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Rammeendringer, budsjettendringer og 

budsjettreguleringer i driftsbudsjettet



Agenda

• Rammeendringer opprinnelig budsjett under 
vedtaksnivå

• Administrative budsjettendringer i driftsbudsjettet

• Politiske budsjettreguleringer i driftsbudsjettet

a) Via forslag budsjettreguleringer i månedsrapport

b) Via innlegging av tiltak

c) Via import av tiltak

• Spørring: oppslag mot ønskede justeringer i 
månedsrapport

• Overføre endringer til Økonomisystemet

• Spørsmål



Rammeendringer opprinnelig 
budsjett under vedtaksnivå



Innlesing av tiltak rammeendringer i 
økonomiplanmodulen 1

Lese inn tiltak via import av tiltak, endringskode/tiltakstype 
80

Bra til masseendringer

Kan lage egen budsjettrunde for dette som knyttes til 
dokumentversjon for rammeendringer



Innlesing av tiltak rammeendringer i 
økonomiplanmodulen 2

Trenger ikke ta stilling til endringskode/tiltakskode

Synliggjøres som interne tiltak og egen kolonne i 
Rammeoppfølgingsbildet



Rammetabell Kultur i detaljering av 
budsjettbildet 2019



Omfordeling av rammer under vedtaksnivå i 
årsbudsjettmodulen

Raskere metode, men ikke egnet for detaljer

Etter detaljbudsjetteringen er ferdig kan det ha 

skjedd endringer mellom ramme og budsjett i nivåene 
under vedtaksnivå 

Åpne opp nivå og differansen mellom ramme og budsjett 
vil vises med orange varseltrekanter 

Må være i budsjettrunde knyttet til rammendringer/KST 
og stå på nivået over vedtaksnivå



Ny ramme 2020 eller endringsbeløp kan 
legges inn direkte i dette bildet



Innspill fra Ski

• Rammetabell

– God informasjon

– Lett å lese

– Detaljering

– Gjenkjennbart

– Bli kjent med kodene



Administrative budsjettendringer i 
driftsbudsjettet



Etter låsing av opprinnelig budsjettet

Alle endringer vil få et eget nummer

Endre i midterste tabell og nederste tabell i detaljbudsjettbildet

Endre i lønnsbudsjettbildet 

Registrere massendringer fra nederste tabell i begge bilder



De ulike step administrative endringer i 
driftsbudsjettet

Lag bilagsnummeret ved å velge oppe til venstre

Skriv inn navn på bilaget og trykk lagre

Legg inn endringene enten i midterste, nederste tabell 
eller i lønnsbudsjetteringsbildet

Budsjettendringer vil vises som åpen budsjettjustering 
fram til «budsjettendring ferdig».

Kan først huke av på «budsjettendring ferdig» når 
endringen er i balanse

Oversikt over alle budsjettendringer får du ved å trykke 
på «Vis budsjettendringer»

Data her kan eksporteres til excel



Endring lagt inn i midterste tabell



Differanse øk.plan og detaljbudsjett



Endringer kan legges inn i 
lønnsbudsjetteringsbildet

Slette stillinger helt, f.eks ved å nullstille stillingsprosent

Endre på periode på stillinger ved vakanser

Endring på vikarbudsjettet

Endre på årslønn ved endringer utover generell 
lønnsvekst

Endre på tillegg

Masseendring via eksport og import av fil



Endringer kan legges inn i nederste 
tabell – masse endringer

Trykk på Søk slik at du får data opp i bildet

1. Legg inn endring i kolonnen Netto endring og trykk 
lagre

2. Last ned mal, legg inn endring i endringskolonnen, 
mellomlagre filen og deretter last deretter opp filen med 
endringene  og trykk til slutt lagre



Innspill fra Ski

• Ansvar plassert hos virksomhetene

• Ulik bruk og forståelse



Innspill fra Ski

Detaljbudsjetteringsmodul

• Utførelse ute hos virksomhetene

• Åpne budsjettendringer

• Egen beskrivelse av endring

• Balanse før «budsjettendring ferdig»

• Endringslogg

• Samsvar detaljbudsjett og tildelt ramme



Innspill fra Ski

Lønnsbudsjetteringsmodul

• Kan brukes i større grad av flere

• Virksomheter med merforbruk har spesielt brukt den aktivt

• Kontrollfunksjon

• Nyttige oversikter og beregninger



Innspill fra Ski

Generelt er vi svært fornøyde med:

• Oversiktlig

• Tilpasset visning

• Periodisering



Politiske budsjettreguleringer i 
driftsbudsjettet



Politiske reguleringer – forslag fra Månedsrapport

Kan legge inn ønskede budsjettreguleringer i 
Månedsrapport sentralt og Månedsrapport 
tjenesteområde

Vil fremkomme som egen kolonne i tabeller i 
tertialrapporter

Etter vedtaket kan eventuelle endringer ift. forslaget 
legges inn i Framsikt

Deretter importeres endringene og budsjettet blir 
oppdatert



Forslag budsjettreg. sentrale poster



Forslag budsjettreg. tjenesteområdene



Web eksport av tabell i tertialrapport



Automatisk innlesing



Politiske reguleringer-Import av tiltak 
årsbudsjett

Definer egen budsjettrunde knyttet til det politiske 
vedtaket

Lages budsjettrunden i budsjettreguleringsbildet legges 
tiltaket inn automatisk i budsjettversjon 
budsjettendringer

Laste ned en excelmal, lime inn data med endringskode 
60 for budsjettendringer inneværende år, laste opp filen 
og deretter importere filen (her kan kroner velges)



Politiske reguleringer – Innlegging av 
tiltak
Definer egen budsjettrunde knyttet til det politiske 
vedtaket

Gå inn på et tjenesteområde, nederst i bildet vil du se:

Legg til rad og legg inn tiltaket. 

Endringskode 60 vil komme automatisk og det vil legge seg 
til versjon budsjettreguleringer. Kan huke av på oppdater 
neste års økonomiplan for varige endringer (endringskode 
7).

Det er også en funksjonalitet her for å laste ned mal og 
lese inn mal, som import av tiltak



Innspill fra Ski



Spørring: Oppslag mot ønskede 
justeringer i månedsrapport



Lage rapporter/spørringer



Overføring av endringer og reguleringer
til Økonomisystemet



Forhåndsvisning eksport

Eksporter kun endringer fra forrige eksport



Innspill fra Ski

Import

• God erfaring med import til Agresso 

• Gjerne varsel til superbruker ved endring

• Sømløs integrasjon på sikt



Innspill fra Ski

Rapporter

• Ferdige maler til bruk i virksomhetene

• Lett å lage gode rapporter, samtidig høy brukerterskel

• Forhåndsvisning av eksport



Innspill fra Ski

Oppsummering

• Svært fornøyd med de mulighetene Framsikt gir oss

• God erfaring med plassering av ansvar hos virksomhetene
– Ansvarliggjøring

– Eierskap og god kjennskap til egne budsjetter

– Aktivt forhold til budsjettet

– Forpliktelse til politikernes budsjettvedtak

– Merarbeid i startfasen

– Tillate feil



Innspill fra Ski

Forbedringer hos oss

• Mer bruk av verktøyet, spesielt fra rådmannsgruppen

• Kontinuerlig informasjon og opplæring 

• Flere må med

• Tilstrekkelig støtte og opplæring



Spørsmål?

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019
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