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Hvorfor skal man ændre registreringsrammedato? 

Hvis der mellem finansår/perioder er ændret på 

dimensioner eller dimensionsværdier i 

registreringsrammen, som anvendes i SBS, er det 

nødvendigt at ændre registreringsrammedato i systemet, 

når der trækkes rapporter for et andet finansår end det 

indeværende. 

Datoen skal ændres før man åbner inputskemaet eller 

trækker en rapport, hvis ændringen omhandler de 

dimensioner eller dimensionsværdier, som er 

aktuelle/synlige i inputskemaer eller rapporter (fx 

Delregnskab, Sted, Aktivitet el. lign). Herved fremstilles 

data på de korrekte dimensioner og dimensionsværdier. 

Hvis ændringen i dimensioner eller dimensionsværdier 

kun påvirker enkelte skemaer eller rapporter, behøver 

registreringsrammedatoen først blive ændret inden disse 

tilgås. 

Ændring af registreringsrammedato

OBS for grundbudget 2023

Mellem finansår 2022 og 2023 har Finansministeriet 

gennemført en central ændring af rammekodningen 

(dvs. dimensionsværdierne) for de statslige dellofter 

og udgifter uden for loft. 

Dimensionen for rammekoder indgår ikke direkte i 

inputskemaer for grundbudgettet. Rammekodningen 

påvirker dermed kun udvalgte rapporter, som viser 

data (bevilling, budget, forbrug) fordelt på dellofter. 

Derfor er det kun nødvendigt at ændre 

registreringsrammedatoen, inden der trækkes 

rapporter til ledelsesberetningen for grundbudget 

2023. 
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Hvor kan man ændre sin registreringsrammedato?

 Man har mulighed for at ændre sin egne 

registreringsrammedato eller gøre det for sine 

budgetansvarlige.

 Det gør man ved at tilgå Økonomifunktionens 

procesflow. 

 Herefter går man ind i mappen Adgangsstyring og 

vælger Parameter – egne parameter, som vist på 

billedet til højre. 

Ændring af registreringsrammedato
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 Herefter åbner en ny fane, hvor man skal klikke på 

det markerede ikon i det øverste billede til højre. 

 Man kan ændre sin registreringsrammedato generelt, 

hvor der ikke vælges en specifik bogføringskreds. 

 Ønsker man at ændre registreringsrammedato for 

udvalgte bogføringskredse, vælges disse i 

rullemenuen. 

 Herefter vælger man en ny dato generelt eller for 

den enkelte bogføringskreds. Dette skal være en 

dato i det relevante finansår.. 

 Efter man har valgt en dato, skal man klikke på 

Gem.

 Herefter er ens registreringsrammedato ændret.  

Ændring af registreringsrammedato
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 Hvis man ønsker at ændre sin 

registreringsrammedato tilbage, skal man igen ind 

under Adgangsstyring og vælge Parameter – egne 

parameter i Økonomifunktionens procesflow.

 Her skal man klikke på kalender ikonet, og herefter 

klikke på Clear og til sidst på Gem

 Når man har gjort dette, er registreringsramme-

datoen nulstillet, og den vil følge dags dato 

fremadrettet

Nulstilling af registreringsrammedato 


