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Avdeling for virksomhetsstyring/Økonomiavdelingen

Agenda
• Nytt i forhold til budsjettering
• Gjennomgang inputflater budsjettering av
bevilgningsinntekt
• Gjennomgang inputflater budsjettering
– Budsjetteringsflater
– Andre inputflater
– Støtteflater

Oppgaver underveis
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Budsjettering i Budsjettsammenstilling – hva blir nytt i
forhold til excelmalene
•

•
•
•
•
•

Budsjett på lønnskostnader og samlet samspillbudsjett kommer fra
Bemanningsplanen og BOA-samspill-modulen
Budsjettering gjøres slik at man ser ett prosjekt og en analyseverdi
samlet
Kort og lang sikt samtidig
Standardiserte kontogrupperinger (ikke 4-siffer konto)
Standardiserte periodiseringsnøkler
Mulighet for å planlegge plan B-prosjekter
–

•

Inkluderes ikke i budsjettet

Kommentarfelt

Kunnskap for en bedre verden

Budsjettering på
kontogruppenivå

Kunnskap for en bedre verden

Prosjektkategorier:
Aktivitetstype, aktivitet og
budsjettprosjekt
•
•
•

Gruppering av prosjekter i RD
og RSO
To nivå på RD, og ett nivå på
RSO benyttes i
budsjettsammenstilling
Gir mulighet for budsjettering
på overordnet nivå på
–

Gjennom budsjettprosjekt
tilknyttet hver aktivitet (RD)
og aktivitetstype (RSO)

Kunnskap for en bedre verden

Periodisering neste år - månedsperiodisering
•

Standardisert sett
– Administreres sentralt/Øk.avd.
– Oversikt over alle tilgjengelige
periodiseringsnøkler i 01. Velkommen til
budsjettsammenstilling, flipp Forutsetninger

•

Unntak
– Låste periodiseringer
•
•

Bevilgningsinntekt 3901
Leiested (flatt i hht. belastning)

– Lønn (ihht. bemanningsplan)
– K-stedets avregningsprosjekt (fastsettes i
samspillmodulen)
– Investeringer fra investeringsplanen (når den er
ferdig)

Kunnskap for en bedre verden

Oversikt over
planleggingsår

Hovedmeny
•

Første del (GUL ramme)
inneholder informasjon til
oppslag over endringer i
budsjett fra de øvrige
modulene siden sist.

•

Andre del (GRØNN
ramme) består av
arbeidsflater hvor
ferdigstilling av budsjettene
gjøres.

•

Tredje del (RØD ramme)
viser resultatet gjennom
samlet budsjett på kort og
lang sikt.
Kunnskap for en bedre verden
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Dataflyt

Budsjett og versjoner

Budsjettsammenstilling
Kildedata
/DVH
BEVISST plan-moduler

Bemanningsplan

Inntektsfordeling

Bevilgningsinntekt input

Budsjettering input

Justering
overordnet

03.
Budsjettering
av bevilgningsinntekt

04.
Budsjettering

04.
Budsjettering

- Prosjektbudsjettering

- Konsolidering

06. Andre tiltak
oppsummert

- Eksisterende
prosjekt

- Alternativt
prosjektbudsjett

- Rammekommentar

07. Samlet budsjett

- Nye prosjekter

- Budsjettering alle
prosjekter

Resultatflater
05. Strategiske tiltak

08. Beslutningsgrunnlag

- Plan B

BOA-samspill

Kunnskap for en bedre verden
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Pålogging og navigering i budsjettsammenstilling
bevisstplan.ntnu.no

1 • Bruk gjerne Google Crome nettleser, gjerne norsk språk
• Nettadresse: bevisstplan.ntnu.no
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3 a)

Klikk på «sort» og velg A-Z for
sortering av bøkene i rekkefølge

Klikk på mappen
Budsjettsammenstilling

Opplæringsmodulen er en full kopi av den
ordinære budsjettsammenstillingsmodulen. Evt.
plandata her blir ikke lagret, og kan dermed fritt
benyttes til testing og utforskning

