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1 Om forvaltningsløsningen 

1.1 Om løsningen 
Løsningen har departementene og særlig etatsstyrere som sin målgruppe. Datagrunnlaget er det 
samme som finnes i statsregnskapet.no, men med tillegg av bevilgningene som er gitt. Løsningen 
har sterkt utvidet funksjonalitet. Eksempelvis kan en fritt velge inneværende år eller aktuelle år 
bakover i tid. Videre kan en se inneværende års perioder, noe som ikke er mulig 
i statsregnskapet.no. 

1.2 Innhold 
Overordnet er løsningen delt inn i seks hovedområder: 

OMRÅDE SIDER BESKRIVELSE 

Oversikt 

 

 

 

Overordnet oversikt over ditt 
departement med tilhørende 
kapitler og virksomheter, 
samt mulighet til å få en 
oversikt over 
enkeltvirksomheter. 

Bevilgningsoppfølging 

 

 

 

Innsikt i regnskapsført beløp 
mot bevilget beløp, per 
programområde, 
programkategori, kapittel 
eller post. 

Fullmaktsoppfølging 

 

 

 

 

Få oversikt over andre 
departementers forbruk på 
egne kapitler og dine 
virksomheters føringer på 
andres kapitler. 

Kapittelanalyse 

 

 

Flere analysemuligheter rundt 
kapittel/post: sammenligne to 
eller flere, se på relasjoner 
mellom kapittel og artskonto 
eller se på ulike prognoser. 

http://statsregnskapet.no/
http://statsregnskapet.no/
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OMRÅDE SIDER BESKRIVELSE 

 

 

Sammenligning 

 

 

 

 

Sammenlign virksomheter 
med utgangspunkt i ulike 
ferdig definerte nøkkeltall, 
eller bruk kontoplan og 
artskonto for sammenligning. 

Rapporter 

 

 

 

 

Standard rapporter som 
inngår i dagens månedlige 
utsendelse fra DFØ og 
mulighet for utforske 
datasettet nærmere. 

 

1.2.1 Mest relevant innhold for etatstyrer 
De mest relevante sidene for deg som etatstyrer er følgende: 

• Virksomhetssiden: Få en oversikt over din virksomhet og regnskapsført beløp hittil i år 
mot hittil i fjor på både kapitler, poster og artskonto. 

• Bevilgningsoppfølging: Følg opp dine kapitler eller poster mot bevilgning. Hvor stor andel 
er brukt hittil i år, hvilke kapitler og poster har høyest og lavest forbruk mot bevilgning osv. 

• Fullmaktsoppfølging virksomhet: Få en oversikt over hvilke føringer (hvis noen) din 
virksomhet har gjort på andre departementers kapitler. 

• Fullmaktsoppfølging kapittel: Få oversikt over hvem andre (hvis noen) som «benytter seg 
av» dine kapitler. 
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• Prognose: Se på hvordan utviklingen kan se ut for dine kapitler og poster gitt forbruk hittil 
i år og trender fra tidligere år. 

1.3 Noen nøkkeltall og begreper  
NØKKELTALL/BEGREP BESKRIVELSE 

Beregnet bevilgning hittil i år Tar utgangspunkt i årets totale bevilgning (inkl. overføringer) og 
fordeler denne flatt utover året, dvs. årets totale bevilgning delt 
på 12 ganget med antall måneder hittil i år (/maks valgte 
periode). 

Total bevilgning Summen av overført fra i fjor og inneværende års bevilgning, 
inkludert eventuelle endringer utover året. 

Bevilgning for virksomheter Husk at vi ikke har bevilgningsdata på virksomhetsnivå. 
Dersom en virksomhet velges, vil ikke bevilget beløp påvirkes 
av dette.  

For eksempel i en tabell som viser regnskapsført beløp og 
bevilget beløp per kapittel, vil det regnskapsførte beløpet vise 
virksomhetens føringer, mens bevilgning viser total bevilgning 
per kapittel. 

 

Alle øvrige begreper og nøkkeltall er detaljert beskrevet i statsregnskapet.no. Ved behov for 
nærmere forklaringer finnes beskrivelsene der. 

1.4 Generelt om bruk av løsningen – noen tips 

1.4.1 Nettleser 
Vi anbefaler å bruke Chrome og ikke Internet Explorer som nettleser. Vi har oppdaget noen 
problemer i løsningen ved bruk av Internet Explorer. Vi jobber med å løse disse.  

