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1 Indledning – Grundbudget og Udgiftsopfølgning 

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

Statens Budgetsystem i forbindelse med Release 2022.10. 

1.1 De væsentligste ændringer 

Release 2022.10 har fokus på Udgiftsopfølgning 4 og Grundbudget og indeholder ændringer på disse områ-

der.: 

Udgiftsopfølgningskoncept 

 Spærring for indtastning af negative budgetkorrektioner i UO2-UO4 

 

Grundbudget - Nye rapporter og tilpasninger 

 Nye rapporter, som viser kommentarer til afvigelsesforklaringer for henholdsvis institution og kon-

cern til Grundbudget 

 

Udgiftsopfølgning 4 - Nye rapporter og tilpasninger 

 Nye rapporter, som viser kommentarer til afvigelsesforklaringer for henholdsvis institution og kon-

cern til Udgiftsopfølgning 4  
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2 Udgiftsopfølgningskoncept 

2.1 Koncern og institution – overblik over hovedkonti under dellofter  

2.1.1 Baggrund for ændring 

Der er udviklet en rapport, der viser Finansårets bevilling, seneste prognose samt regnskab år-til-dato i R 

2022.10.  

Det skal kun være muligt, at indtaste negative budgetkorrektioner i Grundbudget og Udgiftsopfølgning 

1(UO1). Derfor låses for indtastning af negative budgetkorrektioner i UO2, UO3 og UO4 i ’Udgiftsopfølg-

ning korrektioner. 

2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 L00000000_30 – Koncern - Bevilling, budget og udgiftsopfølgning: 

o Rapport Udgiftsopfølgning korrektioner: MAP1003_WB04 

2.1.3 Konkrete ændringer 

Ændringer til koncernskema 

 Der spærres for indtastning negative budgetkorrektioner i UO2-4. 
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2.1.3.1 Rapport: MAP1003_WB04 –  Angivelse af udmøntning af negativ budgetkorrektion 

(L00000000_30) 
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3 Grundbudget 

3.1 Koncern og institution – Afvigelsesforklaringsskema til Grundbudget  

3.1.1 Baggrund for ændring 

Der frigives nye skemaer til Grundbudget, hvor det er muligt at udarbejde afvigelsesforklaringer per hoved-

konto og bogføringskreds for hhv. institution og koncern.  

Skemaer som påvirkes af ændringen: 

 

 L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning 

o Inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed 

per hovedkonto og bogføringskreds: MAP1005_WB01 

o Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion MAP1005_WB02 

 

 L00000000_ 80 – Økonomifunktion: 

o Inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern per 

hovedkonto og bogføringskreds: MAP0211_WB07 

o Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion: MAP0211_WB08  

3.1.2 Konkrete ændringer 

I eksisterende skema for både koncernen og institutionerne tilføjes ekstra kolonne ’Afvigelsesforklaring 

Beløb’, hvor koncernen og institutionerne kan opdele afvigelserne i flere beløb og afgive forklaring pr. be-

løb. 

 

KONCERN 

3.1.2.1 Koncern – inputskema: Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med virksomhed per hoved-

konto og bogføringskreds 

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:  

 
 

 Ministeransvarsområde er obligatorisk. Der kan vælges én værdi.  
 Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.  
 Hovedkonto er en valgfri selektionsmulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti. Der vil kun 
blive vist de hovedkonti, som hører til det valgte ministeransvarsområde.  
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Når Koncernens inputskema åbnes, ser det således ud: 

 

I inputskemaet kan koncernen skrive kommentarer til institutionerne, og det er muligt at se kommenta-

rerne fra institutionen til koncernen.  

Skemaerne åbner som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulig-

hed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99. 

