
Indsæt dato 

Indsæt f.eks. 

September 2017 

Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1.Højre klik på den aktuelle side og 

vælg gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Maj 2018 

Kender du dine 
styringsbehov? 
- Overvejelser og øvelser 

Målgruppe 

Inspirationsmaterialet henvender sig til økonomi- og stabsfunktioner med helt eller 

delvist ansvar for institutions styringsmodel, herunder udarbejdelsen og 

vedligeholdelsen af budgetprocesser, registreringsrammer, mv.  



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

2 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Indholdsfortegnelse 
Forord 

Inspirationsmaterialets formål er at give statslige institutioner inspiration til arbejdet med  enkel 

og værdiskabende styring via de interne styringsmodeller, herunder styringsbehov, processer og 

økonomiske registreringsrammer. Baggrunden for inspirationsmaterialet er det fællesstatslige 

budgetsystem (SBS), men materialet er tiltænkt at kunne anvendes generelt i de enkelte 

institutioner til at koble styringsbehov med budgetlægningen gennem en god og enkel 

registreringsramme. 

 

Det er et formål i sig selv at sikre, at institutionens styringsmodel er tilpas enkel, så der kan ske 

en reel styring og opfølgning i organisationen. Hvis styringsmodellen bliver for kompleks og 

ambitiøs, er der en risiko for overstyring, hvor de anvendte ressourcer til administration og 

vedligeholdelse af modellen ikke står mål med de faktiske gevinster. En enkel styringsmodel kan 

bidrage til værdiskabelse ved at begrænse kompleksiteten, og derved frigøre ressourcer til 

institutionens kerneopgaver.  

 

Læsevejledning 

Indholdet i materialepakken består af to dele: 

 

I. Inspirationsmateriale, der beskriver forretningsmæssige overvejelser 

II. Øvelsesark, der understøtter afklaringen af de forretningsmæssige overvejelser 

 

Start med at læse inspirationsmaterialet først og derefter øvelserne én for én. Der er tre 

centrale temaer i materialet, 1) styringsbehov, 2) processer og rollefordeling og 3) 

registreringsramme. Når du har læst alle øvelserne, anbefales det at gå i gang med de øvelser, 

som er relevante for din institution. Skulle der være yderligere interesse for emnerne, henvises 

der til www.modst.dk for yderligere vejledning inden for de konkrete områder eller til 

styring@modst.dk 
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Målgruppe 

Inspirationsmaterialet henvender sig til økonomi- og stabsfunktioner med helt 

eller delvist ansvar for institutions styringsmodel, herunder udarbejdelsen og 

vedligeholdelsen af budgetprocesser, registreringsrammer, mv.  

Inspirationsmaterialet kan anvendes til at gennemse og gentænke 

institutionens styringsmodel for at opnå enkel og værdiskabende styring.  
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Introduktion til det fællesstatslige budgetsystem 

Baggrund for det fællesstatslige budgetsystem (SBS) 

Det er hensigten, at SBS giver en fælles systemunderstøttelse af de enkelte statslige 

institutioners og departementers budgetarbejde. Implementeringen af systemet 

forventes at medføre en administrativ lettelse af budgetarbejdet og give mulighed for 

et kvalitetsløft af økonomistyringen, i såvel den enkelte institution som det samlede 

ministerområde, eksempelvis ved en bedre systemunderstøttelse af budgetprocesser, 

budgetforudsætninger og afvigelsesforklaringer. 

 

For at kunne rumme forskellighederne i statslige institutioner, er SBS opbygget i 

moduler, med forskellige funktionaliteter, der kan tilpasses budget- og 

opfølgningsbehovet i de enkelte institutioner.  

 

Fleksibiliteten i budgetsystemet er vigtig for at understøtte den lokale budgettering og 

økonomistyring med respekt for den forskellighed, der er mellem institutioner og 

mellem de opgaver, som systemet skal understøtte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionalitet i budgetsystemet 

Funktionaliteten i budgetsystemet dækker følgende overordnede budgetopgaver for 

alle bevillingstyper og finansieringsformer: 

 

• Bevillingsstyring (herunder finanslovsbudgettering) 

• Budgettering og grundbudget 

• Intern budgetopfølgning og udgiftsopfølgning 

• Rapportering på økonomital (budget og realiseret) 

• Processtyring for budgettering og opfølgning 

 

Integrationer til de fællesstatslige økonomisystemer (Navision Stat, LDV og SKS) er en 

del af systemet. 

 

 

Vil du vide mere om budgetsystemet? 

 Kontakt Budgetlosning@modst.dk for spørgsmål  

 Besøg budgetsystemets side på modst.dk: 

https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/faellesstatsligt-budgetsystem/ 

 Følg med i nyhedsbrevet, der løbende sendes ud. Tilmelding via www.modst.dk 

 

https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/faellesstatsligt-budgetsystem/
https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/faellesstatsligt-budgetsystem/
https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/faellesstatsligt-budgetsystem/
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De tre temaer i inspirationsmaterialet 

Anvendelse af inspirationsmaterialet 

Formålet med inspirationsmaterialet er ved en gennemgang af egne styringsbehov at 

inspirere til potentielle forbedringer af institutionens styringsmodel. 

Inspirationsmaterialet indeholder derfor forretningsmæssige overvejelser og tilhørende 

øvelser til anvendelse i den enkelte institution. Der tages afsæt i tre temaer; 1) 

styringsbehov, 2) processer og rollefordeling og 3) registreringsrammen. Til at binde de 

tre temaer sammen, er der i materialet vedlagt en skabelon til en handlings- og 

implementeringsplan. 

 

Handlings- og implementeringsplan 

Handlings- og implementeringsplanen er tænkt som institutionens værktøj til at holde 

overblikket over de enkelte tiltag, herunder deadlines og rollefordeling i forhold til en 

efterfølgende implementering af eventuelle justeringer. Handlings- og 

implementeringsplanen beskrives  nærmere på side 12. 

  

Tema 1: Styringsbehov 

Institutionens kerneopgaver, det vil sige de opgaver den enkelte institution er sat i 

verden for at varetage, er grundlaget for institutionens styringsbehov, og bør danne 

udgangspunktet for den anvendte styringsmodel. Styringsbehov er afledt af både 

interne og eksterne faktorer, der tilsammen danner rammen for den virkelighed den 

enkelte institution skal navigere i. Inspiration og øvelser til afdækning af 

styringsbehovene beskrives nærmere på siderne 6-7 og 14-15. 

 

Tema 2: Processer og rollefordeling 

En velfungerende styringsmodel kræver, at der i institutionen er klarhed om processer, 

roller og ansvar. Forudsætningen for velfungerende processer er bl.a. en klarhed over 

de enkelte budget- og opfølgningsprocesser, herunder dato for igangsættelse, deadline, 

mv., og en klar rolle- og ansvarsfordeling, fx hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af 

økonomien. Inspiration og øvelser til afdækning af processer samt roller og ansvar er 

nærmere beskrevet på siderne 8-9 samt 16-17. 

