Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Overblik
Formål

Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den forhåndsopsætning, der skal foretages i Navision Stats Ressourceplanlægning.
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Målgruppe

Denne vejledning er rettet mod økonomimedarbejdere eller andre, der skal opsætte
og benytte løn- og omkostningsfordeling i LDV.
Roller

Opsætning og indlæsning af medarbejdere, timer og kostpriser i ’Ressourceplanlægning’ kræver, at man har rettigheder til at foretage opsætninger, oprette ressourcer
og bogføre ressourcekladde. Følgende roller er nødvendige:
(Statslige institutioner) 1
NS_OESC_BASIS
NS_OPS_OESC_EJKONFL
NS_OESC_UDV_EJKONFL
(Selvejeinstitutioner)
NS_BASIS
NS_OPS_RES
NS_OEKONOMI
Løn- og omkostningsfordeling i LDV tilrettes til institutionens behov gennem et
interface. Dette beskrives senere i denne vejledning.

Bemærk, at institutioner, hvor Statens Administration (SAM) varetager regnskabsfunktionen, skal have dispensation for at anvende rollerne NS_OESC_UDV_EJKONFL og NS_OPS_OESC_EJKONFL. Institutionen skal derfor henvende sig til SAM før rollen anvendes. For yderligere beskrivelse af roller knyttet til Ressourceplanlægning, se Statslig vejleding til Ressourceplanlægning.
1

Side 3 af 20

Sådan gør du
Opsætning i Navision

Integration
Integration mellem tidsregistreringssystemet og Navision Stat sikrer et minimum af
manuelle processer. Ønskes der opsat en integration, skal der rettes henvendelse til
institutionens leverandør af tidsregistreringssystem.
Efter aftale med leverandøren bestiller institutionen en opsætning i et testmiljø hos
Økonomistyrelsen. Efter testen opsættes integrationen i produktionsmiljøet. Dette
vil ske i samråd med Økonomistyrelsen, Statens Administration og tidsregistreringsleverandøren.
Integrationen opsættes i såkaldte GIS-datastrømme og består som udgangspunkt af
3 datastrømme.
Datastrøm, som overfører registreringsrammen - alias/dimensioner - fra Navision Stat
til det lokale tidsregistreringssystem.
Datastrøm, som overfører medarbejdere fra det lokale tidsregistreringssystem og opretter disse som ressourcer i Navision Stat.
Datastrøm, som løbende overfører tidsregistreringsposter fra det lokale tidsregistreringssystem til Navision Stat, så posterne kan bogføres som ressourceposter.
Integration mellem det lokale tidsregistreringssystem og Navision Stat er ikke en
forudsætning for benyttelse af løn- og omkostningsfordeling i LDV. Opretter institutionen ikke en integration, skal medarbejdere oprettes manuelt, eventuelt med
timesats, og tidsregistreringen løbende bogføres i ’Ressourceplanlægning’. Opsætningen af en integration anbefales derfor, funktionalitet ønskes anvendt.
Ressourceplanlægning
Ressourceplanlægning giver mulighed for overblik over medarbejdernes fordeling
af tidsforbrug på både faglige opgaver og fravær.
Anvendelse af Ressourceplanlægning er samtidig en forudsætning for at kunne anvende LDV til løn- og omkostningsfordeling.
Det grundlæggende stamdata er ressourcekortet, som indeholder oplysninger om
medarbejderen. Ressourcekort kan enten oprettes manuelt eller via integration til
tidsregistreringssystemet, jf. afsnittet om integration.
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På ressourcekortet kan opsættes en række oplysninger om medarbejderen. I forhold
til lønfordelingsberegningen i LDV er det kun nødvendigt, at der er opsat et ressourcenummer, basisenhed og produktbogføringsgruppe2.
Afhængigt at den valgte lønfordelingsmodel, kan det være nødvendigt at opsætte
kostpris eller udfylde feltet cpr (af hensyn til match med SLS data).
Kostpriser kan enten indtastes på ressourcekortet eller indlæses fra en fil - for indlæsning kontakt Økonomistyrelsen. Kostpriserne kan endvidere gøres datoafhængige og opsættes på ressourcegrupper.
Eksempel på ressourcekort