 

Som standard åbner skemaet med tre viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul 

tragt. Tryg på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. 
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Koncernens proces understøttes med nedenstående rapport: 

3.1.2.2 Rapport koncern: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion 

MAP1005_WB02 

 

 

INSTITUTION 

3.1.2.3 Institution – inputskema: Grundbudget – Afvigelsesforklaringer og kommentardialog med koncern 

per hovedkonto og bogføringskreds 

Institutionernes inputskema ser således ud: 

 

I inputskemaet kan institutionen skrive kommentarer til koncernen og ligeledes se kommentarerne fra 

koncernen til institutionen.  

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne: 

 

 Version er obligatorisk. Der kan vælges én version. 

 Bogføringskreds er en valgfri mulighed. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse ved at an-

give disse i ledeteksten. 
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 Hovedkonto er en mulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti ved at angive disse i ledetek-

sten 

Ligesom for koncernskemaerne, åbner institutionens inputskemaer som standard med filteret afgrænset til 

standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 

10-99. 

 

Som standard åbner skemaet med 3 viste kommentarlinjer. Ved at placerer musen i feltet P2 vises en gul 

tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. (se bille-

der ovenfor). 

 

Institutionens proces understøttes med nedenstående rapport: 

3.1.2.4 Rapport institution: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion  

MAP0211_WB08  
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3.2 Koncern – Grundbudget på løn, indtægter og udgifter  

3.2.1 Baggrund for ændring 

Der frigives to rapporter, hvor alle bevillingstyper og grundbudgettet er fordelt på løn, indtægter og udgif-

ter.  

Skemaer som påvirkes af ændringen 

 L00000000_30 – Koncern – Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning: 

o Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn: MVR03_WB84  
 

 L00000000_80 – Økonomifunktion - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning i disse sektioner: 

o Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn: MVR03_WB86  

3.2.2 Konkrete ændringer 

I Koncernprocessen udarbejdes en ny rapport, som viser grundbudget på hovedkonti. 

Alle bevillingstyper er med i rapporten. Det er muligt at filtrere på udvalgte bevillingstyper.  

Kolonne ’Finanslov i alt’ kan foldes ud så måneder vises. 

Der er følgende versions selektionsmuligheder i ledeteksterne: 

 Finanslov, obligatorisk 

 Grundbudget, obligatorisk 

Som udgangspunkt vil værdierne være udfyldt, da de er afgrænset af brugernes tildelte autorisationer, 

som styres via stamdata. Brugeren har mulighed for at ændre værdierne.  
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Til at understøtte udarbejdelse af Grundbudget er udviklet nedenstående rapporter til hhv. Koncern og In-

stitution. 

3.2.2.1 Koncern - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn 

MVR03_WB84 

 

 

3.2.2.2 Institution - Rapport: Grundbudget fordelt på udg/indt/løn  

MVR03_WB86
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4 Udgiftsopfølgning 4 (UO4) 

4.1 Koncern og institution – inputskema og rapport – Afvigelsesforklaringsskema til 

Udgiftsopfølgning 4  

4.1.1 Baggrund for ændring 

Der frigives to ny inputskemaer til hhv. koncern og institution til indrapportering af afvigelsesforklaringer 

mellem bevilling og regnskab. 

4.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 

 L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning: 

o Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog: MAP1005_WB03 

o Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion:   MAP1005_WB02  

 

 L00000000_ 80 – Økonomifunktion: 

o Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog: MAP0211_WB010 

o Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion: MAP0211_ WB08 

4.1.3 Konkrete ændringer 

For både koncernen og institutionerne oprettes et nyt inputskema til indtastning af grundbudgetter, hvor 

koncernen og institutionerne kan indtaste afvigelsesforklaringer og kommentardialog pr. hovedkonto og 

bogføringskreds. Kommentarerne kan understøtte dialog mellem institution og koncern om Udgiftsopfølg-

ning 4. 

Inputskemaerne åbner med tre kommentarrækker, men der vil være mulighed for at vælge op til 20 kom-

mentarrækker. 