 

Tema 3: Registreringsrammen 

En registreringsramme er den infrastruktur, som anvendes til at holde styr på og skabe 

overblik over institutionens data. Registreringsrammen består af en række 

dimensioner, der anvendes til at organisere data ud fra konkrete styringsbehov. I 

praksis bør registreringsrammen derfor afspejle både institutionens faktiske 

styringsbehov samt rolle- og ansvarsfordelingen. Inspiration og øvelser til afdækning af 

registreringsrammer beskrives nærmere på siderne 10-11 og 18-21.  

 

Øvelserne fra tema 1 om styringsbehov kan anvendes til at definere de faglige opgaver 

og aktiviteter, som skal afspejle værdierne i registreringsrammens aktivitetsdimension. 

Tilsvarende kan de fastlagte roller fra øvelserne i tema 2, bidrage til at definere 

indholdet i stedsdimensionen, herunder de relevante dimensionsværdier for 

uddelegering af budgetansvaret i institutionen.  
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I dette afsnit af inspirationsmaterialet foretages en overordnet 
gennemgang af relevante overvejelser for de tre temaer: 

1. Styringsbehov 

2. Processer og rollefordeling 

3. Registreringsrammen 

I afsnittet præsenteres læseren desuden for baggrund og anvendelse af 
handlings- og implementeringsplanen. 

I. Uddybning af de 
tre temaer 
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Tema 1: Styringsbehov 

Baggrund for temaet 

Styringsmodellen for den enkelte koncern eller institution bør formes, så den bliver så 

enkel og værdiskabende som muligt, og samtidigt bidrager til, at alle væsentlige 

styringsbehov understøttes. Der er overordnet set to elementer, der er bestemmende 

for hvad institutionens styringsbehov er; a) hvad laver din institution? og b) hvordan er 

institutionens virksomhedskultur og omverdenen omkring den? 

 

Kerneopgaverne er det du laver 

Institutionens kerneopgaver er de opgaver, institutionen er sat i verden for at udføre. 

Kerneopgaverne vil ofte være formålsbestemt og gå på tværs af fagligheder og 

organisation. I praksis vil kerneopgaverne derfor oftest skulle nedbrydes i faglige 

aktiviteter, der afspejler den konkrete opgavevaretagelse, førend det giver mening at 

forholde sig til de strategiske, faglige og økonomiske styringsbehov og risici. 

Institutionens kerneopgaver bør samtidig fremgå af institutionens finanslovsformål i 

finanslovens tabel 5 og 6. 

 

Styringskompleksitet dannes af din virksomhedskultur og din omverden 

Den kompleksitet, som den enkelte koncern eller institution indgår i, er afgørende for 

styringsbehovene. Der kan skelnes mellem to typer af kompleksitetsskabende faktorer; 

eksterne og interne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljeniveauet for budgettering og budgetopfølgning 

Forskellige niveauer i en institution har forskellige styringsbehov. Eksempelvis vil 

prioriteringsdrøftelser for direktionen typisk foregå på kerneopgave- og 

aktivitetsniveau, mens de lokale budgetansvarlige oftest vil styre på aktivitets – og eller 

projektniveau. Den løbende regnskabsopfølgning på mere detaljerede niveauer kan 

give ledelserne et indblik i, hvordan udgifter, timer eller faglig fremdrift fordeler sig på 

eksempelvis projekt- eller artsniveau, men budgettet behøver ikke nødvendigvis at 

følge samme detaljeringsgrad som den løbende registrering.  

 

Det vil således oftest være tilstrækkeligt, at direktionen foretager en overordnet 

ressourceprioritering på kerneopgaver og i dialog med fagchefer fordeler ressourcer til 

og med aktivitets- og eventuelt projektniveauet. En fordeling af ressourcer med et øget 

detaljeringsniveau kan muligvis give et bedre anker til den løbende opfølgning. Der er 

imidlertid en stor risiko for, at administrationsomkostningerne ved en så detaljeret 

fordeling overstiger de styringsmæssige gevinster, der er forbundet hermed. At sikre en 

så enkel styringsmodel som muligt, er således også et formål i sig selv. 

Spørgsmål du kan stille dig selv i forhold til at 

vurdere dine styringsbehov 

 Hvordan styrer du efter dine kerneopgaver? 

 Hvilke eksterne og interne faktorer påvirker 

dine forudsætninger for styring? 

 Hvad skaber kompleksitet i din institution? 

 Er der mange ad hoc forespørgsler for 

information? Hvor kommer de fra? 

 Er din styring tilpas enkelt tilrettelagt? 

 Understøtter ledelsesinformation 

fremadrettede beslutninger og styring. 

Hvordan? 

 Er dine informationsbehov 

systemunderstøttede, og kan data anvendes i 

styring? 

 Kræver dine ledelsesinformation 

efterbehandlinger for at kunne anvendes 

meningsfuldt? 

• Eksterne faktorer er de rammebetingelser og forhold, som institutionen ikke selv 
har direkte eller kun begrænset indflydelse på, fx lovgivning, finansieringsstruktur, 
overenskomstaftaler og politiske prioriteringer.  

• Interne faktorer er det, institutionen selv er med til at bestemme, fx organisering, 
kultur, arbejdsgange og finansiel ansvarsfordeling. 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

7 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Tema 1: Styringsbehov 
Aktivitets- og ressourcestyring 

Aktivitets og ressourceudnyttelse 

Med det kommende fællesstatslige budgetsystem (SBS) er det hensigten, at der 

fremadrettet vil være den nødvendige systemfunktionalitet til at understøtte de 

enkelte institutioner med at bedrive aktivitets- og ressourcestyring. Forudsætningen for 

at indføre og anvende aktivitets- og ressourcestyring i praksis er, at der i den enkelte 

institution er taget stilling til styringsbehovet for de enkelte aktiviteter.  

 

Ved aktivitets- og ressourcestyring kobles de aktiviteter, institutionen udfører med de 

ressourcer, institutionen anvender. Aktivitets- og ressourcestyring er med til at sikre, at 

ressourcerne anvendes optimalt inden for de fastsatte formål. Samtidig bidrager 

styringen til, at der skabes gennemsigtighed om ressourceanvendelsen og til at 

synliggøre prioriteringsrummet. 

 

Forudsætningen for tværgående kobling er en sammentænkt registreringsramme for 

hele institutionen, dvs. på tværs af økonomi, tidsregistrering og faglige opgaver. For at  

understøtte en god aktivitets- og ressourcestyring anbefales det, at kerneopgaverne 

nedbrydes i en aktivitetsdimension, og at denne anvendes som bindeled mellem de 

enkelte registreringsrammer. Eksempelvis kan en institution med en sammentænkt 

registreringsramme for tid, økonomi og faglige opgaver udlede, hvilke og hvor mange 

ressourcer der er anvendt på en bestemt faglig opgave, herunder 

enhedsomkostningerne. 

