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HOVEDPUNKTER – DETALJBUDSJETT NESTE ÅR  
 

Endringer i innholdet fra 2017 til 2018 er markert med rød tekst.  

 

1. Ansattportalen - brukerveiledninger/informasjon budsjett  
 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Unit4 (UBW) 

 «Planlegger (budsjett)» – Overføring av foreløpig budsjett, budsjettjusteringer og 

lokalbudsjett 

 «Exceleratormal budsjett» 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Budsjett  

 Generell informasjon - diverse budsjett (bla. detaljbudsjett) 

 

 

2. Detaljbudsjettet dimensjoner  
 

 Konto – Tjeneste -  Ansvar -  Prosjekt -  Beløp – Beskrivelse 

 Eksempel: 12001 – 51500 – 224300 – 0000 – Budsjett 2019 

 

Konto  

 Kontoer i driftsbudsjett starter på 1, eksempel konto «12001 Inventar og utstyr». 

 Kontoer i investeringsbudsjett starter på 0, eksempel konto «02001 Inventar og 

utstyr». 

 Det skal ikke budsjetteres på konto for tap på fordringer, tapt momskompensasjon, 

årsoppgjørs-disposisjoner mm. Slike kontoer brukes kun i forbindelse med føringer i 

regnskapet.   

 

Tjeneste 

 Aktiv bruk av neste års KOSTRA-veileder anbefales for mest mulig korrekt budsjettering 

(de tre første sifrene i en tjeneste, tilsvarer funksjoner i KOSTRA). 

 Sjekk også eventuelle KOSTRA-endringer fra et år til et annet.  

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen/id551573/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/kostra/kostra-endringer/
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Ansvar 

 Vurder om ansvarsdimensjonen brukes som et hensiktsmessig verktøy i 

økonomistyringen. 

 

Prosjekt 

 Prosjektdimensjonen skal alltid fylles ut.  

 I budsjett uten bruk av prosjekt registreres «0000» i prosjektdimensjonen (I Excel  

registreres prosjekt 0000 ved å taste: ‘0000) 

 

Beløp 

 Beløp = 0 skal ikke forekomme i budsjettet. 

 Alle budsjettall skal avrundes til nærmeste hundre kroner. Bruk formel i Excel for 

avrunding: =AVRUND (beløp;-2) 

 Utgifter budsjetteres med positivt fortegn (+) og skal kun forekomme på utgiftskontoer, 

kontoklasse < 16*. 

 Inntekter budsjetteres med negativt fortegn (-) og skal kun forekomme på 

inntektskontoer, kontoklasse > eller lik 16*. 

 Kontroller av utgiftskonto kto. 14290 «Mva på vederlag» har motpost på inntektskonto 

17290 «Kompensasjon for Mva». Sum skal være = 0 i endelig budsjett.  

 

Beskrivelse 

 Informativ tekst skal alltid fylles ut i budsjettfila. 

 Ved utarbeiding av detaljbudsjett neste år kan eksempelvis «Budsjett 20xx» være en 

relevant beskrivelse av innhold.  

 

3. Kapitalutgifter – renter og avdrag  
 

 Kapitalutgifter som dekkes av virksomheten budsjetteres på KOSTRA-art 880 Interne 

finansieringstransaksjoner, og virksomhetens ansvar: 

 Renteutgifter:  

Konto: 15004 Renteutgifter sektorene 
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Tjeneste: 88010 Interne finansieringstransaksjoner netto 

 Avdragsutgifter:  

Konto: 15104 Avdragsutgifter sektorene 

Tjeneste: 88010 Interne finansieringstransaksjoner netto  

 

 Økonomisenteret avstemmer budsjett og regnskap for disse kontoene og gir beskjed til 

virksomhetene ved endringer av beløp som skal budsjetteres (Økonomisenteret 

regnskapsfører endelige avdrag og renter i forbindelse med årsavslutningen). 

 

4. Bruk av Exelerator ved innlesing av detaljbudsjett 
 

 Ved overføring av budsjett til «Exceleratormal budsjett», velges «Lim inn verdier» (du 

unngår da å kopiere formler og annet som kan bidra til feilmeldinger ved innlesing av fil 

til Unit 4).  

 Brukerveiledning finnes på ansattportalen (Jf. pkt. 1 i denne veiledningen). 

