt forud for det pågæl-

dende budgetår 
• De rådighedsbeløb, som er afsat i budgetåret og hvert af de tre budget-

overslagsår 
• Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt efter udløbet af bud-

getoverslagsperioden 
• Det ajourførte udgiftsoverslag. 

 
Beløb i investeringsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
h. Særlige budgetoplysninger 
Skemaet for særlige budgetoplysninger indeholder oplysninger, der bl.a. vedrører opgø-
relsen af de regionale udgifter på udvalgte områder. 
 
Skemaet for særlige budgetoplysninger indsendes til Velfærdsministeriet primo oktober. 
 
Velfærdsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendige skemamate-
riale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige budgetoplysninger. 
 
 
i. Ressourceoversigt vedrørende sociale institutioner 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet skal der udarbejdes ressourceoversigt for 
sociale institutioner. Ressourceoversigten bygger på fordelinger af udgifter på funktion 
2.10.01-2.80.70 for sociale institutioner.  
 
Der skal udarbejdes ressourceoversigt for sociale institutioner til det vedtagne budget i 
overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 4 i afsnit 5.4.4. 
 
Ressourceoversigten skal indsendes ultimo oktober til Velfærdsministeriet. 
 
j. Flerårsoversigt 
Flerårsoversigten udarbejdes og vedtages sammen med budgettet. Flerårsoversigten 
kan integreres som en del af bevillingsoversigten. Regionsrådets vedtagelse af budget-
overslag er et lovkrav. Yderligere omtale af flerårsoversigten findes under 5.2.3. 
 
 
5.2.8 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET 
Det regionale budget består ud over den talmæssige opstilling af totalbudgettet og den 
tilknyttede oversigt over de afgivne bevillinger af bemærkninger til budgettet. 
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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 sam-
me måde som beløbene i bevillingsoversigten er der kun fastsat få udtrykkelige be-
stemmelser med hensyn til udformningen og indholdet af bemærkningerne til budgettet. 
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 til Vel-
færdsministeriet. 
 
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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5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagel-
sen  
 
Fristerne i forbindelse med budgettets udarbejdelse og vedtagelse - herunder for ind-
sendelse af budgetmateriale til de centrale myndigheder - er opsummeret i nedenstå-
ende oversigt. 
 

Senest 15. august Forretningsudvalget udarbejder budgetforslag til regionsrå-
det. 

 
Senest 24. august 1. behandling af budgetforslaget. 
 
Senest 1. september Forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklings-

bidrag drøftes i kontaktudvalget. 
 
Senest 10. september Kommunalbestyrelserne i regionen meddeler skriftligt re-

gionsrådet deres stillingtagen til forslaget grundbidrag og 
udviklingsbidrag. 

  
Senest 1. oktober Budgettet vedtages. 

Primo oktober Hovedoversigt og særlige budgetoplysninger indsendes til 
Velfærdsministeriet. Den nærmere tidsfrist meddeles af Vel-
færdsministeriet forud for budgetvedtagelsen. 

 
Ultimo oktober Resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og ressource-

oversigt vedrørende sociale institutioner indsendes til Vel-
færdsministeriet. Den nærmere tidsfrist fremgår af det ud-
sendte skemamateriale. 

Senest 15. november Sammendrag og specifikationer indsendes til Danmarks 
Statistik. 

 
Senest 5. januar Bevillingsoversigt, investeringsoversigt, og bemærkninger 

indsendes til Velfærdsministeriet. 
 
Falder ovennævnte datoer på en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den følgende 
mandag. Dette gælder dog ikke fristerne for budgetforslagets forelæggelse og budget-
tets vedtagelse. 
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5.4 Bilag til kapitel 5 
 
5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse 
 
Sundhed 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Bloktilskud fra staten (1.90.90)    
Kommunale grundbidrag (1.90.91)    
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (1.90.92)    
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)    
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (1.70.50)    
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (1.80.60)    
Åndel af finansielle omkostninger (1.80.60)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
 
Social og specialundervisning 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Takstbetalinger vedr. det sociale område    
Takstbetalinger vedr. specialundervisning    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (2.70.60)    
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (2.80.70)    
Åndel af finansielle omkostninger (2.80.70)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
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Regional udvikling 
 
(1.000 kr.) 

Regnskab 
for år x-2 

Korrigeret 
budget for 

år x-1 

Budget for 
år x 

Bloktilskud fra staten (3.90.90)    
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)    
Indtægter    
Nettodriftsomkostninger    
Andel af fælles formål og administration (3.70.60-
63) 

   

Resultat før finansielle poster og ekstraordinære 
poster 

   

Andel af finansielle indtægter (3.80.70)    
Åndel af finansielle omkostninger (3.80.70)    
Resultat før ekstraordinære poster    
Ekstraordinære indtægter    
Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat    
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5.4.2. Bilag 2 - Pengestrømsopgørelse 
 
I alt 
 
(1.000 kr.) 

Sund-
hed 

Soci-
al- og 
speci-
alun-
dervis
ning 

Regi-
onal 

udvik-
ling 

I alt 

Årets resultat     
     
Likviditetsreguleringer til årets resultat     
+ afskrivninger     
+ intern forrentning     
+ varebeholdninger, primo     
- varebeholdninger, ultimo     
- feriepenge, primo     
+ feriepenge, ultimo     
- hensættelse til pension, primo     
+ hensættelse til pension, ultimo     
- andre reguleringer, primo     
+ andre reguleringer, ultimo     
A. Likviditetsvirkning af årets resultat     
     
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer     
 - køb af immaterielle anlægsaktiver     
+ salg af immaterielle anlægsaktiver     
- køb af materielle anlægsaktiver     
+ salg af materielle anlægsaktiver     
+/- andre forhold     
B. Likviditetsvirkning af investeringer     
     
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat 
+A +B) 

    

     
Likviditetsreguleringer til fælles- og finansierings-
poster 

    

+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender     
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser     
+ optagelse af eksterne lån     
- afdrag på eksterne lån     
- forrentning af interne lån     
+/- øvrige finansielle poster     
+/- værdiregulering af likvide aktiver     
D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringspo-
ster 

    

     
E. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resul-
tat+A+B+C+D) 

    

F. Likvider, primo budgetåret     
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)     
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De afledte pengestrømme af de kortfristede tilgodehavender og gældsforpligtelser, 
ekstern lånoptagelse, afdrag på eksterne lån, øvrige langfristede tilgodehavender og 
gæld henføres til koncernniveauet i regionen, som en integreret del af regionens fælles 
kassebeholdning. 
 
Omkostningen til forrenning af interne lån indgår i årets resultat på sektorområderne og 
der korrigeres for likviditetsvirkningen heraf under pkt. A. Indtægten ved forrentningen 
af interne lån tilgår regionen som koncern, og der korrigeres for likviditetsvirkningen 
heraf med modsatrettet fortegn under pkt. D. 
 
