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1 Indledning 

Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i 

Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2021.12. 

1.1 De væsentligste ændringer 

Release 2021.12 indeholder ændringer på flere forskellige områder, bl.a.: 

 Nullinjer skal ignoreres ved kopiering fra version til version 

 Undertryk nuller i rækker i anlæg, lønkapacitet og lønfordeling med filter 

 Låsning/åbning af UO versioner 

 Ny processkabelon i institutionsbudgettet til visning af godkendte/reviewet budgetter 
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2 Nullinjer skal ignoreres ved kopiering fra version til version  

2.1.1 Baggrund for ændring 

Når der kopieres data fra version til version bliver nullinjerne kopieret med videre. Dette giver udfordrin-

ger, når der forsøges tastet nye linjer, hvor linjen er er identisk med den nullinje, der er tastet tidligere. 

Især i de skemaer hvor nullinjer undertrykkes automatisk.  

Der er derfor udviklet en kopieringsfunktion i en række skemaer, der tager hensyn til nullinjer, således de 

ikke kopieres med. 

2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 

 L00000000_80 - Økonomifunktion i disse sektioner: 

o Institutionsbudget kopiering 

 Kopiering af Budgetdata som grundlag for budget 

o Lønfordeling input og kopiering. 

 Kopiering af timesatser til anden version 

 Kopiering af forholdsdata/timer til anden version 

o Omk. Fordeling metode, input og kopiering  

 Kopiering af omk. Fordelinger til anden version 

 L00000000_50 - Investeringer/anlæg. 

o SBS Anlæg faste dimensioner 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner 

o SBS Anlæg alias dimensioner 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner 

o NS Anlæg 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner 

o SBS Anlæg udviklingsprojekter 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner 

 L00000000_40 - Lønkapacitet. 

o Løn 

 Kopier SBS poster fra version til version 

 L00000000_60 – SAG 

 Kopier data/kommentarer 

 Kopier timer/kommentarer 

 L00000000_70 - Løn- og omkostningsfordelinger i sektionen “Lønfordeling”. 

o Lønfordeling 

 Kopiering af timesatser til anden version 

 Kopiering af forholdstal/timer til anden version 
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2.1.3 Konkrete ændringer 

I den nye løsning er der implementeret en kopieringsfunktion i alle skemaerne, der tager hensyn til nullin-

jer.  Rækker, hvor alle værdierne i den pågældende række er nul, kopieres således ikke med. Det skal be-

mærkes, at kommentarer betragtes som en værdi. Det betyder, at alle linjer med en kommentar kopieres 

med uanset, at der ikke er angivet beløb i linjen. 
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3 Undertryk nuller i rækker i anlæg, lønkapacitet og lønfordeling  

3.1.1 Baggrund for ændring 

 

I den nuværende løsning i skemaerne i anlægsmodulet, lønkapacitet og lønfordeling vises rækker, hvor alle 

værdierne i rækkerne er nul.  

I den nye løsning er der implementeret nulundertrykkelse i alle skemaerne, således at der som udgangs-

punkt ikke vises rækker, hvor alle værdierne i den pågældende række er nul. 

Brugeren har forsat mulighed for at få vist rækker med nul ved manuelt i skemaet at fjerne “Undertryk nul-

ler i rækker” i filteret i skemaets ribbe med ikoner. Denne funktionalitet benyttes for eksempel i inputske-

maer, når der skal lægges nye rækker ind, hvor dette ikke er muligt, hvis kombinationen allerede findes, 

men rækken blot er nulundertrykt. 

 

3.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 

 L00000000_25 - Bevilling, budget og opfølgning (måned og kvartal) i disse sektioner: 

o Investeringer/anlæg. 

o Lønkapacitet. 

o Lønfordeling. 

 L00000000_40 - Lønkapacitet. 

 L00000000_50 - Investeringer/anlæg. 

 L00000000_70 - Løn- og omkostningsfordelinger i sektionen “Lønfordeling”. 

 L00000000_80 - Økonomifunktion i disse sektioner: 

o Lønkapacitet input og kopiering. 

o Lønfordeling input og kopiering. 

 

3.1.3 Konkrete ændringer 

I den nye løsning er der implementeret nulundertrykkelse i alle skemaerne. Undertryk nuller i rækker kan 

fjernes/tilføjes under ”Analysis” og ”Filter”. 
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4 Låsning/Åbning af UO versioner  

4.1.1 Baggrund for ændring 

Økonomistyrelsen kan låse versioner for alle bogføringskredse på én gang, så det ikke er muligt at ændre 

mere i versionen. Økonomistyrelsen vil låse UI og UK versionerne ved deadline for aflevering af udgiftsop-

følgning. 

4.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 Alle inputskemaer 

 

4.1.3 Konkrete ændringer 

Økonomistyrelsen vil låse UI og UK versionerne ved deadline for aflevering af udgiftsopfølgning. Når versio-

nen låses fra Økonomistyrelsen vil det ikke være muligt at kopiere fra lønmodulet eller kopiere op til kon-

cernbudgettet. Lokaladministratorer for de enkelte bogføringskredse kan ikke låse versionen op lokalt. Hvis 

der er behov for at genåbne en bogføringskreds, kan der rettes henvendelse til SBS@oes.dk  
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5 Ny processkabelon i institutionsbudgettet til visning af 
godkendte/review budgetter  

5.1.1 Baggrund for ændring 

Når et procesflows er sendt til godkendelse/review, har budgetlægger ikke længere mulighed for at tilgå 

skemaerne for at se data og kommentarer. 

Der oprettes et nyt procesflow i institutionsbudgettet, L00000000_26 - LÆSEADGANG Bevilling, budget og 

opfølgning, som budgetlægger kan benytte til at tilgå udvalgte skemaer for at se data og kommentarer.  

Det nye procesflow i institutionsbudgettet er et supplement til det eksisterende procesflow, og skemaerne 

heri vil udelukkende give læseadgang, således at der ikke kan gemmes data i databasen. 

Det nye procesflow vil indeholde følgende skemaer: 

Skemaerne svarer én til én til skemaerne i procesflow L00000000_25 med den eneste ændring, at data ikke 

kan gemmes. 

 

5.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

Det nye procesflow i institutionsbudgettet oprettes som: 

• L00000000_26 - LÆSEADGANG Bevilling, budget og opfølgning 

Og indeholder følgende skemaer:  

o Indtægter og udgifter – faste dimensioner 

o Indtægter og udgifter – alle dimensioner 

o Indtægter og udgifter – alias dimensioner 

o Afvigelsesforklaringer og indkomstoverførsler for fast dimension 1, fast dimension 1 og 2 samt 

fast dimension 1, 2 og 3 

o Rapporterne i afsnittet “Rapporter” i procesflow L00000000_25 “Bevilling, budget og opfølg-

ning (måned og kvartal)” 

5.1.3 Konkrete ændringer 

Der er oprettet en ny processkabelon, L00000000_26 - LÆSEADGANG Bevilling, budget og opfølgning, hvor 

skemaerne svarer én til én til skemaerne i L00000000_25 med den eneste ændring, at data ikke kan gem-

mes. Det skal bemærkes, at hvis rapporterne er åbne, spærres der for indtastning på det pågældende sted.  

 

 

 