 

5. Korrigering i budsjettforslag, versjon 20xxF 
 

 Korrigeringer i importert budsjett kan gjøres på flere måter: 

 Sentralt ansatte (fylkeshuset): 

Korrigeringer kan gjøres i importert budsjett ved å endre direkte i rad som det er 

oppdaget feil i. Det er dermed ikke behov for å opprette nye rader for å endre det som er 

feil (jf. omposteringer i regnskap).  

 Åpne Unit 4 > Planlegger > Transaksjonsregistrering > registrer tjeneste/ansvar det skal 

korrigeres i. 

 

 Videregående skoler (og andre): 

Importert budsjett i versjon 20xxF kan slettes (av sentralt ansatt), og deretter kan korrekt 

fil importeres ved bruk av «Exceleratormal budsjett».   
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HOVEDPUNKTER – ÅRSAVSLUTNING BUDSJETT OG REGNSKAP 
 

1. Ansattportalen - brukerveiledninger/informasjon regnskap  
 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Unit4 Brukerveiledninger 

 Brukerveiledninger regnskap - Unit 4 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap 

 Generell informasjon - diverse regnskap (blant annet årsavslutning) 

Fra november 2016 har Troms fylkeskommune benyttet direkte postering av hovedboksbilag i Unit 4 Web. 

Brukerveiledning finnes i Ansattportalen, «Web Hovedbok (eBilag)». 

 

       Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap > Anordning 

 Kort om anordningsprinsippet og beste estimat (periodisering til riktig regnskapsår) 

 

 

 

2. Fordeling av utgifter mellom virksomheter – internt 
 

 Fordeling av utgifter kan håndteres på flere måter, og i KOSTRA-veilederen anbefales det 

at man som hovedregel foretar en direkte postering (altså en fordeling av den enkelte 

utgiften, slik at de riktige funksjonene debiteres umiddelbart). 

 Se KOSTRA-veileder for ytterligere informasjon om fordelingstekniske løsninger. 

 

 

3. Sentral kontroll – rett tjeneste på rett ansvar 
 

 Sjekk tjenester mot ansvar, og omposter dersom det er regnskapsført på tjenester som 

ikke skal brukes innenfor eget ansvarsintervall. Den som «eier» ansvaret «eier» 

problemet og er ansvarlig for at det omposteres så raskt som mulig.  

 Åpne Unit 4 > Rapporter > Budsjettoppfølgingsrapporter > Detaljer > B006 – B-kontroll 

tjeneste > Angi eget ansvarsområde og la tjenestedimensjonen være blank 

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/unit4-ubw/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/
http://www.tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/bokfoeringsregler/anordning/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen/id551573/
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 Ved ompostering på driftskonto er det viktig å registrere bruttobeløp (fakturabeløp 

inkludert moms) og riktig avgiftskode. På bakgrunn av dette beregnes og fordeles utgift 

og mva-kompensasjon på riktig konto automatisk.   

 Ved behov for ompostering på lønnskonto (konto 10000-10999 + 116*), kontaktes PO 

v/lønn for korrigering direkte i lønnssystemet.  

4. Kontoer som kun brukes i budsjett  
 

 Ved årsslutt skal det ikke forekomme verken budsjett eller regnskapsføringer på kontoer 

som vist i tabell nedenfor.  

 Åpne Unit 4 > Rapporter > Budsjettoppfølgingsrapporter > Detaljert > Eks B001-K – B-

kontroll konto/tjeneste (kontokomb) > velg konto som skal sjekkes  

 

Konto Beskrivelse 

14910 Lønnsøkning (budsjett) 

14921 
Til disposisjon styre/utvalg 
(budsjett) 

14924 
Disponibelt til øremerkede tiltak 
(budsjett) 

14929 Andre ufordelt midler (budsjett) 

18990 Teknisk inntektspost 

 

 Kontoklasse 149xx Ufordelte budsjettmidler - budsjettmidler fordeles utover året. 

 Konto 18990 Teknisk inntektspost  

Kontoen bør brukes minst mulig, eventuelt beløp budsjettert her bør så raskt som mulig i 

budsjettåret, reguleres mot øvrig budsjett (Kan være innsparinger som ikke er fordelt når 

budsjettet utarbeides).  

