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Udgiftsopfølgning 1 (uden de budgetansvarlige i SBS)

Ø
ko

n
o

m
ifu

n
ktio

n
en

Forberedelse - opdatering af budgetversion 

Frigivelse til koncern

Økonomifunktionen frigiver budgettet til koncernen, 
gennemgår departementets kommentarer og udfører 
justeringer, hvis der kommer ønsker om dette fra 
departementet. Budgetversionen låses og indlæses i SKS.  

Inputskemaer:

• Kopier data fra institution til koncern

• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer

• Låsning Økonomienheden –Institutionsbudgettet

• Udtræk til SKS**

∗
Budgetopfølgning i SBS. Vejledning i budgettering for økonomifunktionen.  

Afsnit 6-𝟕∗

I forbindelse med de kvartalvise udgiftsopfølgninger skal institutionen 
afgive afvigelsesforklaringer i forhold til den forrige kvartalsversion. 

Konsolidering af input og justering af budgetprognosen   2

Inputskemaer: 
• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
• (Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler)

1

Økonomifunktionen forbereder en periodeopfølgning ved at 
kopiere forrige budgetversion til aktuel budgetversion. Der 
er forskellige inputskemaer for at kopiere budgetposter og  
kommentar.  

Inputskemaer:
• Kopier budgetdata som grundlag for budget
• Kopier kommentarer til budget og opfølgningsversioner

Løn- og anlægsprognose kopieres fra specialistmoduler. 
Økonomifunktionen gennemgår institutionsbudget linje for linje og 
færdiggøre prognosen.

Afgivelse af afvigelsesforklaringer3

Inputskemaer: 

• Frigiv kapacitetslønbudget til institutionsbudget
• Kopier til institutionsbudget (for anlæg) Indgår ikke i denne vejledning
• Tværgående

Afsnit 𝟒∗

Afsnit 𝟓∗

Afsnit 2-𝟑∗

Forudsætning: 
Procesflow for Økonomifunktionen er igangsat  (udføres 
kun en gang i hovedmenuen ‘Administration’).

4

∗∗
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner. Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner. 
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Afgivelse af afvigelsesforklaringer3

Inputskemaer: 

• Frigiv kapacitetslønbudget til institutionsbudget
• Kopier til institutionsbudget (for anlæg) Indgår ikke i denne vejledning
• Tværgående

Afsnit 𝟒∗

Afsnit 𝟓∗

Afsnit 2-𝟑∗

Forudsætning: 
Procesflow for Økonomifunktionen er igangsat  (udføres 
kun en gang i hovedmenuen ‘Administration’).

4

∗∗
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner. Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner. 

B
u

d
getan

svarlige



4

1.1 Kopiering af budgettal ind i UO1- 1/3

Vi starter Udgiftsopfølgning 1 med at kopiere vores seneste opfølgning ind i version 

UI20K1. Hermed har vi et udgangspunkt for budgetprognosen. 

Bemærk, at budgettal og kommentarer kopieres særskilt via forskellige inputskemaer.  

Først kopieres budgettal via inputskema: ‘Kopier budgetdata som grundlag for budget’. Du 

åbner inputskemaet ved at udføre følgende skridt:

1. I hovemenuen ‘Mine aktiviteter’ vælg værkstøjkasse ‘Økonomifunktion’ og ‘Opgaver for opstart og afslutning’:  

2. Vælg ‘Institutionsbudget kopiering’

3. Klik på inputskema ‘Kopier budgetdata som grundlag for 

budget’ for at åbne inputskemaet:
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1.1 Kopiering af budgettal ind i UO1 - 2/3

4. I Ledetekstvinduet som dukker op, skal du udfylde ledetekster som vist nedenfor:

• Jeres bogføringskreds

• MI2002 (GI20, hvis I ikke har februar opfølgning)

• 2020

• UI20K1

• 2020
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1.1 Kopiering af budgettal ind i UO1- 3/3

5. Scroll til højre i samme fane for at se om ‘Kopier til’ er tom. Du gøre dette for at sikre, at du kopierer 

seneste budgetversion ind i en tom budgetversion for februar.

6. Vælg knappen ‘Kopier ekskl. submoduler’ i menuen 

‘Analysis’:

7. Scroll til højre i Excel arket for at tjekke at den valgte 

budgetversion er kopieret ind i version for januar.

