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1. GRUNDLAG

Grundlaget for budgetudarbejdelsen er ref. a. - c., gældende budgetdirektiv, udmeldte 
rammer samt MYN foreløbige aktivitetsplaner.
Budgettet skal udarbejdes efter princippet, "den der befaler, betaler". Ressourceforbrug ved 
aktiviteter, hvor der sker samvirke mellem to eller flere MYN, afholdes af hver MYN for sig. 
Er det praktisk, at én MYN gennemfører en aktivitet for flere MYN, kan budgetterne efter 
aftale reguleres MYN imellem ved overførsel af midler senest ved fjerde revurdering.

2. TIDSPLAN

2.1 Vedr. regnskabsåret 2016 og 2017:

2.1.1 Forslag til budget for 2016 og 2017 skal modtages i HJK senest 19 OKT 2015 og skal 
samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars (ikke budget 2017). HD og Det
Bornholmske Hjemmeværn fremsender deres budgetforslag til egen TR jf. egen TR 
anvisninger.

2.1.2 ODAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC 
2015.

2.1.3 HJK Årsprogram 2016 version 00X inkl. rammer udsendes DEC 2015.

2.1.4 HJV Planlægnings- og budgetseminar 2017 gennemføres 01-02 MAR 2016 på HVS.

2.1.5 Første revurdering pr. 31 MAR 2016 skal modtages i HJK senest 15 APR 2016.

2.1.6 Anden revurdering pr. 31 MAJ 2016 skal modtages i HJK senest 17 JUN 2016.

2.1.7 Tredje revurdering pr. 31 AUG 2016 skal modtages i HJK senest 15 SEP 2016.

2.1.8 Fjerde revurdering pr. 31 OKT 2016 skal modtages i HJK senest 15 NOV 2016.
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3. GENERELT

3.1. Helt ekstraordinære behov for økonomiske midler skal særskilt begrundes i indstillin-
gen til første budgetforslag, og må ikke indgå i det afleverede budget. Det kan ek-
sempelvis være særlige landsdækkende aktiviteter, større samlede øvelser eller en 
helt ny tungtvejende udgift.

3.2. HJK forventer, at der lokalt foretages en koordination af aktiviteter (eksempelvis en-
hedsuddannelse m.v.), og at aktivitetsafholdende MYN budgetterer for fællesomkost-
ninger for alle deltagere – uanset værnstilhørsforhold. De personrelaterede udgifter, 
f.eks. transport, tabt arbejdsfortjeneste m.v. budgetteres og afholdes af de personel-
afgivende MYN. Dog ved HVS aktiviteter budgetteres for alle omkostninger (eksem-
pelvis LPU). 

3.3. Under forudsætning af at nuværende profitcenter og konto i opgavekontoplanen fort-
sat er gældende, kan ordrenummer anvendt i 2015 genbruges.  

3.4. I forbindelse med oprettelse af nye ordrenumre skal opmærksomheden henledes på 
vigtigheden af anvendelse af korrekt opgavekontonummer med henblik på efterføl-
gende optagelse i virksomhedsregnskabet.

3.5. De aktivitetsbestemte områder på omkostningssiden opdeles i: 

 Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer.
 Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer.
 Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler.
 Øvrigt lagertræk.

3.6. BAM rapport (godkendelse af det interne månedsregnskab) og indsendes til HJK via 
KESDH senest den 15.hverdag i måneden efter periodeafslutning.
Rapporten indsendes månedligt med undtagelse af MAR, MAJ, AUG og OKT måned 
grundet de fastsatte revurderinger (se pkt. 2 tidsplan).

3.7. Hovedprincippet for afholdelse af omkostninger til uddannelse er aftalt mellem FKO 
og HJK (AG/Økonomirapport), således at hver part afholder egne omkostninger, så-
fremt der er et uddannelsesmæssigt udbytte for de deltagende HJV-enheder. Såfremt 
der alene er tale om markeringsstyrke, afholder den for øvelsen ansvarlige MYN alle 
udgifter.

3.8. Ovennævnte hovedprincipper om, at hver part afholder egne omkostninger, gælder 
for alle øvrige omkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem HOK og 
HJK.

4. PROCES.

4.1. Budgetteringsvejledningen findes på HJV hjemmeside.

4.2. Budgetteringen skal foretages i prisniveau 2016. Prisniveau oplyses af HJK/ODAFD.

4.3. Der skal budgetteres for finanskroner samt omkostningskroner til aktivitetsbestemte 
områder.

4.4. Budgetteringen skal foretages på ordre. 
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Da der ikke anvendes samme omkostningsartsgruppe til budgettering af finans- og 
omkostningskroner, skal budgetteringen på det enkelte ordrenummer først foretages 
på finanssiden og derefter (på samme ordrenummer) på omkostningssiden. 

