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Forord

Hvad er en god registreringsramme?
Registreringsramme er en fællesbetegnelse for den datastruktur, der organiserer
og giver overblik over institutionens data for budget, regnskab,
journaliseringsplan, faglig aktiviteter mv. Data struktureres ud fra en række
dimensioner og der findes en registreringsramme for hver type af data, som
indsamles og anvendes i en institution.

Registreringsrammen er fundamentet for institutionens (og koncernens)
styringsmodel, og det er vigtigt at tilrettelægge rammenernes dimensioner og
dimensionsværdier ud fra konkrete styringsbehov for kerneopgaverne, der er
sammentænkt på tværs af strategi, økonomi og faglige aktiviteter.

Dette bidrager til at sikre en styringsmodel, der er så enkel som muligt og sætter
fokus på værdiskabelse. De styringsmæssige gevinster ved en sammenhængende
registreringsramme uddybes yderligere på side 5.

Fælles bedste praksis for den økonomiske registreringsramme
Formålet med dette inspirationsmateriale er at inspirere statslige institutioner i
arbejdet med at opnå enkel og værdiskabende styring fsva. styring af økonomien.

Økonomistyrelsen anbefaler, at den økonomiske registreringsramme opsættes
med en række standarddimensioner, som præsenteres på side 8. Tilrettelæggelse
ud fra de standardiserede principper understøtter en optimal anvendelse af den
fællesstatslige systemportefølje og letter implementeringen af de kommende
fællesstatslige systemer, herunder Statens Budgetsystem (SBS).

I forbindelse med organisatorisk forandring, fx ressortomlægning, anbefales, at
tilrettelæggelse og tilpasning af den økonomiske registreringsramme tager
udgangspunkt i den standardiserede registreringsramme. Eksempelvis anbefales
det, at der ved sammenlægning af to institutioner vælges den bogføringskreds
som ligger tættest op ad anbefalingerne, og alternativt at oprette en ny
bogføringskreds, mens de to hidtidige bogføringskredse lukkes.
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Læsevejledning
Inspirationsmaterialet er inddelt i tre afsnit. Det første afsnit beskriver formålet
med sammentænkte registreringsrammer og de styringsmæssige gevinster
forbundet med en sammentænkning af registreringsrammer på tværs af systemer.
Andet afsnit præsenterer den økonomiske registreringsramme og gennemgår
formål med og anvendelse af dimensionerne i den standardiserede økonomiske
registreringsramme. Det tredje afsnit opstiller konkrete anbefalinger til
tilrettelæggelse, forandring og vedligeholdelse af registreringsrammen.

Inspirationsmaterialet bygger på følgende tidligere vejledninger
- Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-

systemer (November 2018),
- Kender du dine styringsbehov? Overvejelser og øvelser (Maj 2018)
- Inspiration til ledelsesinformation (Februar 2017)
- Vejledning om den sammenhængende registreringsramme (Juni 2017)

Målgruppe
Dette materiale er tiltænkt medarbejdere og chefer i administrative funktioner i
statslige styrelser og departementer, særligt i forbindelse med organisatoriske
omlægninger. Materialets indhold kan anvendes på ledelsesniveau i
orienteringsøjemed.
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Den sammenhængende registreringsramme

En registreringsramme, der understøtter enkel og værdiskabende styring
Den sammenhængende registreringsramme indebærer, at data på tværs af
systemer organiseres ud fra konkrete styringsbehov for institutionens
kerneopgaver. Det betyder, at data samtidigt og automatiseret kan sammenstilles
på tværs af registreringer om strategi, økonomi og faglige aktiviteter mv.

Konkret opstår den automatiserede sammenhæng, når visse dimensioner går igen
på tværs af systemer. Det betyder ikke, at den samme registreringsramme skal
anvendes i alle systemer. Det anbefales, at sammenhængen etableres gennem
institutionens kerneopgaver og faglige aktiviteter, fx i formåls- og/eller
aktivitetsdimensionerne. I Figur 1 går aktivitetsdimensionen igen i den
tidsmæssige, økonomiske og faglige registreringsramme, og data kan derfor kobles
til sammenhængende beslutningsstøtte fx ledelsesinformation.

Figur 1: Aktivitetsdimensionen som bindeled mellem registreringsrammer

Strategi

Kobling af data

Opfyldelse af 
strategiske 

målsætninger

Tid

Aktivitet

Data: Realiseret 
tidsforbrug, 

overarbejde, etc.

