Udgiftsopfølgning i SBS og rapporter
Vejledning i brug af rapporter til understøttelse af udgiftsopfølgning for institutioner og departementer
Version 1.0. Opdateret 14. oktober 2019
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1 Indledning
Udarbejdelse af udgiftsopfølgning understøttes på overordnet niveau af en række rapporter, som kan trækkes i Statens Koncernsystem (SKS). For at understøtte det fulde overblik ifm. budgetopfølgningen er de relevante rapporter fra SKS lagt ind i SBS´ rapportbibliotek. Denne vejledning beskriver hvordan rapporterne
trækkes og vises, så de kan anvendes i den specifikke kontekst.
Vejledningen henvender sig til institutioner, der anvender SBS til at udarbejde prognoser og afvigelsesforklaringer, samt departementer, der ønsker at konsolidere den samlede udgiftsopfølgning på ministerområdet via SBS.

1.1 Processen
Både institutions- og koncernbidrag er vist i figuren herunder:

Processen overordnet:


Departementets økonomifunktion starter koncernprocesflowet til de medarbejdere, der skal udarbejde udgiftsopfølgning for det samlede ministerområde for den specifikke udgiftsopfølgning.



Institutionernes økonomifunktioner konsoliderer deres egen prognoser, med eller uden bidrag fra de
budgetansvarlige, og udarbejder afvigelsesforklaringer på hovedkontoniveau.



Den aktuelle prognose og afvigelsesforklaringer frigives til koncernversionen. Departementet sammenholder de indmeldte prognoser med finansårets bevilling i alt og tager stilling til evt. afvigelser i
dialog med institutionernes økonomifunktioner. Herunder gennemgår departementet institutionens
afvigelsesforklaringer. Såfremt der i denne proces opstår behov for at justere prognosen, gøres
dette af institutionerne i institutionsversionen, der dermed også justerer afvigelsesforklaringer og
frigiver til koncernversionen igen.



Når departementet har godkendt institutionens udgiftsopfølgning indlæser institutionen denne til
SKS. Herefter kan institutionen udarbejde udgiftsopfølgningsnotatet til departement, hvis departementet ønsker dette.



Med udgangspunkt i institutionernes endelige bidrag udarbejder departementet afvigelsesforklaringer for ministerområdet, med henblik på anvendelse i notatet, der afleveres til Finansministeriet.
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Når prognosen og afvigelsesforklaringerne for ministerområdet er endelige, låser departementet
koncernversionen, og færdiggør notatet til Finansministeriet.

Den præcise tilrettelæggelse af udgiftsopfølgninger for et ministerområde, herunder den interne proces og
dialog for fastlæggelse af prognosen for et ministerområde, fastlægges lokalt af det ansvarlige departement.

1.2 Hvornår
Vejledningen kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udgiftsopfølgning 1-3. Vejledningen kan tilnærmelsesvis anvendes til brug for udgiftsopfølgning 4, med forbehold for at der ikke i dette tilfælde er behov for at udarbejde prognoser.

1.3 Forudsætninger
Rapportbiblioteket indeholder også rapporter, der ikke anvendes i forbindelse med udarbejdelse af udgiftsopfølgninger. Disse beskrives ikke i det følgende.

1.4 Nyt i denne version
Dette er første version af denne vejledning. I forbindelse med nye versioner vil ændringerne kort være beskrevet i dette afsnit.
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2 Adgang til rapporter
2.1 Adgang til rapportbiblioteket
Alle rapporter i SBS er tilgængelige i rapportbiblioteket. Her kan rapporterne åbnes uden for et igangværende procesflow, hvor brugeren selv kan definere den ønskede kontekst, version mv. for åbningen af rapporten.
Fremgangsmåden for at åbne rapportbiblioteket er følgende:


Når SBS er åbnet klikkes der i nederste højre hjørne Analyse for Microsoft Office. Dette åbner en
rullemenu hvor der klikkes på Analyse for Microsoft Excel.



Dette åbner Excel med det for SBS nødvendige tilføjelsesprogram Analysis for Microsoft Office aktivt. Dermed har man adgang til rapportbiblioteket. For at åbne rapportbiblioteket vælges Filer og
herunder Analysis. Her klikkes på Åbn projektmappe og Åbn projektmappe for Business Warehouse-platform

2.2 Adgang til standardrapporter fra SKS
Man kan finde frem til standardrapporterne fra SKS i SBS på to måder i rapportbiblioteket:
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Ved at søge på rapportens tekniske navn eller beskrivelse. I fanen Søg indtastes teknisk navn eller
del af beskrivelse. Nedenfor fremgår de enkelte rapporters tekniske navn i SBS.