For hvert af de 3 aktivitetsområder (sundhed, social- og specialundervisningsområdet 
samt det regionale udviklingsområde) udarbejdes en opgørelse, der viser 
pengestrømmene i budgetåret, korrigeret budget for indeværende års budget samt 
seneste regnskabsår, jf. nedenfor. 
 
 
 
(1.000 kr.) 

Regn-
skab for 
år x-2 

Korrige-
ret bud-

get for år 
x-1 

Budget 
for år x 

Årets resultat    
    
Likviditetsreguleringer til årets resultat    
+ afskrivninger    
+ intern forrentning    
+ varebeholdninger, primo    
- varebeholdninger, ultimo    
- feriepenge, primo    
+ feriepenge, ultimo    
- hensættelse til pension, primo    
+ hensættelse til pension, ultimo    
- andre reguleringer, primo    
+ andre reguleringer, ultimo    
A. Likviditetsvirkning af årets resultat    
    
Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer    
 - køb af immaterielle anlægsaktiver    
+ salg af immaterielle anlægsaktiver    
- køb af materielle anlægsaktiver    
+ salg af materielle anlægsaktiver    
+/- andre forhold    
B. Likviditetsvirkning af investeringer    
    
C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat 
+A +B) 
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Mellemværende med regionen 
(1.000 kr.) B B01 B02 B03 
Primo 1. januar     
Årets likviditetsvirkning     
Forrentning af saldo     
Ultimo 31. december      
 
 
5.4.3. Bilag 3 - hovedoversigt 
 
5.4.3.1. Hovedoversigt til budget – udgiftsbaseret 
 
I alt 

Budget xxxx  
(1.000 kr.) Udgifter Indtægter 
A. Driftsvirksomhed   
B. Anlægsvirksomhed   
C. Fælles formål og administration (hkt. 4)   
D. Renter (hkt. 5)   
E. Finansforskydninger   

Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)   
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)   
Finansforskydninger i alt   

SUM (A+B+C+D+E)   
F. Finansiering   

Forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-6.55.79)   
Bloktilskud fra staten (1.90.90 og 3.90.90)   
Grund- og udviklingsbidrag fra kommunerne (1.90.91 
og 3.90.91) 

  

Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)   
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)   
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)   
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)   
Finansiering i alt   

BALANCE   
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Sundhed 
Budget xxxx  

(1.000 kr.) Udgifter Indtægter 
A. Driftsvirksomhed (hkt. 1 + fkt. 2.85.80 og 2.90.91)   
B. Anlægsvirksomhed   
C. Andel af fælles formål og administration (1.70.50)   
D. Andel af renter (1.80.60)   
E. Andel af finansforskydninger   

Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)   
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)   
Andel af finansforskydninger i alt   

SUM (A+B+C+D+E)   
F. Finansiering   

Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Andel af optagne lån og ny leasinggæld (6.55.63-
6.55.79) 

  

Bloktilskud fra staten (1.90.90)   
Grundbidrag fra kommunerne (1.90.91)   
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten (1.90.93)   
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne (1.90.92)   
Tilskud fra bløderudligningsordningen (1.90.94)   
Finansiering i alt   

BALANCE   
 
Social og specialundervisning 

Budget xxxx  
(1.000 kr.) Udgifter Indtægter 
A. Driftsvirksomhed (hkt. 2 ekskl. fkt. 2.85.80 og 2.90.91)   
B. Anlægsvirksomhed   
C. Andel af fælles formål og administration (2.70.60)   
D. Andel af renter (2.80.70)   
E. Andel af finansforskydninger   

Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)   
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)   
Andel af finansforskydninger i alt   

SUM (A+B+C+D+E)   
F. Finansiering   

Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Andel af optagne lån (og ny leasinggæld (6.55.63-
6.55.79) 

  

Takstbetalingerne fra kommunerne (2.10.01)   
Finansiering i alt   

BALANCE   
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Regional udvikling 
Budget xxxx  

(1.000 kr.) Udgifter Indtægter 
A. Driftsvirksomhed   
B. Anlægsvirksomhed   
C. Andel af fælles formål og administration (hkt. 4)   
D. Andel af renter (hkt. 5)   
E. Andel af finansforskydninger   

Forøgelse i likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Afdrag på lån og leasingforpligtelser (6.55.63-6.55.79)   
Øvrige finansforskydninger (6.15.13-6.52.62)   
Andel af finansforskydninger i alt   

SUM (A+B+C+D+E)   
F. Finansiering   

Andel af forbrug af likvide aktiver (6.10.01-6.10.11)   
Andel af optagne lån (og ny leasinggæld (6.55.63-
6.55.79)) 

  

Bloktilskud fra staten (3.90.90)   
Udviklingsbidrag fra kommunerne (3.90.91)   
Finansiering i alt   

BALANCE   
 
Ved fordelingen af finansforskydninger (pkt. E) på de tre aktivitetsområder anvendes 
fordelingsnøglen, som skal anvendes ved fordelingen af hovedkonto 4 på hovedkonto 
1-3, jf. afsnit 5.2.5. 
 
Omregningen fra omkostningsbaserede bevillinger til udgifter kan foretages med ud-
gangspunkt i følgende oversigt: 
 

Omregningstabel  1.000 kr. 
Årets resultat fra omkostningsbudget (hovedart 0-9)  
- Aktiverede anskaffelser (art 0.0)  
+ Af- og nedskrivninger (art 0.1)  
+/- Lagerregulering ( art 0.2)  
+ Hensættelser (tjenestemandspensioner) (art 0.3) 
+ Forrentning (art 0.4) 

 

+ Feriepenge (art 0.7)  
+ Øvrige periodiserede omkostninger    
Årets resultat efter udgiftsbudgettet (hovedart 1-9)  
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5.4.4. Bilag 4 – Ressourceoversigt vedrørende sociale institutioner 
 
Særlig budgetindberetning af funktionelt opdelt bruttodriftsudgifter, administration og 
anlægsudgifter for sociale institutioner 
(1.000 kr.) 

Bruttodrifts 
udgifter 

Fælles 
udgifter  

og central 
admini-

stration m.v. 

