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B evillings- og kom petenceregler

1.1

Kom petenceregler for budget og forvaltning af afgivne
bevillinger

Tabel 1.1 viser væsentlige kompetenceregler i forhold til Region M idtjyllands budgetlægning og
den økonomiske forvaltning af afgivne bevillinger. Bemærkninger til de enkelte kompetencedelegeringer følger nedenfor.
Tabel 1.1 Kom petenceregler i forhold til budget og den økonom iske forvaltning af afgivne
bevillinger
B = besluttende instans
Regionsråd
ForretningsAdministraI = indstillende instans
udvalg
tion
A. G enerelle kompetenceregler
1. Fastlæggelse af budgetprocedurer
B
I
2. Fastlæggelse af budgetrammer
B
I
3. Fastlæggelse af bevillingsniveauer
B
I
I
4. Vedtagelse af års- og flerårsbudget
B
I
I
B. Bevillingsafgivelse
5. Afgivelse af bevillinger og tillægsbevillinger
B
I
I
6. Udmøntning af rammebevillinger til anlæg
Til anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio.
B
I
I
kr. og derover
Til anlægsprojekter med en totaludgift på under
B (note 1)
10 mio. kr.
C. Bevillingsadministration og –kontrol
7. Procedurer for bevillingskontrol
B
I
8. Politisk kontrol med afgivne bevillinger
B
I
I
9. D en almindelige forvaltning inden for budgetterne
B
N ote 1:Udmøntning af rammebevillinger kan ske af bevillingshaver med orientering af forretningsudvalget.
Anlægsprojekter med en totaludgift på 10 mio. kr. eller derover skal altid bevilges af regionsrådet.

1.2

G enerelle kom petenceregler

Forretningsudvalget fastlægger procedurer og tidsplan for vedtagelsen af det kommende års
budget inden for reglerne af Budget- og regnskabssystem for regioner. Forretningsudvalget
udmelder budgetrammer for det kommende budgetår.
Regionsrådet er den bevillingsafgivende myndighed. Regionsrådet træffer beslutning om
bevillingsniveauet, og fastlægger dermed den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på regionsrådets vegne. Regionsrådet
vedtager års- og flerårsbudgettet med de oversigter, som er fastlagt i Budget- og regnskabssystem for regioner.
B evillingsafgivelse
Bevillinger i årsbudgettet fastlægges i bevillingsoversigten og investeringsoversigten. D e
materielle vilkår for bevillingernes anvendelse fastlægges endvidere i budgetbemærkningerne.
D et er alene regionsrådet,som kan afgive bevillinger og flytte midler mellem afgivne drifts- og
anlægsbevillinger.
D e poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, udgør den
bindende regel for det næste års regionale forvaltning. Udgifter og indtægter, der ikke er
bevilget i årsbudgettet,må ikke afholdes/erhverves før regionsrådet har meddelt den fornødne
bevilling. Foranstaltninger ved lov eller anden bindende regel kan om fornødent iværksættes
uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevillingen må i sådanne tilfælde snarest indhentes.
I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fastlægges bevillingsniveauet og den
beløbsmæssige størrelse af bevillingen. Ved bevillingsafgivelsen indgår også de oplysninger og
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bemærkninger, som er givet i tilknytning til bevillingen, som en del af de materielle vilkår for
bevillingsafgivelsen.
O versigt over bevillingsniveauer (driftsbevillinger) i budget 2010 for Region M idtjylland er
gengivet i forlængelse af nærværende bevillingsregler. Bevillingsstrukturen indebærer, at
Region M idtjylland anvender den mulighed for at afsætte brede bevillingsrammer, som er
beskrevet i Budget- og regnskabssystem for regioner,og at de afgivne udgifts- og omkostningsbevillinger som hovedregel har en stab/et driftsområde som endelig bevillingshaver. For
tværgående reserver står direktionen som bevillingshaver.
Udgifterne/omkostningerne til sektorområdernes administration ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal afholdes på de respektive hovedkonti, dvs. administration af
sundhedsområdet på hovedkonto 1,administration af social- og specialundervisningsområdet på
hovedkonto 2 og Regional Udvikling på hovedkonto 3. Fællesadministrative udgifter afholdes på
hovedkonto 4. I henhold til Region M idtjyllands organisationsplan er administrationens
organisatoriske og ledelsesmæssige opbygning imidlertid ikke sammenfaldende med hovedkontostrukturen. Eksempelvis varetager Psykiatri og Social både opgaver som konteres på
hovedkonto 1 og 2. D et samme er tilfældet på kvalitetsområdet. Beslutninger om organisation og
ledelse af administrationen har ikke betydning for, hvilket finansieringskredsløb de enkelte
delområder skal belaste.
D et bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til
”Regionshospitaler mv.” og ”behandlingspsykiatrien”, og til socialområdets driftsbevilling jf.
afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden for bevillinger.