Alternativt klikk på
Budsjettsamennstilling Opplæring

3 b)
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Pålogging og finne fram til budsjettsammenstilling
bevisstplan.ntnu.no
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Klikk på bok 1. Velkommen til
Budsjettsammenstilling (alternativt direkte
på en annen arbeidsbok 1-8) 10

Bok 01. Velkommen til Budsjettsammenstilling
bevisstplan.ntnu.no

2

1
Første gangs
innlogging

Klikk og velg «Welcome/Velkommen».
Bruk denne menyen til å navigere
mellom bøkene
11

Hvordan finne fram i arbeidsflatene
Flere flipper/ark med
ulik funksjon/info

Valgbokser: Velg fra liste
eller skriv inn og søk (i
«type to filter»)

Hvis du lurer på noe: Les
i infobokser enten for
siden eller spesifikt for
aktuell tabell eller
visualisering.
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Kan (RD)
Må(RSO)

Må
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03. Budsjettering av bevilgningsinntekt

Budsjettering
bevilgningsinntekt
(til k-sted og
prosjekt)

Eksisterende
prosjekt
Budsjettere 3901
bevilgningsinntekt på
prosjekter og k-steder
med bevilgningsinntekt
i år
Kan (RD)

Nye prosjekt
Budsjettere 3901
bevilgningsinntekt på
nye/andre prosjekter

Gjøreflater

Kan (RD)
Må(RSO)

Må(RSO)

Bevilgning VFM
Oppsummert oversikt
over bevilgningen fra
VFM

Detaljer RSO
Detaljert oversikt
tildeling RSOprosjekter fra VFM

Samlet
Samlet oversikt over
fordeling av bevilgning
på prosjekt og k-sted

Info/
resultat
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03. Bevilgningsinntekt – Eksisterende prosjekt
Flippen har to valgfiltre: K-sted og Faggruppe. For å
Flippen har
to valgfiltre tilhørende
øverste tabell må
Orgdu
og
estimere
ny BOA-aktivitet
per finansieringskilde,
Ramme.
For
å sek-sted
tilgjengelig
bevilgning
for din enhet,
i filteret
velge
og eventuelt
Faggruppe.
Hvis må
du du i
org-enhet
og eventuelt
ikkefilteret
ønskervelge
å estimere
på faggruppe,
måramme.
du velge
faggruppen «Enhetens stab».

Tabellen viser oversikt over hvor mye av midlene tildelt via
VFM som er fordelt på k-sted og prosjekt, og hvor mye som
evt. er ufordelt

Tabellen viser
oversiktde
over
hvor mye
av midlene
Valgfiltrene
tilhørende
to nederst
tabellene
er Ktildeltsted
via VFM
som er fordelt
på k-sted
og prosjekt,
og Ramme.
For å kunne
budsjettere
og hvor mye
evt. er
ufordelt
bevilgningsinntekt
må som
du velge
6-siffer
k-sted og en

ramme.

I tabellen er prosjekter og analyser hvor det
har blitt budsjettert bevilgningsinntekt i år
tilgjengelige. For budsjettering: velg aktuelt
prosjekt og analyse, og legg inn beløp i året
du vil budsjettere i.

I nederste tabell er det tilgjengelig en oversikt
over samlet budsjett (inntekter og kostnader)
for valgt k-sted og ramme. Tabellen er sortert
etter prosjekt og analyse. Denne er til oppslag
for å se evt. budsjetterte kostnader og evt.
resultat for hjelp til å budsjettere
bevilgningsinntekt.
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03. Bevilgningsinntekt – Nye prosjekt
Denne flippen har samme tabell
øverst som Eksisterende prosjekt