Økonomi

Aktivitet

Data: Realiseret 
forbrug, budget-

afvigelse, etc.

Faglig

Aktivitet

Data: Antal 
sager, faglig 

fremdrift, etc.

Understøttelse af styringsbehov
Når tilrettelæggelsen af dimensioner og dimensionsværdier sker med
udgangspunkt i styringsbehov for institutionens kerneopgaver, opnås bedre
understøttelse af strategisk styring, herunder et datainformeret
prioriteringsgrundlag til strategiske prioriteringsdrøftelser.

Sammenhængende ledelsesinformation
En fælles datalogik på tværs af systemer er forudsætningen for udvikling af
sammenhængende ledelsesinformation til forskellige ledelsesniveauer,
herunder brug af standardrapporter.

Mulighed for aktivitets- og ressourcestyring
En gennemgående aktivitetsdimensionen muliggør opfølgning på tids- og
ressourceforbrug samt faglig fremdrift på aktivitetsniveau. Det skaber den
nødvendige gennemsigtig til at opgøre enhedsomkostninger ved de faglige
opgaver og føre aktivitets- og ressourcestyring.

Implementering og anvendelse af fællesstatslige systemer
Registreringsrammen er fundamentet for en effektiv anvendelse af de
fællesstatslige systemer, Økonomistyrelsen driver og udvikler. En
sammenhængende og standardiseret registreringsramme vil lette
implementering og anvendelse af den fællesstatslige systemportefølje.

Styringsmæssige gevinster ved den sammenhængende registreringsramme
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Den økonomiske registreringsramme



7

Principper for den økonomiske registreringsramme
Den økonomiske registreringsramme organiserer data i institutionens budget- og
regnskabssystemer ud fra en række dimensioner. Det anbefales, at
registreringsrammen designes multidimensionelt, hvilket betyder, at hver
dimension tjener et specifikt formål om at systematisere data ud fra et konkret
styringsbehov.

Fx dimensionen ‘Sted’, som indeholder en liste over budgetansvar i den
pågældende institution. Figur 2 viser et uddrag af en fiktiv registreringsramme,
hvor der fremgår tre dimensionsværdier på dimensionen Sted. Der er ikke en
entydig sammenhæng mellem dimensioner, og der kan i princippet registreres på
alle dimensioner i registreringsrammen.

I den multidimensionelle registreringsramme kan registreringer kombineres på
tværs af dimensioner. Figur 2 illustrerer, hvordan to registreringer fortages på tre
dimensioner. Denne tilrettelæggelse og registreringspraksis skaber
gennemsigtighed i institutionens (og koncernens) forbrug af ressourcer og giver et
bredere fundament for opfølgning og prioritering på tværs af
institutioner/koncernens styringsniveauer.

Den økonomiske registreringsramme

Figur 2: Registrering på flere dimensioner i registreringsrammen

I eksemplet i Figur 2 er det muligt at følge op på, hvor mange ressourcer, der går
til kontrolbesøg sammenlignet med forebyggende aktiviteter. Det er desuden
muligt at foretage denne sammenligning på tværs af enheder med budgetansvar.
For at opnå denne gennemsigtighed, er det vigtigt at registreringsrammen
tilrettelægges ud fra konkrete styringsbehov, så mulighederne for opfølgning
stemmer overens med behov i den daglige styring.
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Standardisering af registreringsrammen
Det er vigtigt, at dimensioner i den økonomiske registreringsramme tager
udgangspunkt i institutionens konkrete styringsbehov og det er samtidig relevant
at opbygge registreringsrammen, så den understøtter en effektiv anvendelse af de
fællesstatslige administrative økonomi- og rapporteringssystemer. For at sikre
dette findes en række obligatoriske og standarddimensioner. Figur 3 beskriver
dimensionerne, deres styringsmæssige formål og anvendelse.

Sted, Aktivitet og Projekt er standarddimensioner, som muliggør styring og
opfølgning på hhv. budgetansvar, faglige aktiviteter og tidsafgrænsede opgaver.
Steddimensionen definerer workflowet i fx SBS og IndFak, mens aktivitets- og
ressourcestyring afhænger af Aktivitetsdimensionen.

Økonomistyrelsen anbefaler, at statslige institutioner opsætter og anvender såvel
de obligatoriske, som standarddimensionerne, forudsat et konkret styringsbehov.
Standarddimensioner kan benævnes anderledes end angivet i Figur 3 og mappes
op i den beskrevne logik i økonomi- og rapporteringssystemer. Ved
organisatoriske sammenlægninger bør valg af bogføringskredse ske ud fra en
vurdering af, om den enkelte bogføringskreds lever op til principperne i den
standardiserede registreringsramme.