1.3

Ø konom i- og kvartalsrapportering

Afrapporteringen af regionens økonomiske forhold (økonomirapporteringen) i forhold til
regionens administrative og politiske ledelse vil som hovedregel ske på bevillingsniveau. På
sundhedsområdet vil det dog være på hospitalsniveau. For områder,hvor større indtægtsposter
er indeholdt i de afgivne nettobevillinger, er der dog en særskilt forpligtigelse til at følge og
rapportere på udviklingen i disse. D et gælder eksempelvis mellemregionale indtægter fra
behandling af lands- og landsdelspatienter samt basispatienter under Sundhed og Psykiatri og
Social.
D er udarbejdes løbende økonomi- og kvartalsrapporter til regionsrådet i perioden april til
oktober. Tidsplanen forelægges forretningsudvalget primo året. Til regionsrådets sidste møde i
december forelægges en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på
afsluttende tillægsbevillinger.

1.4

A nlæ gsbevillinger

I Region M idtjylland har regionsrådet mulighed for at afsætte rammebevillinger til mindre
investeringer af en nærmere angiven art. Rammebevillinger kan udmøntes af bevillingshaver
med efterfølgende orientering af forretningsudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen,
forudsat at udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den afgivne
rammebevilling.
Anlægsarbejder med en totaludgift på mere end 10 mio. kr. skal altid bevilges særskilt af
regionsrådet.
Anlægsarbejder,som indebærer en samlet anlægsudgift på mere end 10 mio. kr.,optræder med
særskilte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløb for anlægsarbejder, som
har en samlet anlægsudgift på mindre end 10 mio. kr., kan på investeringsoversigten optræde
som ét samlet rådighedsbeløb for området. D ermed gives mulighed for, at tidsmæssige
forskydninger i anvendelsen af rådighedsbeløb kan håndteres inden for det samlede afsatte
rådighedsbeløb for budgetåret,uden at dette skal forelægges og godkendes politisk.
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I løbet af budgetåret påhviler der bevillingshaver en pligt til at afrapportere forventede mer- og
mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med denne afrapportering
skal bevillingshaveren endvidere redegøre for større ændringer i byggetakten på bevilgede
anlægsprojekter.
Anlægsarbejder der afsluttes med et merforbrug i forhold til de af regionsrådet afgivne
bevillinger,vil få merforbruget overført til bevillingshaverens driftsbudget.
Anlægsbevillinger afgives brutto. I det omfang, anlægsprojekter søges (delvist) finansieret
gennem erhvervelse af indtægter,skal der eksplicit søges om indtægtsbevilling ved regionsrådet.
Anlægsbevillinger til lån afgives som hovedregel i forbindelse med budgetbehandlingen i
regionsrådet, men de kan principielt afgives i løbet af budgetåret. Regionens låneoptag indgår
dels som en del af regionens samlede finansiering (i henhold til regionernes lånebekendtgørelse),
dels kan der blive optaget lån til øremærkede forhold (fx puljer til investeringer i apparatur på
sundhedsområdet).
I forbindelse med pris- og lønfremskrivningen af rådighedsbeløbene i årene 2010-2013 fra indeks
121,5 til 122,0,er de af regionsrådet afgivne bevillinger forhøjet med et tilsvarende beløb.