Invester
ings- 

udgifter I alt 

Dagtilbud til børn og unge     
Særlige dagtilbud og særlige klubber    
  
Tilbud til børn og unge med særlige 
behov  
Plejefamilier og opholdssteder mv. for 
børn og unge 

 
 

 

Døgninstitutioner for børn og unge    
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge    
  
Tilbud til ældre og handicappede  
Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede   
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede  
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring (under 67 
år)  
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring (67 år og 
derover)  
  
Rådgivning  
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  
  
Tilbud til voksne med særlige behov  
Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer  
Botilbud for længerevarende ophold  
Botilbud for midlertidigt ophold  
Alkoholbehandling og behandling af 
alkoholskadede   
Behandling af stofmisbrugere   
Aktivitets- og samværstilbud  
Beskyttet beskæftigelse  
  
Undervisning  
Specialundervisning til børn i 
børnehaveklasse til og med 10. klasse  
Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen  
Specialpædagogisk bistand til voksne   
 
Sum 
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Skemaet opgøres efter udgiftsbaserede principper og skal være udtømmende for alle 
udgifter på funktion 2.10.01, dvs. det skal indeholde både drifts- og anlægsudgifter. Li-
geledes skal det være udtømmende for udgifter til fælles formål og central administrati-
on, der konteres på 2.60.40-2.80.70.  
 
Baggrunden for anvendelsen af udgiftsbaserede principper i skemaet er, at udgifterne 
skal kunne sammenlignes med de tilsvarende kommunale udgifter, hvor der alene an-
vendes udgiftsbaserede principper i budgettet. 
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6.1 Bevillingstyper  
 
Der sondres i de regionale bevillingsregler mellem tre typer af bevillinger, nemlig 
 

• Driftsbevillinger 
• Anlægsbevillinger 
• Tillægsbevillinger 

 
Driftsbevillinger 
Driftsbevillinger gives til driftsomkostninger og -indtægter samt statsrefusioner på ho-
vedkontiene 1-4. Det vil sige til de poster, som i den autoriserede kontoplan er tildelt 
»dranstværdierne« 1 og 2. Driftsbevillinger afgives efter omkostningsbaserede princip-
per, dvs. de skal indeholde f.eks. afskrivninger, i det omfang det er relevant. 
 
Reglerne vedrørende afgivelse af driftsbevillinger gælder endvidere for: 
 

•  Afdrag på udlån – årets kreditbevægelser vedrørende funktionerne 6.32.20-
6.32.27 

•    Afdrag på optagne lån – årets debetbevægelser vedrørende funktionerne 
6.55.63-6.55.77 

•    Renteomkostninger og -indtægter på hovedkonto 5 - funktionerne 
5.10.05-5.55.76 og 5.90.99 

•    Refusion af købsmoms – funktion 5.80.95 
 
Afdrag på udlån og afdrag på optagne lån skal fremgå af pengestrømsopgørelsen, jf. 
kapitel 5, afsnit 2.7.d. Bevillingen afgives som led i godkendelsen af pengestrømsopgø-
relsen. 
 
Driftsbevillinger afgives i forbindelse med budgetvedtagelsen og skal fremgå af den til 
budgettet knyttede bevillingsoversigt. I bemærkningerne til budgettet kan der endvidere 
være fastsat vilkår for bevillingernes udnyttelse. 
 
Driftsbevillinger må ikke overskrides, inden der er indhentet en tillægsbevilling, jf. dog 
afsnittet om tillægsbevillinger. Det følger bl.a. heraf, at tillægsbevillinger til driftsbevillin-
ger ikke kan afgives efter udløbet af det regnskabsår, de vedrører.  
 
Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterføl-
gende år, hvis regionsrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger, jf. afsnit 
6.4. 
 
Anlægsbevillinger 
Anlægsbevillinger gives til anlægsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 1-4. Det vil 
sige de poster, som i den autoriserede kontoplan er tildelt »dranstværdien« 3. 
 
Reglerne vedrørende afgivelse af anlægsbevillinger gælder endvidere for: 
 

• Udlån – årets debetbevægelser vedrørende funktionerne 6.32.20-6.32.27 
• Lånoptagelse – årets kreditbevægelser vedrørende funktionerne 6.55.63-6.55.77 

 
Udlån og lånoptagelse skal fremgå af pengestrømsopgørelsen, jf. kapitel 5, afsnit 2.7.d.  
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Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan så-
ledes - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. 
 
Anlægsbevillingen omfatter den samlede udgift, som er forbundet med gennemførelsen 
af et anlægsarbejde eller en investering, uanset om anlægsarbejdet eller investeringen 
forventes at strække sig over ét eller flere år. Anlægsbevillingen angives i det på bevil-
lingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække 
sig over en flerårig periode. Der kan være knyttet vilkår til en anlægsbevilling. 
 
Ændringer i den godkendte anlægsudgift forelægges regionsrådet i forbindelse med 
behandlingen af forslaget til årsbudget for det kommende år, f. eks. for pris- og lønregu-
leringer, eller som særskilt tillægsbevillingssag.  
 
Det er desuden en betingelse for at kunne udnytte en anlægsbevilling, at der er afsat 
rådighedsbeløb hertil i pengestrømsopgørelsen. Det er således en betingelse for igang-
sætning af et anlægsarbejde eller en investering, at der både foreligger en anlægsbevil-
ling for totaludgiften, og at der er afsat det nødvendige rådighedsbeløb i pengestrøms-
opgørelsen. 
 
Rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder skal fremgå af den til budgettet knyttede 
bevillingsoversigt. I bemærkningerne til budgettet kan der være fastsat vilkår for rådig-
hedsbeløbenes udnyttelse, herunder om muligheder for anvendelse af ikke-forbrugte 
rådighedsbeløb i efterfølgende regnskabsår. 
 
Sondringen mellem drifts- og anlægsbevillinger 
Sondringen mellem drifts- og anlægsomkostninger kan i nogle tilfælde give anledning til 
tvivl. Der kan i disse situationer opstå tvivl om, hvilken bevillingsprocedure der skal 
iværksættes for den pågældende foranstaltning. 
 
Der henvises herom til de generelle retningslinier vedrørende drifts- henholdsvis an-
lægsomkostninger, som er anført i kapitel 2, afsnit 2.2. 
 
Tillægsbevillinger 
Regionsrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- 
som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. 
 
Det fremgår af regionslovens § 21, stk. 4, jf. den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 3, 
at enhver tillægsbevilling vedrørende driftsbevillinger eller rådighedsbeløb skal rumme 
en angivelse af, hvorledes den bevilgede omkostning skal finansieres. Tillægsbevillin-
ger vedrørende social- og specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsom-
råde skal finansieres ved tilsvarende mindreomkostninger eller merindtægter inden for 
de pågældende aktivitetsområder. 
 
Endvidere må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører omkostninger 
og/eller indtægter for regionen, før regionsrådet har meddelt bevilling. Denne bestem-
melse indebærer samtidig, at overskridelse af en drifts- eller anlægsbevilling eller af det 
i budgettet opførte rådighedsbeløb kræver en forudgående tillægsbevilling fra regions-
rådets side. 
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Der kan dog i to henseender være tale om afvigelser fra denne hovedregel: 
 
For det første kan lovbundne foranstaltninger om nødvendigt iværksættes uden forud-
gående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt. Denne mulighed er 
direkte nævnt i loven og har til hensigt at sikre, at en af folketinget vedtaget lov eller ud-
stedelse af bekendtgørelse i medfør af lov - f.eks. om en takstændring vedrørende en 
ydelse, som regionen har ansvaret for at levere - kan sættes i kraft straks og altså ikke 
behøver afvente regionsrådets bevilling. 
 