8. Vælg ‘ Gem data’ under ‘Analysis’ og luk Excel arket. 
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1.2 Kopiering af kommentarer ind i UO1 

Udføres, hvis du ønsker at kopiere budgetkommentarerne fra seneste opfølgning. Skemaet til kopiering af 

kommentarer finder du også under Økonomifunktion/Institutionsbudget kopiering.

9. Vælg ‘Kopier kommentarer til budget og opfølgningsversion’. 

Udfyld herefter ledetekster (som ved kopieringen af budgettal) 

tidligere.

• Jeres bogføringskreds

• MI2002 (eller seneste version)

• 2020

• UI20K1

• 2020

10. I fanebladet ”Kopiering fra” kan du se de kommentarer, der findes i den 

version, du kopierer fra, mens fanebladet ”kopiering til” viser de eventuelle 

kommentarer, der er i den version, du kopiere til. Ved kopiering overskrives 

disse.

11. Vælg knappen ‘Kopier kommentarer’ under ‘Analysis’:

De kopierede kommentarer vil nu fremgå af fanebladet ”Kopiering til”

12. Vælg ‘Gem data’ og luk Excel arket. 
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Udgiftsopfølgning 1 (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Forberedelse - opdatering af budgetversion 

Frigivelse til koncern

Økonomifunktionen frigiver budgettet til koncernen, 
gennemgår departementets kommentarer og udfører 
justeringer, hvis der kommer ønsker om dette fra 
departementet. Budgetversionen låses og indlæses i SKS.  

Inputskemaer:

• Kopier data fra institution til koncern

• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer

• Låsning Økonomienheden –Institutionsbudgettet

• Udtræk til SKS**

∗
Budgetopfølgning i SBS. Vejledning i budgettering for økonomifunktionen.  

Afsnit 6-𝟕∗

I forbindelse med de kvartalvise udgiftsopfølgninger skal institutionen 
afgive afvigelsesforklaringer i forhold til den forrige kvartalsversion. 

Konsolidering af input og justering af budgetprognosen   2

Inputskemaer: 
• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
• (Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler)

1

Økonomifunktionen forbereder en periodeopfølgning ved at 
kopiere forrige budgetversion til aktuel budgetversion. Der 
er forskellige inputskemaer for at kopiere budgetposter og  
kommentar.  

Inputskemaer:
• Kopier budgetdata som grundlag for budget
• Kopier kommentarer til budget og opfølgningsversioner

Løn- og anlægsprognose kopieres fra specialistmoduler. 
Økonomifunktionen gennemgår institutionsbudget linje for linje og 
færdiggøre prognosen.

Afgivelse af afvigelsesforklaringer3

Inputskemaer: 

• Frigiv kapacitetslønbudget til institutionsbudget
• Kopier til institutionsbudget (for anlæg) Indgår ikke i denne vejledning
• Tværgående

Afsnit 𝟒∗

Afsnit 𝟓∗

Afsnit 2-𝟑∗

Forudsætning: 
Procesflow for Økonomifunktionen er igangsat  (udføres 
kun en gang i hovedmenuen ‘Administration’).

4

∗∗
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner. Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner. 

B
u

d
getan

svarlige
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2.1 Hent seneste lønprognose -1/4

1. Under økonomifunktionens processflow 

vælg ‘Opgaver til opstart og afslutning’:

3. Vælg herefter ‘Frigiv kapacitetslønbudget til 

institutionsbudgettet’:

2. Herunder skal du åbne mappen ‘Lønkapacitet 

input og kopiering’:

Vi har nu kopieret seneste prognose og kommentarer til den aktuelle udgiftsopfølgning. 

HVIS I anvender lønmodulet i SBS (ellers gå til Slide 13), skal I nu frigive lønbudgettet til 

institutionsbudgettet. Udarbejdelse af  lønbudgettet i lønmodulet beskrives i BILAG 1 - se i 

slutningen af denne præsentation.