1.5

Investeringsaktiviteter under Social- og
Specialundervisningsom rådet

Investeringsudgifter på Social- og Specialundervisningsområdet skal administreres som interne
lån,der forrentes med markedsrenten,og hvor afdragene over de kommende år som minimum
skal svare til afskrivningerne på investeringerne.
Investeringerne på dette område øger mellemværendet mellem regionen og aktivitets-området.
M ellemværendet nedbringes ved,at omkostninger til afskrivninger kræver en bevilling,men ikke
indebærer likviditetstræk. Ved nyinvesteringer skal det sikres,at forrentning og afskrivning kan
holdes inden for de afsatte bevillinger i budgetoverslagsårene. G ælden for interne lån må
således aldrig overstige værdien af de lånefinansierede aktiver.

1.6

B udgetbem æ rkninger

Ved regionsrådets bevillingsafgivelse indgår der, som en del af de materielle vilkår for
bevillingerne, også budgetbemærkninger. Budgetbemærkningerne er – på samme måde som
selve bevillingerne – bindende for anvendelsen og forvaltningen af de afgivne bevillinger.

1.7

Tillæ gsbevillinger

Enhver ændring af drifts- og anlægsbevillinger og afsatte rådighedsbeløb kræver en
tillægsbevilling. D et gælder såvel ændring af beløb som af de bevillingsmæssige forudsætninger.
Kravet om tillægsbevilling gælder såvel nye som ændrede dispositioner,der ikke har hjemmel i
meddelte bevillinger. Som hovedregel skal der ansøges om tillægsbevillinger inden iværksættelse af de nye eller ændrede dispositioner. Foranstaltninger påbudt ved lov eller anden bindende
regel kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling. Bevilling må da
indhentes snarest muligt.
D e nærmere form- og procedurekrav for indhentning af tillægsbevillinger fastlægges af direktionen.

1.8

B evillingskontrol

Regionsrådet har ansvaret for,at bevillinger og rådighedsbeløb,der er tildelt sektorområderne,
overholdes. Forretningsudvalget fastsætter regler for indberetning fra administrationen med
henblik på udførelse af denne kontrol. Som hovedregel vil afrapporteringen af regionens
økonomiske forhold til den politiske ledelse ske på bevillingsniveau. I de tilfælde, hvor afgivne
nettobevillinger omfatter betydelige indtægter fra fx mellemregionale afregninger af lands- og
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landsdelsbehandlinger, påhviler der administrationen en forpligtigelse til løbende at følge og
afrapportere udviklingen i disse indtægter.
Administrationen varetager den almindelige forvaltning inden for driftsbevillingerne.
Bevillingshaverne har ansvaret for, at meddelte bevillinger og afsatte rådighedsbeløb
overholdes.

1.9

Totalram m estyring

Bevillings-

og

budgetstyringen

i

Region

M idtjylland

baserer

sig

på

princippet

om

totalrammestyring. Totalrammestyring indebærer,at bevillingshaver ved bevillingsafgivelsen får
overdraget ansvaret for en bevilling, og at der samtidig gives bevillingshaver frihed til at
disponere den afgivne bevilling under hensyntagen til,at de materielle budgetforudsætninger er
opfyldte. Bevillingshaver har således både frihed og pligt til:
•

At omplacere midler mellem budgettet for løn og budgettet for andre udgifter (inden for
den afgivne bevilling),hvis dette vurderes at kunne føre til et bedre serviceniveau,bedre
målopfyldelse eller bedre budgetoverholdelse.

•

At udvide eller indskrænke indtægtsfinansierede aktiviteter, såfremt den afgivne
bevilling og de materielle budgetforudsætninger for den afgivne budgetbevilling
overholdes. For de sociale tilbud er det selvfølgelig en forudsætning,at sådanne ændringer overholder forudsætningerne for den politisk godkendte rammeaftale med kommunerne.

Totalrammestyringen understøtter en udstrakt decentralisering af beslutningskompetence.
Totalrammestyringen er dermed en forsætning for,at beslutninger træffes så tæt som muligt på
brugerne af regionens servicetilbud,hvor indsigten i brugerens situation og behov er størst.
D et bemærkes, at der er særlige disponeringsregler for sundhedsområdets bevillinger til
”Regionshospitaler mv.” og ”Behandlingspsykiatrien” jf. afsnit 1.10 Budgetomplaceringer inden
for bevillinger.

