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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 2022.11. Løn- og omkostningsfordeling 

1.1 De væsentligste ændringer  

I Release 2022.11 er der foretaget en ensretning af skemaerne for løn- og omkostningsfordeling samt 

introduceret en ny metode for beregning af fordelingerne, hvor man kan vælge at beregne løn- og 

omkostningsfordelinger ud fra den samlede periode år-til-dato. 

 

 



2 Ny ÅTD-metode til beregning af løn- og omkostningsfordeling 

2.1.1 Baggrund for ændring 

Løn- og omkostningsfordeling er hidtil beregnet pr. periode på den måde at f.eks. fællesomkostninger for 

september alene fordeles ud fra fordelingsnøgler for september. Med release R2022.11 introduceres en ny 

beregningsmetode, hvor man også kan vælge at beregne løn- og omkostningsfordelinger ud fra den 

samlede periode år-til-dato.  

Den nye beregning sikrer, at  omkostningsfordelingen pr. time blive ens, uanset hvornår på året en aktivitet 

udføres. Dette er ikke tilfældet, når beregningen foretages pr. periode, hvor den fordelte omkostning  kan 

blive uforholdsmæssig høj, hvis aktiviteten udføres i en periode med høje omkostninger 

2.1.2 Konkrete ændringer 

Skemaerne til løn- omkostningsfordelingen er uændrede, men bogføringskredsen skal i en central 

opsætning ændres til at anvende den nye metode. Dette sker ved at oprette en sag i Serviceportalen.  

Efter ændringen vil alle skemaer beregne løn- og omkostningsfordelinger efter ÅTD-metoden. Hvis 

ændringen ikke foretages, vil beregningen af løn- og omkostningsfordeling ske som hidtil pr. periode. 

2.1.3 Skemaer som påvirkes af ændringen 

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

Lønfordeling 

o Lønfordeling med budgetressourcer (MAP0403_WB01) 

o Lønfordeling uden budgetressourcer (MAP0403_WB04) 

o Tværgående lønfordeling med budgetressourcer (MAP0403_WB02) 

o Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer (MAP0403_WB05) 

o Alias-lønfordeling med budgetressourcer (MAP0403_WB12) 

o Alias-lønfordeling uden budgetressourcer (MAP0403_WB13) 

 

 



 

 

 L00000000_70 – Løn- og omkostningsfordeling i disse sektioner: 

Lønfordeling 

o Tværgående lønfordeling med budgetressourcer (MAP0403_WB02) 

o Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer (MAP0403_WB05) 

 

Omkostningsfordeling 

o Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1 (MAP0902_WB01) 

o Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2 (MAP0902_WB02) 

o Fællesomkostningsfordeling via cyklus 1 (MAP0902_WB03) 

o Budget med løn- og omkostningsfordelinger (MVP08_WB01) 

Fordeling af regnskabsposter 

o Lønfordeling (MVP08_WB09) 

o Løn- og omkostningsfordelinger (MVP08_WB10) 

o Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler (MVP08_WB11) 

Bogføringskladde til Navision 

o Bogføringskladde til Navision (MVP08_WB12) 



 

 

2.1.4 Opsætning  

Opsætning af data til løn- og omkostningsfordeling er uændret. Dog vil budgetversionerne nu indhente 

data fra versionen REGNSKAB, da disse indgår i fordelingen sammen med budgetdata. Foretages løn- og 

omkostningsfordeling derfor i UI22K1, vil fordelingsnøgler for jan-mar være indhentet fra versionen 

REGNSKAB.  

2.1.5 ÅTD beregningsmetode 

I dette afsnit beskrives metoden for løn- og omkostningsfordeling ved beregning efter ÅTD-metoden. 

Beregningen af løn- og omkostningsfordelingerne for hele året sker ved formlen: Sum af omkostningsbasen 

ÅTD * Sum af fordelingsnøgle pr. aktivitet ÅTD/Sum af alle fordelingsnøgler ÅTD. Hvis der er indtastet 

fordelingsnøgler i flere perioder af året, placeres fordelingerne i perioderne ud fra nedenstående formel: 

 

Nedenfor viser et eksempel på beregningen ved UO1, hvor fordelingsnøgler fra periode 1-3 er hentet fra 

versionen REGNSKAB. 