 

 

 

Kobling mellem styringsbehov og systemer 

For en effektiv forretningsanvendelse af Moderniseringsstyrelsens systemportefølje 

skal styringsbehovene være afspejlet i institutionens registreringsramme. I forhold til 

styringskompleksiteten er det fx vigtigt at forholde sig til om der er en relevant 

økonomisk organisering, herunder antallet af budgetansvarlige samt størrelsen af de 

enkelte budgetposter.  

 

Sådanne overvejelser vil have indvirkning på både budgetansvarsdimensionen (sted) og 

aktivitetsdimensionen i registreringsrammen. Ydermere bør de finanslovsformål, der 

definerer den enkelte institutions kerneopgave, indgå som en separat dimension (FL-

formål), med henblik på en systemunderstøttet sammenhæng mellem institutionens 

interne budget og Finansloven.  

 
Fordele med aktivitets- og ressourcestyring: 

 Enhedsomkostninger: Kobling mellem faglig fremdrift og økonomi understøtter bl.a. opgørelsen af 
enhedsomkostninger. I en budgetlægningsproces kan enhedsomkostninger bidrage til en kvalificering 
af budgetforudsætninger og senere et stærkere grundlag for kvalificerede afvigelsesforklaringer. 

 Produktivitet: Kobling mellem faglig fremdrift og tidsregistrering skaber grundlaget for opgørelsen af 
sagsbehandlingstider, dvs. viden om hvor lang tid en opgave tager at løse. Antal sager i relation til 
sagsbehandlingstiden kan fx anvendes til en prioritering mellem opgaver og herved bidrage til en 
effektiv ressourceanvendelse. 

 Benchmarking: Kobling af faglig fremdrift til henholdsvis økonomi og tidsregistrering skaber samtidig 
grundlaget for benchmarking, enten internt mellem enheder eller eksternt i forhold til 
sammenlignelige institutioner, hvilket kan bidrage til en videndeling af de gode eksempler. 
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Tema 2: Processer og rollefordeling 
Budgetansvar 

Baggrund for temaet 

En velfungerende og enkel styringsmodel kræver, at der i institutionen er klarhed over 

både processer samt roller og ansvar. Forudsætningen for velfungerende processer er 

bl.a. en klarhed over de enkelte budget- og opfølgningsprocesser, herunder dato for 

igangsættelse, deadline, mv., samt en klar rolle- og ansvarsfordeling, bl.a. i forhold til 

hvem, der er ansvarlig for de enkelte dele af økonomien. 

 

Roller i institutionen 

Fordelingen af budgetansvar bør afspejles i institutionens styringsmodel, fx om 

ansvaret for henholdsvis driftsbudgettet og lønbudgettet er uddelegeret til de enkelte 

fagchefer eller håndteres centralt i økonomi- eller stabsfunktionen. En høj grad af 

decentralisering giver den enkelte budgetansvarlige mulighed for større grad af 

råderum inden for de fastsatte budgetrammer, mens en mere centraliseret model 

sikrer en stærk kontrol med institutionens disponeringer. I nogle institutioner vil dele af 

budgettet være udlagt decentralt, mens der centralt styres udvalgte budgetposter, fx 

stærkt risikobetonede aktiviteter eller puljer til udviklingstiltag. I den sammenhæng skal 

det overvejes, hvor disponeringsretten er placeret. Som udgangspunkt bør en 

disponeringsret indebære en vis form for budgetansvar. 

 

Samtidig vil der i institutioner med styringsbehov af mere kompleks karakter være 

behov for medarbejdere, der i relation til den samlede styring kan varetage 

institutionens flerårige investeringsplan, herunder håndtering af låneramme og 

vedligeholdelse af kapitalapparatet. Er institutionen helt eller delvist finansieret ved 

eksterne indtægter, fx via gebyrer eller indtægtsdækket virksomhed, kræver 

prisfastsætningen hensyntagen til det flerårige balancekrav og derved en indsigt i løn- 

og omkostningsfordeling på aktivitetsniveau. 

Budgetansvarlige i institutionen 

Placering af budgetansvar bør afspejles i institutionens registreringsramme. 

Dimensionen for budgetansvar (sted) skal indeholde dimensionsværdier for de 

budgetansvarlige enheder, der er i institutionen.  

 

I SBS vil dimensionsværdierne være styrende for processen for budgetlægning og –

opfølgning. Systemet understøtter både rollen som budgetlægger, dvs. den, der 

indtaster budgettet, og rollen som budgetgodkender. For et kontor kan der være flere 

personer, der indtaster i budgettet (for eksempel ansvarlige for aktiviteter og/eller 

projekter), mens den budgetansvarlige chef foretager godkendelse førend budgettet 

overleveres til økonomifunktionen.  

 

For en velfungerende styringsmodel, bør der således foretages en overvejelse af, hvilke 

roller, der eksisterer i institutionen, og helt konkret, hvilke medarbejdere, der tiltænkes 

at udfylde dem. 

 

 Spørgsmål du kan stille dig selv i forhold til at beskrive budgetansvarliges rolle 

 Hvordan hænger budgetansvar sammen med personaleledelse? 

 Er der centralt eller decentralt lønsumsansvar? 

 Er budgetlægger og budgetgodkender samme person? 

 Har projektledere budgetansvar? 

 Hvor stor indflydelse har de budgetansvarlige på deres eget budget? 

 Har de budgetansvarlige råderum til at disponere mellem hinanden udenom økonomifunktionen? 

 Hvordan afspejler registreringsrammen budgetansvar? 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

9 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Tema 2: Processer og rollefordeling 
Processer 

Institutionens årshjul 

Årshjulet i statslige institutioner skal sikre en hensigtsmæssig kobling mellem de 

tilbagevendende administrative processer, fx forslag til finanslov, strategi, grundbudget 

og budgetopfølgning. Årshjulet skal tilpasses institutionens organisering, rollefordeling 

og budgetansvar i relation til de administrative processer og anvendes til at sikre 

styring og koordinering af processerne. Visse delprocesser og deadlines er fastlagt 

eksternt, fx udgiftsopfølgninger og finanslovsbidrag, men den enkelte institution eller 

koncern tilrettelægger selv de interne processer for de eksterne krav. Med andre ord er 

der i institutionen et ledelsesrum til at koordinere styringen.  

 

Koordineret styring af de administrative processer sikrer sammenhæng på tværs og 

mere effektive processer. Det handler fx om at sikre en strategisk forankring af 

institutionens grundbudget ved at igangsætte strategiprocessen forud for 

budgetudarbejdelsen. Eller ved at enhederne i institutionen udarbejder deres 

arbejdsprogrammer og grundbudgetter på baggrund af den overordnede strategi for 

det kommende år. Et tredje eksempel er, at de månedlige budgetopfølgninger på 

enheds-, virksomheds- og koncernniveau anvendes aktivt i den kvartalvise 

udgiftsopfølgning.  