1.10

B udgetom placeringer inden for bevillinger

Budgetomplaceringer inden for afgivne bevillinger kan uden politisk godkendelse foretages af
bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan således flytte budget mellem forskellige funktioner,
omkostningssteder, grupperinger m.v., så længe omflytningerne foretages inden for de af
bevillingen omfattede kontoplandele. D ette princip for budgetomplaceringer følger af princippet
om totalrammestyring.
Sæ rlige disponeringsregler for bevillingen ”R egionshospitaler m .v.”
For Sundhed kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen ”Regionshospitaler
m.v.” foretages af Sundhedsstaben som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel
karakter (funktionsændringer) mellem hospitalerne altid forelægges regionsrådet. Tilsvarende
fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige
indhold i et hospitals tilbud,altid for regionsrådet. Udmøntning af puljer til sådanne formål,som
er afsat i forbindelse med budgetlægningen, herunder puljen vedrørende udmøntning af
takstmodellen for budgetåret, forelægges således altid for regionsrådet. D et samme gælder
udmøntningen af eventuelle ukonkretiserede besparelser i budgettet.
Sæ rlige disponeringsregler for bevillingen ”B ehandlingspsykiatrien”
For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen
”Behandlingspsykiatrien” foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer, mens
ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem tilbud altid forelægges
regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer,der ændrer på det aktivitetsog kvalitetsmæssige indhold i et tilbud,altid for regionsrådet.
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Sæ rlige disponeringsregler for bevillingen ”Socialom rådet”
For Psykiatri og Social kan overflytninger af rent teknisk karakter inden for bevillingen
”Socialområdet” foretages af Psykiatri og Social som budgetomplaceringer.
Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet godkendte
”Rammeaftale”,som er indgået med kommunerne. D vs. en budgetomplacering på socialområdet
skal overholde forudsætningerne i den godkendte ”Rammeaftale”. D et med kommunerne
nedsatte Kontaktudvalg og regionsrådet skal godkende ændringer til Rammeaftalen.

1.11

O verførsler m ellem årene gæ ldende fra overførsler m ellem
budget 2010-2011 og følgende budgetår

O verførselsadgang af mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre, at den decentrale administration af afgivne bevillinger i videst muligt omfang understøtter brugerorientering og
omkostningsbevidsthed.
Erfaringer viser,at manglende mulighed for at overføre mindreforbrug mellem budgetår kan føre
til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan budgetspilleregel
ansporer til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb. M ed overførselsprincipperne for
Region M idtjylland tilstræbes det, at decentrale bevillingshavere kan spare op til mindre,
relevante anskaffelser i det enkelte budgetår med en begrundet forventning om,at uforbrugte
midler som hovedregel vil blive overført til det kommende budgetår. Tilsvarende skal
principperne om overførselsadgang sikre, at der decentralt er det størst mulige incitament til
ikke at overskride de tildelte bevillinger, idet merforbrug i indeværende år som udgangspunkt
overføres til efterfølgende år med henblik på afvikling.
O verførsler mellem budgetår reguleres i forhold til nedenstående principper:
D rift:
• D riftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets
udløb,hvor en ny etårig bevilling træder i kraft
• O rdningen er som udgangspunkt baseret på,at budgetterne overholdes
• M er- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling
• M er- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen,og de resulterende
forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse
• O verførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har
været normale,herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med
budgetforudsætningerne
• Formålet skal kunne accepteres. D vs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens
opgaver,planer med institutionen og lignende
For aktiviteter under hovedkontiene for Social og specialundervisning samt Regional Udvikling vil
overførsler skulle gennemføres inden for de lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, som er
regulerende for området,herunder at områderne er selvfinansierende.
A nlæ g:
• Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og
lån
• Rådighedsbeløb tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor
ved regnskabsårets udløb,hvor en ny etårig bevilling af rådighedsbeløb træder i kraft
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1.12

