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Procesbeskrivelse for lønafstemning mellem finansmodulet og 
sagsmodulet i Navision Stat 
 

Trin 2: Aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer mellem SLS og NS Sag 

Denne procesbeskrivelse omhandler trin 2 i lønafstemningen mellem SLS og NS sag. Denne øvelse foretages 
af Ressourceenheden hver måned for at afrunde månedshjulet og afstemme lønnen på ressourceniveau for 
den pågældende måned. Differencerne bliver i den forbindelse opdelt i nedenstående komponenter: 

Komponent  Definition  
 
Allokeringsdifference (aktivitet 59121) 

 
(Bevillingstimer i SLS– bevillingstimer i 
Navision)*månedens kostpris  

 
Refusioner (aktivitet 59122) 

 
Summen af beløb på SLS finanskonti i intervallet  
1887-1892. (Sættes til nul for medarbejdere i 
beskæftigelsesordning 124, 128, og 1291)  

 
Netto ferieudbetalinger (aktivitet 59123) 

 
Summen af beløb i lønkodeintervallet 5000-5999, 
8000-8099, samt 6980 og 8810.  

 
Residualbeløb (aktivitet 59124)  

 
(SLS-NS)-allokeringsdifference-refusioner-netto 
ferieudbetalinger  

 

Hver komponent bogføres på særskilt aktivitetsnummer på det lønafstemningsprojektet, hvor den 
pågældende ressource er hjemmehørende. 

Derudover hvis der bliver udbetalt løn på lønnumre, som ikke har et ressourcenummer, skal dette bogføres 
på en særskilt aktivitet på lønafstemningsprojektet, aktivitet 59125 (Lønnr. uden ressourcenr). 

Formålet med at opdele lønafstemning i de enkelte komponenter er at give klarhed og gennemsigtighed 
samt lette kontrol og analyse af afstemningsdifferencer på lønafstemningsprojektet generelt og analyse af 
kostprisformelen. 

Eksempel på aktivitetsopdelt bogføring på lønafstemningsprojektet for en ressource: 

SLS-NS:  7.000 

Allokeringsdifference.:  8.000 

Refusioner:  -10.000 

                                                           
1 For disse medarbejdere indregnes lønrefusionen i medarbejderens kostpris 
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Netto ferieudbetalinger.:  6.000 

Residualbeløb (Kostprisdifference mm.): 7.000-8000-(-10.000)-6.000 = 3.000 

Ovenstående bogføring afstemning laves hver måned. De enkelte aktiviteter kan variere meget, det 
hyppigste er dog, at der blot bliver bogført et residualbeløb, da det svarer til, hvad der løbende bliver 
sparet op til ferie og diverse bidrag.   

De enkelte aktiviteter til at håndtere lønafstemningen 

Vi bruger 7 aktiviteter til lønafstemning på afstemningsprojekterne. 5 til bogføringen og 2 til omposteringer 
fra afstemningsprojektet til de relevante projekter. 

5 aktiviteter til bogføring af lønafstemning 

59121  Allokeringsdifference 

59122  Refusioner (ikke for beskæft.ordn. 124, 128, 129) 

59123  Netto ferieudbetalinger 

59124  Residualbeløb (kostprisdifference mm.) 

59125  Lønnr. uden ressourcenr. 

2 aktiviteter til omposteringer fra afstemningsprojektet 

59812  Til/fra projekter vedr. allokeringsdifference 

59813  Til/fra projekter vedr. refusioner 

 
Timedifferencer og refusioner skal omposteres væk fra afstemningsprojekterne. Til den aktivitet skal 
hovedområderne anvende henholdsvis aktivitet 59812 og 59813.2Hvis alle timer bliver flyttet fra et 
afstemningsprojekt vil aktiviteterne 59121 Allokeringsdifference og 59812 Til/fra projekter vedr. 
allokeringsdifference gå i nul. Ligeledes vil aktiviteterne 59122 Refusioner, og 59813 Til/fra projekter vedr. 
refusioner gå i nul, hvis alle refusioner bliver omposteret fra afstemningsprojektet.  
 