For det andet vil det ikke blive betragtet som stridende mod loven, såfremt der sker en 
bevillingsoverskridelse i tilfælde, hvor det bevilgede beløb er eller må anses for kalkula-
torisk. Det vil sige, at det ikke er muligt at angive omkostningernes eller indtægternes 
størrelse mere nøjagtigt, fordi disse vil afhænge af mere eller mindre uvisse fremtidige 
begivenheder. 
 
Der vil her typisk være tale om ydelser, som regionen har pligt til at yde efter lovgivnin-
gen. Som eksempel på et kalkulatorisk beløb kan således nævnes omkostningerne til 
offentlig sygesikring. Bevillingen hertil vil væsentligst hvile på forudsætninger om bl.a. 
honorar pr. patientkontakt, mens antallet af patientkontakter og dermed den samlede 
omkostning kun kan ansættes skønsmæssigt. I et sådant tilfælde vil honorarer fortsat 
kunne udbetales, selv om antallet. af patienter overstiger det forventede, og bevillingen 
dermed overskrides. 
 
Det bør af budgetbemærkningerne til de pågældende poster fremgå, at der er tale om 
en kalkulatorisk omkostning eller indtægt. Det vil endvidere være i overensstemmelse 
med god administrativ praksis, at regionsrådet forelægges en tillægsbevillingsansøg-
ning, såfremt et i budgettet opført beløb vedrørende en kalkulatorisk post ikke vil kunne 
overholdes. 
 
Det er regionsrådet, der som bevillingsmyndighed, giver tillægsbevillinger. Der er dog 
en undtagelse herfra:  
 
Regionsrådet har efter regionslovens § 21, stk. 4, jf. styrelseslovens § 40, stk. 2, mulig-
hed for at bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor 
beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller an-
lægsbevilling. 
 
Bemyndigelsen vil alene kunne omfatte omdisponeringer mellem meddelte drifts- og 
anlægsbevillinger, det vil sige hovedkonto 1-4. Bemyndigelsen omfatter alene omdi-
sponeringer fra en driftsbevilling til en anden eller fra en anlægsbevilling til en anden, 
men ikke fra en driftsbevilling til en anlægsbevilling eller omvendt. 
 
I øvrigt må det i regionsrådets bemyndigelse til forretningsudvalget klart være angivet, 
hvad bemyndigelsen omfatter, herunder hvorvidt bemyndigelsen er begrænset, f.eks. til 
bestemte beløbsstørrelser eller bevillingsområder. 
 
Regionsrådet kan endvidere træffe beslutning om muligheder for at videreføre uforbrug-
te driftsbevillinger eller rådighedsbeløb til efterfølgende regnskabsår med henblik på 
gennemførelse af forsinkede aktiviteter eller ændret anvendelse.   
 
Budgetposter uden bevillingsmæssig funktion 
Budgettet omfatter en række poster, hvortil der ikke er knyttet en bevillingsmæssig funk-
tion, og hvor der altså ikke skal ske en bevillingsmæssig stillingtagen fra regionsrådets 
side. Det drejer sig om kapitalposterne - kurstab og kursgevinster - funktion 5.75.78. 
Beløb vedrørende disse kapitalposter skal således ikke optages i bevillingsoversigten til 
budgettet. 
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6.2.2 BEVILLINGSNIVEAU FOR ANLÆGSBEVILLINGER OG RÅDIGHEDS-
BELØB 
 
Anlægsbevillinger 
Anlægsbevillinger afgives enten som en særskilt anlægsbevilling til konkrete anlægsar-
bejder og investeringer eller som rammebevillinger til nærmere afgrænsede anlægsar-
bejder og investeringer, dvs. poster med dranst 3.  
 
Anlægsbevillinger omfatter som udgangspunkt investeringer, som indgår i balancen. 
Herudover omfattet anlægsbevillinger også materielle aktiver, hvis værdi for regionen 
primært er af kulturel eller historisk karakter samt anlægstilskud til selvejende institutio-
ner og andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, afsnit 2.2. 
 
Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og anlægsrammer afgives af re-
gionsrådet.  
 
Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de 
samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. 
Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionsrådets budget og 
pengestrømsopgørelse til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet.  
 
Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til min-
dre investeringer af en nærmere angiven art, f. eks. mindre byggearbejder eller anskaf-
felser. Investeringsrammer, der afsættes i tilknytning til driftsbevillinger, kan ikke afsæt-
tes på tværs af hovedkontiene 1-4.   
 
Anvendelsesområdet for de enkelte investeringsrammer beskrives nærmere i budget-
bemærkninger eller i tillægsbevillingsansøgningen, hvis en investeringsramme er afgi-
vet ved tillægsbevilling.  
 
Investeringsaktiviteter omfattet af investeringsrammer kan gennemføres uden forelæg-
gelse for regionsrådet, forudsat investeringsudgifter kan afholdes inden for den afsatte 
investeringsramme, og at der er afsat de fornødne rådighedsbeløb i budgettet.  
 
Regionsrådet træffer bestemmelse om afgrænsning mellem anlægsbevillinger til kon-
krete projekter og anlægsbevillinger til investeringsrammer og om beløbsgrænser for 
investeringsprojekter, som skal bevilges af regionsrådet. Gennemførelse af konkrete 
investeringer, som overstiger 10 mio. kr. i totaludgift, skal dog bevilges af regionsrådet. 
 
Anlægsbevillinger skal gives som interne lån, der som minimum skal forrentes og af-
drages svarende til afskrivninger og renter på de anskaffede anlægsaktiver. 
 
Rådighedsbeløb 
Det er som omtalt i afsnit 6.1 en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der 
både foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb i pengestrøms-
opgørelsen og i budgettet. 
 
For rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder gælder tilsvarende regler om bevil-
lingsniveau som for driftsbevillinger, dvs.: 
 

Regionsrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som minimum give særskilte 
rådighedsbeløb for hver af hovedkontiene 1-3 og for hovedkonto 4-5 under ét.  
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Regionsrådet har altså mulighed for ved budgetvedtagelsen at slå rådighedsbeløb 
sammen for anlægsarbejder/-anskaffelser, der henhører under samme hovedkonto. 
Benytter regionsrådet denne mulighed, vil forretningsudvalget få en større dispositions-
frihed, idet udvalget kan kompensere overskridelse af ét rådighedsbeløb med besparel-
se på et andet uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet. 
 
Det er ikke muligt at slå rådighedsbeløb sammen med driftsbevillinger. 
 