Ved at finde den i mappestrukturen. I Fanen Rolle vælges først 0 Standardrapporter, herunder 2
Koncernrapporter:

2.3 Valg af versioner til åbning af rapporter
Rapporterne kan trækkes af både økonomifunktion og departementet. Begge parter har derfor mulighed for
at få et indledningsvist overblik via SBS, inden der er indlæst nye prognoser i SKS.
Afhængig af din rolle, bør du være opmærksom på hvilke versioner, du anvender til at åbne SKS-rapporterne i SBS.


Har du rollen som økonomifunktion i en institution, vil du skulle åbne rapporterne i en institutionsversion, fx UI19K1.



Har du rollen som departement/koncernrolle, vil du skulle åbne rapporterne i en koncernversion, fx
UK19K1. Med denne rolle er der ikke adgang til at se data i en institutionsversion.

For at åbne koncernversionen forudsættes det at de respektive institutioner her frigivet deres institutionsbudget til koncernversionen. Sker dette ikke, vil koncernversionerne kun vise regnskabs- og ikke budgettal.

2.4 Særligt om udgiftsopfølgning 4
Der er i SBS lagt vægt på rapporter, som kan understøtte et overblik i forbindelse med budgetlægning. Udgiftsopfølgning 4 er i højere grad en regnskabsmæssig opfølgning på budgetåret. Der er derfor ikke i SBS
særlige rapporter til brug for udgiftsopfølgning 4, men de eksisterende rapporter kan anvende med de relevante versioner, fx UI19K4, hvis dette er relevant.
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3 Sammenhæng mellem rapporter i SBS og SKS
I tabellen nedenfor fremgår samtlige tabeller som anvendes i udgiftsopfølgning 1-3. For hver tabel er den
relevante rapport i SBS angivet. Enkelte rapporter findes ikke i SBS, da tabellen udfyldes helt eller delvist
manuelt. Nedenfor gennemgås fremgangsmåden for åbning af hver af de relevante rapporter, samt evt. opmærksomhedspunkter.
Ligeledes fremgår rapporternes tekniske navn, således at rapporterne nemmere kan søges frem, som beskrevet i afsnit 2.2.
Tabel i notat

Tabeltitel i notat

Rapportbeskrivelse i SBS

Rapportens tekniske navn i SBS

Tabel 1

Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning

Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for min.ansvarsomr.

MVR03_WB06

Tabel 2

Udvikling i finansårets bevilling
i alt

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 3

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per bevillingskategori

Delloft for driftsudgifter: Opfølgning
på bevillingskategori

MVR03_WB08

Tabel 4

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per hovedkonti

Bevillings- og udgiftsopfølgning pr.
hovedkonto

MVR03_WB07

Tabel 5

Dispensationsanmodninger
vedrørende forbrug af videreførsler

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 6

Udmøntning af budgetkorrektion (mio. kr.)

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 7

Udmøntningsplan for reserver
og budgetreguleringskonti

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 8

Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning

Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for indkomstoverf

MVR03_WB09

Tabel 9

Bevillings-og udgiftsopfølgning
for de statslige udgifter per hovedkonti

Delloft for indkomstoverf.: Bev.- &
udgiftsopfølgning

MVR03_WB10

Tabel 10

Opfølgning på de samlede offentlige udgifter og afvigelser
(mio. kr.)

Delloft for indkomstoverf.: Opfølgning på udg. og afvigelser

MVR03_WB11

Tabel 11

Uddybning af afvigelser ift. de
samlede offentlige udgifter

Afvigelser ift. de samlede offentlige
udgifter

MAP0207_WB05

Tabel 12

Udvikling i finansårets bevilling
i alt

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 13

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per hovedkonti

Anlæg: Bevillings- og udgiftsopflg.
per hovedkonto

MVR03_WB30

Tabel 14

Bevillings-og udgiftsopfølgning
for de ledighedsrelaterede udgifter som helhed

Samlet bevil.- og udg.opfg. for ledighedsrelaterede udgifter

MVR03_WB39

7

Tabel i notat

Tabeltitel i notat

Rapportbeskrivelse i SBS

Rapportens tekniske navn i SBS

Tabel 15

Bevillings-og udgiftsopfølgning
for de statslige udgifter per hovedkonti

Uden for loft: Ledighedsrelaterede
udgifter

MVR03_WB12

Tabel 16

Udvikling i finansårets bevilling
i alt

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel 17

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per hovedkonti

Øvr. Udg. Udenfor loft: Bevil.- og
udg.opflg per hovedkonto

MVR03_WB38

Tabel 18

Lønsumsloft (omkostningsbaserede)