Til institutioner i 3. bølge: I forbindelse med at vi har indlæst jeres grundbudget i SBS, har vi også indlæst jeres 

lønbudgetter. Med henblik på at undgå, at få budgetlagt lønudgifter dobbelt (ved indlæsning af lønprognose fra 

lønmodulet), skal I nulstille lønbudget i institutionsbudgettet (i inputskema ‘Tværgående’-se punkt 2.2) FØR I 

henter seneste lønprognose fra lønmodulet. 
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2.1 Hent seneste lønprognose - 2/4

4. Udfyld ledetekstvinduet som vist nedenfor:

• UI20K1

NB: I Ledetekstvinduet er det muligt at angive en værdi for Fast dimension 1 og derved afgrænse den 

konkrete frigivelse af lønbudget til institutionsbudget (se markeret med en rød ramme på billedet). Dette er en 

ny mulighed som lanceres ved releasen/SBS systemopdatering i slutning af marts 2020.

• Jeres bogføringskreds
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2.1 Hent seneste lønprognose - 3/4

Du får nu nedenstående skærmbillede::

Hvad ser jeg her?

I den grønne kolonne, Lønkapacitet 2020 ser du lønbudgettet i lønmodulet. 

Hvis den grønne kolonne er tom skyldes det, at der endnu ikke er 

udarbejdet lønbudget i lønmodulet for UI20K1. 

I den røde kolonne ser du det institutionsbudget, som du nu arbejder med. I 

vores tilfælde er det Udgiftsopfølgning 1 i Version UI20K1. Denne er tom, 

fordi du endnu ikke har kopieret lønbudgettet fra lønmodulet ind i UI20K1. 

I den lilla kolonne kan du se differencen mellem lønnen i dit 

institutionsbudget og dit lønmodul. 

I den blå kasse kan du se lønposter med datatypen ‘Direkte lønpost’. De 

svarer til manuelle budgetændringer fortaget i lønmodulet. I den orange

kasse kan du se de lønposter, som automatisk er blevet fremskrevet i LDV 

(datatypen ‘Bereg. Lønpost. LDV’).
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2.1 Hent seneste lønprognose - 4/4

5. Vælg nu ‘kopier data’. Herefter kan du se, at 

lønbudgettet nu står i kolonnen ‘Institutionsbudget 

2020’.

6. Vælg nu ‘Gem data’ i Analysis-menu . 

Hermed er det seneste lønbudget tilføjet til din 

Udgiftsopfølgning 1. 

Før kopiering:

Bemærk, at budgettet på artskonto 2236 IKKE kopieres med til institutionsbudgettet. Efter kopiering kommer 

beløbet derfor frem i differencekolonnen. Dette er en ændring ved release/systemopdatering i slutningen af 

marts 2020. Budgettet på art 2236 kan tilføjes manuelt i institutionsbudgettet  (i inputskema Tværgående). 
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2.2 Opdatering af budgetprognosen – navigering frem til  
Inputskema ”Tværgående” - 1/2

1. Klik på ‘MINE AKTIVITETER’

2. Vælg Økonomifunktionens værktøjskasse og 

tryk på ‘Opgaver til opstart og afslutning’
4. Vælg ‘Tværgående. Alle dimensioner’ (hvis I skal 

budgettere på Alias, vælg ‘Tværgående. Alias’)

3. Vælg ‘Institutionsbudget Input’

4

3
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2.2 Opdatering af budgetprognosen – navigering frem til  
Inputskema ”Tværgående” - 2/2

• Jeres bogføringskreds

• UI20K1

• GI20 

• 2020

5. Udfyld Ledetekstvinduet: 
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2.2 Opdatering af budgetprognosen - justering af 
budgetprognosen i inputskema ‘Tværgående’

Inputskemaet ‘Tværgående’ åbnes og vi skal nu justere vores budgetprognose (husk, at ved anvendelse af 

inputskemaet ‘Tværgående alle dimensioner’ , skal du starte med at vælge ‘Vis alle’ i Analysis-menuen). 

Kig afvigelserne igennem linje for linje og juster prognosen for fremtidige måneder. Du opdaterer dit 

budget i de grønne kolonner til højre. Disse kolonner indeholder budgettal for de kommende måneder. 

Udfyld kommentarkolonner. Overvej, om I kan have gavn af at anvende kolonnen ‘Risikoprofil’. 

Bemærk, at når du justerer prognosen, vil dine justeringer også slå igennem i 

kolonnen ‘Fremadrettet afvigelse’, når du har gemt data. 