Eksempel 1. Beregning af omkostningsfordeling med ÅTD-metoden 



 

Bemærk, at omkostningen pr. time for begge aktiviteter bliver 110 kr. pr. time uanset på hvilket tidspunkt 

af året aktiviteten afholdes.  

Med den nye metode er det desuden muligt at placere alle fordelingsnøgler i december og opnå samme 

resultat for året. Dette kan med fordel anvendes, hvis institutionen kun bogfører løn- og 

omkostningsfordeling ved årsafslutningen. Eksempel 2 neden for viser, at de fordelte omkostninger 

placeres i samme periode som fordelingsnøglerne og giver samme resultat for året, som i eksempel 1. 

Eksempel 2. Fordelingsnøgler placeret i december 

 

Bogføringskladden anvender samme fordelingsmetode som løn- og omkostningsberegningerne. Det 

bemærkes, at bogføringskladden kun beregner fordelinger på realiserede regnskabsperioder. Kladden vil 

derfor altid anvende fordelingsnøgler indtastet i versionen REGNSKAB. 

 

 

 

 



3 Øvrige ændringer 

3.1 Ensretning af skemaer til løn- og omkostningsfordeling 

3.1.1 Baggrund for ændring 

I forbindelse med den seneste release, er der lavet en justering, der sikrer ensartet rækkefølge og 

navngivning for kolonnerne i nedenstående inputskemaer.  

3.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

 L00000000_70 –Løn og omkostningsfordeling i disse sektioner: 

Lønfordeling 

o Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer (MAP0403_WB05) 

o Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer (MAP0403_WB09) 

 

3.1.3 Konkrete ændringer 

I skemaet ’Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer’ er rækkefølgende for kolonnerne ændret så 

Dimension C vises som 4. kolonne. Tidligere blev den vist som 3. kolonne.  

 

I skemaet ’Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer’ er rækkefølgen for kolonnerne ændret så 

Dimension C vises som 3. kolonne. Tidligere blev den vist som 1. kolonne.  

Desuden vises Dimension B og C nu som tekster. Tidligere blev disse vist som nøgler. 



 

3.2 Opdatering af timepriser 

3.2.1 Baggrund for ændring 

Når timepriser opdateres i skemaet ’Timesatser for lønfordeling’ blev fordelingen af lønomkostninger ikke 

opdateret i skemaerne for lønfordeling med timesatser, hvis skemaerne var åbne samtidig. For at opdatere 

fordelingen skulle man derfor lukke lønfordelingsskemaet og åbne det igen inden ændringen slog igennem.  

I forbindelse med den release 2022.11, er der tilføjet en knap i lønfordelingsskemaerne, så brugeren kan 

opdatere beregningen af lønfordelingerne med nye timepriser uden at genåbne skemaet.  

3.2.2 Skemaer som påvirkes af ændringen  

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

Lønfordeling 

o Lønfordeling via timer med budgetressourcer (MAP0403_WB01) 

o Lønfordeling via timer uden budgetressourcer (MAP0403_WB08) 

o Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer (MAP0403_WB07) 

o Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer (MAP0403_WB09) 

o Alias-lønfordeling via timer med budgetressourcer (MAP0403_WB14) 

o Alias-lønfordeling via timer uden budgetressourcer (MAP0403_WB15) 

 



 
 

 L00000000_70 – Løn- og omkostningsfordeling i disse sektioner: 

Lønfordeling 

o Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer (MAP0403_WB07) 

o Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer (MAP0403_WB09) 

 

3.2.3 Konkrete ændringer 

I skemaerne ’Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer’ og ’Tværgående lønfordeling uden 

budgetressourcer’ er der tilføjet en knap, hvormed brugeren kan opdatere beregningen af lønfordelingen, 

hvis der, mens skemaet har været åbent, er ændret i timepriserne. 
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