Forklaring af centrale begreber

B egreb
Bevilling:

Bevillingsniveau:

D riftsbevilling:

D efinition
Er en bemyndigelse til,at regionsrådet/andet niveau kan afholde udgifter
eller erhverve indtægter i overensstemmelse med de beløbsmæssige og
indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen som anført i budgetbemærkningerne.
D vs. specifikationsgraden af de poster på årsbudgettet,som regionsrådet
tager bevillingsmæssig stilling til ved årsbudgettets vedtagelse.
Bevillingsniveauet er markeret med * i driftsbudgettet.
G ives til driftsudgifter og indtægter samt statsrefusion under hovedkonto
1-4. Reglerne for driftsbevillinger gælder endvidere med enkelte
undtagelser de finansielle hovedkonti 5 og 6.
D riftsbevillinger er altid etårige.

Anlægsbevilling:

Rammebevilling:

Rådighedsbeløb:

Brutto/nettobevilling:

O mplaceringer:

Tillægsbevilling:

7

Uforbrugte driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets afslutning,men
kan genbevilges af regionsrådet efter konkret anmodning herom.
G ives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkonto 1-4. Anlægsbevillinger godkendes særskilt til de enkelte anlægsarbejder. D e kan være
et- eller flerårige og kan gives i løbet af budgetåret.
Rammebevillinger er puljer til en række anlægsprojekter med et bestemt
formål f.eks. bygningsvedligeholdelse. Anlægsbevilling afgives samtidig
med den afsatte rammebevilling.
Rammebevillingens rådighedsbeløb udmøntes i løbet af budgetåret.
Rådighedsbeløb er styrende for de årlige anlægsudgifter. Rådighedsbeløb
angiver den øverste grænse for de udgifter, der i et regnskabsår kan
afholdes til et anlægsarbejde. Rådighedsbeløb har ingen selvstændig bevillingsmæssig betydning.
For bruttobevillinger er der en bevillingsmæssig binding på såvel udgifter
som indtægter. En evt. indtægtsforhøjelse kan ikke uden forudgående
bevilling anvendes til en udgiftsforhøjelse.
For nettobevillinger er nettoresultatet afgørende. Større indtægter kan
anvendes til en tilsvarende udgiftsforhøjelse. Tilsvarende skal fald i indtægter kompenseres ved udgiftsreduktioner.
O mplaceringer inden for bevillingerne kan udføres administrativt i
overensstemmelse med budgettets indholdsmæssige og beløbsmæssige
forudsætninger og regler i øvrigt.
Enhver ændring af bevillingerne efter vedtagelse i regionsrådet kræver en
tillægsbevilling fra regionsrådet eller forretningsudvalget jf. Kompetence
og delegeringsreglerne.