6.2.3 BEVILLINGSNIVEAU FOR DE FINANSIELLE KONTI PÅ HOVEDKON-
TO 6 
 
Bevillingsreglerne for de finansielle konti på hovedkonto 6 er følgende: 
 

For de finansielle konti under hovedkonto 6 skal regionsrådet ved årsbudgettets en-
delige vedtagelse som mindstekrav tage bevillingsmæssig stilling til: 
 
• Udlån under ét – årets debetbevægelser på funktionerne 6.32.20-6.32.27, 
• Lånoptagelse - årets kreditbevægelser på funktionerne 6.55.63-6.55.77,  
• Afdrag på udlån under ét – årets kreditbevægelser på funktionerne 

6.32.20-6.32.27, 
• Afdrag på optagne lån under ét – årets debetbevægelser på funktionerne 

6.55.63-6.55.77.  
 
Årets bevægelser i disse finansielle poster skal ligesom for årets øvrige bevægelser i 
de finansielle poster fremgå af pengestrømsopgørelsen, der skal godkendes af re-
gionsrådet, jf. afsnit 5.2.7.c. 
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7.1.3 Åbningsbalance opgjort pr. 1. januar 2007 
I forbindelse med etableringen af regionerne pr. 1. januar 2007 skal der udarbejdes en 
åbningsbalance baseret på reglerne i Budget- og regnskabssystem for regioner.  
 
Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, 
således at åbningsbalancen kan afgives til revisionen inden udgangen af november 
2007. På dette tidspunkt skal de regnskabsmæssige principper, der ligger til grund for 
åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, være politisk godkendt af regionsrådet. Samtidig, 
eller senest 1. december 2007, skal åbningsbalancen indsendes til Danmarks Statistik.  
 
Efter at revisionen af åbningsbalancen er afsluttet, skal denne af revisionen forsynes 
med en påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelsen med Velfærdsmini-
steriets regelsæt.  Revisionen afgiver inden udgangen af januar 2008 beretning om re-
visionen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 til regionsrådet.  
 
Regionens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til til-
synsmyndigheden sammen med de afgørelser, som regionsrådet har truffet vedrørende 
revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.  
 
Udarbejdelsen af åbningsbalancen sker i øvrigt under hensyntagen til reglerne om be-
handling af regionens årsregnskab, jf. § 23 i regionsloven. 
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1 Fællesformål og administration, jf. afsnit 7.7.1.6 
2 Renter, jf. afsnit 7.7.1.7 
3 Driftsomkostninger, jf. afsnit 7.7.1.8 
4 Driftsresultat, jf. afsnit 7.7.1.10 
5 Grunde og bygninger, jf. afsnit 7.7.4 
6 Tekniske anlæg og maskiner, jf. afsnit 7.7.5 
7 Inventar herunder IT udstyr, jf. afsnit 7.7.6 
8 Materielle anlæg under udførelse, jf. afsnit 7.7.7 
9 Egenkapital, jf. afsnit 7.7.2.1 
10 Driftsresultat overført til næste år, jf. afsnit 7.7.2.1, jf. også pkt. 4. 
 
h. Omregningstabel 
Omregningstabellen, der skal udarbejdes for sundhedsområdet, har til formål at forklare 
forskellen mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter. Følgende oversigt kan an-
vendes: 
 

Omregningstabel  1.000 kr.
Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)  
+ Aktiverede anskaffelser (art 0.0)  
- Af- og nedskrivninger (art 0.1)  
+/- Lagerregulering (art 0.2) 
- Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd (art 0.3) 
+ Pensionsudbetalinger vedrørende tjenestemænd (art 5.1) 

 

+/- Øvrige periodiserede omkostninger    
Årets nettoudgifter (hovedart 1-9)  

 
Formålet med omregningen er bl.a. også at kunne sammenholde det omkostningsbase-
rede regnskab med det udgiftsbaserede regnskab, da bevillingerne på sundhedsområ-
det afgives efter det udgiftsbaserede princip. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indehol-
de en tabel, der for sundhedsområdet viser sammenhængen mellem årets resultat og 
årets nettoudgifter. 

 
 
i. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger  
Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsover-
sigt, dvs. den skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre 
det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og årets tillægsbevillinger 
med de endelige regnskabstal. 
 

Årsregnskabet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indehol-
de en regnskabsoversigt. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være 
specificeret på de poster - afgrænset i forhold til kontoplanen - hvortil der er meddelt 
bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. Regnskabs-
oversigten skal indeholde 3 kolonner for henholdsvis: 
 
• De endelige regnskabstal 
• Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse 
• Tillægsbevillinger afgivet i løbet af året. 
 
Posterne i regnskabsoversigten skal være opdelt i aktivitetsområderne sundhed, soci-
al og specialundervisning og regional udvikling samt udgiftsområderne fælles formål 
og administration samt renter. 
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7.3  Indberetning af regnskabsoplysninger 
 
Årsregnskabet skal indsendes til Velfærdsministeriet senest den 1. juni, jf. afsnit 7.6. 
Herudover skal der særskilt i tilknytning til årsregnskabet med formkrav indsendes visse 
oversigter og oplysninger til de centrale myndigheder til brug for opgørelser over den 
samlede regionale aktivitet samt statistikformål i øvrigt. 
 
7.3.1. Specifikationer til regnskab 
Specifikationerne til regnskabet modsvarer indberetningen af specifikationer til budget-
tet. Dog er der på enkelte punkter tale om en større specifikationsgrad for regnskabets 
vedkommende, idet dele af kontoplanen er autoriseret i regnskabet, men ikke i budget-
tet. Dette gælder artsspecifikationen, hvor budgettet alene er autoriseret på arterne 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, 8.5 og 8.6, mens 
regnskabet er autoriseret på alle arter, herunder hovedart 0.  
 

Der skal udarbejdes specifikationer til regnskabet, dvs. en oversigt over de endelige 
regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den autoriserede kontoplan. 
Specifikationsgraden er følgende: 
 
• Hovedkonto 
• Hovedfunktion 
• Funktion 
• Dranst 
• Ejerforhold 
 
Omkostningssted (hvor dette er autoriseret i regnskabet) 
• Gruppering (både drift og anlæg) 
• Art 
 
Specifikationerne til regnskabet skal indrapporteres senest den 1. april til Danmarks 
Statistik. 

 
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele kr. 
 
7.3.2 Specifikationer til regnskabet, funktion 1.10.01 Sygehuse og 2.10.01 So-
ciale tilbud og specialundervisning 
Specifikationerne til regnskabet til funktion 1.10.01 Sygehuse skal ske på samme detal-
jeringsniveau, som den særlige budgetindberetning vedrørende sygehuse, jf. afsnit 
5.4.4.1.  
 

Udgifterne angives i 1.000 
kr. 