Delloft for driftsudgifter: Lønsumsloft (omk. Baseret)

MVR03_WB14

Tabel 19

Lånerammen

Delloft for driftsudgifter: Lånerammen

MVR03_WB15

Tabel B1

Oversigt over TB-transaktioner

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B2

Opfølgning på forbrug af videreførsler (kun konti med videreførselsadgang)

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B3

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per hovedkonti

Bevillings- og udgiftsopfølgning pr.
hovedkonto

MVR03_WB07

Tabel B4

Oversigt over refusionsprocenter

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B5

Oversigt over TB-transaktioner

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B6

Opfølgning på forbrug af videreførsler (kun hovedkonti med
videreførselsadgang)

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B7

Bevillings-og udgiftsopfølgning
per hovedkonti

Anlæg: Bevillings- og udgiftsopflg.
per hovedkonto

MVR03_WB38

Tabel B8

Oversigt over refusionsprocenter

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

Tabel B9

Oversigt over TB-transaktioner

Findes ikke i SBS – udfyldes manuelt

N/A

(samme som
tabel 4)

(samme som
tabel 13)

3.1 Udgiftsudvikling for ministerområdet som helhed
3.1.1

Tabel 1 Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (MVR03_WB06)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)
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Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag)

Når rapporten åbner, er kolonnen Finansårets bevilling i alt lukket. Hvis den foldes ud ved at klikke én
gang på [+], får man tre kolonner, der svarer til dem i SKS-tabellen; Finanslov, Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler og Tillægsbevillinger.

3.2 Delloft for driftsudgifter
3.2.1

Tabel 3 Bevillings-og udgiftsopfølgning per bevillingskategori (MVR03_WB08)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag)

Når rapporten åbner, vises prognoser på bogføringskredsniveau, fordelt på dellofter. Dette holdes sammen
med finansårsbevilling i alt.
I tabellen fra SKS er en kolonne til Evt. tiltrådt dispensation til nettoforbrug af videreførsler. Kolonnen
findes ikke i SBS, men skal manuelt udfyldes i notatet.
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3.2.2

Tabel 4 Bevillings-og udgiftsopfølgning per bevillingskategori (MVR03_WB07)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Grundbudget (er udfyldt med forslag) (fx GI19)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K3)



Tidl. udg. Opfølgningsversion 1 (fx UI19K2)



Tidl. udg. Opfølgningsversion 2 (fx UI19K1)

Rapporten giver mulighed for at sammenligne den aktuelle prognose med to yderligere versioner, samt
grundbudget. Hvis dette ikke er relevant kan de tidligere udgiftsopfølgningsversioner blot udfyldes med den
aktuelle version i ledetekstskemaet, som nedenfor.

Når skemaet åbnes, kan kolonnen Seneste prognose foldes ud ved at klikke én gang på [+], hvorefter de
to tidligere prognoser vises til sammenligning. Desuden er kolonnen Finansårets bevillinger i alt er lukket
når rapporten åbnes. Hvis den foldes ud, får man tre kolonner, der svarer til SKS-tabellen; Finanslov, Indbudgetteret nettoforbrug af videreførsler og Tillægsbevillinger.
3.2.3

Tabel 8 Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning (MVR03_WB09)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Grundbudget (fx GI19)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K1)
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Rapporten kan også anvendes til at pege på andet end grundbudget, fx en tidligere udgiftsopfølgning, hvis
nødvendigt. I så fald udfyldes parameteren Grundbudget i ledetekstvinduet blot med en anden version, fx
UI19K1.

3.3 Delloft for indkomstoverførsler
3.3.1

Tabel 9 Bevillings-og udgiftsopfølgning for de statslige udgifter per hovedkonti
(MVR03_WB10)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K3)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 1 (fx UI19K2)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 2 (fx UI19K1)

Rapporten giver mulighed for at sammenligne den aktuelle prognose med to yderligere versioner, samt
grundbudget. Hvis dette ikke er relevant kan de tidligere udgiftsopfølgningsversioner blot udfylde med den
aktuelle version i ledetekstskemaet, som nedenfor.