Den enkelte institution kan anvende yderligere dimensioner til at understøtte
specifikke styringsbehov, fx Lokation til styring af geografiske lokaler, der ikke
svarer til fordeling af budgetansvar eller System til styring af større It-systemer.

Dimensioner i registreringsrammen

De følgende sider beskriver nærmere principper og krav for de obligatoriske og
standarddimensioner, og giver inspiration til konkrete dimensionsværdier.

Obligatorisk

Valgfri

Krav til 
anvendelse

Standard

Dimension

Sted Fordeling af budgetansvar.

Lokale dimensioner Ved øvrige særlige styringsbehov.

Delregnskab
Afspejler finansieringskilder og kobler det interne 
regnskab med underkonto på finansloven

Styringsformål og anvendelse

FL-Formål
Opdeling af kerneopgaver og generelle 
fællesomkostninger. Kerneopgaver bør modsvare 
Finanslovens tabel 5 og 6 for optimal brug af SBS. 

Aktivitet
Opfølgning på faglige opgaver, fx nedbrydning af 
kerneopgaverne

Indkøbskategori Understøtter opfølgning på statens indkøbsaftaler

Projekt (hvis relevant) Opfølgning på tidsafgrænsede opgaver

Figur 3: Dimensioner i den økonomiske registreringsramme

Finanskonto
Angivelse af udgifter og indtægters arts-/finanskonto i 
henhold til Statens kontoplan. Kobles i budgetart i SBS. 
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Principper

Dimensionen anvendes til at opdele registreringer efter finansieringskilder,
og muliggør fx at isolere indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede
aktiviteter og gebyrbelagte tilsyn fra bevillingsdækket virksomhed. Dermed
fungerer dimensionen både som dokumentation og som sikring af
overholdelse af regelgrundlag (fx balancekrav på gebyrer). Det er yderligere
denne dimension, der kobler regnskaberne sammen med underkonti i SKS og
Finanslov.

Eksempel på dimensionsværdier

• Departement

• Tilskudsfinansierede aktiviteter

• Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

• Indtægtsdækket virksomhed

• Almindelig virksomhed

Krav

Det er et systemteknisk krav, at der findes mindst én værdi i dimensionen
‘Delregnskab’. Et delregnskab skal være forbundet til en underkonti i
finanslovsstrukturen. Flere delregnskaber kan være forbundet til samme
underkonto.

DelregnskabFinanskonto

Principper
Statens kontoplan er en fælles kontoplan for alle institutioner, der anvender
de statslige regnskabsregler. Det er betegnelsen for den 4-cifrede
økonomiske artsopdeling af udgifter og indtægter, der anvendes i
institutionens regnskabsføring.

I SBS anvendes budgetart, der følger institutionens finanskontoplan. For hver
finanskonto kan vælges at anvende to, fire eller alle cifre som budgetart, og
hver institution bør derfor overveje detaljeringsgraden for budgettering og
opfølgning. Ved brug af to eller fire cifre vil underliggende finanskonti blive
aggregeret ved budgettering og opfølgning.

Eksempler på dimensionsværdier
De første fire cifre er fastsat af Statens kontoplan. Hver institution kan
yderligere specificere op til seks cifre. Det anbefales at anvende maksimalt
seks cifre i alt, samt at overveje om niveauet for regnskabsregistrering bør
være det samme som budgettering og opfølgning. ØSC-kunder bør rette
henvendelse til Statens Administration ved opsætning af finanskonti.

Krav
Finanskonto betragtes ikke systemmæssigt som en dimension og er
automatisk sat op i Navision Stat, da den er obligatorisk i statslige
institutioners regnskabsregistrering.
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Principper
Dimensionen anvendes til at følge op på statens indkøbsaftaler for statslige
institutioner. Registrering af indkøbskategori skal sikre, at institutioner kan
lave styring af udgifter til indkøb, og at statens indkøbsaftaler bliver
overholdt.
Dimensionen anvendes ikke for løn og indtægter.

Dimensionsværdier
Selve dimensionen og dimensionsværdierne samt de forskellige
indkøbskategorier bestyres af Økonomistyrelsen. Den fulde liste over
indkøbskategorier fremgår på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside,
www.oes.dk/indkoeb.

Krav
Mere information og vejledning kan findes på www.oes.dk/indkoeb.