Når der er opsat ressourcer, kan der indlæses tidsregistreringsposter i Ressourceplanlægning. Som nævnt ovenfor, kan der indlæses både faglig tid og fravær. Overførslen af både faglig tid og fravær kan forbedre mulighederne for afrapportering
på den fulde tidsregistrering. Målet med lønfordeling er dog ofte at identificere omkostningen forbundet med de faglige opgaver, hvorfor fravær kan udelades i interface til Løn- og omkostningsfordeling. Selve interfacet beskrives i afsnittet nedenfor.
Indlæsningen placerer posterne i en ressourcekladde. Disse poster skal bogføres,
før posterne vil fremgå i LDV. Det er institutionens ansvar at bogføre posterne i
kladden (bogføringen giver kun poster i Ressourceplanlægning, der bliver ikke dannet finansposter).

2

Se vejledning om ressourceplanlægning for yderligere information.
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Det er disse poster, som danner udgangspunkt for den lønfordeling, som bliver
dannet i LDV.
Eksempel på ressourceposter
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Interface

Interfacet tilgås via Indstillinger af LDV under Dokumentationsmappen i LDV’et.

Herfra kan interfacet tilgås via Løn- og Omkostningsfordelingen.

Interfacet fungerer ved, at brugeren foretager en række valg, der påvirker beregningsmotoren i løn- og omkostningsfordelingen. Alle valgene gemmes i databasen,
der foretager nye beregninger ved den natlige kørsel. Dvs., at når brugeren har foretaget ændringer i interfacet, vil det først slå igennem i kuben og bogføringsbilaget
den næstkommende dag.
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Setup

Af ovenstående fremgår det, hvordan setup-fanen ser ud, når den tilgås første gang.
Under Fordelingsmotorer kan det vælges, hvorvidt der kun skal foretages lønfordeling,
omkostningsfordeling eller begge dele. Såfremt der fx kun vælges lønfordeling, vil fanen Omkostningsfordeling ikke være tilgængelig.
Såfremt brugeren ønsker at deaktivere løn- og omkostningsfordelingen eller sætte
alle indstillinger tilbage til default, kan brugeren gøre dette via ekstra indstillingerne.
Brugeren aktiverer ekstra indstillingerne ved at klikke på vis/skjul ekstra indstillinger,
hvorefter følgende skærmbillede kommer frem.

Under Dimensionsvalg vælges de dimensioner, der skal anvendes i løn- og omkostningsfordelingen. Dimensioner, der fravælges her, vil således ikke indgå i beregningerne. Som udgangspunkt er alle dimensioner valgt. Fravælges dimensionen ”FLFORMÅL” (i LDV vist som FL_FORMÅL), vil omkostningsfordelingen af generelle fællesomkostninger ikke fordele korrekt.
Under Vælg evt. udeladte dimensionsværdier kan brugeren vælge specifikke dimensionsværdier, der ikke skal indgå i løn- og omkostningsfordelingen. For at udelade di-
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mensionsværdier, vælger brugeren først dimensionen, hvorfra dimensionsværdierne forefindes. Efterfølgende kommer alle dimensionsværdier på den pågældende
dimension frem, og brugeren kan herefter udvælge.

Når brugeren har truffet samtlige valg i setup-fanen, trykkes på gem.
Lønfordeling
(Bemærk, at denne fane er ikke tilgængelig, hvis brugeren har valgt ”Omkostningsfordeling” som
fordelingsmotor i setup-fanen)

Brugeren har mulighed for at vælge mellem tre lønfordelingsmodeller. Disse beskrives i vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV på Økonomistyrelsens
hjemmeside, samt i afsnit om lønfordeling.
Som default indstilling er model 3 valgt. Såfremt brugeren ønsker at anvende lønfordelingsmodel 3, skal brugeren efterfølgende vælge, hvordan et eventuelt residual
skal fordeles. Brugeren kan vælge mellem at fordele residualet på baggrund af lønfordelingen eller til specifikke dimensionsværdier. Hvis brugeren ønsker at fordele
residualet til specifikke dimensionsværdier, kommer følgende skærmbillede frem:
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Brugeren skal her vælge en specifik dimensionsværdi for hver dimension, hvilket
gøres ved at trykke på Edit ud for den enkelte dimension. Efterfølgende indtastes
dimensionsværdien i det åbne tekstfelt, og der afsluttes ved at trykke på Update.
Dette skal gøres for hver enkelt dimension. Som udgangspunkt vil alle dimensioner
stå med dimensionsværdien 0.

