
Agenda oppfriskingskurs 03.09.2015 
 

 12:45 STØTTEORDNING 

o Redigere/opprette basis informasjon på støtteordning 

o Publisere støtteordning (start/slutt dato) 

o Publiseringstekst 

o Avansert konfigurasjon av støtteordning 

o Informasjon og lenke på kommunens hjemmeside  

 KONFIGURASJON AV ARKIVFUNKSJONALITET 

o Innsendte søknader med vedlegg sendes til postmottak@*.kommune.no 

o Inkludere statisk informasjonstekst på e-postene som går til arkiv 

 LEGGE INN RAMME / BUDSJETTOMRÅDE 

o Beskrivelse av ramme 

o Rapporteringspliktig eller ikke, kraftfond er ikke rapporteringspliktig 

o KMD kapittel/post må angis på budsjettområdet 

o Opprette budsjettområde (regnskapsår) og legge inn årets bevilgning 

o Regnskapsmessige transaksjoner på budsjettområde 

 Bevilgning (disse transaksjoner vises i egen kolonne «Bevilgning») 

 Overføring 

 Årsavslutning 

 Renter  

 M.fl. 

o Regnskapsmessig flytte ledige midler fra et avsluttet år til nytt år 

 (1) legge inn negativ transaksjon tilsvarende ledig saldo gammelt år på 

transaksjonslisten til det gamle budsjettområdet 

 (2) legge inn positiv transaksjon tilsvarende beløp ovenfor på 

transaksjonslisten til det nye budsjettområdet 

 Samme prinsipp som dobbel kontering debet/kredit 

PAUSE 

  

mailto:postmottak@*.kommune.no


 

 14:00 SAKSBEHANDLING (LIVSLØPET FRA SØKNAD TIL AVSLUTTET TILSAGN) 

o Søknadsregister med FANE filtrering på prosjektstatus 

o Søknad versus tilsagn blir definert av prosjektstatus 

 Status på søknader: Ikke sendt, Sendt, Under behandling, Avslått m.fl. 

 Status på tilsagn: Innvilget, Avsluttet, Kansellert 

o FASE 1: Behandle mottatt søknad og signalisere til søker at den blir behandlet 

 (1) Tilordne en saksbehandler på saken 

 (2) Endre prosjektstatus til «Under behandling» 

o  FASE 2: Endre prosjektstatus avhengig av vedtak 

 (1) Ved avslag  

 Sett aktuell avslagsprosjektstatus  

 Produser avslagsbrev og send søker 

 (2) Ved positivt vedtak  

 Sett prosjektstatus til innvilget  

 Kontroll på godkjent kostnad-/finansieringsplan 

 Legg inn selve tilskuddsbeløp under «Fin.kilde» på korrekt ramme og 

budsjettområde 

 Produser tilsagnsbrev og send søker 

 Kontroll på KMD rapporteringsinformasjon (kategori, geografi, 

off.støtte) 

o FASE 3: Søker følger opp sitt tilsagn ved å sende inn anmodning om utbetaling 

 (1) Saksbehandler vurderer anmodning og oppdaterer status på anmodning 

 (2) Skrive ut anvisning 

 (3) Når utbetalt av kommunekasserer, oppdatere status på anmodning slik at 

den håndteres som en utbetaling på saken. 

 (4) På tilsagn som er 100% utbetalt, sett prosjektstatus til Avsluttet 

 DOKUMENTPRODUKSJON 

o Produsere Word dokumenter med automatisk flettet informasjon innlagt på saken 

o Tilpasse egne dokumentmaler 

 EKSPORT AV SØKNADS-/TILSAGNSINFORMASJON TIL EXCEL 

o Lage utvalg i søknadsregister 

o Eksportere aktuell informasjon til Excel 

o Lage PIVOT i Excel 

 15:00 

 