Personale 
(grp. 010-

030) 

Medicin mv. 
(grp. 120-

140) 

Øvrige 
udgifter 

(grp.110, 
150-620) I alt 

1. Medicinske specialer      
2. Kirurgiske specialer               
3. Øvrige specialer       
4. Psykiatri      
5. Andet      
Sum (1-5)      
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Skemaet, der opgøres efter udgiftsbaserede principper, indsendes medio april til Vel-
færdsministeriet. 

 
Specifikationerne til regnskabet anvendes også af Sundhedsstyrelsen i beregnings-
grundlaget til beregning af DRG-takster på sundhedsområdet. 
 
I tilknytning til det endelige regnskab skal for funktionen 1.10.01 Sygehuse indberettes 
specifikationer til regnskabet i overensstemmelse med de elektroniske blanketter, der 
findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
 
• Funktion 
• Dranst 
• Ejerforhold 
• Omkostningssted 
• Gruppering (både drift og anlæg) 
• Art 
 
Specifikationerne til regnskabet skal indsendes senest den 1. april til Sundhedsstyrel-
sen. 
 
Specifikationerne til regnskabet til funktion 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning 
og rådgivning skal ske på samme detaljeringsniveau, som den særlige budgetindberet-
ning vedrørende sociale tilbud, jf. afsnit 5.4.4.2.  
 

Udgifterne angives i 1.000 kr. 
Bruttodrifts 

udgifter 

Fælles 
udgifter  

og central 
admini-

stration m.v. 
Invester

inger I alt 

 
DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE     
Særlige dagtilbud og særlige klubber    
 
TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED 
SÆRLIGE BEHOV  
Døgninstitutioner for børn og unge    
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge    
 
TILBUD TIL ÆLDRE OG 
HANDICAPPEDE  
Pleje og omsorg mv. af ældre og 
handicappede   
Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede  
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring (under 67 
år)  
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring (67 år og 
derover)  
 
RÅDGIVNING  
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  
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TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE  
BEHOV  
Botilbud for personer med særlige sociale 
problemer  
Botilbud for længerevarende ophold  
Botilbud for midlertidigt ophold  
Alkoholbehandling og behandling af 
alkoholskadede   
Behandling af stofmisbrugere   
Aktivitets- og samværstilbud  
Beskyttet beskæftigelse  
 
UNDERVISNING  
Specialundervisning til børn i 
børnehaveklasse til og med 10. klasse  
Specialpædagogisk bistand til børn i 
førskolealderen  
Specialpædagogisk bistand til voksne   
 
Sum 

 
 

 

  
Skemaet, der opgøres efter udgiftsbaserede principper, indsendes medio april til Velfærds-
ministeriet. 

 
Skemaet opgøres efter udgiftsbaserede principper og skal være udtømmende for alle 
udgifter på funktion 2.10.01, dvs. det skal indeholde både drifts- og anlægsudgifter. Li-
geledes skal det være udtømmende for udgifter til fælles formål og central administrati-
on, der konteres på 2.60.40-2.80.70.  
 
7.3.3. Særlige regnskabsoplysninger  
 

Velfærdsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regnskabsafslutning 
pr. 1. april det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse af de sær-
lige regnskabsoplysninger. Skemaet indsendes medio april til Velfærdsministeriet. 

 
Skemaet for særlige regnskabsoplysninger indeholder regnskabsoplysninger af varie-
rende karakter efter behov, f.eks. særlige personaleoplysninger og oplysninger om de-
ponerede beløb. 
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7.4 Likviditetsoversigt og forventet årsresultat 
 
7.4.1. Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen 
 
Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september 
og ultimo december – en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. 
 
Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 
måneder af de daglige saldi på funktionerne 6.10.01-6.10.11 (likvide aktiver) fratrukket 
gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi funktion på 6.50.50, ekskl. 
byggelån, der senere konverteres til langfristede lån. I 2007 opgøres likviditeten efter 
kassekreditreglen som gennemsnittet over den forløbne del af året af de daglige saldi 
på funktionerne 6.10.01-6.10.11 fratrukket gennemsnittet i samme periode af de daglige 
saldi på funktion 6.50.50, ekskl. byggelån, ekskl. byggelån, der senere konverteres til 
langfristede lån. 
 
Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det 
seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. I 2007 skal oversigten 
dog alene indeholde oplysninger for de foregående måneder i 2007. Det er regionerne 
frit for, at udarbejde en mere detaljeret opgørelse af udviklingen i likviditeten opgjort 
efter kassekreditreglen - eksempelvis på baggrund af daglige opgørelser.  
 
Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger. I bemærkningerne redegøres bl.a. 
for baggrunden for de seneste 12 måneders udvikling i likviditeten samt forventningerne 
til den fremtidige udvikling. I 2007 redegøres dog alene for udviklingen i de foregående 
måneder i 2007. 
 
Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges regionsrådets 
medlemmer og medlemmerne af kommunalbestyrelserne i regionen. Oversigten 
forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. 
februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at 
oversigten behandles på et regionsrådsmøde eller et kommunalbestyrelsesmøde med 
mindre, der er et særskilt ønske herom. 
 
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til 
Velfærdsministeriet. Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo 
juni, ultimo september og ultimo december. 
 

Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december 
– en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Oversigten forelægges for 
medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest den 1.  i 
måneden efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.  
 
Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det 
seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten ledsages af 
forklarende bemærkninger. 
 
Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til 
Velfærdsministeriet.  Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo 
juni, ultimo september og ultimo december. Indberetningen foretages senest 1. måned 
efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. 
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7.4.2 Forventet årsresultat 
Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september 
og ultimo december – en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det 
forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes 
økonomi er opdelt i, sammenholdt med det budgetterede. På sundhedsområdet 
udarbejdes præsentationen efter udgiftsbaserede principper, mens den på social- og 
specialundervisningsområdet og det regionale udviklingsområde opgøres efter 
omkostningsbaserede principper. 
 
Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt 
en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede, samt hvilke initiativer evt. 
budgetafvigelser giver anledning til. Analysen af de samlede budgetafvigelser vil kunne 
tage udgangspunkt i de poster, hvortil der er meddelt bevilling ved budgettets 
vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger. 
 
Oversigten vil endvidere kunne indeholde mere specifikke oplysninger om de tre 
aktivitetsområder.  
 
Oversigten forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og medlemmerne af 
kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en 
måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det 
bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et regionsrådsmøde 
eller et kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er et særskilt ønske herom. 
 
Oversigten indsendes kvartalsvist til Velfærdsministeriet. Der indberettes oplysninger 
om forventet regnskab ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december. 
 

Der udarbejdes hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december 
– en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for 
hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne 
af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest den 1. i måneden efter 
opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.  
 
Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede resultat samt 
en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det budgetterede, samt hvilke initiativer evt. 
budgetafvigelser giver anledning til. 
 