 

Processer i årshjulet 

De primære processer i årshjulet drejer sig om finanslov, strategi, grundbudget samt 

udgifts- og månedsopfølgninger. Strategiprocessen fastlægges internt i institutionen 

med henblik på at sætte en klar strategisk retning for institutionens varetagelse af 

kerneopgaverne. I den gode strategiproces nedbrydes strategien til mål i mål- og 

resultatplanen og videre ned til faglige aktiviteter i arbejdsprogrammer for de enkelte 

enheder. Strategien danner derved grundlaget for de ressourcemæssige prioriteringer i 

institutionens arbejde, hvilket tilsvarende bør afspejles i institutionens budgetter. 

 

I finanslovsforslagsprocessen skal institutionerne udarbejde budgetbidrag til det 

kommende års finanslov. Processen afsluttes i maj, hvor ministerområdet afleverer et 

konsolideret bidrag til Finansministeriet.  

 

Grundbudgetprocessen begynder i juni og tager udgangspunkt i institutionens 

finanslovsbidrag som kvalificeret ramme. I grundbudgettet udmøntes rammen typisk til 

de enkelte enheder, som udarbejder interne budgetter for det kommende finansår. De 

overordnede prioriteringer og udmøntningen af rammen bør foretages i henhold til den 

formulerede strategi og forventninger til målsætningerne for det kommende år. På 

enhedsniveauet bør de interne budgetter for det kommende år udformes parallelt med 

enhedens arbejdsprogram, så de økonomiske prioriteringer afspejler den strategiske 

retning og den samlede ressourceanvendelse. 

 

Opfølgningen på grundbudgettet er fastlagt eksternt i de kvartalvise 

udgiftsopfølgninger, ligesom der er krav om, at institutionen foretager en intern 

månedsopfølgning. De interne månedsopfølgninger danner i budgetsystemet 

grundlaget for udgiftsopfølgninger og ligeledes bør der foretages en løbende opsamling 

af afvigelsesforklaringer og forventninger til prognosen for resten af finansåret. 

Læringen fra det indeværende års opfølgninger kan tilsvarende anvendes i processen 

for det kommende års budgetter og institutionens økonomistyring som hele.  
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Tema 3: Registreringsrammen 

Datalogikken i budgetsystemet 

SBS er et standardsystem, der skal understøtte de statslige institutioners budget- og 

opfølgningsprocesser under hensyntagen til de lokale forskelligheder, bl.a. i opsætning 

af de enkelte registreringsrammer. Registreringsrammen i budgetsystemet vil 

indeholde obligatoriske dimensioner, faste dimensioner og slutteligt op til seks 

eventuelle øvrige lokale dimensioner. Der vil kunne budgetteres på de obligatoriske, 

faste og lokale dimensioner. I det følgende foretages en præsentation af de 

obligatoriske og de faste dimensioner. 

  

Obligatoriske dimensioner 

De obligatoriske dimensioner i budgetsystemet, er de dimensioner, der allerede er 

obligatoriske at anvende i regnskabsregistreringen, dvs. FL-formål, delregnskab og 

finanskonto. 

 

Faste dimensioner 

For at kunne håndtere de forskelligheder, der eksisterer i de enkelte institutioners 

registreringsrammer, er der i opbygningen af systemet etableret et sæt af faste 

dimensioner (1-3), der bruges som standard styringsfacetter i en række af systemets 

funktionaliteter. De faste dimensioner bevirker, at der via systemet nemt kan foretages 

konsolidering, tilbydes standardrapporter og oprettes en standardmodel for 

brugerstyring. Institutionens lokale dimensioner skal mappes (kobles) til tre faste 

dimensioner (sted, aktivitet og projekt). 

 

 

 

FL-formål 

Kravet til FL-formål er, at der regnskabsregistreres generelle fællesomkostninger på en 

særskilt dimensionsværdi. Med budgetsystemet anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at 

FL-formål anvendes til at koble den eksterne finansiering med den interne styring via 

oprettelse af dimensionsværdier, der afspejler de angivne finanslovsformål 

(kerneopgaver) i finanslovens tabel 5 og 6. 

 

Delregnskab 

Et delregnskab er en specifikation af bogføringskredsen og sikrer en entydig reference 

til en underkonto i bevillingslovene. I budgetsystemet anvendes delregnskab til at sikre 

koblingen mellem finanslovsstrukturen og nummerstrukturen (de lokale 

registreringsrammer). 

 

Delregn-

skab 
FL-Formål 

Finans-

konto 
Enhed Opgave Aktivitet 

Lokal 

dimension 

1-6 

Spørgsmål du kan stille dig selv, for at beskrive din nuværende registreringsramme 

 Hvordan understøtter din registreringsramme aktivitets- og ressourcestyring? 

 Hvordan understøtter din registreringsramme en kobling mellem den interne og den eksterne 

finansiering? 

 Hvordan hænger løbende opdatering af registreringsrammen sammen med ukendte, fremtidige 

styringsbehov? 

 Understøtter de enkelte dimensioner flere end et styringsbehov? 

 Er der overlap mellem de enkelte dimensioner og mellem de enkelte dimensionsværdier? 
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Tema 3: Registreringsrammen 

Finanskonto 

Statens kontoplan 2011 er en fælles kontoplan for alle institutioner, der anvender de 

statslige regnskabsregler, og er en betegnelse for den firecifrede økonomiske 

artsopdeling (standardkonto plus specifikation), der anvendes i forbindelse med 

institutionernes regnskabsføring. Finanskontoplanen muliggør, at den enkelte 

institution frit kan specificere arterne med op til seks yderligere cifre for at understøtte 

interne styringsformål.  

 

I budgetsystemet vil budgetteringen og opfølgningen herpå skulle foretages på 

dimensionen budgetart, der følger af institutionens finanskontoplan. Den enkelte 

institution skal i budgetsystemet mappe finanskontoplanen til budgetart og i den 

proces træffe beslutning om detaljen i budgetterings- og opfølgningsniveauet. Der kan 

vælges om der anvendes to, fire eller alle cifre for den enkelte finanskonto. Ved valg af 

to eller fire cifre foretages en aggregering af de respektive underliggende finanskonti 

ved både budgettering og opfølgning. 

 

Sted (fast dimension 1) 

Det primære styringsmæssige behov for dimensionen sted er styring af budgetansvar. 

Dimensionen bør understøtte en entydig afspejling af organisatorisk struktur ift. 

budgetansvar på chefniveau, samt mulig nedbrydning af delvist budgetansvar på teams. 

Dimensionen bør understøtte en ensartet styringspraksis vedr. kontering af 

budgetansvar på tværs af institutionen og bidrage til at flytte alternative styringshensyn 

til mere relevante dimensioner, hvorfra der kan foretages konsolidering, fx tværgående 

eller tekniske poster 

 

 

Aktivitet (fast dimension 2) 

Det primære styringsmæssige behov for dimensionen aktivitet er opgavestyring. 

Dimensionen bør anvendes til registrering af de faktiske aktiviteter (nedbrydningen af 

kerneopgaver) til direkte registrering af driftsmidler og til omkostningsfordelt lønsum. 