I nederste tabell er det mulighet for
budsjettering på eventuelle nye
prosjekt og analyser.
I nederste tabell er det mulighet for
budsjettering
nye prosjekt
Velg først på
et eventuelle
6-sifret k-sted.
Skrivog
analyser.
Velg inn
førstprosjektnr.
et 6-sifret k-sted.
deretter
ellerSkriv
deretter inn

prosjektnavn i dette feltet for å søke
etter
prosjektetendu
skal over
budsjettere
det tilgjengelig
oversikt
samlet
budsjett
(inntekter ogi kolonnen
kostnader) for
valgt kpå. Tilsvarende
Analyse
sted og
ramme.
Tabellen
er sortert etter
(velg
evt.
000000
Uspesifisert
om
prosjekt og analyse. Denne er til oppslag for å
ingen
spesifikk
analyse
skal
se evt. budsjetterte kostnader og evt. resultat
benyttes).
Legg deretter
inn
for hjelp
til å budsjettere
bevilgningsinntekt.
budsjettall i valgt år.
Hvis man ikke velger å budsjettere på spesifikt k-sted,
prosjekt og analyseverdi, inkl. evt. avvik i forhold til bevilgning
(øverste tabell) bli automatisk budsjettert:
- På første k-sted tilhørende org.enheten og analyseverdi
000000 uspesifisert
- RD: prosjekt 00000000 uspesifisert
- RSO rekrutteringsstillinger: Budsjettprosjekt –
Rekrutteringsstillinger RSO
- RSO for øvrig: Budsjettprosjekt – Andre RSO-prosjekter
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Oppgave
1. Gå inn i 03. Bevilgningsinntekt, flipp Eksisterende prosjekt, velg
et prosjekt og analyse og legg inn bevilgningsinntekt i
langtidsperioden.
2. Gå inn i flipp Nye prosjekt, velg et annet prosjekt og analyse og legg
inn budsjett i langtidsperioden.
3. Gå inn i flipp Samlet og se hvordan bevilgningen er budsjettert for å
få oversikt over total bevilgning, hvor mye som ikke er fordelt samt få
oversikt på de prosjektkategoriene og prosjektene du har budsjettert
bevilgning på.
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04. Budsjettering

Info/resultat

Budsjetteringsflater
Budsjettering BOAsamspill til prosjekt
(andre prosjekt enn
avregningsprosjektet)

Budsjettering resterende, som:
- Andre inntekter
- Investeringer
- Driftskostnader

Input tillegg
Tilleggsinput:
- Plan B
- Konsolidering
- Rammekommentar

Oversikt samspill BOA-BFV
Prosjektoversikt - FA
Prosjektoversikt – Fak/VM
Aktivitetstype/aktivitet og
budsjettprosjekt
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Budsjettering – tre alternative budsjettflater
Budsjettering BOAsamspill til prosjekt
(andre prosjekt enn
avregningsprosjektet)

Budsjettering resterende, som:
- Andre inntekter
- Investeringer
- Driftskostnader

Alternativt
prosjektbudsjett

Prosjektbudsjettering
•

Tidligere brukte prosjekter og
analyser

•

Tidligere brukte prosjekter og
analyser

•

Alle prosjekter og
analyseverdier listet opp
(scrolling)

•

Viser ett prosjekt og en
analyseverdi om gangen

•

Velge plan B

•

Prosjektkommentar

Kan

Kan

Budsjettering alle
prosjekter
•
•
•
•
•

Alle prosjekter tilgjengelige
Nye
prosjekter/analyseverdier
må budsjetteres her
Viser ett prosjekt og en
analyseverdi om gangen
Velge plan B
Prosjektkommentar
Må - på nye
prosjekt
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04. Budsjettering - Prosjektbudsjettering
Velg 6-siffer k-sted og
ramme

1

Demo
Scroll
ned til k-sted
ønsket
Velg 6-siffer
prosjekt
og
analyse
og ramme

2

3

Trykk på pluss ved
kontogruppen du ønsker
å budsjettere på
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04. Budsjettering – Alternativt prosjektbudsjett
1
Velg 6-siffer k-sted,
ramme, aktivitetstype,
aktivitet, analyse

2
Trykk på knappen
Oppdater prosjektliste

Aktivitetstype
Aktivitet

Demo

3
Velg et spesifikt prosjekt fra denne
valglisten. Her er prosjekter
benyttet på dette k-stedet og
aktivitetstype/aktivitet med føringer
de tre siste årene tilgjengelig.
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04. Budsjettering – Alternativt prosjektbudsjett
1
Velg 6-siffer k-sted,
prosjekt og analyse

NB: Trykk på
oppdaterknappen ved
grønn skrift (for å
lagre) + oppdaterig av
resultatflate

Demo
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Oppgave
1.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Prosjektbudsjettering og legg inn budsjett under
Andre inntekter og Driftskostnader på et valgt k-sted, prosjekt og analyseverdi.