Når du er færdig med at justere budgetprognosen, tryk på ‘Gem data’ i Analysis-menu:

I kolonnen ‘2020 Total input’ kan du se summen for din prognose inkl. de manuelle justeringer.
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Udgiftsopfølgning 1 (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Forberedelse - opdatering af budgetversion 

Frigivelse til koncern

Økonomifunktionen frigiver budgettet til koncernen, 
gennemgår departementets kommentarer og udfører 
justeringer, hvis der kommer ønsker om dette fra 
departementet. Budgetversionen låses og indlæses i SKS.  

Inputskemaer:

• Kopier data fra institution til koncern

• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer

• Låsning Økonomienheden –Institutionsbudgettet

• Udtræk til SKS**

∗
Budgetopfølgning i SBS. Vejledning i budgettering for økonomifunktionen.  

Afsnit 6-𝟕∗

I forbindelse med de kvartalvise udgiftsopfølgninger skal institutionen 
afgive afvigelsesforklaringer i forhold til den forrige kvartalsversion. 

Konsolidering af input og justering af budgetprognosen   2

Inputskemaer: 
• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
• (Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler)

1

Økonomifunktionen forbereder en periodeopfølgning ved at 
kopiere forrige budgetversion til aktuel budgetversion. Der 
er forskellige inputskemaer for at kopiere budgetposter og  
kommentar.  

Inputskemaer:
• Kopier budgetdata som grundlag for budget
• Kopier kommentarer til budget og opfølgningsversioner

Løn- og anlægsprognose kopieres fra specialistmoduler. 
Økonomifunktionen gennemgår institutionsbudget linje for linje og 
færdiggøre prognosen.

Afgivelse af afvigelsesforklaringer3

Inputskemaer: 

• Frigiv kapacitetslønbudget til institutionsbudget
• Kopier til institutionsbudget (for anlæg) Indgår ikke i denne vejledning
• Tværgående

Afsnit 𝟒∗

Afsnit 𝟓∗

Afsnit 2-𝟑∗

Forudsætning: 
Procesflow for Økonomifunktionen er igangsat  (udføres 
kun en gang i hovedmenuen ‘Administration’).

4

B
u

d
getan

svarlige

∗∗
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner. Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner. 
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3.1 Åbn ”Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer” 

1. Du er stadigvæk i hovedmenuen ‘MINE AKTIVITETER’:

3. Vælg ”Afvigelseskategorier og kommentarer”:

4. Vælg ”Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer”:

I har nu opdateret jeres prognose for UO1. Næste skridt er 

afgivelse af afvigelsesforklaringer på hovedkontoniveau. 

Anvend inputskemaet ”Hovedkonto/Bogføringskreds 

afvigelsesforklaringer”. Vi navigerer frem til skemaet:

2. Vælg Økonomifunktionens værktøjskasse og tryk på ‘Opgaver 

til opstart og afslutning’:

5. Udfyld Ledetekstvinduet med 

version UI20K1.
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3.2 Angivelse af afvigelsesforklaringer
Afvigelser vises på hovedkontoniveau og er markeret med rødt i inputskemaet. Det er denne sum, som du skal 

afvigelsesforklare. Du skriver afvigelsesforklaringer under de enkelte kategorier til højre i skemaet. De enkelte forklaringer 

består af beløb og kommentar. Hvert forklaret beløb nedskriver den uforklarede afvigelse ved ‘Gem’ eller ‘Beregn på ny’. I 

eksemplet her er hele afvigelsen en regnskabsafvigelse på 432.650 kr.

Bemærk, at dette inputskema fremgår i mio.kr. efter Release/SBS systemopdatering fra slutning af marts 2020.

Når du har afgivet afvigelsesforklaringer skal du klikke 

på  ”Gem data” i Analysis-menu.

Efter data er gemt: Afvigelsesforklaringen er 

gemt og afvigelsen går i 0:

Inden data er gemt: Afvigelsesforklaringen er i vores eksempel på 432.650 kr.:

Hvordan skal jeg afvigelsesforklare?

Det er op til dit departement at fastsætte kriterierne for, hvad der skal 

afvigelsesforklares samt hvordan. 