 

Projekt (fast dimension 3) 

Supplement til aktivitetsdimension for tidsafgrænsede projekter. Fx store it-projekter 

og andre aktiviteter med særlige styringsbehov. 

 

Sikker governance-struktur 

Når først registreringsrammen er implementeret, er det vigtigt, at der i institutionen 

etableres en governance-struktur, der kan håndhæve en løbende tilpasning af 

registreringsrammen, så den vedbliver med at bidrage til understøttelse af de 

gældende styringsbehov. En vis grad af mådehold kan være nødvendig for at modvirke, 

at registreringsrammen tilsander med uforholdsmæssigt mange dimensionsværdier. 

Samtidig skal der sikres en tilbagevendende oprydning af dimensionsværdierne, så 

værdier, der ikke anvendes, spærres. Dette kan fx ske i forbindelse med 

årsafslutningen, hvor der kan foretages en opgørelse over, hvilke værdier, der ikke er 

anvendt til hverken regnskab, tidsregistrering, faglig styring, mv. 

 

 

1 Sted 2 Aktivitet 3 Projekt 

- Udstillinger 
- Intern service 

- Opstilling af udstilling 
- Vedligeholdelse af udstilling 
- Nedtagning af udstilling 

- Van Gogh 
- Matisse 
- Afgangsudstilling 

Figur 1: Eksempel på registreringsramme med anvendelse af faste dimensioner 
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Handlings- og implementeringsplan 

Baggrund og anvendelse af handlings- og implementeringsplan 

For at kunne sikre en sikker proces for eventuelle justeringer af institutionens 

styringsmodel, er det nødvendigt med en mere eller mindre formaliseret plan for 

forandringerne. Såfremt øvelserne i indeværende inspirationsmateriale giver anledning 

til et reelt ønske om at foretage justeringer i processer, rolle- og ansvarsfordeling eller 

registreringsramme bør der derfor laves en handlings- og implementeringsplan, som 

der efterfølgende kan eksekveres på baggrund af.  

 

I planen beskrives de enkelte handlinger, herunder tidspunkt for igangsættelse og 

deadline samt eventuelle ansvarlige. Den vedlagte skabelon for handlings- og 

implementeringsplan (bilag 1) følger de tre forskellige temaer, der gennemgås i 

nærværende materiale.  

 

Hvert tema er delt op i undertemaer, som grupperer handlinger i planen. Hvert 

undertema har en tilknyttet handling, som konkretiserer arbejdet med handlings- og 

implementeringsplanen. 

 

De præudfyldte punkter må IKKE betragtes som en facitliste eller et krav. De er tiltænkt 

som inspiration og bør justeres, nedskæres og suppleres med udgangspunkt i din 

institutions egne behov. Handlings- og implementeringsplanen kan også anvendes som 

en tids- og aktivitetsplan, hvorved de ændringer, der løbende identificeres kan 

tidsfastsættes. Aktivitetsplanen findes ved at trykke på krydset ved kolonne F. 

Figur 2: Handlings- og Implementeringsplan (bilag 1) 

Januar

Tema Undertema Handling Startdato Deadline Ansvarlig Uge 2 3

0. Generelt Projektstyring Udpegelse af arbejdsgruppe

0. Generelt Projektstyring Udpegelse af styregruppe

0. Generelt Projektstyring …

1. Styringsbehov 1. Kortlægning 1.1 Kortlægning af nuværende styringsgrundlag

1. Styringsbehov 1. Kortlægning 1.2 Identifikation af kerneopgaver

1. Styringsbehov 1. Kortlægning 1.3 Afdækning af faktisk (ønskede) styringsbehov

1. Styringsbehov 1. Kortlægning 1.4 Gap-fit mellem nuværende og ønskede styringsbehov

1. Styringsbehov 2. Informationsafdækning 2.1 Afdækning af de informationer, der kan understøtte styringsbehov

1. Styringsbehov 2. Informationsafdækning 2.2 Kategorisering af informationsbehov, fx økonomi, HR, fagdata, strategi, mv

1. Styringsbehov 2. Informationsafdækning 2.3 Vurdering af kilde for informationsbehov, fx systemudtræk, manuel opgørelse, centrale registre, mv

1. Styringsbehov 3. Datakortlægning 3.1 Kortlægning af nuværende datagrundlag

1. Styringsbehov 3. Datakortlægning 3.2 Gap-fit mellem nuværende datagrundlag og nødvendige datagrundlag

1. Styringsbehov 3. Datakortlægning 3.3 Omsætning af fremtidigt datagrundlag til nødvendige dimensioner og dimensionsværdier

1. Styringsbehov 3. Datakortlægning 3.4 Input til design af registreringsrammen

2. Processer, roller og ansvar 1. Afdækning 1.1. Liste over medarbejdere

2. Processer, roller og ansvar 1. Afdækning 1.2 Kortlægning af budgetansvarlige

Handlings- og Implementeringsplan
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I dette afsnit gennemgås øvelserne i inspirationsmaterialet, på baggrund 
af de gennemgåede temaer i inspirationsmaterialet.  

Til hver øvelse er knyttet et bilagsark, som skal udfyldes i forbindelse 
med gennemgang af den enkelte øvelse. 

II. Øvelser 
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Tema 1: Styringsbehov 
Øvelse (bilag 2) 

Sådan gør du 

I bilag 2 finder du i fanen Styringsbehov et ark til udfyldelse af de styringsbehov, du kan 

identificere i egen institution. Forud for udfyldelsen af arket er det således nødvendigt, 

at du har gjort dig nøje overvejelser om din egen institution, herunder hvilke eksterne 

og interne faktorer, der afstedkommer egentlige styringsbehov.  

 

Processen bør således være involverende for hele institutionen og udfyldes bedst ved 

inkludering af forskellige fagligheder, funktioner og styringslag, herunder direktion, 

stabsfunktioner, fagchefer og udvalgte medarbejdere. Styringsbehovet kan afdækkes 

via interview, spørgeskema og workshops med de relevante medarbejdere og ledere. 

 

Tilgang til øvelsen 

I det følgende beskrives en mulig tilgang til øvelsen, som den også fremgår af handlings- 

og implementeringsplanen (bilag 1). Den rette proces skal tilpasses din institutions 

virkelighed, hvilket kan indebære flere eller færre trin end beskrevet i handlings- og 

implementeringsplanen og med et større eller mindre behov for fokusering på enkelte 

detaljer. 

 

1.1 Kortlægning af nuværende styringsgrundlag 

I kortlægningsfasen er der behov for et overblik over de styringsbehov, der 

understøttes i dag. En kilde hertil kan være gennemgang af den producerede 

ledelsesinformation, både det faste tilbagevendende og mere ad hoc-baserede 

produkter. 

1.2 Identifikation af kerneopgaver 

Til at understøtte processen kan en tidlig identifikation af institutionens faktiske 

kerneopgaver bidrage til en klarere struktur for identifikation af styringsbehov. 

Kerneopgaverne bør indgå i institutionens styringsmodel og i institutionens 

finanslovsformål (tabel 5 og 6), jf. figur 3. 