4.5. Budgetordre oprettes ved anvendelse af ordreart GHK0(Golf Hotel Kilo nul).

4.6. Budgetordre (GHK0) for HJV oprettes automatisk i intervallet 700000 - 799999. Med 
mindre der er særlige begrundelser, må HJV personel kun kontere på ordrer i dette 
interval.

4.7. Ved ordreoprettelse anvendes:
- Profitcenter jf. profitcentergruppe GA34.
- Opgavekontoplan 2015.

4.8. HJK/ODAFD udmelder 2B rammer til TFR, MHD, FHD, VHD og HVS indenfor aktivi-
tetsområdet herunder delrammer på lønlignende ydelser fordelt på variable ydelser til 
fastansatte, rådighedsvederlag til frivillige og instruktørvederlag til frivillige samt en 
samlet omkostningsramme til de aktivitetsbestemte områder.
Inden for aktivitetsområdet udmeldes en delramme til lønlignende ydelser.
Detailfordeling af omkostningsrammen mellem de aktivitetsbestemte områder foran-
staltes ved TR, MHD, FHD, VHD og HVS.

4.9. På baggrund af de tildelte 2B rammer fra HJK udmelder TR 3B rammer til underlagte 
HD og DBH, samt egne sektioner mv.
Detailfordeling af rammen mellem de aktivitetsbestemte områder fastsættes af TFR.

4.10. HJK/ODAFD udmelder 3B rammer til HJK DIV og selvstændige AFD.

4.11. Rammeordre til finanskroner oprettes ved anvendelse af ordreart GHP0 (Golf Hotel 
Papa nul).

4.12. Ved oprettelse af rammeordre til finanskroner anvendes følgende opgave:
- 910000 GH-AKTIVITETSRAMME 

4.13. Den samlede omkostningsramme for de aktivitetsbestemte områder udmeldes på 
følgende omkostningsart: GRAMTRAEK.

5. BUDGETTERING

5.1. Til budgettering af finanskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJV.
Transaktionskode: KAH3.

5.2. Til budgettering af omkostningskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: 
G_BHJVMAT
Transaktionskode: KAH3. (Anvend formularbaseret)
Omkostningsartsgruppen består af følgende arter:

 G8B000: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer.
 G8D590: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer.
 336005:  Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler.
 G7B000: Øvrigt lagertræk.

5.3. Budgettering og registrering af intern afregning af sejlads foretages således
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Transaktionskode KPF6 anvendes. Der skal ”bladres” på pilene i værktøjsbjælken 
frem til layout ”FSV2005”. Følgende data skal anvendes:

- Ordre: Aktuel ordre
- Afsenderomk.sted: 158259
- AfsendAktivitetsart: G8D590 

5.4. Gældende priser og satser til brug for budgettering kan for materiel og ammunition 
udsøges via materielstamdata faneblad finansregnskab (TC: MM03), fabrik 4180.

5.5. Gældende satser for køretøjer beregnes ud fra en sammensætning af drivmiddelfor-
brug (G8DXXX), ekstern vedligeholdelse og vedligeholdelse på Forsvarets Hoved-
værksted (G8AXXX). 
Ved lån af puljekøretøjer ved det øvrige forsvar afregnes pr. time; der afregnes selv-
om køretøjet står stille - vær derfor opmærksom på ikke at låne køretøjer der skal 
stå stille længere tid (eksempelvis kørsel til og fra flerdages seminarer el. lignende). 
Aktivitetsarten er: G5Y040.
Satser for fartøjer er lig drivmiddelpris (G8D590). Følgende aktivitetsarter anvendes:

 G8A215  LVGM 4x2, AKT.FORB
 G8D215  LVGM 4x2, AKT.FORB
 G8A230  LVGL 4x4, AKT.FORB
 G8D230  LVGL 4x4, AKT.FORB
 G8A235  PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB
 G8D235  PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB
 G8A240  BUSL m moms, AKT.FORB
 G8D240  BUSL m moms, AKT.FORB
 G8A245  PERSVG L, M& 4, AKT.FORB
 G8D245  PERSVG L, M& 4, AKT.FORB
 G8A246  PVGVM
 G8D246  PVGVM
 G8A250 BUSL, PICKUP mv, AKT.
 G8D250 BUSL, PICKUP mv, AKT.
 G8A255  LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB
 G8D255  LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB
 G8A260  PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB
 G8D260  PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB
 G8A275  MC
 G8D275  MC
 G5Y040 Puljekøretøjer
 G8D590  HJV FARTØJER

DeMars satsen kan udsøges via TC: KSBT med anførelse af aktuel aktivitetsart, f.eks. 
G8A215 + G8D215 (for fartøjer, udelukkende: G8D590), årstal og version 0 samt 1 i 
perioden.

