Budget- og regnskabssystem for regioner
Dato: November 2019

2.1 - side 1
Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019

2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner
Placering i kontoplanen
Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner er altid autoriserede. Det vil sige, at der ved
indberetning af budgetter og regnskaber til Social- og Indenrigsministeriet eller Danmarks Statistik ikke må anvendes andre tekster til eksisterende funktioner end de her
anvendte. Der må heller ikke oprettes nye hovedkonti, hovedfunktioner eller funktioner.
Hovedkontoen fastlægges i kontonummerets 1. ciffer:
1
2
3
4
5
6

Sundhed
Social og specialundervisning.
Regional udvikling
Fælles formål og administration
Renter m.v.
Balance

Der er således i alt seks hovedkonti. Hovedkonto 1-3 opdeler den regionale drifts- og
anlægsvirksomhed på i alt tre hovedområder. Hovedkonto 4 omfatter fælles formål og
administration, som ved hjælp af fordelingsnøgler overføres til hovedkonto 1-3 i forbindelse med både budget og regnskab. Hovedkonto 5 omfatter de finansielle poster, der
fordeles på hovedkonto 1-4 i både budget og regnskab. Hovedkonto 6 er balancen.
Hovedfunktionerne omfatter et nærmere angivet interval af funktioner, der er fastlagt
ved kontonummerets 2. og 3. ciffer.
På hovedkonto 5 og 6 er så vidt muligt anvendt en parallel hovedfunktions- og funktionsopdeling. Funktionerne:
5.10.05 Indskud i pengeinstitutter mv.
6.10.05 Indskud i pengeinstitutter mv.
anvendes således til registrering af henholdsvis renter af indskud i pengeinstitutter mv.
(5.10.05) og beholdningen af indskud i pengeinstitutter mv. (6.10.05).

Formålsbestemt inddeling
Gennem kontoplanens inddeling i hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner sker der en
gradvis specifikation af de regionale udgifter og indtægter efter deres formål.

Hovedkontoen fastlægger det overordnede formål, f.eks. hovedkonto 3: Regional udvikling.

Ved hovedfunktionerne sker der herefter en opdeling på enkelte formål eller aktivitetsområder, for hovedkonto 3 således:
10 KOLLEKTIV TRAFIK
20 KULTUREL VIRKSOMHED
30 ERHVERVSUDVIKLING
40 UDDANNELSE
50 MILJØ
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60 DIVERSE OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER
70 ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION
80 ANDEL AF RENTER M.V.
90 FINANSIERING
Endelig sker der ved funktionerne en yderligere opdeling på formålsbestemte aktiviteter.
Hovedfunktionen ERHVERVSUDVIKLING er f.eks. opdelt på følgende funktioner:
3.30.20
3.30.21
3.30.22
3.30.23
3.30.24
3.30.25
3.30.29

Vækstfora
Turisme
Innovation og ny teknologi
Erhvervsservice og iværksætteri
Udvikling af menneskelige ressourcer
Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Central administration af erhvervsudviklingsområdet

Registrering på hovedfunktioner og funktioner
Registreringen i budget- og regnskabssystemet skal så vidt muligt bero på konstaterbare forhold, med mindre konteringsreglerne i kapitel 4 specifikt foreskriver en beregningsmæssig fordeling af udgifter eller indtægter (jf. nærmere herom i kapitel 5.2.5).
Udgifter og indtægter, der ikke konkret kan fordeles på de enkelte hovedfunktioner eller
funktioner skal registreres på funktionerne ”Diverse udgifter/omkostninger og indtægter”.