 

Et godt styringsgrundlag fordrer en ensartet anvendelse af kernopgaver på tværs af 

dokumenter og systemer, og at der i hele institutionen er en bred accept af og 

kendskab til kerneopgaverne. En tidlig øvelse kan således fx være en workshop med 

henblik på identifikation af de faktiske kerneopgaver. I arket (Bilag 2) indføres de 

vedtagne kerneopgaver. 

 

 

 Figur 3: Tabel 6 for Digitaliseringsstyrelsen (FFL18) 
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Tema 1: Styringsbehov 
Øvelse (bilag 2) 

1.3-1.4 Afdækning af faktiske styringsbehov 

Når kerneopgaverne er identificeret, begynder arbejdet med identifikation af de 

faktiske styringsbehov. Det er her repræsentanter fra alle enheder i institutionen bør 

inddrages, for at sikre en reel afdækning. Samtidigt er det vigtigt i processen at turde 

udfordre de nuværende styringsbehov for at eventuel vanetænkning brydes, og I får 

blotlagt de faktiske styringsbehov. Jo flere styringsbehov, der skal understøttes, jo 

mere data skal der indsamles, forarbejdes og processes efterfølgende. Mere er ikke 

nødvendigvis bedre. En fokuseret model centreret omkring institutionens prioriterede 

styringsbehov vil være mere enkel  både at administrere og vedligeholde. 

 

Når de faktiske styringsbehov er kortlagt, foretages en analyse af det kortlagte 

styringsgrundlag, jf. 1.1, så der er klarhed over, hvilke behov, der eksisterer i 

institutionen, men ikke understøttes i dag, og hvilke styringsinformationer, der 

udarbejdes uden egentlig anvendelse.  

 

I arket (bilag 2) indføres de identificerede styringsbehov. 

 

2. Informationsafdækning 

For at kunne understøtte de identificerede styringsbehov er det nødvendigt med 

løbende informationer, der kan bidrage til at belyse de enkelte behov. En metode til at 

opstille de nødvendige informationer er at opliste de styringsmæssige spørgsmål, som 

kunne forestilles at skulle besvares for det enkelte styringsbehov. Fx den fremtidige 

forventede udnyttelsesgrad af lånerammen for at understøtte en flerårig 

investeringsplan. 

Ved informationsafdækningen kan der samtidig med fordel foretages en vurdering af 

forventet datakilde for det specifikke informationsbehov, samt om styringsbehovet 

vedrører den strategiske, økonomiske, personalemæssige eller faglige styring. 

 

I arket (bilag 2) indføres de identificerede informationsbehov (herunder om det er et 

allerede eksisterende informationsbehov), frekvens for informationsbehovet, datakilde 

samt hvilket styringshensyn informationen understøtter. 

 

3. Datakortlægning 

Når der er opnået enighed om styringsbehov og informationen, der skal indsamles for 

at belyse behovet, skal det sikres, at data også kan leveres. I arket er der angivet 

forventet datakilde. Selvom det er et eksisterende styringsbehov, kan der med fordel 

foretages en vurdering af, om dataunderstøttelsen er tilstrækkelig. For styringsbehov 

med en høj frekvens, anbefales som udgangspunkt en systemunderstøttet løsning, 

mens behov med lavere frekvens kan håndteres manuelt alt efter kompleksiteten. 

Frekvens skal forstås i kontekst af, hvor ofte der følges op på det enkelte styringsbehov. 

For både eksisterende og nyligt identificerede styringsbehov, bør der således i 

processen overvejes, hvorvidt styringsbehovene ønskes systemunderstøttet nu eller 

fremadrettet, og derfor bør være afspejlet i institutionens registreringsramme.  

 

I arket (bilag 2) angives, hvorvidt de enkelte informationsbehov bør afføde en 

dimensionsværdi i registreringsrammen. 
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Tema 2: Processer og rollefordeling - Budgetansvar 
Øvelse (bilag 3) 

Sådan gør du 

I bilag 3 finder du ark med øvelse til udarbejdelse af oversigt over de enkelte 

budgetansvarlige i institutionen.  

 

1. Enhed 

For at komme i gang med arket udfyldes kolonnen med de enkelte enheder i 

institutionen. Anvendes der allerede en stedsdimension i registreringsrammen kan 

kolonnen udfyldes med de anvendte værdier i dimensionen. Hvis der i institutionen er 

projekter, der går på tværs af enheder, og ikke er forankret i budgettet for et kontor 

eller tilsvarende, bør de ligeledes indføres i kolonnen. 

 

2. Budgetlægger og budgetgodkender 

Herefter udfyldes kolonnen med den eller de ansvarlige budgetlæggere og 

budgetgodkendere for den angivne enhed eller projekt, enten ved navn eller B-

nummer. En budgetlægger kan fx være en medarbejder eller teamleder og 

budgetgodkender kan fx være den respektive overordnede.  

 

I SBS understøttes opsætningen af sagsgange med uddelegering af disse roller, inden 

budgettet fremsendes til økonomifunktionen. Hvis der fx er flere budgetlæggere for en 

enhed, eller at en budgetlægger har ansvaret for flere enheder, oprettes selvstændige 

rækker.  

 

 

3. Driftsbudget, lønbudget, indtægtsbudget, anlægsbudget og projektbudget 

Herefter foretages en markering af, hvilke dele af det samlede budget, der er allokeret 

til den enkelte enhed, herunder den angivne budgetlægger og budgetansvarlige. I nogle 

tilfælde kan ansvaret været delt mellem medarbejdere, hvor én er ansvarlig for 

driftsomkostninger, en anden for anlægs- og indtægtsbudgettet, mens en række 

medarbejdere er ansvarlige for hver deres projekt med tilhørende budgetter.  

 

4. Dimensionsværdier 

Endeligt angives værdien i institutionens registreringsramme i forhold til 

stedsdimensionen. Det er hensigten, at det udfyldte ark dels skal understøtte 

processen med eventuelle justeringer af registreringsrammen, og dels give 

institutionen et godt afsæt for opsætning af medarbejdere og sagsgange i SBS. 

 

De fleste statslige institutioner foretager med større eller mindre kadence ændringer i 

organisationsstrukturen, ligesom medarbejderomsætningen er et vilkår for alle. 

Dokumentet skal således tilpasses de faktiske omstændigheder. 
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Tema 2: Processer og rollefordeling - Årshjul 
Øvelse (bilag 4) 

Sådan gør du 

I bilag 4 finder du ark med øvelse til afdækning og kortlægning af processer i dit årshjul, 

ud fra tre trin. Forud for udfyldning af øvelsesarket skal du læse denne vejledning.  

 

Struktur for ark 

Det er hensigten med øvelsen, at den skal bidrage til en afdækning af institutionens 

årshjul, herunder understøtte en kortlægning af processer og skabelsen af overblik over 

dels de sammenhænge, der styres efter i dag og dels de sammenhænge, der ønskes at 

styres efter fremadrettet. 

