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Opplæring: praktisk budsjettarbeid



Agenda

• Legge opprinnelig/revidert budsjett

• Innlesning fra fil i detaljbudsjettering

• Spørsmål



Den store sammenhengen – budsjett

• Hvorfor bruker vi så mye ressurser på budsjetter?
• Planlegge

• Kjenne begrensninger og muligheter/prioriteringer (dine og andres)

• Legge et godt grunnlag for rapportering/oppfølging -> ny planlegging

Et verktøy for å finne ut mer om hvilke muligheter din virksomhet 
har for å produsere tjenester til innbyggerne



Opprinnelig/revidert budsjett

• Opprinnelig budsjett
– Detaljering av økonomiplanen

– Nullpunkt

• Revidert budsjett
– Korreksjoner 

– Realendringer

– Eksempel: lønnsoppgjør

– Nye vedtak (tertial)

Gjør vi en god jobb her blir det 
lettere å forstå behov og 
resultater



Praktisk budsjettarbeid



Hvor legger jeg opprinnelig budsjett?

• Hvordan har rammen min endret seg siden i fjor?
• Budsjettforslag
• Kolonnevalg
• Legge inn poster

• På tidligere brukte kontoer
• På nye kontoer

• Masseperiodisering
• Merke budsjettforslag som ferdig

• Detaljer på kurs i morgen kl. 12.30 - 13.15



Hvor legger jeg inn endringer (revidert 
budsjett)?

Budsjetteringen i revidert budsjett er nesten helt lik budsjetteringen i opprinnelig budsjett. De viktigste 
praktiske forskjellene er: 

• Du må åpne en budsjettjustering før du kan begynne å gjøre endringer. Endringen må balansere før du 
kan lagre:

• Du kan ikke lenger bruke «Forslag til budsjett»

• Du kan følge budsjettendringer (se endringene som har skjedd – hvem, hva og hvor)



Lese inn fra fil

Du kan lese inn fra fil både i opprinnelig og revidert budsjett. Det gjøres fra tabellen «Budsjettregistrering» 
nederst i bildet. 

Begrens søket ditt slik at du ikke trenger å forholde deg til deler av budsjettet du ikke skal forholde deg til nå.

Trykk «Søk», og eksporter resultatet. 



Lese inn fra fil

Skriv inn endringsbeløpet i kolonnen «Endring»,
og last opp filen ved å trykke på importknappen:
Da får du se endringen(e) du har gjort i skjerm:



Spørsmål?
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