Indkøbskategori FL-formål

Principper
Dimensionen anvendes til at opdele generelle fællesomkostninger og faglige
kerneopgaver. Generelle fællesomkostninger er omkostninger, der vedrører
hele institutionen og ikke kan isoleres til specifikke faglige opgaver, fx
omkostninger til stabsfunktioner og direktioner.

Det anbefales, at de faglige kerneopgaver opdeles, så der er et direkte link
mellem registreringsrammen og Finanslovens tabel 5 og 6. Det skaber direkte
sammenhæng mellem intern styring og ekstern opfølgning, og muliggør
styring på de faglige kerneopgaver. Denne opdeling understøtter også en
optimal brug af SBS.

Eksempel på dimensionsværdier
• Generelle fællesomkostninger (krav)
• Forskning
• Formidling

Krav
Statslige institutioner skal regnskabsregistrere generelle fællesomkostninger,
hvilket gennem en fællesstatslig definition giver mulighed for læring og
effektivisering på tværs. Læs mere i Regelgrundlag for generelle fælles-
omkostninger (August 2017) og find hjælp til konkrete fortolkningssituationer
på https://oes.dk/oekonomi/oeav/generelle-faellesomkostninger/

http://www.oes.dk/indkoeb
http://www.modst.dk/indkoeb
https://modst.dk/oekonomi/oeav/generelle-faellesomkostninger/
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Sted

Principper

Det anbefales, at dimensionen Sted anvendes til angivelse af budgetansvar i

institutionen. Budgetansvaret vil i nogle tilfælde følge institutionens

organisationsdiagram og være placeret hos kontorchefer og ledere. Når

dimensionen angiver fordelingen af budgetansvar, kan der tages beslutninger

om og følges op på de økonomiske rammer lokalt, hvor ansvaret er placeret.

Dimensionen er en forudsætning for implementering og anvendelse af bl.a.

SBS, da workflowet i systemet styres af dimensionen Sted. Det anbefales, at

Steddimensionen anvendes til fordeling af løn i Statens Lønløsning. Det er

ikke et krav, at dimensionen hedder Sted, den kan også kaldes enhed, kontor,

Afdeling eller lignende, og efterfølgende mappes til den beskrevne logik i

økonomi- og rapporteringssystemer. Det vil dog være en fordel at anvende

betegnelsen Sted.

Eksempel på dimensionsværdier

• Formidlingsafdeling

• Bevaringsafdeling

• Udstilling

• Ledelsen

• Økonomikontor

• Administration

Aktivitet

Principper
Det anbefales, at dimensionen Aktivitet anvendes til at beskrive de faste,
tilbagevendende faglige opgaver og aktiviteter, som udføres i institutionen.
Antallet af aktiviteter i dimensionen afhænger af kompleksiteten og det
nødvendige detaljeniveau i data for den enkelte institution.

Det primære styringsmæssige formål er opfølgning på arbejdsopgaver.
Herudover kan dimensionen understøtte aktivitets- og ressourcestyring, hvis
den går igen på tværs af systemer, så der kan følges op på såvel tidsforbrug,
realiseret økonomi, faglig fremdrift, kvalitet mv. for en given aktivitet.

Det er ikke et krav, at dimensionen hedder Aktivitet, men kan også kaldes
Ydelse, Opgave eller lignende. Det vil dog være en fordel at anvende
betegnelsen Aktivitet. Vælges en anden betegnelses, skal dimensionen
efterfølgende mappes til systemerne efter den beskrevne logik. Den enkelte
institution bestemmer selv indholdet af aktivitetsdimensionen. Det anbefales
at være opmærksom på at minimere overlappet mellem finanskonto og
aktivitetsdimensionen.

Eksempel på dimensionsværdier
• Konservering
• Udstilling
• Administration
• Forskning
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Projekt

Principper
Dimensionen kan benyttes til at opgøre omkostninger til tidsafgrænsede eller
tværgående opgaver, som har et kendt sluttidspunkt. Det kan være fx være et
IT-projekt eller lignende. Dimensionen er især anvendelig for institutioner
med mange tidsafgrænsede projekter, eller med et særskilt behov for
detaljeret projektstyring, som ikke dækkes af et lokalt fagsystem.

Dimensionsværdier kan oprettes fortløbende, og spærres, når de ikke skal
anvendes længere. Det er ikke et krav, at dimensionen hedder Projekt, men
kan også kaldes fx Delopgave eller Underaktivitet og mappes efter
Projektdimensionens logik i institutionens økonomi- og
rapporteringssystemer.