 

Øvelsesarket er bygget op efter udvalgte eksterne og interne processer, som findes i en 

statslig institution. I de enkelte institutioner kan der være yderligere eksterne 

processer, fx som følge af processer fastlagt for koncernen. Det er hensigten, at arket 

skal anvendes til et samlet procesoverblik, hvorfor relevante processer bør tilføres og 

processer, der vurderes irrelevante, fjernes.  

 

1. Kortlægning af processer 

Start med at vurdere om de præudfyldte processer er tilstrækkelige til at udarbejde et 

årshjul for din institution. Dette kan fx ske ved at tage udgangspunkt i de tidligere 

identificerede styringsbehov, jf. tema 1. Såfremt du tilføjer flere processer, vurdér da, 

om de er af intern eller ekstern karakter. 

 

 

 

 

2. Fastlæg frekvenser for processer 

Ud fra de præudfyldte og nye processer skal du i dette trin fastsætte en frekvens, 

baseret på måneder, i forhold til de forskellige processer. For de enkelte måneder 

tilføres tilsvarende den faktiske deadline, hvis den er kendt. Dette trin skaber 

sammenhængen og overblikket i dit årshjul, så det er vigtigt at være præcis. 

 

3. Reflekter over sammenhænge 

Efter du har gennemført trin 1 og 2, har du nu et årshjul baseret på eksterne og interne 

processer i din institution, fordelt på måneder. I dette årshjul er der skabt et overblik 

over, hvornår de forskellige processer er lagt. Ud fra dette kan du vurdere, om der er 

processer, som bør forløbe tidligere eller senere i forhold til at træffe gode 

beslutninger, om eksempelvis økonomisk prioritering i strategi. 

 

 

Spørgsmål du kan stille dig selv i forhold til at beskrive processer i dit årshjul 

 Danner strategien i praksis grundlaget for udarbejdelsen af mål- og resultatplaner samt 

arbejdsprogrammer? 

 Er de strategiske dokumenter udfærdiget i tilstrækkelig tid til at danne grundlaget for 

ressourceallokering og prioritering? 

 Er der tænkt en sammenhæng mellem udarbejdelsen af finanslovsbidraget og institutionens 

grundbudget? 

 Er der tænkt en sammenhæng mellem månedsopfølgninger og udgiftsopfølgninger? 
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Tema 3: Registreringsrammen 
Vurdering af egen registreringsramme (bilag 5) 

Baggrund for øvelsen 

For at designe en ny registreringsramme skal du starte med at tage udgangspunkt i din 

nuværende registreringsramme. For at gennemgå og vurdere din institutions 

registreringsramme skal du først trække denne ud af Navision. Se bilag 5 for vejledning 

og øvelse til gennemgang af registreringsrammen.  

 

Efter at have trukket registreringsrammens dimensioner og dimensionsværdier skal du 

starte med at forholde dig til, hvor mange dimensioner der er i din institutions 

registreringsramme. Jo flere dimensioner, jo højere kompleksitet. Det er væsentligt at 

pointere, at der i indeværende materialepakke arbejdes med faste begreber for 

dimensionerne sted, aktivitet og projekt. Det betyder dog ikke nødvendigvis at din 

registreringsramme har dimensioner som hedder sted, aktivitet og projekt. Din 

registreringsramme kan godt have dimensioner, der har et andet navn, men som har 

samme logik og anvendelse. Sted kan eksempelvis hedde Kontor, Placering eller noget 

tredje.  

 

Sådan arbejder du med øvelsen 

Gennemgå den enkelte dimension i din registreringsramme efter følgende spørgsmål 

og principper: 

 

• Finanskonto: Hvor mange unikke værdier findes i dimensionen? Et højt antal 

afspejler, at dimensionen er sandet til. Overvej, om der er behov for at have et højt 

detaljeringsniveau i din frie specifikation. 

 

• FL-formål: Afspejler værdierne i denne dimension din finanslovs tabel 5 og 6, som du 

har fundet i øvelserne fra tema 1 - Styringsbehov? Der bør være en separat værdi til 

hvert enkelt finanslovsformål samt de generelle fællesomkostninger. 

 

• Sted: Afspejler brugen af dimensionen entydig placering af budgetansvar? Stemmer 

værdierne for budgetansvarlige, overens med de roller for budgetansvarlige, som du 

har fundet i øvelserne fra tema 2 - Roller og processer? Findes der værdier, som ikke 

afspejler budgetansvar, men i stedet eksempelvis geografisk placering? 

 

• Aktivitet: Stemmer værdierne overens med de faglige opgaver, som din institution 

løser jf. øvelserne fra tema 1 - Styringsbehov? Der bør ikke være overlap til 

dimensionen Finanskonto, som beskriver typen af udgifter/indtægter og ikke typen 

af faglige opgaver. Der forekommer hyppigt overlap mellem de to dimensioner, 

hvilket skaber redundans og dårlig datakvalitet i registreringer. Hav derfor dobbelte 

værdier som et opmærksomhedspunkt, når du gennemgår din registreringsramme.  

 

• Projekt: Har du en dimension til tidsafgrænsede opgaver? Dimensionen bør tage 

afsæt i din aktivitetsdimension, hvor projekter er faglige opgaver, som er 

tidsafgrænsede. Tidsafgrænset betyder, at det ikke er en opgave der gentages, 

eksempelvis faglige projekter.  

 

• Andre lokale dimensioner: I din gennemgang af andre lokale dimensioner er det 

væsentligt at være opmærksom på, hvorvidt dine dimensioner udover sted, aktivitet 

og projekt, er styringsrelevante eller har overlap til disse dimensioner.  
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Tema 3: Registreringsrammen 
Øvelse (bilag 6) 

Sådan gør du 

I bilag 6 finder du i fanen Registreringsramme et ark til udfyldelse af de dimensioner og 

dimensionsværdier, du kan identificere i egen institution, bl.a. baseret på de 

foregående øvelser vedrørende Styringsbehov samt Processer og rollefordeling. I 

processen med udformningen af registreringsrammen er det vigtigt, at der tænkes på 

tværs af økonomisystemer, tidsregistrering og eventuelle fagsystemer. De enkelte 

systemer tænkes sammen som en helhed, så registreringsrammen understøtter en 

enkel og værdiskabende styring på tværs af hele institutionen og fra medarbejder til 

direktion. 

 

Tilgang til øvelsen 

I det følgende beskrives en mulig tilgang til øvelsen, som den også fremgår af handlings- 

og implementeringsplanen (bilag 1). Den rette proces skal tilpasses jeres virkelighed, 

hvilket kan indebære færre eller flere trin end beskrevet i handlings- og 

implementeringsplanen og med et større eller mindre behov for fokusering på enkelte 

detaljer. 

