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Timelisten - Bogføring af allokeringsdifferencer 
 
Hver måned bliver ressourcekørslerne rundet af med en lønafstemning, der skal være 
med til at sikre korrekt omkostningsfordeling. I den forbindelse kontrollerer Ressour-
ceenheden, om det korrekte antal timer er blevet bogført på den pågældende res-
source i sagsmodulet Navision – er der udbetalt flere bevillingstimer, end der er allo-
keret i Navision. Såfremt der er differencer i timeantallet, eller en ressource ikke er 
blevet allokeret, bliver disse allokeringsdifferencer bogført på det lønafstemningspro-
jekt, hvor ressourcen er hjemmehørende, på aktivitet 59121, Allokeringsdifferencer. 
Derved er timerne mellem SLS og Navision afstemt for den pågældende måned. (Læs 
mere herom i vejledningerne omkring Lønafstemning) 
 
Ressourceenheden udarbejder herefter en timeliste, der angiver, på hvilke ressourcer 
og hvilke lønafstemningsprojekter der er blevet bogført allokeringsdifferencer. De ad-
ministrative centre har derefter selv ansvaret for at angive korrekt kontering til allo-
keringsdifferencerne og ompostere timerne væk fra lønafstemningsprojektet. Ompo-
steringerne skal ske via aktivitet 59812, Til/fra projekter vedr. allokeringsdifferencer.  
Timelisten bliver uploadet i WorkZone, hvortil de ressourceansvarlige på de admini-
strative centre har adgang. 
 
Timelisten har en default opsætning, der angiver:  

- antallet timer, der skal omposteres samt ressourcens kostpris 
- projektnummeret fra det pågældende lønafstemningsprojekt samt aktivitet 

59812 ”Til/fra projekter vedr. allokeringsdifferencer”, der skal anvendes til 
ompostering af allokeringsdifferencer 

- en formodet modkontering, der tager udgangspunkt i, hvor ressourcen se-
nest er ressourceallokeret. 

Timelisten kan ved hjælp af en makro danne en sagskladde, der er klar til indlæsning i 
Navision.1 Makroen igangsættes ved at trykke CTRL+SHIFT+K og omdanner det viste 
på arket til en sagskladde. Sørg derfor for at filtrere på de poster, der skal omposte-
res. 
 
Eftersom måneden bliver lukket, når Timelisten er udarbejdet, vil allokeringsdifferen-
cer altid blive bogført med forsinkelse på det korrekte projekt. Det er derfor vigtigt 
med en omhyggeligt ressourceallokering for at få omkostningerne med i den måned, 
de vedrører.2 

                                                             
1 Omposteringer på ressourcer foretages via Sager/Sagskladde. Vælg kladden med kladdetype=HO 
(ADM/ARTS/BSS/HEALTH/ST). Vælg en tom kladde blandt A-Z.  
 
2 Læs mere om ressourceallokeringen i vejledningen herom  
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Eksempel 1: Ompostering af allokeringsdifferencer vha. aktivitet 59812 

På timelisten fremgår det, at ressourcenr RS2XXXX har en positiv timedifference mel-
lem SLS og NS på 17,66 timer.  

Det betyder, at der for ressourcen er udbetalt flere bevillingstimer, end hvad der er 
allokeret i Navision Sag på stedkoden. Den positive timedifference vil blive bogført på 
det lønafstemningsprojekt, som tilhører instituttet, der hvor ressourcen er ansat.  

I dette tilfælde er har ressourcen en kostpris på 384,37 kr., hvorfor der for bogført 
følgende på lønafstemningsprojektet, hvor ressourcen er hjemmehørende:  

Sagsnr. Sagsopg. Beskrivelse   Antal Kostpris (RV) 

XXXXX 59121  Allokeringsdifference, Januar 17,66 384,37 

Allokeringsdifferencen skal herefter flyttes fra instituttets afstemningsprojektet (vha. 
en sagskladde) ved, at kreditere instituttets afstemningsprojekt (på aktivitet 59812) 
med timedifferencen og den kostpris ressourcen havde i perioden, omposteringen 
vedrører, og derefter debitere projektet hvor ressourcen har været ansat i perioden 
med samme timeantal og kostpris. På denne måde går timerne i nul på afstemnings-
projektet. 
 
 
 


