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Trin 3: Ompostering af timer og refusioner fra lønafstemningsprojektet 
Timedifferencer og refusioner skal løbende omposteres fra lønafstemningsprojekterne i Navision. 
Omposteringerne sker efter bogføring af lønafstemning og periodelukning.  

Formål: Kun hvis timedifferencer og refusioner løbende flyttes fra lønafstemningsprojektet, sikrer vi en 
retvisende fordeling af omkostninger i vores interne regnskab. Dette er en forudsætning for 
aktivitetsbasseret økonomistyring.  

 

Ompostering af timedifferencer på afstemningsprojektet 

Ompostering af timer på lønafstemningsprojektet foregår via aktivitet 59812, Til/fra projekter vedr. 
allokeringsdifference. 

Aktivitet 59121, Allokeringsdifference, udviser timedifferencer pr. statuskørsel i SLS. En timedifference 
flyttes til det projekt, hvor den retligt skulle have været placeret ved, at der laves en ompostering på 
ressourcen i en sagskladde1. Omposteringen skal bogføres med det antal timer og den kostpris, ressourcen 
havde i perioden, som omposteringen vedrører.  

 

Eksempel 1: Ompostering af allokeringsdifferencer vha. aktivitet 59812 

På timelisten fremgår det, at ressourcenr RS2XXXX har en positiv timedifference mellem 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 
afstemningsprojektet. 

 

 

                                                           
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.  
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Ompostering af refusioner på afstemningsprojektet 

I kostprismodellen indregnes lønrefusioner ikke i kostprisen. Refusioner fordeles til projekter ved at de først 
bliver bogført på afstemningsprojektet og derefter omposteret til det projekt hvor medarbejderen var 
ansat i den periode refusionen vedrører.  

Ompostering af refusioner på afstemningsprojektet foregår via sagsopgave/aktivitet 59813 Til/fra projekter 
vedr. refusioner. 

Aktivitet 59122 refusioner viser udbetalte refusioner pr. statuskørsel i SLS for alle ressourcer udenom 
fleksjobbere (som har refusioner indregnet i kostprisen). Refusioner flyttes fra instituttets 
afstemningsprojekt ved at lave en ompostering på ressourcen i en sagskladde.  

 

Nedenfor ses 2 eksempler i forbindelse med omposteringer fra afstemningsprojekterne og brugen af 
aktivitet 59812 og 59813. 

 

Eksempel 2: Brug af aktivitet 59813 Til/fra projekter vedr. refusioner 

 

På refusionslisten for januar 2014 kan vi se, at ressource RS20758 har fået barselsrefusion på 10.742,11 
kroner.  

 

Der er derfor bogført en omkostning på -10.742,11 kroner på afstemningsprojektet for sted 4311 på 
aktivitet 59122.  

Sagsnr. Sagsopgavenr. Nummer Delregnskab Kode Sted Kode Beskrivelse Antal Kostpris (RV) 

11830 59122 RS20758 1 4311 Refusioner, Januar 1 -10.742,11 

 

 

Denne refusion skal flyttes fra instituttets afstemningsprojekt ved at lave en sagsompostering (vha. en 
sagskladde) på ressourcen på aktivitet 59813. Dvs. man debiterer instituttets afstemningsprojekt med 
refusionen, og krediterer projektet hvor ressourcen har været ansat i perioden med samme beløb. 

 

 


	Trin 3: Ompostering af timer og refusioner fra lønafstemningsprojektet
	Ompostering af timedifferencer på afstemningsprojektet
	Ompostering af refusioner på afstemningsprojektet