1.13

B evillingsoversigt for hovedkonto 1-5

Bevillinger i budget 2010 for Region M idtjylland respekterer den lovfæstede opdeling af
regionens aktiviteter i tre adskilte kasser.
Bevillingsstrukturen er endvidere baseret på følgende forudsætninger: D er opereres med to
bevillingsniveauer for udgifts- og omkostningsbevillinger,idet niveauerne følger de muligheder
for kompetencefordelinger,som er indarbejdet i Budget- og regnskabssystem for regioner:
Regionsrådet kan jf. regionsloven § 21, stk. 4, (jf. § 40 stk. 2, i den kommunale styrelseslov),
bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en
drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.
Regionsrådet kan således ved sin bevillingsafgivelse fastsætte brede bevillingsrammer, der
inden for forretningsudvalgets område overlader kompetence og ansvar til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan herefter beslutte at overlade dispositionskompetence og –ansvar
videre til den regionale forvaltning, institutionsledere m.v. Regionsrådet kan også ved sin
bevillingsafgivelse vælge snævre bevillingsrammer,der kan overlade kompetence og ansvar for
bevillingernes nærmere anvendelse og overholdelse til de udførende led i den regionale
forvaltning,fx direkte til en institutionsleder (Budget- og regnskabssystem for regioner,kapitel
6.0,side 1).
I henhold til lov om regioner er regionsrådet altid den bevillingsafgivende myndighed.
O pbygningen af bevillingsstrukturen skal således primært klarlægge, a) hvem der har
myndigheden til at foretage tillægsbevillinger ved at flytte midler mellem bevillinger og b) hvem
der har ansvaret for at forvalte de af regionsrådet afgivne bevillinger.
I bevillingsstrukturen for Region M idtjylland i 2010 er der fastlagt følgende bevillings-struktur.:
Administrative enheder/institutioner er bevillingshavere, som varetager den daglige
administration af budgettet inden for de afsatte bevillinger. På dette niveau kan der foretages
budgetomplaceringer inden for de afsatte bevillinger,men det er ikke muligt at flytte midler til
andre bevillinger uden politisk godkendelse.
Bevillinger gives generelt som nettobevillinger, således at den enkelte bevillingshaver har
mulighed for og pligt til at justere sit udgiftsbudget og dermed sin aktivitet, når der sker
ændringer i bevillingshaverens indtægtsforudsætninger.
For de sociale tilbud under Psykiatri og Social skal den samlede bevilling for disse aktiviteter altid
balancere. Socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den af regionsrådet
godkendte ”Rammeaftale”,som er indgået med kommunerne. M ed princippet om bruttobevilling
for de kommunale takstbetalinger præciseres det, at der på social- og specialundervisningsområdet er en forpligtelse til bevillingsmæssigt at følge op på både indtægter og
omkostninger. Under hensyntagen til, at området skal kunne agere hurtigt ved ændrede
efterspørgselsforhold,bruges der en nettodriftsbevilling for de sociale tilbud. D et betyder,at der
er mulighed for at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til indtægterne. I praksis indebærer det,at
administrationen ved ændrede efterspørgselsvilkår agerer i henhold til disse, idet der
efterfølgende fremlægges politisk tillægsbevillingsansøgning for regionens politiske ledelse.
D enne anvendelse af nettobevilling for driften og bruttobevilling for finansieringen via de
kommunale takstbetalinger, er en forudsætning for, at området hurtigt kan opfylde
kommunernes behov ved stigende efterspørgsel, og at området kan forebygge risikoen for
underskud,hvis efterspørgslen er faldende.
Anvendelsen af nettobevillinger på øvrige områder ændrer ikke på, at bevillingshavere har et
ansvar for løbende at følge og rapportere om udviklingen i større indtægtsposter,der indgår i de
afsatte nettoposter. For Sundhed og Psykiatri og Social skal udviklingen i mellemregionale
afregninger på såvel lands- og landsdelsområdet som basisområdet følges og afrapporteres til
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regionens administrative og politiske ledelse. Tilsvarende skal administrative enheder med
omfattende indtægtsdækket virksomhed løbende følge og rapportere om udviklingen i indtægter
(det gælder Udvikling og Arbejdsmiljø, Center for Folkesundhed (herunder M TV og
Sundhedstjenesteforskning m.v.) samt Center for Kvalitetsudvikling).
For bevillinger vedrørende finansielle indtægter og finansiering i øvrigt anvendes følgende
principper:
Aktivitetsafhængige indtægter fra stat og kommuner er ikke omfattet af de afgivne
nettobevillinger. M en Sundhed og Psykiatri og Social er ansvarlige for at tilvejebringe de