5.6. Når budgetterne fra MYN såvel ved årsopstart som ved revurdering modtages i HJK,
behandles de indledningsvis af ODAFD. Derefter afklares de med andre AFD i HJK ef-
ter følgende principper:

- Aktivitetsområdet med PLA
- Omkostningsområdet med LOGAFD

Efter endt sagsbehandling forelægges budgetterne for HJL med henblik på godken-
delse og efterfølgende udmelding af rammer. Vedrørende årsopstart sker det senest 
inden budgetåret start. 
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5.7. Øvrige budgetter såvel ved årsopstart som ved revurdering behandles i ODAFD og 
forelægges efter endt sagsbehandling for HJL med henblik på godkendelse og ef-
terfølgende udmelding af rammer.

5.8. Der skal ikke budgetteres for løn, da dette foretages centralt.

5.9. Der budgetlægges i hele hundrede kr. på primært 3-cifrede artskonti, og budgettet 
skal periodiseres.
Opmærksomheden henledes på, at det kan tage flere måneder at få en aktivitet øko-
nomisk afsluttet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med periodiseringen.
Det kan være hensigtsmæssigt at sammenligne med forbruget fra tidligere år. 

5.10. Rådighedsvederlag(RV) budgetteres på artskonto 174184.
Såfremt en mere detaljeret artsbudgettering vedr. RV ønskes, anvendes følgende 
artskonti:

- 172184 ”Feriegodtgørelse RV ved afgang 12,5 % ”.
- 173184 ”Særlig feriegodtgørelse RV 1,5 % ”.
- 174184 ”Faste tillæg, frivillige i HJV”.

RV kan efter egen vurdering enten budgetteres på et ordrenummer samlet ved di-
striktet eller på et ordrenummer pr. underafdeling.

5.11. Det maksimale beløb, der må anvendes til RV, beregnes i henhold til ref. d. og bud-
getteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto 911112.
RV betragtes som en fast lønlignende ydelse og registreres efter samme principper 
som almindelig løn. Det betyder, at forbruget til RV ikke registreres på ordrenumre 
men derimod på det omkostningssted, hvor RV modtageren er oprettet i PERSYS.
Ej forbrugte midler til RV i forhold til det beregnede maksimale beløb, der må anven-
des til RV, indgår som en del af aktivitetsrammen. 

5.12. Regional føringsstruktur (REFØ) skal budgetteres på de aktiviteter (ordrenumre), hvor de skal 
anvendes. Budgettet ses som et samlet hele under VARYD.
MYN budget for REFØ tilføjes omkostningsart 153000 (”Natpenge”) på de relevante aktiviteter 
(ordrenr.).

5.13. Budgettering af variable ydelser foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte 
aktivitet.
Der skal kun budgetteres for VARYD til egne aktiviteter, men der skal budgetteres for 
alle deltagere fra HJV uanset tilhørsforhold.
Registreringen af variable ydelser foretages på ordrenumre.

5.14. Budgettering af undervisningsbetaling (145000) foretages på ordrenummer tilknyttet 
den enkelte aktivitet.
Registreringen af undervisningsbetaling foretages på ordrenumre.

5.15. Tilpasning af aktivitetsbudgettet i forhold til rammerne såvel i årets løb (revurderin-
gerne) som ved første budgetforslag skal ske ved den lokale CH prioritering.

5.16. Kommunikationschefen skal deltage i udarbejdelsen af aktivitetsplaner og budgetter 
for informationsvirksomheden ved MYN. Enighed om aktiviteter og anvendelse af 
midler på området skal være opnået inden det samlede budgetforslag fremsendelse 
til HJK.

5.17. Udgifter til image- og hvervekampagner indgår i rammen til aktivitetsområdet og 
budgetteres under anvendelse af opgavekonto 911321.
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5.18. De samlede ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel be-
regnes i henhold til ref. e. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opga-
vekonto 911112. 
Grundlaget er styrketallet (skønnet) pr. 01 OKT året forud for budgetåret.
Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning.

5.19. Det samlede beløb til dækning af ydelser til arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt per-
sonel beregnes i henhold til ref. f. og budgetteres på artskonto 232000. Forbrug regi-
streres på artskonto 232338. 
Ordrenummer skal jf. ref. c. tilknyttes opgavekonto 911112.
Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning.

5.20. Udgifter til større samlede øvelser budgetteres ved MYN. Skiftende deltagelse i væ-
sentlige større samlede øvelser kan medføre, at MYN periodisk enten tildeles en stør-
re ramme eller tildeles en trækningsret hertil. HJK beslutter, om der kan tildeles mid-
ler helt eller delvist til større samlede øvelser.