Eksempel på dimensionsværdier
• Skovfestival
• Personalefest
• Van Gogh udstilling
• Julemarked 2019
• Nyt journaliseringssystem

Læs mere i pjecen Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de
nye fællesstatslige IT-systemer (September 2018)

Findes den rette styringsmodel, der understøtter de centrale styringsbehov og
skaber sammenhæng mellem aktiviteter, ressourcer og systemer?

Kan de nye systemer kobles til lokale fagsystemer og hermed levere

sammenhængende data til opfølgning og ledelsesinformation?

Findes de rette kompetencer og ressourcer til den tekniske og organisatoriske

implementering af de nye systemer?

Den fællesstatslige systemportefølje

Økonomistyrelsen udvikler og driver den fællesstatslige systemportefølje, som

skal understøtte en moderne og effektiv administration, der kan møde de

styringsmæssige behov i staten. I de kommende år implementeres tre nye IT-

systemer: Statens Budgetsystem, Statens HR og Statens Tidsløsning.

En enkel og værdiskabende styringsmodel, der er understøttet af et sammentænkt

datagrundlag, er en forudsætning for effektiv implementering og anvendelse af

den fællesstatslige systemportefølje.

For at opnå de styringsmæssige gevinster, anbefales det at overveje:
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Opsætning og ændring af registreringsrammen

Hvordan opsættes og ændres registreringsrammen?
Oftest skal registreringsramme ikke udarbejdes fra bunden, men tilpasses en ny
organisatorisk eller styringsmæssig situation. Figur 4 præsenteres en trinvis
fremgangsmåde til opdatering af en registreringsramme. Beskrivelsen er ikke
udtømmende, og processen vil naturligvis skulle tilpasses den enkelte institution.

Kortlæg styringsbehov 
i samarbejde mellem 
direktion, stabs- og 
fagchefer og udvalgte 
medarbejdere. Hvilke 
behov for styring er 
der for fx 
sagsbehandling? 

Fastlæg dimensioner 
og dimensionsværdier. 
Overvej, om 
omkostninger ved at 
skaffe ny data opvejer 
nødvendigheden. 

Afdæk nødvendige 
informationer for at 
belyse styringsbehov. 
Hvilke spørgsmål skal 
kunne besvares for at 
bedrive effektiv 
styring på hvert 
område?

Sammenlign aktuelt 
datagrundlag og det 
kortlagte 
informationsbehov. 
Hvilke ændringer er 
påkrævet for at 
understøtte 
styringsbehov?

Opsæt registrerings-
ramme i relevante 
systemer og genskab 
nødvendige integra-
tioner mellem 
systemer. 

Implementér 
registreringsrammen. 
Undervurder ikke 
implementerings-
indsatsen og lav 
konteringsvejledninger 
til hjælp for 
medarbejdere. 

654321

Hvordan vedligeholdes registreringsrammen?

Anvend så få dimensioner som muligt og kun én dimension pr. styringsbehov
For at undgå indsamling af redundant viden eller unødigt registreringsarbejde,
anbefales det at anvende så få dimensioner som muligt til at understøtte de
relevante styringsbehov. Samtidigt bør hver dimension tjene ét og kun ét
styringsbehov, så der undgås overlappende dimensioner og gentagelser i
dimensionsværdier.

Anvend så få dimensionsværdier som muligt
Som udgangspunkt bør dimensionsværdierne tilsammen summere til det fulde
indhold på den givne dimension. Dette er dog ikke altid muligt. En undtagelse
er fx dimensionen Indkøbskategori, som ikke anvendes til lønudgifter.

Opstil kriterier for registreringsrammens vedligeholdelse
For at sikre en anvendelig og relevant registreringsramme er løbende
opdatering og vedligeholdelse vigtigt. Det anbefales at udnævne en
administrator, som sørger for at holde registreringsrammen simpel og
overskuelig og løbende spærrer værdier, der ikke længere er relevante. Opsæt
så vidt muligt objektive kriterier for oprettelse og spærring af
dimensionsværdier, fx en beløbs- eller timemæssig grænse.

Læs mere om opsætning, vedligeholdelse og ændring registreringsrammen i
publikationerne Vejledning om den sammenhængende registreringsramme
(Juni 2017) og Kender du dine styringsbehov? Overvejelser og øvelser (Maj
2018)

Figur 4: Overordnet proces for tilpasning af registreringsrammer