Oversigten indsendes kvartalsvist til Velfærdsministeriet.  Der indsendes oplysninger 
om det forventede årsresultat ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo 
december. Indberetningen foretages senest 1. måned efter opgørelsen, dvs. 1. 
februar, 1. maj, 1. august og 1. november. 
 
Oversigten udarbejdes efter udgiftsbaserede principper på sundhedsområdet og efter 
omkostningsbaserede principper for social- og specialundervisningsområdet og det 
regionale udviklingsområde. 
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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 
Velfærdsministeriet. 
 
Årsregnskabet afgives af regionsrådet til revision og 
indsendes til Velfærdsministeriet. 
 
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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Balancen skal for hvert aktivitetsområde vise den regnskabsmæssige værdi af  
 
• anlægsaktiver,  
• varebeholdninger,  
• fysiske anlæg til salg. 
 
Herudover skal der for social-  og specialundervisningsområdet samt det regionale 
udviklingsområde vises det akkumulerede driftsresultat. 
 
Aktiver og passiver, der ikke henføres til aktivitetsområderne sundhed, social og 
specialundervisning samt regional udvikling, indgår i regionens samlede balance.  
 
Med de foreskrevne formkrav til balancen vises således, at regionens balance kun 
delvis opdeles på aktivitetsområder. I praksis har opdelingen kun informativ betydning 
ved bl.a. at vise hvorledes aktivitetsområdernes særskilte økonomi indgår i regionens 
samlede balance. 
 
7.7.2.1 Notekrav m.v. til balancen 
 
Regnskabsposterne i balancen skal være i overensstemmelse med de tilsvarende konti 
i den autoriserede kontoplan. Regnskabsposterne i balancen kan suppleres med noter i 
nødvendigt omfang. Følgende noter til balancen er autoriseret og skal dermed fremgå af 
årsregnskabet i den foreskrevne form: 
 
• Regnskabsposten materielle anlægsaktiver skal specificeres i noter, der udarbejdes 

i overensstemmelse med formkravene i bilag 4 – 7, jf. afsnit 7.7.4.  
• Bevægelserne i regnskabsposten egenkapital for regionen i alt skal forklares i en 

note.  
• Regnskabsposten driftsresultater overført til næste år skal specificeres i en note, 

der viser social- og specialundervisningsområdets og det regionale 
udviklingsområdes mellemregninger med foregående regnskabsår inkl. tilgang og 
afgang.  

 
Balancen kan forsynes med yderligere noter og specifikationer efter den enkelte 
regions ønske. 
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7.7.3 Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse 
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Et leasingarrangement er finansielt, såfremt regionen primært har indgået dette af fi-
nansieringsmæssige årsager. Men herudover er definitionen af finansiel leasing ikke 
entydig. Følgende er eksempler på situationer, som separat eller kombineret vil medfø-
re, at en leasingkontrakt klassificeres som en finansiel leasingkontrakt: 
 
1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til regionen på udløbstidspunktet for lea-

singaftalen.  
2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske levetid.  
3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort set til 

aktivets dagsværdi. 
4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun regionen kan anvende det. 
5. Regionen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 
6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af regionen. 
7. Regionen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 
8. Gevinst/tab tilfalder regionen ved ændringer i dagsværdien for leasingaktivet. 
9. Regionen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter leasingkontrak-

tens udløb til en leje, som er væsentlig lavere end markedslejen. 
 
Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er tale om et 
finansielt leaset aktiv. Det må vurderes individuelt i den konkrete situation. Det er vigtigt 
at understrege, at det er indholdet af leasingaftalen, herunder særligt om den er indgået 
af finansieringsmæssige årsager, der er afgørende for klassifikationen af leasingaftalen 
som finansiel leasing. 
 
Såfremt kriterierne for finansiel leasing ikke opfyldes, skal aktivet ikke medtages i an-
lægskartotek og balance, da der i så fald er tale om operationel leasing. 
 
Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er 
leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum 
bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men genudlejes flere gange 
eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasingaftalen. Ved operationel leasing 
påhviler vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom 
leasingselskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeafta-
ler.  
 
Endelig skal det skal bemærkes, at finansiel leasing er at sidestille med lånefinan-
siering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af bekendtgørelse nr. 1345 af 11. 
december 2006 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Lånebe-
kendtgørelsen indeholder ikke regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvor-
for der som udgangspunkt er mulighed herfor. Lånebekendtgørelsen sidestiller leasing-
finansiering af anlæg med lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes til regionens 
låneramme. 
 
Beregning af kostpris for det leasede aktiv 
Det leasede aktiv skal indregnes i anlægskartotek og registreres som et aktiv i balan-
cen. Det finansielt leasede aktiv skal indregnes i anlægskartoteket under den kategori, 
hvor et tilsvarende erhvervet aktiv placeres f.eks. ’Tekniske anlæg, maskiner, større 
specialudstyr og transportmidler’.  
 
Regionen skal indregne finansielt leasede aktiver i lighed med andre anlægsaktiver til 
kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller 
nutidsværdien af minimumleasingydelserne med tillæg af omkostninger.  
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Efterfølgende værdi i anlægskartotek 
Værdien af omsætningsaktiver afskrives ikke, da omsætningsaktiver ikke er bestemt til 
fortsat brug men til bortsalg eller forbrug i den løbende drift. 
 
Efter at aktivet er optaget i anlægskartoteket, skal det fremgå af anlægskartoteket og 
status til kostprisen reduceret med eventuelle nedskrivninger.  
 
Hvis det konstateres, at værdien for grunde eller bygninger til videresalg uforudset er 
forringet betydeligt i forhold til den værdi, det er optaget til i anlægskartoteket, og 
værdifaldet ikke anses for at være midlertidigt, skal aktivet nedskrives til denne lavere 
værdi. Det er vigtigt, at nedskrivningen foretages med forsigtighed.  
 
Hvis værdien for grunde og bygninger til videresalg omvendt stiger betydeligt i forhold til 
kostprisen, og værdistigningen opfattes som værende permanent, kan regionen vælge 
at opskrive disse aktivers værdi til denne højere værdi. Man skal være meget forsigtig 
med opskrivninger. Forbigående værdiopgang berettiger ikke til opskrivning. 
Opskrivninger skal også alene ske på baggrund af en faktisk hændelse, der resulterer i 
en varig forøgelse af aktivets værdi, og kun hvis den kan foretages på et objektivt 
grundlag.  
 
Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da der ikke er tale om en realiseret ge-
vinst. Nedskrivninger skal derimod behandles som en påvirkning af driften i lighed med 
årets afskrivninger. 
 