5.21. Der skal ikke budgetteres for sneberedskab. Såfremt der har været et forbrug med-
tages dette ved revurderingen. Forbrug herefter meddeles HJK-OD7 direkte med 
henblik på regulering af rammer.
MYN der anvender pansrede mandskabsvogn (PMV) til sneberedskab og uddannelse 
skal have et ordrenummer ved det af Hærens regimenter, hvor PMV udleveres. 

5.22. Der må kun budgetteres og konteres på ordrenumre, som er tilknyttet omkostnings-
steder i gældende organisation (GA34).
Kontrol af om gamle omkostningssteder anvendes, foretages i opfølgningsrapporter 
bl.a. ved anvendelse af omkostningsstedsgruppe GA3GL.

5.23. Budgetteringsansvaret for uddannelsesaktiviteter er aftalt således med HOK:

- Udgifter til HOK ledet uddannelse af chef og stab ved TR afholdes af HOK og med-
tages ikke i forslag til HJV-lokalbudget.

- TR uddannelse af HJV MYN og enheder afholdes af HJV og medtages i forslag til 
HJV-lokalbudget.

6. KONTERING

6.1. Udgiftskontering skal foretages på 6-cifrede artskonti.

6.2. Udgiftskontering af finanskroner må kun foretages på konti medtaget i GH-ART.
NB. Det er vigtigt, at de medarbejdere som udfærdiger indkøbsordre, herunder med-
arbejdere på depoterne, bliver informeret om dette.

6.3. Uanset anvendte principper for budgettering skal udgifter/omkostninger registreres 
på lavest mulige styringsrelevante niveau. Som eksempel kan nævnes forventede 
udgifter/omkostninger, der visse steder budgetteres samlet ved distriktet. Registre-
ringen af selve udgiften/omkostningen kan foregå på et ordrenummer knyttet til den 
underafdeling, som skal belastes af udgiften/omkostningen.

6.4. Kaffe og frugt til medarbejderordningen skal konteres på ordrenummer tildelt af FES
ved anvendelse af artskonto 368221.

6.5. Over- og merarbejde samt fridage til gode budgetteres og konteres på centralt opret-
tet ordrenummer. Dette ordrenummer meddeles MYN.
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7. FORBRUGSOPFØLGNING

7.1. HJK laver månedlige opfølgninger på henholdsvis finans- og omkostningsøkonomi. 
Opfølgningen omfatter udover centrale budgetter og centrale kapacitetsomkostnin-
ger:

 Decentrale budgetter samlet
 Decentrale budgetter lønlignende ydelser
 Decentrale budgetter kørsel
 Decentrale budgetter Ammunition
 Decentrale budgetter Fartøjer
 Decentrale budgetter lagertræk

Opfølgningerne laves med henblik på kontinuerlig kontrol af budgetter og forbrug og 
samles i en månedlig ledelsesrapport.

7.2. I løbet af 2015 vil Business Intelligens (BI) rapporter erstatte DeMars rapporterne. 
Indtil dette ske skal følgende anvendes. 

7.3. Til samlet forbrugsopfølgning af finans- og omkostningskroner anvendes omkostning-
sartsgruppe: GH-TOTAL.

7.4. Til forbrugsopfølgning af finanskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-ART

7.5. Til specifik forbrugsopfølgning af lønlignende ydelser anvendes omkostningsarts-
gruppe: GH-LONLIGN.YD.

7.6. Til specifik forbrugsopfølgning af variable ydelser til fastansat personel anvendes om-
kostningsartsgruppe: GH-VARYD.

7.7. Til specifik forbrugsopfølgning af rådighedsvederlag til frivilligt personel anvendes 
omkostningsartsgruppe: GH-RV.

7.8. Til specifik forbrugsopfølgning af instruktørvederlag ydelser til frivilligt personel an-
vendes omkostningsartsgruppe: GH-INSTRUV.

7.9. Til forbrugsopfølgning af omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-
MATOMK.
Forbrugsopfølgning kan tillige underopdeles på følgende omkostningsartsgrupper:

 GH-MATOMK.KOE: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer.
 GH-MATOMK.FAR: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer.
 GH-MATOMK.AMM: Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler.
 GH-MATOMK.LAG:  Øvrigt lagertræk.

7.10. TR, MHD, FHD, VHD og HVS anvender følgende rapporter til opfølgning:
- ZHTS9 - Valgfri periode (2B)

7.11. DST (HD og DBH) samt SEK anvender følgende rapporter til opfølgning:
- ZHTS4 - Valgfri periode

7.12. Alle kan anvende følgende rapport til at følge op på om der månedsvis er overens-
stemmelse med budget og forbrug (periodisering):

- ZHTFB1 - Budget og forbrug vist pr. md.

Sagsbehandlende afdeling er Økonomi- og Driftsstyringsafdelingen.
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