 

5. KOSTRA-funksjoner og tjenester som kun brukes i budsjett 
 

 Budsjettmidler på funksjon 490 Interne serviceenheter (tjenestene 49010, 49030 og 

49040) brukes hovedsakelig til fordeling utover året. 

 Tjeneste 54000 Fellestjeneste studieretninger (kun budsjett), på ansvarsdimensjon, til 

utdanning, 220000 – 229999. 
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6. Ansattportalen – Mva-kompensasjon  
 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap > MVA/Moms  

 Brukerveiledning/informasjon – MVA/Moms 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap > MVA/Moms > 

Kontroll av koder for mva-komp 

 Brukerveiledning – kontroll av mva-kompensasjon 

 

 

 

 

Mva-kompensasjon - konto 14290/17290 og 04290/07290 
 

 Kontroller annenhver måned at faktura på eget ansvarsområde er kontert med korrekt 
mva-kode i drift og investering. 

 Tapt mva-kompensasjon utgiftsføres/belastes det enkelte ansvarsområde 
(virksomheten). 
 
 

Avgiftskode Mva-kompensasjon 

A 25 % drift 

B 15 % drift 

C 12 % drift 

D 25 % investering 

E 15 % investering 

F 12 % investering 

T Tjenester kjøpt fra utlandet (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/mva-moms/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/mva-moms/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/mva-moms/kontroll-av-koder-for-mva-komp/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/mva-moms/kontroll-av-koder-for-mva-komp/
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Kontoer uten rett til kompensasjon for merverdiavgift 

 En rekke kontoer er sperret for bruk av avgiftskoder i Unit 4 (Bruk avgiftskode = 0):  

  

Konto drift Beskrivelse 

11170 Bevertning 

11262 Velferdstiltak ansatte 

11266 Erkjentlighetsgaver 

11269 Andre velferdstiltak 

11410 Reklameutgifter 

11430 Representasjon, gaver ol. 

11952 * Eiendomsskatt 

12003 Kunstnerisk utsmykning 

15001 Renteutgifter 

15003 Morarenter 

Konto inv. Beskrivelse 

01262 Velferdstiltak ansatte 

02004 Kunstnerisk utsmykning 

05003 Morarenter 

 

 Konto 11952 * Eiendomsskatt skal føres på KOSTRA-funksjon 421 Forvaltningsutgifter.  

 

Tjenester og ansvar uten rett til kompensasjon for merverdiavgift 

 Det skal ikke budsjetteres med konto 14290/17290 mva- kompensasjon på tjenester og 

ansvar som vist i tabell nedenfor. 

 Feilkonteringer i regnskapet må omposteres så raskt som mulig (jf. jevnlige kontroller av 

kontering mva-kompensasjon). 

 

Tjenester Beskrivelse 

460xx 
Flere tjenester under funksjon 460 
f.eks. boliger, tomgang mv. 

710xx 
Fylkeskommunal 
næringsvirksomhet 

77290 Troms fylkeskultursenter 

77295 Troms fylkeskultursenter 

Ansvar Beskrivelse 

660030-
660039   Troms fylkestrafikk (TFT) 
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7. Ansattportalen – Investeringsbudsjett /regnskap  
 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Budsjett > 

Investeringsbudsjett  

 Brukerveiledning/rutine – kjøp av varige driftsmidler 

 Mal – Overføring fra drift til investering 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap > 

Investeringsregnskap  

 Informasjon – Hva er en investering? 

 

 

 

 Overføring av budsjettmidler fra drift til investering, og regnskapsføring av konto 

15700/09700 bør gjøres så raskt som mulig etter at investering er gjennomført. På den 

måten vil driftsbudsjettet være oppdatert ved løpende budsjettoppfølginger, og det vil 

også medføre færre transaksjoner å gjennomføre i forbindelse med årsavslutningen.  

 

Registrering og avstemming konto 15700/09700 Overføring mellom drift og investering  

 Dersom konto 15700/09700 registreres samtidig med attestasjon av faktura i 

investeringsregnskapet, brukes alltid avgiftskode = 0.  

 Dersom konto 15700/09700 registreres i etterkant av attestasjon av faktura, benyttes 

direkte postering av hovedboksbilag i Unit 4 Web. Brukerveiledning finnes i 

Ansattportalen, «Web Hovedbok (eBilag).  