Tekstfeltet accepterer kun dimensionsværdier, der eksisterer på den pågældende dimension og ikke er spærret, dog med undtagelse af dimensionsværdien 0, der accepteres på alle dimensioner. Såfremt brugeren vælger en ugyldig dimensionsværdi,
kommer følgende skærmbillede frem.

Når brugeren har valgt gyldige dimensionsværdier til alle dimensionerne, afsluttes
ved at trykke på gem.
Hvis brugeren ønsker at anvende lønfordelingsmodel 1, klikkes på Model 1 – Timesatsfordeling under Modelvalg – Lønfordeling. Dette ændrer skærmbilledet til nedenstående.
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Brugeren skal efterfølgende vælge, hvorvidt der ønskes at fastholde én dimension.
Fastholdelse af en dimension medfører, at den indkomne løn fra finansposterne
(standardkonto 18) på den pågældende dimension er lig med den løn, der fordeles
på dimensionen. Lønfordelingen vil derfor være neutral for den fastholdte dimension.
Brugeren kan kun vælge at fastholde én dimension, hvilket gøres ved at klikke på
den ønskede dimension. Som udgangspunkt er der ikke valgt fastholdelse af en dimension. Brugeren skal efterfølgende vælge, hvordan et eventuelt residual skal fordeles, hvilket foretages på samme måde, som eksemplificeret under model 1.
Hvis brugeren ønsker at anvende lønfordelingsmodel 2, klikkes på Model 2 – Udbetalt
løn fordelt på baggrund af vægt under Modelvalg – Lønfordeling. Dette ændrer skærmbilledet til nedenstående.
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Brugeren skal efterfølgende vælge, hvorvidt det ønskes at fastholde én dimension.
Dette foretages på samme måde, som ved model 1.
Brugeren skal ligeledes vælge, hvorvidt lønfordelingen skal foretages med vægtning.
Med vægtning forstås, at lønfordelingen vægtes efter medarbejderens relative
løn/timesats, hvor der i Ingen vægtning udelukkende fordeles ud fra tid.
Såfremt brugeren har valgt at fastholde en dimension, vil der opstå et residual, hvorfor brugeren skal vælge, hvorvidt residualet skal fordeles på baggrund af lønfordelingen eller til specifikke dimensionsværdier, jf. model 1.

Bemærk, at der ikke skal angives en specifik dimensionsværdi til den fastholdte dimension, da denne er fast.
Når brugeren har foretaget sine valg i lønfordelingen, trykkes på gem.
Omkostningsfordeling
(Bemærk, at denne fane er ikke tilgængelig, hvis brugeren har valgt ”Lønfordeling” som fordelingsmotor i setup-fanen)
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Brugeren skal indledningsvis vælge den dimension de indirekte omkostninger skal
findes ud fra. Dette gøres ved at udpege den ønskede dimension under Dimensioner.
Såfremt brugeren ikke ønsker at foretage en fordeling af indirekte omkostninger,
vælges ingen. Når brugeren har udvalgt en dimension fremkommer følgende
skærmbillede:

Her skal brugeren vælge de dimensionsværdier, der udgør de indirekte omkostninger. Brugeren kan kun udvælge indirekte omkostninger fra én dimension.
Efter valg af indirekte omkostninger, skal brugeren vælge, hvorvidt omkostningsfordelingen af de indirekte omkostninger skal fastholde en dimension. Fastholdelse
af en dimension betyder, at fordelingen af de indirekte omkostninger fra finansposterne (standardkonto 11-49) og eventuelt lønfordelingen, ikke ændrer beløbet for
dimensionsværdierne i den pågældende dimension. Omkostningsfordelingen vil
derfor være neutral for den fastholdte dimension.
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Det skal her understreges, at omkostningsfordelingen ikke fungerer hensigtsmæssigt såfremt dimensionen, hvorfra de indirekte omkostninger udvælges, fastholdes.
Endelig skal brugeren vælge, hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes til omkostningsfordelingen. Her kan brugeren vælge mellem Tid eller Lønfordeling. Hvis brugeren vælger Tid, vil omkostningsfordelingen anvende tid som fordelingsnøgle. Dermed vil de indirekte omkostninger blive fordelt fladt, hvor alle timer har samme
værdi. Hvis brugeren vælger Lønfordeling, vil selve lønfordelingen blive benyttet som
fordelingsnøgle. De aktiviteter/opgaver, som har en relativt højere andel af lønsummen, vil også afløfte en større del af de indirekte- og generelle fællesomkostninger.
Dette muliggør en eventuel vægtning i omkostningsfordelingen.
Såfremt der kun er valgt Omkostningsfordeling som fordelingsmotor, vil det kun være
muligt at bruge Tid som fordelingsnøgle.
Når brugeren har foretaget sine valg i omkostningsfordelingen, trykkes på gem.
Bogføringskladden