Vær opmærksom på at kolonnerækkefølgen ikke er den samme som i SKS-tabellen.
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3.3.2

Tabel 10 Opfølgning på de samlede offentlige udgifter og afvigelser (mio. kr.) (MVR03_WB11)

Rapporten anvendes til at danne overblik over afvigelsen i den aktuelle prognose i forhold til grundbudgettet.
Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K1)

Vær opmærksom på at tabellen i SKS også inkluderer det samlede grundbudget til sammenligning. Dette er
ikke inkluderet i tabellen i SKS.

3.3.3

Tabel 11 Uddybning af afvigelser ift. de samlede offentlige udgifter (MAP0207_WB05)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Version (fx UI19K1)

Vær opmærksom på at tabellen i SKS også inkluderer den seneste prognose til sammenligning. Tabellen i
SKS viser alene forskellen på seneste prognose og grundbudgettet.

3.4 Anlægsbudgettet (uden for loft)
3.4.1

Tabel 13 Bevillings-og udgiftsopfølgning per hovedkonti (MVR03_WB30)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Grundbudget (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K3)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 1 (fx UI19K2)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 2 (fx UI19K1)

Rapporten giver mulighed for at sammenligne den aktuelle prognose med to yderligere versioner, samt
grundbudget. Hvis dette ikke er relevant kan de tidligere udgiftsopfølgningsversioner blot udfylde med den
aktuelle version i ledetekstskemaet, som nedenfor.
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Når rapporten åbner, er kolonnen Seneste prognose lukket. Hvis den foldes ud ved at klikke én gang på
[+], får man tre kolonner, der svarer til indholdet i SKS-tabellen; Seneste prognose, Tidligere prognose 1
og Tidligere prognose 2.

3.5 Øvrige udgifter (uden for loft)
3.5.1

Tabel 14 Bevillings-og udgiftsopfølgning for de ledighedsrelaterede udgifter som helhed
(MVR03_WB39)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt på forhånd)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K1)

Tabellen åbnes med én kolonne for ledighedsrelaterede udgifter. I SKS tabellen fremgår desuden en kolonne til samlede udgifter, dvs. ikke kun statslige udgifter. Disse fremgår ikke af SBS.
3.5.2

Tabel 15 Bevillings-og udgiftsopfølgning for de statslige udgifter per hovedkonti
(MVR03_WB12)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K3)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 1 (fx UI19K2)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 2 (fx UI19K1)

Rapporten giver mulighed for at sammenligne den aktuelle prognose med to yderligere versioner, samt
grundbudget. Hvis dette ikke er relevant kan de tidligere udgiftsopfølgningsversioner blot udfylde med den
aktuelle version i ledetekstskemaet, som nedenfor.
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Tabellen viser på nuværende tidspunkt ikke udgifterne på hovedkontoniveau, men det er muligt at vælge
underkontoniveau via designpanelet.
Vær opmærksom på at kolonnerækkefølgen ikke er den samme som i SKS-tabellen.
3.5.3

Tabel 17 Bevillings-og udgiftsopfølgning per hovedkonti (MVR03_WB38)

Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Grundbudget (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag) (fx UI19K3)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 1 (fx UI19K2)



Tidl. Udg.opfølgningsversion 2 (fx UI19K1)

Rapporten giver mulighed for at sammenligne den aktuelle prognose med to yderligere versioner, samt
grundbudget. Hvis dette ikke er relevant kan de tidligere udgiftsopfølgningsversioner blot udfylde med den
aktuelle version i ledetekstskemaet, som nedenfor.
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Vær opmærksom på at kolonnerækkefølgen ikke er den samme som i SKS-tabellen.
Derudover kan kolonnerne Finansårets bevillinger i alt og Seneste prognose foldes ud ved at klikke én
gang på [+], såfremt man har behov en mere detaljeret opgørelse af bevillingen, hhv. tidligere prognoser.
3.5.4

Tabel 18 Lønsumsloft (omkostningsbaserede) (MVR03_WB14)

Tabellen skal som udgangspunkt kun vedlægges, hvis lønsumsrammen ikke forventes overholdt.
Åbner med ledetekstvindue. Der skal vælges følgende:


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag)

3.5.5

Tabel 19 Lånerammen (MVR03_WB15)

Tabellen skal som udgangspunkt kun vedlægges, hvis lånerammen ikke forventes overholdt.


Finanslov (er udfyldt med forslag)



Seneste godkendte udgiftsopfølgning (er udfyldt med forslag)
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