Oplysninger i anlægskartotek 
Følgende oplysninger skal fremgå af anlægskartoteket.  
 

 kostpris 
 årets afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver] 
 akkumulerede afskrivninger [ikke relevant – her angives 0 for omsætningsaktiver] 
 årets nedskrivninger  
 akkumulerede nedskrivninger 
 årets opskrivninger 
 akkumulerede opskrivninger  
 den bogførte værdi 

 
Indregning og måling af øvrige omsætningsaktiver 
Varebeholdninger skal indregnes, hvis værdien overstiger 1 mio. kr. Varebeholdninger 
under bagatelgrænsen på 100.000 kr. registreres ikke.  
 
Varebeholdninger mellem bagatelgrænsen og 1 mio. kr. skal registreres, hvis der sker 
forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Væsentlighedskriteriet 
skal kunne dokumenteres.  
 
Ved indregning af omsætningsaktiver bør der være tale om større eller væsentlige 
varebeholdninger, hvor det har betydning for bedømmelse af regnskabet, at der 
foretages en periodisering af anvendelsen. Indregning af varebeholdninger er således 
specielt vigtig i de tilfælde, hvor der år for år sker væsentlige forskydninger i 
forbrugsmønster og indkøbsmønster. F.eks. kan man på sundhedsområdet have en 
målsætning om altid at have et vist lager af medicin til akutte situationer. Såfremt dette 
lager altid er konstant, er det i sig selv ikke interessant, selvom værdien for lageret 
overstiger 100.000 kr. Det, der gør lageret interessant, er, at selve forbruget er 
uforudsigeligt og falder ’skævt’ på tværs af regnskabsår.  
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10 LOVGIVNING M.V. 
 
Indhold    Side 
 
10.0 Uddrag af lov om regioner og om nedlæggelse af 

amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og 
Hovedstadens Sygehusfællesskab 

 (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) 10.0 - 1 

10.1 Lov om regionernes finansiering 
 (Lov nr. 543 af 24. juni 2005) 10.1 - 1 

10.2 Bekendtgørelse om regionernes budget- og 
 regnskabsvæsen, revision m.v. 
 (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 390 af 2. 

maj 2006) 10.2 – 1 

 10.2.1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regio 
nernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.    10.2 - 4 

10.3 Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i 
forbindelse med oprettelse af regioner (Indenrigs- og Sundheds-
ministeriets bekendtgørelse nr. 389 af 2. maj 2006) 10.3 - 1 

10.4 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 10.4 - 1 

 10.4.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner 
og regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse 
nr. 1492 af 14. december 2006) 10.4 - 1 

 10.4.2 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om moms-
refusionsordning for kommuner og regioner (Velfærdsministeriets 
bekendtgørelse nr. 1602 af 21. december 2007) 10.4 - 6 

10.5 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbaserede bevillinger i 
regionerne 10.5 - 1 
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10.4.2 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
momsrefusionsordning for kommuner og regioner 
   

§ 1 I bekendtgørelse nr. 1492 af 14. december 2006 om momsrefusionsordning for kommuner 
og regioner foretages følgende ændring:  
 
1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 
 

§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2008 og har virkning fra den 1. januar 2008.  
 
 

Velfærdsministeriet, den 21. december 2007 
 
 
 
 

KAREN JESPERSEN 
 

/ Søren H. Thomsen 
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Positivliste 
Artkonto  Funktion     Moms- og 

lønsumsandelsprocent  
         (Drift:  

DR1) 
(Anlæg:  

DR3)  
Kommuner  
5.9 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og 

svømmehaller  55 85
5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85
5.91) 2.32.31 Busdrift 10* -
5.91) 2.32.33 Færgedrift 6* -
5.91) 2.32.35 Jernbanedrift 7* -
4.6 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85
5.9 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85
4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85
5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85
5.9 3.35.60 Museer 25 85
5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85
5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85
5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 -
4.02) 4.62.82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 36* 85
4.03) 4.62.82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 25 85
5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 26* 85
4.03) 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 36* 85
4.03) 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 36* 85
4.03) 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 36* 85
5.9 5.25.19 Tilskud til puljeordninger, private 

klubber og privatinstitutioner 25 -
4.04) 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 

børn og unge 25 -
4.04) 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn 

og unge 25 -
4.04) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 -
4.05) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 

handicappede 15 -

4.06) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 
handicappede 30* -

4.07) 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og 
handicappede 10 -

4.04) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 -
5.28) 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring 75 -
4.04) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 40 -
4.04) 5.38.42 Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer 25 -
4.04) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 20 -
4.04) 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 15 -
4.04) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold 15 -
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 25 85
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 25 85
5.9 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv. 25 85
5.9 5.58.80 Revalidering 25 85
5.99) 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 25 85
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 -
Regioner 
 
4.010) 1.10.01 Sygehuse 36* -



Budget- og regnskabssystem for regioner       

  

Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 
 

10.4 – side 8

4.04) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervisning og 
rådgivning 25 -

5.91) 3.10.01 Tilskud til trafikselskaber 10* -
5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85
 
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
1) Gælder alene for registreringer på gruppering 001 Busdrift, herunder individuel 

handicapkørsel, udført af private leverandører. 
2) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Personbefordring udført af private 

leverandører. 
3) Gælder alene for ydelser udført af private leverandører. 
4) Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 selvejende/private institutioner uden 

driftsoverenskomst med kommune/region.  
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig og 

praktisk hjælp. 
6) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerstedkode 2 

selvejende/private institutioner uden driftsoverenskomst med kommune/region. 
7) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning oghjælp m.v. til ældre 

og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, ejerstedkode 2 selvejende/private 
institutioner uden driftsoverenskomst med kommunen. 

8) Gælder ikke for motorkøretøjer.  
9) Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, gruppering 018 Udgifter ved undervisning i 

dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere. 
10) Gælder for selvejende/private sygehuse mv. samt personbefordring udført af private 

leverandører. 
 
Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 
For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, hvor 
stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsvarende er der, 
for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandelsprocent, der afspejler, 
hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende ydelse, der er lønudgifter. 
Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til momsandelsprocenten ved at gange 
lønsumsandelsprocenten med (3,08/103,08)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante 
områder, betaler en lønsumsafgift på 3,08 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er 
den omregnede lønsumsandelprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og 
lønsumsandelsprocent. Fx er lønsumsandelsprocenten for busdrift 65 pct., hvilket giver en 
moms- og lønsumsandelsprocent på 10 (65*(3,08/103,08)/(25/125)=9,7). 
 
Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner:  
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9).  

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr.  
Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem:  

–   Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres på 
funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9.  

–   Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 003.  
–   Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002.  
 
Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner:  
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0).  
Beløb til refusion: 1.000 kr. x 36% x 25/125=72 kr.  
Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner:  
–   Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 72 kr. = 928 kr. registreres på 

funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0.  
–   Den beregnede momsudgift, dvs. 72 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 003.  
–   Momsrefusionen, dvs. 72 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 
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