Bogføringskladden tilgås under NS-rapporterne, hvor rapporten Løn og Omkostningsfordeling vælges.
Der sker ikke en automatisk ompostering af lønfordelingen, der dannes i LDV, i
Navision Stat. Rapport med omposteringsbilag kan man vælge at bogføre, hvis det
ønskes.

Brugeren har følgende valgmuligheder i rapporten, jf. nedenstående.

Brugeren skal vælge det relevante regnskab, tidsperiode for lønfordeling, samt bogføringsdatoen. Derudover kan vælges, hvorvidt rapporten skal udfoldes. Som udgangspunkt anbefales det, at brugeren ikke vælger at udfolde rapporten til at starte
med. Når brugeren har foretaget sine valg, klikkes på View Report.
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Rapporten indeholder udelukkende lønfordelingen. De enkelte lønfordelings-poster afrundes til to decimaler, hvilket kan medføre en mindre samlet øreafvigelse
for rapporten.
Brugeren kan efterfølgende vælge at udfolde rapporten ved at ændre Udfold til ja og
trykke View Rapport igen, eller ved at trykke på plusserne på de to linjer.

Rapporten vil efterfølgende vise samtlige lønposteringer i lønfordelingen, hvor der
er en række for hver dimensionskombination.
Såfremt brugeren ønsker at bogføre lønfordelingen i navision, klikker brugeren på
Excel-logoet, hvorefter rapporten åbnes i Excel. Brugeren klikker efterfølgende på
arket Godkendelse, hvorefter følgende skærmbillede fremkommer.

For at bogføre lønfordelingen i Navision kræves, at bogføringskladden godkendes
af to medarbejdere. Når bogføringskladden er godkendt af to medarbejdere, og felterne i række 2 er udfyldt, kan bilaget indlæses i Navision som bogføringskladde til
bogføring.
Kuben til løn- og omkostningsfordeling

Sådan tilgår du kuben
Kuben tilgås via Excel, hvor brugeren på fanebladet Data, vælger Fra andre kilder og
herefter Analysis Services. Efter brugeren er logget på serveren, kommer nedenstående skærmbillede op. Brugeren vælger den korrekte database, og derefter NS_LønOgOmkostFordeling.
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Felter og filtre
Kuben kan benyttes til at udføre analyser på institutionens økonomi efter løn- og
omkostningsfordeling. Der kan filtreres på dato (drill through), fordelingstyper,
regnskab og finanskonto, der rummer standardkonto, artskonto, finanskonto, hovedart, type og underart, samt institutionens lokale regnskabsdimensioner.
Feltet Kostpris er knyttet direkte til feltet CPR nr og navn. Kostprisen bliver kun beregnet præcist, såfremt dette felt indgår.
Der findes en udførlig beskrivelse af kubens funktionalitet på www.oes.dk
http://ldv.modst.dk/Dokumentation/Kuber/NS/Løn%20og%20omkostningsfordelingskuben.pdf
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Bilag - lønfordelingsmodeller
Lønfordelingsmodel 1 – Timesats
Første lønfordelingsmodel fordeler lønnen på baggrund af tidsregistreringen og en
fast kostpris per time per medarbejder eller medarbejdergruppe. Denne kostpris per
time, også kaldet timesatsen, hentes fra Navision Stats ressourcemodul, jf. figuren
nedenfor.
Medarbejder

Kostpris pr person
Tid

Tidsreg

LDV

Tid per
Person

Navision
Stat

Tid pr person
Kostpris pr person

Rapport med
omposterings
bilag

Kan bogføres i Navision Stat

Den fordelte løn på en aktivitet udregnes som den samlede sum af registrerede
timer på aktiviteten per medarbejder multipliceret med medarbejderens
gennemsnitlige kostpris per time ved hjælp af formlen:
𝑛

𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴𝑡 = ∑

𝑖=1

𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑖 ∗ (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴)𝑖,𝑡

Timesatsen skal institutionen selv beregne og indlæse i Navision Stat. Timesatsen
beregnes oftest ved nedenstående formel:
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =

𝐿ø𝑛
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 å𝑟𝑠𝑣æ𝑟𝑘 𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

Der tages højde for medarbejdere, der ikke har været ansat i hele perioden ved at
udregne timesatsen som den effektive timesats år til dato.
I boks 1 neden for opstilles et simpelt regneeksempel for beregningslogikken.
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Boks 1
Eksempel på beregning af fordelingen ved hjælp af lønfordelingsmodel 1

Virksomhed med to aktiviteter, henholdsvis aktivitet A og aktivitet B samt tre medarbejdere, henholdsvis medarbejder 1, 2 og 3.
Medarbejder 1: Timesats på 100 kr. Registreret 50 timer på aktivitet A og 0 timer på aktivitet B.
Medarbejder 2: Timesats på 200 kr. Registreret 25 timer på aktivitet A og 25 timer på aktivitet B.
Medarbejder 3: Timesats på 300 kr. Registreret 0 timer på aktivitet A og 50 timer på aktivitet B.
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴𝑡 = 100 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 + 200 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 25 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 + 300 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 0 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 = 10.000 𝑘𝑟.
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐵𝑡 = 100 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 0 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 + 200 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 25 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 + 300 𝑘𝑟⁄𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ∗ 50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 = 20.000 𝑘𝑟.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at lønfordeling på baggrund af en kostpris
per time fra Navision Stat ikke vil stemme med udbetalt løn på standardkonto 18.
Dette skyldes, at den faktiske arbejdstid for alle medarbejdere ikke vil svare til den
antagede arbejdstid, der blev benyttet til at beregne en kostpris. Det residual, der
ikke fordeles, skal håndteres – enten ved at fordele det ud på baggrund af
lønfordelingen eller ved at placere det på en specifik dimensionskombination.
Lønfordelingsmodel 2 – Samlet løn
Modellen fordeler løn på standardkonto 18 på baggrund af tidsregistreringen for
alle medarbejderne. Denne fordeling kan foretages med eller uden en ’vægt’. Vægt
benyttes, så lønfordelingen afspejler, hvilke medarbejdere, der har arbejdet på hvilke
opgaver. På denne vis vil lønfordelingen afspejle om det har været omkostningsmæssigt relativt lavt- eller højtlønnede medarbejdere, der har arbejdet på en specifik
opgave. Figuren neden for illustrerer, hvorfra løn- og omkostnings-fordelingen
henter data.
Medarbejder

SLS

Tid

Tidsreg

Finanspost løn

Tid per
Person

Navision
Stat

LDV

Finanspost løn
Tid per person
(kostpris pr person)

Rapport med
omposterings
bilag

Kan bogføres i Navision Stat

Det er feltet ’kostpris’ i ressourcemodulet, der påfører medarbejderne med en
’vægt’. Nedenfor ses formlen for udregningen af lønfordelingen for model 2 henholdsvis med og uden vægt:
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𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑡 𝑙ø𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑣æ𝑔𝑡 =

𝑀𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝å 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔 × 𝑀𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠

𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑡 𝑙ø𝑛 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑣æ𝑔𝑡 =

𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑡 𝑙ø𝑛𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝å 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔
𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑓 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

∗ 𝑙ø𝑛 𝑝å 𝑠𝑡𝑑. 𝑘𝑡. 18

∗ 𝑙ø𝑛 𝑝å 𝑠𝑡𝑑. 𝑘𝑡. 18

I boks 2 neden for opstilles et simpelt regneeksempel for beregningslogikken.
Boks 2
Eksempel på beregning af fordelingen ved hjælp af lønfordelingsmodel 2

Virksomhed med to aktiviteter, henholdsvis aktivitet A og aktivitet B samt tre medarbejdere, henholdsvis medarbejder 1, 2 og 3.
Medarbejder 1: Timesats på 100 kr. Registreret 50 timer på aktivitet A og 0 timer på aktivitet B.
Medarbejder 2: Timesats på 200 kr. Registreret 25 timer på aktivitet A og 25 timer på aktivitet B.
Medarbejder 3: Timesats på 300 kr. Registreret 0 timer på aktivitet A og 50 timer på aktivitet B.
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴𝑡 =
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐵𝑡 =