Departementet kan kommentere på afvigelsesforklaringerne i kolonnen    

‘Koncernkommentar til afvigelsesforklaringer’.  
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Udgiftsopfølgning 1 (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Forberedelse - opdatering af budgetversion 

Frigivelse til koncern

Økonomifunktionen frigiver budgettet til koncernen, 
gennemgår departementets kommentarer og udfører 
justeringer, hvis der kommer ønsker om dette fra 
departementet. Budgetversionen låses og indlæses i SKS.  

Inputskemaer:

• Kopier data fra institution til koncern

• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer

• Låsning Økonomienheden –Institutionsbudgettet

• Udtræk til SKS**

∗
Budgetopfølgning i SBS. Vejledning i budgettering for økonomifunktionen.  

Afsnit 6-𝟕∗

I forbindelse med de kvartalvise udgiftsopfølgninger skal institutionen 
afgive afvigelsesforklaringer i forhold til den forrige kvartalsversion. 

Konsolidering af input og justering af budgetprognosen   2

Inputskemaer: 
• Hovedkonto/Bogføringskreds afvigelsesforklaringer
• (Hovedkonto/Bogføringskreds indkomstoverførsler)

1

Økonomifunktionen forbereder en periodeopfølgning ved at 
kopiere forrige budgetversion til aktuel budgetversion. Der 
er forskellige inputskemaer for at kopiere budgetposter og  
kommentar.  

Inputskemaer:
• Kopier budgetdata som grundlag for budget
• Kopier kommentarer til budget og opfølgningsversioner

Løn- og anlægsprognose kopieres fra specialistmoduler. 
Økonomifunktionen gennemgår institutionsbudget linje for linje og 
færdiggøre prognosen.

Afgivelse af afvigelsesforklaringer3

Inputskemaer: 

• Frigiv kapacitetslønbudget til institutionsbudget
• Kopier til institutionsbudget (for anlæg) Indgår ikke i denne vejledning
• Tværgående

Afsnit 𝟒∗

Afsnit 𝟓∗

Afsnit 2-𝟑∗

Forudsætning: 
Procesflow for Økonomifunktionen er igangsat  (udføres 
kun en gang i hovedmenuen ‘Administration’).

4

∗∗
Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner. Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner. 
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4.1 Kopier udgiftsopfølgning til departementet –

navigering frem til inputskemaet
I har nu færdiggjort udgiftsopfølgningen i SBS, og den er hermed klar til at blive 

sendt til gennemgang i jeres departement. 

1. Vælg økonomifunktionens procesflow og 

tryk på ‘Opgaver til opstart og afslutning.’

2. Vælg mappen ‘Institutionsbudget kopiering’ og derefter 

”Kopier data fra institution til koncern”:
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4.1 Kopier udgiftsopfølgning til departementet -

Ledetekstvinduet
Ledetekstvinduet kommer frem og skal udfyldes således:

• Jeres bogføringskreds

• UI20K1
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4.1 Kopier udgiftsopfølgning til departementet – Fane 1

Vælg ‘Kopier data’ og derefter ‘Gem data’ (i Analysis):

Før kopiering til koncern Efter kopiering til koncern

Din institutions 

udgiftsopfølgning

Den udgiftsopfølgning dit 

departement har modtaget fra jer

Hvad foregår der her?

Du kopierer din institutions udgiftsopfølgning til dit departement. Når du første 

gang åbner skemaet, vil der være en difference, da du endnu ikke har kopieret 

noget til departementet. Derfor er ‘koncernversionen’ tom. Koncernversionen er 

den version, du ser i den grønne boks. Den har et (K), som står for koncern. Din 

institutions version ses i den orange boks og er markeret med (I).
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4.1 Kopier udgiftsopfølgning til 

departementet – Fane 2 

Før kopiering til koncern:

Efter kopiering til koncern:

Din institutions 

udgiftsopfølgning

Den udgiftsopfølgning dit 

departement har modtaget fra jer

Hvad foregår der her?

Her kan du se et ‘før-og-efter’ billede af kopieringen af 

afvigelsesforklaringer og summer. Koncernversionen er den 

version, du ser i den grønne boks. Den har et (K), som står for 

koncern. Din institutions version ses i den orange boks. I efter-

billedet kan vi se, at afvigelsesforklaringerne og summerne er 

kopieret til departementet.
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4.2 Departementets godkendelse af 
budgetprognosen/feedback fra Departementet

Departementet har mulighed for at godkende budgetopfølgningen eller skrive 

besked om ændringer af prognosen i inputskemaet ”Hovedkonto/Bogføringskreds 

afvigelsesforklaringer” (se hvordan du navigerer frem til inputskemaet i punkt 3.1). 