 

 I forbindelse med årsavslutningen skal alltid konto 15700 Overføring til 

investeringsregnskapet avstemmes mot konto 09700 Overføring fra driftsregnskapet.  

 Kontroller gjøres både i budsjett og regnskap og på drift og investering. Budsjett skal 

stemme med budsjett, og regnskap skal stemme med regnskap (I budsjett avrundes 

beløpene til nærmeste hundre kroner, mens i regnskap skal beløpene stemme overens 

med eksakt beløp på faktura). 

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/budsjett/investeringsbudsjett/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/budsjett/investeringsbudsjett/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/investeringsregnskap/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/økonomi/regnskap/investeringsregnskap/
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8. Ansattportalen – Prosjektbudsjett, avsetning og bruk av fond, bundne og 
ubundne (disposisjonsfond) 

 

 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Budsjett > Prosjektbudsjett  

 Rutine – Prosjekter og eksternt finansiert virksomhet 

 Brukerveiledning prosjekter – eksterne/interne midler 

 Mal – Prosjektbudsjett i drift 
 

Tromsfylke > Ansattportal > Støttefunksjoner > Økonomi > Regnskap > 

Prosjektregnskap 

 Rutine – Avsetning/bruk bundne driftsfond 

 

 

 

Avsetning til fond – bundne og ubundne (disposisjonsfond) 

 Forventning om mindreforbruk knyttet til midler fra eksterne tilskuddsgivere bør 

budsjetteres senest ved årets siste budsjettoppfølging (oktober), jf. brukerveiledning 

prosjekter – eksterne/interne midler.  

 Ved årsslutt skal mindreforbruk på regnskap settes av på bundet fond dersom tilsagn gir 

anledning til det (alternativt skal midlene returneres til tilskuddsgiver). 

 Avvent avsetning av bundet fond til alle årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapsført (sjekk 

frist i intern kalender for Årsavslutning). 

 Avsetning til bundet fond registreres direkte i Unit4 Web, se brukerveiledning «Web 

Hovedbok (eBilag)». 

 Vedlegg økonomisk rapport fra Unit 4 Web > Rapporter > 

Budsjettoppfølgingsrapporter > Detaljert > Velg rapport B-002-B.kontroll 

prosjekt/ansvar 

 Tilsagnsbrev fra tilskuddsgiver 

 

 Avsetning av ubundne fond (fylkeskommunale midler) skal alltid budsjetteres, og må i 

tillegg godkjennes av Fylkestinget hvert år. Vedtak om avsetning av ubundne fond følges 

opp av Økonomisenteret etter avholdt fylkesting.   

 

 

http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/prosjektbudsjett/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/budsjett/prosjektbudsjett/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/prosjektregnskap/
http://tromsfylke.no/ansattportal/stoettefunksjoner/%C3%B8konomi/regnskap/prosjektregnskap/
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Bruk av fond – bundne og ubundne (disposisjonsfond) 

 Forventning om bruk av bundet fond bør budsjetteres senest ved årets siste 

budsjettoppfølging som går til fylkestinget (oktober), jf. brukerveiledning prosjekter – 

eksterne/interne midler. 

 Ved årsslutt skal det brukes av fond i forhold til regnskapsført forbruk. 

 Avvent bruk av bundet fond til alle årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapsført (sjekk frist i 

intern kalender for Årsavslutning). 

 Sjekk at avsatte midler blir inntektsført og brukt til formålet de er avsatt til. Dette gjelder 

finansiering av utgifter både i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet.  

 Bruk av fond registreres direkte i Unit4 Web, se brukerveiledning «Web Hovedbok 

(eBilag)». 

 Vedlegg økonomisk rapport fra Unit 4 Web > Rapporter > 

Budsjettoppfølgingsrapporter > Detaljert > Velg rapport B002-B.kontroll 

prosjekt/ansvar. 

 

 Bruk av ubundne fond (fylkeskommunale midler) skal alltid budsjetteres, og må i tillegg 

godkjennes av fylkestinget hvert år. Vedtak om bruk av ubundne fond følges opp av 

Økonomisenteret etter avholdt fylkesting.  

 