 

1. Designprincipper 

Før selve designfasen påbegyndes, kan der med fordel nedfældes en række principper 

for registreringsrammen. Principper kan fx være, at registreringsrammen skal: 

I. Understøtte et så ensartet styringsgrundlag som muligt under hensyntagen til 

forskellige styringsbehov 

II. Sikre en kobling af institutionens formål og finansiering med den interne styring 

III. Understøtte en sammenhængende intern styring på tværs af strategi, økonomi, HR 

og faglig opgavevaretagelse 

IV. Understøtte den enkelte budget- og ressourceansvarlige og samtidig sikre at der 

kan aggregeres til overliggende styringsniveauer 

V. Understøtte en korrekt opgørelse på tilstrækkeligt detaljeringsniveau 

 

I. Ensartet styringsgrundlag 

Dimensioner og enslydende dimensionsværdier skal anvendes ensartet på tværs af 

institutionen. Divergerende anvendelse hindrer en smidig konsolidering og 

besværliggør en sammenhængende styring på tværs af institutionen. 

 

II. Kobling mellem intern og ekstern styring 

Der er skabt en entydig sammenhæng fra registreringer på faglige aktiviteter (fast 

dimension 2 og 3) til en aggregering på kerneopgaver (FL-formål). Her skal det 

overvejes om sammenhængen foretages direkte eller via omkostningsfordeling.  

 

Løn- og omkostningsfordeling 

Moderniseringsstyrelsen understøtter en automatiseret løn- og omkostningsfordeling. Du kan 

læse mere om forudsætninger for anvendelse på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside : 

 

https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/ 

https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/
https://modst.dk/oekonomi/aktivitets-og-ressourcestyring/loen-og-omkostningsfordeling/


Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

20 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

III. Sammenhængende styring 

Det skal sikres, at registreringsrammen understøtter en sammenhængende aktivitets- 

og ressourcestyring. Dette indebærer, at data fra fx tidsregistrering og fagsystemer kan 

kobles til både budget- og regnskabsposter. Det anbefales, at sammenhængen mellem 

datasættene er direkte relateret til institutionens aktiviteter (fast dimension 2 og 3). 

Det muliggør, at der kan følges op på såvel tidsforbrug, realiseret økonomi, faglig 

fremdrift, kvalitet mv. for en given aktivitet. 

 

IV. Understøtte budget- og ressourceansvarlige samt aggregering 

Registreringsrammen skal understøtte den enkelte fagansvarliges behov for en 

detaljeret opfølgning af udvalgte områder uden, at det hindrer en fornuftig aggregering 

i institutionen. Dette kan fx ske ved anvendelse af dimensionen projekt (fast dimension 

3) som supplement til aktivitet (fast dimension 2). 

 

V. Understøtte en korrekt opgørelse på tilstrækkeligt detaljeringsniveau 

Registreringsrammen skal understøtte resultatopgørelsen på det relevante 

styringsniveau, fx ved en leveret ydelse i tilfælde af indtægtsdækket virksomhed eller 

gebyrfinansierede ordninger. 

 

 

 

 

 

Øvrig inspiration til designprincipper for registreringsrammen 
Moderniseringsstyrelsen udgav i 2017 Vejledning om den sammenhængende 
registreringsramme, der med fordel kan anvendes i udarbejdelsen af 
registreringsrammen. Vejledningen indeholder ligeledes anbefalinger til design af 
registreringsrammen, jf. figur 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: Registreringsrammen 
Øvelse (bilag 6) 

Figur 4: Anbefalinger til registreringsrammen fra Vejledning om den sammenhængende 

registreringsramme 

Vejledning om den sammenhængende registreringsramme: 
https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/ 

https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/
https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/
https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/
https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/
https://modst.dk/oekonomi/den-sammenhaengende-registreringsramme/
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Tema 3: Registreringsrammen 
Øvelse (bilag 6) 

2. Valg af dimensioner 

Det er anbefalingen, at valget af dimensioner foretages under hensyntagen til det 

fællesstatslige budgetsystems understøttelse af de faste dimensioner 1-3 og med 

inspiration fra Moderniseringsstyrelsens tidligere vejledning om den 

sammenhængende registreringsramme.  

 

Som tidligere beskrevet bør alle institutioner i registreringsrammen inkludere én 

dimension, der angiver budgetansvaret (fast dimension 1) og én dimension, der angiver 

den faglige aktivitet (fast dimension 2). Hertil kan aktivitetsdimensionen suppleres med 

en projektdimension (fast dimension 3), og der kan efter behov anvendes lokale 

dimensioner til specifikation af fx system, lokation, kunde, mv. 

 

3. Valg af dimensionsværdier 

Det er hensigten, at øvelserne vedrørende styringsbehov samt roller, proces og ansvar 

skal bidrage til en afklaring af relevante dimensionsværdier for henholdsvis aktivitet, 

projekt (fast dimension 2 og 3) og sted (fast dimension 1). 

 

4. Implementeringsplanlægning 

Til implementeringen er det nødvendigt, at der i institutionen forankres et ansvar og 

beføjelser hos en eller flere medarbejdere, der kan drive implementeringen. Justering 

af en registreringsramme vedrører både forretning og teknik. Dels skal 

registreringsrammen indføres i de relevante fællesstatslige og eventuelle lokale 

systemer, med respekt for de påvirkede integrationer. Dels vil en justering betyde 

forandringer i allerede etablerede forretningsprocesser. Sammensætningen af 

implementeringsorganisationen bør således afspejle kompleksiteten i ændringen. Når 

organisationen er fastlagt, skal tids- og aktivitetsplanen udarbejdes og cementeres. 

 

5. Systemimplementering 

Systemimplementeringen af registreringsrammen kræver en del forberedelse og der 

kan med fordel tages kontakt til eventuelle systemleverandører forud for 

implementeringen. For de fællesstatslige løn- og økonomisystemer vil kontakten være 

Moderniseringsstyrelsens Support og Service.  

 

 

 

 

6. Forretningsimplementering 

Lige så vigtigt som systemimplementeringen, er forretningsimplementeringen. Det er 

vigtigt at klargøre forretningen til at kunne anvende den ændrede registreringsramme. 

Klargøringen kan fx ske ved konteringsvejledninger.  

 

Ændres processer, mv. skal dette også udmeldes klart til forretningen med fokus på de 

forandringer, som ændringen medfører. Udbyttet af en ændret registreringsramme står 

og falder med det input, der konteres i den – altså, hvordan forretningen løbende 

anvender registreringsrammen i det daglige arbejde. 

Moderniseringsstyrelsens Support og Service: https://modst.dk/systemer/support-og-service/ 

https://modst.dk/systemer/support-og-service/
https://modst.dk/systemer/support-og-service/
https://modst.dk/systemer/support-og-service/
https://modst.dk/systemer/support-og-service/
https://modst.dk/systemer/support-og-service/
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For at understøtte den enkelte institutions arbejde med at forberede sig til det nye fællesstatslige 
budgetsystem, yder Moderniseringsstyrelsen rådgivning og støtte med eksempelvis løsning af øvelser eller 
rådgivning om en ideel registreringsramme.  

 For spørgsmål til materialepakken eller henvendelser om rådgivning, skriv til styring@modst.dk 

 For spørgsmål vedrørende SBS henvises til budgetlosning@modst.dk  