Departementets godkendelse/feedback ser du i kolonnen ‘Koncernkommentar til 

afvigelsesforklaringer’: 
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4.3 Låsning af version

Vi er nu færdige med vores udgiftsopfølgning,

og vi vil derfor gerne låse versionen, så der 

ikke længere kan rettes i den.

1. I værkstøjkasse ‘Økonomifunktion’ vælg 

‘Opgaver for opstart og afslutning’ og 

‘Låsningsfunktioner’: 

2. Vælg ”Låsning Økonomienhed 

– Institutionsbudget”:

3. I ledetekstvinduet udfyld jeres bogføringskreds 

og årstal (2020).

4. Stil dig i den grønne celle for den version, du 

gerne vil låse og tryk på ‘Lås’:

5. Gem data.
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4.4 Indlæsning til SKS – 1/2

Når jeres departement har godkendt jeres 

udgiftsopfølgning i SBS kan I indlæse denne til 

SKS og herefter udarbejde jeres 

udgiftsopfølgningsnotat.

1. I værkstøjkasse ‘Økonomifunktion’ vælg 

‘Opgaver for opstart og afslutning’ og ‘Udtræk til 

SKS indlæsning’: 

2. Vælg inputskemaet ‘Udtræk til SKS’:

3. I Ledetekstvinduet udfyld jeres bogføringskreds 

og version UI20K1.

4. Klik på eksportknappen til højre 

i inputskemaet:

5. Gem nu XML-filen i en mappe på jeres 

fællesdrev. Du gemmer ved at vælge en mappe, 

opret evt. en mappe ved navn 

‘Udgiftsopfølgning 1 2020’.
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4.4 Indlæsning til SKS – 2/2

6. Log nu på SKS og vælg applikationen 

Indlæsning af grundbudget/prognoser.

7. Vælg budgetversion:

8. Udfyld ministeransvarsområde, 

Virksomhed og bogføringskreds:

9. Klik på Vælg arkiv og vælg den 

pågældende XML-fil: 

10.Klik på Indlæs:

I skal stadigvæk udarbejde jeres udgiftsopfølgningsnotat som I plejer. Hertil skal I bruge tabellerne fra SKS og I 

kan tage udgangspunkt i de afvigelsesforklaringer, I har udarbejdet i SBS.

Tabellerne fra SKS downloader og konverterer I på samme måde, som I plejer. Dette kan I læse mere om under 

drop-down menuen ‘Vejledning til systemunderstøttet udgiftsopfølgning’, som I kan finde på:

https://oes.dk/oekonomi/finanslov-og-udgiftsopfoelgning/grundbudget-og-udgiftsopfoelgning/vejledninger-til-grundbudget-og-

udgiftsopfoelgning/

https://oes.dk/oekonomi/finanslov-og-udgiftsopfoelgning/grundbudget-og-udgiftsopfoelgning/vejledninger-til-grundbudget-og-udgiftsopfoelgning/


Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

Højre klik på den aktuelle side og 

Marts 2020

BILAG 1
Lønbudgettering i SBS 
Lønmodul
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Lønbudgettering i SBS (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Klargøring af lønbudgetdata 

Lønspecialisten forbereder institutionens samlede lønbudget
ved at kopiere den seneste lønfremskrivning fra LVD og, hvis
relevant, kopieres de manuelle ændringer fra seneste
lønopfølgning i lønmodulet.

Justering af lønbudgettet

Frigivelse til institutionsbudget 
og øvrige lønposter

Lønbudget opdateres i forhold til den nyeste viden 

om medarbejderes tilgang og afgang. Puljer 

budgetteres også her i lønmodulet. 

2

Økonomifunktionen frigiver lønbudgettet til 
institutionsbudgettet og udfører evt. justeringer på 
puljer, refusioner mv. 

