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1 Indledning 

I forbindelse med implementering af Statens budgetsystem, er det institutionernes eget ansvar at uddanne 
de budgetansvarlige som man ønsker skal anvende systemet. 

Formålet med dette dokument er at hjælpe med planlægning og klargøring af undervisningen. Hvis det ikke 
er relevant at inddrage budgetansvarlige (fx for meget små institutioner) eller hvis budgetansvarlige først 
inddrages efter afslutning af implementeringsforløbet, er denne opgave ikke relevant på nuværende 
tidspunkt. 

Den samlede uddannelsesplan for budgetansvarlige indeholder, udover denne introduktion, 
følgende dokumenter 

 

• Præsentationsmateriale 
• Talepapir til underviser 
• Opsætning af uddannelsesversioner 
• Brugervejledning til budgetansvarlig 
 

Pakken indeholder materiale, som kan bruges til at undervise de budgetansvarlige. Den 
uddannelsesansvarlige kan selv vælge fra og til i pakkens indhold alt, efter hvad vedkommende synes er 
relevant for at kunne uddanne de budgetansvarlige. 

Det er jeres ansvar at fastlægge den konkrete proces for, hvordan I ønsker at undervise jeres 
budgetansvarlige. Afhængig af den eksisterende opgavefordeling kan man vælge at afholde deciderede 
undervisningsseancer eller at introducere de budgetansvarlige til SBS via sidemandsoplæring. Dette 
dokument beskriver, hvordan en undervisningsseance kan forberedes og afvikles, men materialet kan også 
anvendes til sidemandsoplæring. 

Den eller de undervisningsansvarlige bør have et indgående kendskab til de budgetansvarliges eksisterende 
opgaver i forbindelse med budgetlægning og –opfølgning. Afhængig af organiseringen af arbejdet i 
økonomifunktionen anbefales det, at de undervisningsansvarlige har den daglige kontakt med de 
budgetansvarlige. 

Herudover anbefales det, at de undervisningsansvarlige enten er en del af implementeringsgruppen eller 
er lokaladministrator. På denne måde kan I sikre, at I får en række medarbejdere, som bliver eksperter i SBS 
og hermed kan sikre god implementering og værdiskabende drift efterfølgende. 

Er der spørgsmål til opgaven kontaktes Økonomistyrelsen på SBSimplementering@oest.dk. 

  

mailto:SBSimplementering@oes.dk


  Side 4 af 4 

2 Processen 

2.1 Logistik ved undervisning 
De undervisningsansvarlige skal finde et tidspunkt og sted, hvorpå man kan undervise de budgetansvarlige. 
Økonomistyrelsen anbefaler, at man uddanner mindre grupper af højst 10 budgetansvarlige ad gangen. 

Såfremt de budgetansvarlige har forskellige ansvar og opgaver ifm. budgetlægning og –opfølgning, 
kan undervisningsholdene opdeles herefter. Eksempelvis kan personaleledere have behov for at 
modtage undervisning, der indeholder øvelser i opfølgning på lønbudgettet eller der kan være 
budgetansvarlige, der bidrager til anlægsbudgettering. 

Når tidspunkt, lokaler mv. er på plads, kan de budgetansvarlige indkaldes til undervisning. I 
forbindelse med indkaldelse til undervisningen skal de budgetansvarlige tjekke, at de kan logge på 
SBS. 

2.2 Tilpasning af lokalt undervisningsmateriale 
Økonomistyrelsens undervisningsmateriale kan med fordel tilpasses til institutionens behov med relevante 
informationer om lokale forretningsgange mv. 

2.3 Opsætning af SBS til undervisning 
Vedlagt denne opgavepakke findes en vejledning til at opsætte en undervisningsseance lokalt i 
institutionen. Vejledningen beskriver de tekniske skridt, der skal foretages i systemet for, at der i 
undervisningen kan være et procesflow til brug for undervisning. 

Vær opmærksom på, at det nævnte procesflow sendes ud til alle de budgetansvarlige og ikke 
kun deltagerne på en enkelt undervisningsseance. 

2.4 Gennemførelse af undervisningen 
Undervisningsmaterialet er bygget op omkring øvelser i de budgetansvarliges opgaver i SBS. 

2.5 Plan for introduktion af kommende budgetansvarlige til 
SBS 

Når undervisningen er gennemført i implementeringsfasen, bør de undervisningsansvarlige og 
implementeringsgruppen i fællesskab finde en model for, hvordan kommende budgetansvarlige skal 
uddannes i SBS. Undervisningen kan som i implementeringsfasen tilrettelægges som undervisningsseancer 
eller som sidemandsoplæring i forbindelse med de løbende opgaver. Det anbefales, at undervisningen 
varetages af en eller flere medarbejdere i økonomifunktionen med den daglige kontakt med de 
budgetansvarlige. 
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