budgetterede indtægter fra deres respektive områder. Tilsvarende kan merindtægter fra den
kommunale aktivitetsafhængige finansiering, som skabes ved en produktion ud over det
forudsatte,medgå til at finansiere de merudgifter,som meraktiviteten udløser for Sundhed og
Psykiatri og Social.
Indtægter fra generelle bloktilskud og grundbidrag fra kommunerne anvendes som et samlet
”indtægtsgrundlag” til finansiering af nettoudgifter på sundhedsområdet (somatiske hospitaler,
sygesikring og behandlingspsykiatri) eller til at styrke regionens likviditet. Indtægterne er – når
der foreligger en økonomiaftale med regeringen – ikke forbundet med budgetteringsusikkerhed.
For disse indtægter står regionsrådet som bevillingshaver,og Fællesstabene (Koncernøkonomi)
har ansvaret for at følge udviklingen i og rapportere om udviklingen i regionens finansielle
indtægter.
Aktivitetsbidraget fra staten vil alene blive udmøntet til regionen, hvis der produceres den
fornødne aktivitet. Sundhed og Fællesstabene (Koncernøkonomi) udarbejder i samarbejde
analyser og rapporter om udviklingen i denne del af regionens finansielle indtægter.
Aktivitetsbidraget fra kommunerne er påvirkeligt af den enkelte bevillingshaver på den måde,at
beslutninger om at iværksætte mer- eller mindreaktivitet slår igennem i form af større eller
mindre aktivitetsafhængig finansiering fra kommunerne. P å den baggrund indebærer
bevillingsstrukturen,at Sundhed og Psykiatri og Social gøres ansvarlige for deres respektive dele
af aktivitetsbidraget fra kommunerne. Regionsrådet er bevillingshaver. Sundhed, Psykiatri og
Social og Koncernøkonomi udarbejder i samarbejde analyser,budgetter og afrapporteringer til
regionens administrative og politiske ledelse om udviklingen i aktivitetsbidraget fra kommunerne.
Psykiatri og Socials behandlingspsykiatriske aktiviteter er omfattet af bemærkningerne om
Sundhed.
Langt størstedelen af P sykiatri og Socials sociale tilbud og undervisningstilbud finansieres
gennem takstbetalinger fra kommunerne, og ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner
skal omkostningerne svare til kommuneindtægter. D erfor anvendes der for de sociale tilbud en
bruttobevilling til de kommunale takstindtægter. O mfanget af områdets bruttoomkostninger og
takstindtægter reguleres i rammeaftalen med kommunerne, som er politisk godkendt af
regionsrådet.
Psykiatri og Socials sociale tilbud finansieres endvidere gennem objektiv finansiering (hvor
kommunerne medfinansierer tilbud efter deres andel af unge (17-19-årige)).
D er afsættes en særskilt bevilling for det statslige bloktilskud til Regional Udvikling.
Bloktilskuddet aftales med regeringen i aftalen om regionernes økonomi og er ikke forbundet
med budgetteringsusikkerhed. Regionsrådet står som bevillingshaver. Til udviklingsbidraget,
som opkræves per indbygger i kommunerne i regionen,afsættes ligeledes en særskilt bevilling.
O gså her er det regionsrådet,der er bevillingshaver.
Ifølge Budget- og regnskabssystem for regioner skal de tre regionale hovedområders andele af
regionens udgifter/omkostninger og indtægter til Fælles formål og administration overføres i
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forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra Fælles formål og administration til
de tre områder. D ette sker jf. fordelingsnøglen beskrevet i budgetbemærkningerne bind 1.
Bevillingsoversigten indeholder 8 kolonner. D e enkelte kolonner har følgende indhold:
1. Indeholder navne på de enkelte områder og bevillinger.
2. Udgift: Kolonnen udgifter indeholder de bruttoudgifter (løn og øvrige udgifter), som
forventes afholdt inden for de enkelte kolonner. Bruttoudgifterne er forbundet med et træk
på regionens likviditet.
3. Indtægt:Indeholder driftsindtægter,finansielle indtægter og indtægter fra renter m.v.
4. N ettoudgift:Bruttoudgifter (kolonne 2) fratrukket indtægter (kolonne 3).
5. O mkostninger: Indeholder de beregnede omkostninger til afskrivninger på materielle
anlægsaktiver (bygninger og teknologi) samt hensættelser til tjenestemandspensioner. D e
beregnede omkostninger er ikke forbundet med et træk på regionens likviditet.
6. N ettoomkostninger:Summerer nettoudgifter (kolonne 4) og omkostninger (kolonne 5).
7. Andele af fælles formål: I denne kolonne flyttes andele af Fælles formål og administration
samt renter til de tre finansieringskredsløb.
8. Budget i alt inkl. fælles formål:Viser omkostningsbudgettet,når der indregnes områdernes
andel af Fælles formål og administration.
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