På aktivitet 59124 bogføres netto ferieudbetalinger. Ferieudbetalinger skal ikke omposteres væk fra 
afstemningsprojektet, da disse indgår som en procentvis opregulering af ressourcekostprisen. Denne 
opregulering medfører, at der hver måned bliver bogført en negativ omkostning på aktivitet 59124 
Residualbeløb. Residualbeløbet indeholder derudover også en negativ omkostning til at dække diverse 
bidrag, der bliver opgjort pr. medarbejder (AUB-, AES- fleksjob- og barselsbidrag). 
 
Såfremt der bliver bogført beløb på aktivitet 59125, Lønnr uden ressourcenr., vil Ressourceenheden 
kvartalsvist sørge for at omdanne disse beløb til allokeringsdifferencer, så de enkelte ressourceansvarlige 

                                                           
2 Læs mere herom i vejledningen ”Trin 3: ompostering af timedifferencer og refusioner” 
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selv kan flytte timerne til det korrekte projekt. Dette er kun muligt, hvis der i en af de efterfølgende 
måneder bliver oprettet et ressourcenr. til det pågældende lønnummer3. 
 

Eksempel på processen for en aktivitetsopdelt bogføring af afstemningsdifferencer på 
lønafstemningsprojekter 

Eksemplet tager udgangspunkt i en ressource, som får følgende lønudbetaling gennem statens lønsystem 
(SLS): 

 

Der er en lønsum på 32.733,75 kr. 

Det er her værd at bemærke, at ressourcen i april får udbetalt særlig feriegodtgørelse. 

I Navision har ressourcen en kostpris på 209,43 kr. 

Ressourcen allokeres med 160,33 timer for april måned, hvilket medfører, at der i Navisions sagsmodul er 
bogført et kostbeløb for ressourcen på 33.577,91 kr. i april: 

 

I forbindelse med afstemningsprocessen for april beregnes følgende for ressourcen. 

 

Hvor SLS-NS = 32.733,75 – 33.577,91 = -844,16 kr. 

Netto ferieudbetalinger indeholder i dette tilfælde løndel 5030, særlig feriegodtgørelse. 

Residualbeløbet beregnes som  

(SLS-NS) – Allokeringsdifference – Refusioner – Netto ferieudbetalinger = -1.469,26 

                                                           
3 Læs mere herom i vejledning ”Håndtering af poster på lønnr. uden ressourcenr.” 

Artskonto Løndel Beløb Bevillingstimer
1811 2000-Løn 24.177,92 160,33
1811 2245-Rådighedstillæg 3.110,82
1811 5030-Særlig feriegodtgørelse 625,10
1881 601-Statens pensionstilskud 4.414,39
1881 695-Statens ATP-bidrag, sats F 158,40
2232 630-AUB-bidrag 247,12

 

Aktivitetsopdeling Beløb
SLS-NS (Differencen mellem udbetalt og allokeret løn) -844,16
Allokeringsdifference 0
Refusioner 0
Netto ferieudbetalinger 625,10
Residualbeløb (Kostprisdifference mm.) -1.469,26
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De aktivitetsopdelte poster opsættes i en sagskladde, som indlæses og bogføres i Navision. 

Det er vigtigt at pointere, at SLS-NS ikke bogføres, da det netop er denne difference, der bliver opdelt i de 
beskrevne komponenter/aktiviteter. 

Bogføringen laves på lønafstemningsprojektet, hvor ressourcen er hjemmehørende i den pågældende 
måned, i dette tilfælde stedkode 9251, og dermed afstemningsprojektet for stedkode 9251 projekt 11732. 

Nedenfor ses posteringerne på afstemningsprojektet. 
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