Inputskemaerne indeholder derudover Bevilling, Regnskab for året og afvigelse mellem Regnskab og Bevil-

ling. Regnskab for året kan foldes ud og vise de enkelte måneder. 
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KONCERN 

4.1.3.1 koncern Inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog: 

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne:  

 
 

 Ministeransvarsområde er obligatorisk. Det kan vælges én værdi.  
 Version er obligatorisk. Der kan vælges én version.  
 Hovedkonto er en valgfri selektionsmulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti. Der vil kun 
blive vist en hovedkonti i inputskemaet, som hører til det valgte ministeransvarsområde.  

 

Når Koncernens inputskema åbnes, ser det således ud: 

MAP1005_WB03  

 

I inputskemaet kan koncernen skrive kommentarer til institutionerne, og det er muligt at se kommenta-

rerne fra institutionen til koncernen. 

Skemaerne åbner som standard med filteret afgrænset til standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulig-

hed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 10-99. 

 

Som standard åbner skemaet med tre viste kommentarlinjer. Ved at placere musen i feltet P2 vises en gul 

tragt. Tryg på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. 
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Koncernens proces understøttes med nedenstående rapport: 

4.1.3.2 Koncern Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion:   

MAP1005_WB02 
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INSTITUTION 

4.1.3.3 Institution – inputskema: Udgiftsopfølgning 4 afv.forklar og dialog 

Institutionernes inputskema ser således ud: 

MAP0211_WB10 

 

I inputskemaet kan institutionen skrive kommentarer til koncernen og ligeledes se kommentarerne fra 

koncernen til institutionen. Institutionen kan i kolonnen længst til højre skrive afvigelsesforklaringer, som 

kopieres til koncernen sammen med det samlede grundbudget. 

 

Der er følgende selektionsmuligheder i ledeteksterne: 

 

 Version er obligatorisk. Der kan vælges én version. 

 Bogføringskreds er en valgfri mulighed. Der kan vælges én eller flere bogføringskredse ved at an-

give disse i ledeteksten. 

 Hovedkonto er en mulighed. Der kan vælges én eller flere hovedkonti ved at angive disse i ledetek-

sten. 

Ligesom for koncernskemaerne, åbner institutionens inputskemaer som standard med filteret afgrænset til 

standardkontiene 10-49 samt #, og der er mulighed for i selektionen at vælge standardkonti i intervallet 

10-99. 
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Som standard åbner skemaet med 3 viste kommentarlinjer. Ved at placerer musen i feltet P2 vises en gul 

tragt. Tryk på den gule tragt og herved åbnes filter for linjerne #, 1-20, som kan vælges til og fra. (se bille-

der ovenfor) 

 

Institutionens proces understøttes med nedenstående rapport: 

4.1.3.4 Institution Rapport: Afvigelsesforklaring ift. bevilling og aktuel budgetversion 

MAP0211_WB08 
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4.2 Koncern og Institution – Samlet bevillings- og udgiftsopfølgning for 

min.ansvarsomr.  

4.2.1 Baggrund for ændring 

Der frigives en ny rapport til ledelsesberetning i forbindelse med UO4, hvori ’Regnskab for hele året’ ind-

går. Rapporten anvendes af både Koncern og Institution. 

4.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 

 L00000000_30 – Koncern - Bevilling, Budget og Udgiftsopfølgning: 

o Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab: MVR03_WB16 

 

 L00000000_ 80 – Økonomifunktion: 

o Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling regnskab: MVR03_WB16 

 

4.2.3 Konkrete ændringer 

Til Koncern- og Økonomiprocessen er frigivet en ny rapport til UO4, som viser ’Samlet bevillings- og regn-

skab for minister ansvarsområde  

Der er følgende versions selektionsmuligheder i ledeteksterne: 

• Finanslov, obligatorisk 

• Grundbudget (Koncern), obligatorisk 

Som udgangspunkt vil værdierne være udfyldt, da de er afgrænset af brugernes tildelte autorisationer, 

som styres via stamdata. Brugeren har mulighed for at ændre værdierne. 

 



 

18 

4.2.3.1  Rapport: Udgiftsopfølgning 4 Samlet bevilling og regnskab 
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