Inputskemaer: 

• Frigiv kapasitetslønbudget til institutionsbudget

• Tværgående 

Inputskemaer: 
• Kopier LDV til version 
• Kopier SBS poster fra version til version
• SBS Justering Beløb & Årsværk 

1

Afsnit 𝟐. 𝟐 − 𝟐. 𝟑∗

Afsnit 𝟐. 𝟑∗Inputskema: 
• SBS Justering Beløb & Årsværk

∗
Lønkapacitet i SBS. Vejledning i lønbudgettering for lønspecialisten.  

Afsnit 2.𝟒∗

Forudsætning: 
Økonomifunktionen har oprettet et procesflow til 
lønkapacitet til lønspecialisten (udføres kun en gang i 
hovedmenuen ‘Administration’).
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Lønbudgettering i SBS (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Klargøring af lønbudgetdata 

Lønspecialisten forbereder institutionens samlede lønbudget
ved at kopiere den seneste lønfremskrivning fra LVD og, hvis
relevant, kopieres de manuelle ændringer fra seneste
lønopfølgning i lønmodulet.

Justering af lønbudgettet

Frigivelse til institutionsbudget 
og øvrige lønposter

Lønbudget opdateres i forhold til den nyeste viden 

om medarbejderes tilgang og afgang. Puljer 

budgetteres også her i lønmodulet. 

2

Økonomifunktionen frigiver lønbudgettet til 
institutionsbudgettet og udfører evt. justeringer på 
puljer, refusioner mv. 

Inputskemaer: 

• Frigiv kapasitetslønbudget til institutionsbudget

• Tværgående 

Inputskemaer: 
• Kopier LDV til version 
• Kopier SBS poster fra version til version
• SBS Justering Beløb & Årsværk 

1

Afsnit 𝟐. 𝟐 − 𝟐. 𝟑∗

Afsnit 𝟐. 𝟑∗Inputskema: 
• SBS Justering Beløb & Årsværk

∗
Lønkapacitet i SBS. Vejledning i lønbudgettering for lønspecialisten.  

Afsnit 2.𝟒∗

Forudsætning: 
Økonomifunktionen har oprettet et procesflow til 
lønkapacitet til lønspecialisten (udføres kun en gang i 
hovedmenuen ‘Administration’).
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1.1 Kopiering af fremskrivning fra LDV – navigering til 
inputskemaet

For at have et udgangspunkt for lønbudgetprognosen, 

starter vi med at kopiere den seneste lønfremskrivning 

fra LDV.

1. I ‘Mine aktiviteter’ vælg vi procesflow ”Lønkapacitet” og 

”Opdateringer”: 

2. Vælg ”Kopier LDV til Version” og 

”Kopier LDV til Version”: 
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1.1 Kopiering af fremskrivning fra LDV 

•Jeres bogføringskreds

•UI20K1

3. Du skal udfylde Ledetekstvinduet som åbnes således:

4. Når inputskemaet åbnes, skal du vælge ”Kopier data” i Analysis-menu:  

5. Vælg derefter ”Gem data” i Analysis-menu:
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1.1 Kopiering af fremskrivning fra LDV- indhold i 
inputskemaet efter kopiering  

Beregnede/fremskrevne budgetposter i 

fremtidige måneder, som er kopieret i 

månedsopfølgning for januar – derfor er der 0 i 

difference.

Budgetart er ikke en del af de lønbudgetarter 

der kopieres til SBS’ lønmodul, derfor er 

tallene ikke kopieret ind i månedsopfølgning 

for januar, hvilket giver differencer. 

Faktiske/regnskabs poster i de lukkede 

måneder indlæses automatisk og er derfor 

ikke kopieret ind i månedsopfølgning for 

januar, hvilket giver differencer.

Inputskemaet indeholder flere faner (på billedet her vises månedsopfølgning for januar). 

• I fanen ”Budget LDV Version” kan vi se differencer mellem SBS og LDV på artskonto niveau. Kolonnen ‘LDV 2020’ 

viser de data som ligger i LDV. Næste kolonne viser det, som er kopieret til vores månedsopfølgning for Januar. 

Kolonnen ‘Diff 2020’ viser forskellen.      

• I fanen ”Budget afgivelser detaljeret” kan vi se kopieringen og evt. differencer på medarbejderniveau.
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Lønbudgettering i SBS (uden de budgetansvarlige i SBS)
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Klargøring af lønbudgetdata 

Lønspecialisten forbereder institutionens samlede lønbudget
ved at kopiere den seneste lønfremskrivning fra LVD og, hvis
relevant, kopieres de manuelle ændringer fra seneste
lønopfølgning i lønmodulet.