2.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Alternativt prosjektbudsjett og legg inn budsjett
under Andre inntekter og Driftskostnader på et valgt k-sted, prosjekt (ulikt det i oppg.1)
og analyseverdi.

3.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Budsjettering alle prosjekt og legg inn budsjett
under Andre inntekter og Driftskostnader på et valgt k-sted, prosjekt (ulikt det i oppg. 1
og 2) og analyseverdi.

4.

Gå inn på 07. Samlet budsjett, flipp Budsjett detaljert kort og lang sikt, andre
tabell Samlet budsjett fordelt på prosjektkategorier/prosjekter: Velg samme k-sted
og drill fram prosjektet og se om budsjettene for gjeldende k-sted, prosjekt og analyse
stemmer overens med det du la inn i oppg. 1-3.
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04. Budsjettering - Plan B og prosjektkommentar
Velg 6-siffer k-sted og
prosjekt

Skriv inn
prosjektkommentar
her, dvs. en
kommentar som
følger prosjekt på
valgt k-sted. Flere
linjer tilgjengelig

2a

1

Hvis prosjektet skal
settes på plan B:
Velg plan B her.
Prosjektet blir da
ikke inkludert i
budsjettet

2b
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Oppgave
1.

Prosjektkommentar
a)
b)

2.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Budsjettering alle prosjekt og legg prosjektkommentar
på et valgt k-sted og prosjekt.
Gå inn i 07. Samlet budsjett, flipp Budsjett detaljert kort og lang sikt, andre tabell Samlet
budsjett fordelt på prosjektkategorier/prosjekter: Velg samme k-sted og drill fram
prosjektet og se om du kan finne fram kommentaren igjen til høyre i tabellen.

Plan B
a)
b)

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Budsjettering alle prosjekt, velg ett prosjekt og k-sted og
merk prosjektet med plan B.
Gå inn i 08. Beslutningsgrunnlag, flipp Prioritering: Velg samme k-sted og finn igjen
prosjektet. Fjern plan B-taggingen
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Budsjettering – øvrige inputflater
Konsolidering

Mulige nye tiltak
•

•

Huskeliste for mulige nye
tiltak og prosjekter som
foreløpig ikke er
tilstrekkelig spesifisert til å
inkluderes i budsjettet

•

Rammekommentar

For justering av budsjettet
på fakultets- og
driftsenhetsnivå (FA)

•
•

Forer ikke videre

Kan

Tilleggsinput:
- Plan B
- Konsolidering
- Rammekommentar

•
Kan
(kun fakultet/
driftsenhet

Demo

For innlegging av
kommentar på rammenivå
(RD og RSO)
Tilgjengelig for alle nivå
(2-, 3-, 4-, og 6-siffer ksted)
Formål for bruk vil kunne
styres av overordnet nivå
Blir trolig
krav
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Oppgave
1.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Rammekommentar og legg inn kommentar på
årsbudsjett og langtidsbudsjett for valgt k-sted/enhet og ramme.

2.

Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Mulige nye tiltak og legg inn et tenkt nytt tiltak
som kan være aktuelt for din enhet.
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04. Budsjettering – hjelpeflaten Prosjektoversikt
Tilleggsinput:
- Plan B
- Konsolidering
- Rammekommentar

Detaljert oversikt over budsjettet
og tidligere års regnskap sortert på
prosjekt og analyse.
Formål: Oppslag underveis i
budsjetteringen
To tabeller: den øverste for
utforskning og drilling og den
nederste for overføring til excel
Mulig å velge 6-siffer k-sted
eller aggregert på 4-siffer
(instituttnivå)

Mulig å velge
ramme eller
BFV totalt
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Oppgave
Gå inn på 04. Budsjettering, flipp Prosjektoversikt FA eller Prosjektoversikt
Fak/VM og se på hvordan regnskapet og budsjettet er fordelt på din enhet.
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