10.000 𝑘𝑟
∗ 33.000 𝑘𝑟 = 11.000 𝑘𝑟.
30.000 𝑘𝑟

20.000 𝑘𝑟
∗ 33.000 𝑘𝑟 = 22.000 𝑘𝑟.
30.000 𝑘𝑟

Lønfordelingsmodel 3 - Medarbejderniveau
Modellen fordeler medarbejderens specifikke løn i SLS på baggrund af medarbejderens tidsregistrering.
LDV matcher medarbejderens løn med medarbejderens timer gennem cpr-nummeret. Det 10-cifrede cpr-nummer skal derfor indgå på ressourcekortet (medarbejderen) i Navision Stats ressourcemodul, jf. figuren nedenfor.
Medarbejder

SLS

Tid

Tidsreg

Løn per person

LDV

Tid per
Person

Navision
Stat

Tid per person

Rapport med
omposterings
bilag

Kan bogføres i Navision Stat

Den fordelte løn på en aktivitet udregnes som den samlede sum af udbetalt løn fra
SLS på aktiviteten per medarbejder multipliceret med antal timer registreret på
aktiviteten per medarbejder ved hjælp af formlen:
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𝑛

𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴𝑡 = ∑

𝑆𝐿𝑆 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠𝑖,𝑡 ∗ (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴)𝑖,𝑡

𝑖=1

(𝑈𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑙ø𝑛 𝑓𝑟𝑎 𝑆𝐿𝑆)𝑖,𝑡
∗ (𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴)𝑖
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑖,𝑡
𝑖=1
𝑛

=∑

Lønnen der fordeles i lønfordelingsmodel 3 er ikke nødvendigvis lig med lønnen på
standardkonto 18. Dette skyldes, modellen kun fordeler SLS-løn, hvorimod manuel
løn, hensættelser til løn osv. ikke vil blive fordelt med lønfordelingsmodel 3. Residualet der ikke fordeles skal, lige som i lønfordelingsmodel 1, håndteres – enten ved
at fordele det ud på baggrund af lønfordelingen eller ved at placere det på en specifik
dimensionskombination.
Hvis en del af lønsummen allerede er omkostningsført (fx på FL-formål 0), men
tidsregistreringen (for de medarbejdere som har tidsregistreret, dvs. ikke for ’residualgruppen’) viser en anden lønfordeling, får tidsregistreringen forrang i lønfordelingsmodel 3.
I boks 3 neden for opstilles et simpelt regneeksempel på beregningslogikken.
Boks 3
Eksempel på beregning af fordelingen ved hjælp af lønfordelingsmodel 3

Virksomhed med to aktiviteter, henholdsvis aktivitet A og aktivitet B samt tre medarbejdere, henholdsvis medarbejder 1, 2 og 3.
Medarbejder 1: Udbetalt løb 6.000 kr. Registreret 50 timer på aktivitet A og 0 timer på aktivitet B.
Medarbejder 2: Udbetalt løb 9.000 kr. Registreret 25 timer på aktivitet A og 25 timer på aktivitet B.
Medarbejder 3: Udbetalt løb 12.000 kr. Registreret 0 timer på aktivitet A og 50 timer på aktivitet B.
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐴𝑡 =
𝐿ø𝑛 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝐵𝑡 =

6.000 𝑘𝑟
9.000 𝑘𝑟
∗ 50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 +
∗ 25 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 = 6.000 𝑘𝑟. + 4.500 𝑘𝑟. = 10.500 𝑘𝑟
50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

9.000 𝑘𝑟
14.000 𝑘𝑟
∗ 25 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 +
∗ 50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 = 4.500 𝑘𝑟. + 14.000 𝑘𝑟. = 18.500 𝑘𝑟
50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
50 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟
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Henvisninger
Du kan finde yderligere information om løn- og omkostningsfordeling i LDV i vejledningen af samme navn på Økonomistyrelsens hjemmeside.
Benyttelse af ressourcemodulet beskrives i ’Statslig vejledning til ressourceplanlægning’, der ligeledes findes på Økonomistyrelsens hjemmeside.
Statslig vejledning til ressourceplanlægning