Justering af lønbudgettet

Frigivelse til institutionsbudget 
og øvrige lønposter

Lønbudget opdateres i forhold til den nyeste viden 

om medarbejderes tilgang og afgang. Puljer 

budgetteres også her i lønmodulet.

2

Økonomifunktionen frigiver lønbudgettet til 
institutionsbudgettet og udfører evt. justeringer på 
puljer, refusioner mv. 

Inputskemaer: 

• Frigiv kapasitetslønbudget til institutionsbudget

• Tværgående 

Inputskemaer: 
• Kopier LDV til version 
• Kopier SBS poster fra version til version
• SBS Justering Beløb & Årsværk 

1

Afsnit 𝟐. 𝟐 − 𝟐. 𝟑∗

Afsnit 𝟐. 𝟑∗Inputskema: 
• SBS Justering Beløb & Årsværk

∗
Lønkapacitet i SBS. Vejledning i lønbudgettering for lønspecialisten.  

Afsnit 2.𝟒∗

Forudsætning: 
Økonomifunktionen har oprettet et procesflow til 
lønkapacitet til lønspecialisten (udføres kun en gang i 
hovedmenuen ‘Administration’).
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2.1 Opdatering af en eksisterende medarbejders løn - 1/2

Vi har nu kopieret seneste lønfremskrivning fra LDV og er hermed klar til at justere lønbudgettet. 

Vi starter med at åbne inputskemaet ”SBS Justering Beløb & Årsværk” som skal anvendes til 

udarbejdelse af lønbudgettet: 

Vælg ”Lønkapacitet” - ”Opdateringer” (ligesom i det forrige trin). Vælg ”Justeringer & nye poster” og ”SBS 

Justering Beløb & Årsværk”:

I Ledetekstvinduet angives jeres bogføringskreds og version UI20K1. 

Inputskema til justering af lønbudgettet åbner op. 
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2.1 Opdatering af en eksisterende medarbejders løn -2/2

For at justere eksisterende medarbejders løn, skal du indtaste ændringerne i de 

grønne celler for den relevante medarbejder. Du kan skrive i kommentarfeltet at lønnen er 

justeret i pågældende måneder (her på billedet i nov. og dec.):

Tryk på ‘Gem data’ (i Analysis-menu):
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2.2 Fratrådt medarbejder – 1/2

For at nedjustere lønbudgettet for en fratrådt medarbejder skal du anvende det samme 

inputskema (‘Justeringer Beløb og Årsværk’) som i det forrige trin (hvis du blev logget 

ud, se trin 2.1): 

Klik på ‘+’i kolonnen ‘Lønposter i alt’ for at folde månederne ud. Vælg en medarbejder (her på 

billedet Bente Bentsen 450). Du kan nu se vedkomnes løn, som du skal kopiere:
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2.2 Fratrådt medarbejder – 2/2

Indtast den kopierede løn og pension i de grønne celler fra juli og frem og sæt ‘-’ foran dem:

Tryk på ‘Gem data’ (i Analysis-menu):

Du kan se 

ændringerne: 
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2.3 Oprettelse af en ny medarbejder som SBS-medarbejder

For at oprette en ny medarbejder eller en pulje anvender vi også inputskemaet 

‘SBS Justering Beløb & Årsværk’  

Tryk på ‘Gem data’ (i Analysis-menu):

Gå til de grønne linjer under sidste medarbejder i listen og vælg en SBS-medarbejder i ‘Budget 

ressource’ (stil markøren i cellen, tryk F4 og valg en SBS-medarbejder fra listen, fx ‘SBS01’). 

Udfyld dimensionsværdier. Indtast løn for SBS-medarbejderen (på budgetart 1811) og pension (på 

budgetart 1881) i koloner ‘Justerede poster’ Nov. og Dec. og skriv kommentar i 

Kommentarkolonnen:

Puljer (fx refusioner) kan også budgetteres her i lønmodulet på SBS-medarbejder. Alle relevante 

artskonti under standardkonto 18 kan anvendes til budgettering i lønmodulet i forbindelse med 

Release/systemopdatering i slutning af marts 2020.