Kjente problemer i Internet Explorer per desember 2018: 

• De to grafene som viser kapitler med høyest og lavest forbruk på startsiden, vises ikke. 
• Feil font i hele løsningen. 

1.4.2 Navigering 
Fra startsiden kan du navigere til ønsket side ved å klikke på ikonene. For å navigere mellom sider i 
løsningen, kan du gå tilbake til startsiden med knappen øverst til høyre på alle sider.  

http://statsregnskapet.no/
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Alternativt klikk på nedtrekksmenyen øverst til høyre eller bruk pilene til å navigere frem og tilbake 
mellom sidene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! Vær oppmerksom på at det i noen av ikonene på startsiden ligger handlinger (automatiske filtre 
som settes eksempelvis), slik at ved å bruke nedtrekksmenyen vil disse handlingene ikke inntreffe. 

1.4.3 Filtrering 
Filtre kan settes ved å klikke på filterobjekter eller ved å klikke i tabeller eller grafer. 

Filtre du har satt vil være synlig på den øverste (mørkeblå) linjen på alle sider.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Filtrene kan når som helst fjernes, ett eller alle samtidig, og i uavhengig rekkefølge (det er ikke 
nødvendig å følge bestemte hierarkier): 

• Fjerne ett filter: Klikk på x bak filteret  

• Fjerne alle filtre:  

• Gå frem eller tilbake til forrige valg:  



Brukerveiledning for forvaltningsløsningen   

Periodevalg gjøres i filterobjektene vist nedenfor. 

 
 

1.4.4 Datarelasjoner og assosiasjoner 
Assosiasjoner illustrert ved grønn, hvit, grå: I Qlik er alle data assosiert med hverandre. Dette 
innebærer at når man klikker på noe, endres visningen i det man ser til å representere det man har 
klikket på. Farger i filterbokser er med på å illustrere denne sammenhengen.  

Periodefilteret (bildet over) illustrerer dette ved at det man har valgt (her: 2018) blir grønt, det som 
assosieres med det som er valgt (her: månedene jan-sept) blir hvitt, og det som ikke assosieres 
vises i grått. Det er to nyanser av grått, der lys grå illustrerer alternative valg gitt andre filtre som er 
satt, mens mørk grått innebærer at det valget man har gjort ikke kan kombineres med de mørke 
grå verdiene (her: det finnes ikke data for oktober, november og desember i 2018, derfor vises 
disse i mørk grått, men man kan fint velge å se på 2017 eller tidligere år siden vi her har data for 
alle måneder.)  

Departement vs. Eierdepartement: Det er viktig å være klar over hvordan filtrering på 
Departement fungerer som filter i løsningen, da vi har to ulike departementsdimensjoner 
(Departement = eier av kapittel og Eierdepartement = eier av virksomhet) som vil filtrere data i 
løsningen ulikt avhengig av hva man velger. Dersom man velger sitt Departement, vil sum beløp for 
alle kapitler som departementet eier vises, uavhengig av hvilke virksomheter som har ført på disse. 
På samme måte vil valg av sitt Eierdepartement påvirke beløp som vises slik at kun føringer som 
egne virksomheter har gjort vil vises, uavhengig av hvilket kapittel virksomhetene har ført på.  

Eksemplet nedenfor viser relasjonene mellom data når man klikker på de ulike dimensjonene. Som 
beskrevet under assosiasjoner ovenfor, blir det som er valgt grønt, det som assosieres med det 
som er valgt blir hvitt, alternative valg gitt dine valg blir lysegrå og det som ikke assosieres (ikke har 
relasjon med) det du har valgt, blir grått. 
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Eierdepartement: Her ser vi at Barneombudet har føringer på Finansdepartementets og Helse- og 
omsorgsdepartementets kapitler i tillegg til sitt eget. Vi ser også hvilke kapitler og poster det gjelder, samt 
hvilke kontoklasser, kontogrupper og artskonti som er brukt (hvitt). Virksomhetene i lysegrått tilhører også 
Barne- og likestillingsdepartementet og vises derfor i lysegrått. 

 

Departement: Dersom vi velger departementet som eier av kapitler og velger kapitlet 0848 – Barneombudet, 
ser vi relasjonene til Eierdepartement og Virksomhet, samt kontoplan på grunn av fargene grønn, hvit og grå. 

I løsningen er det på noen sider lagt inn muligheten til å velge Eierdepartement i stedet for 
Departement. Valg i denne dimensjonen vil havne på oversikten over dine valg øverst på siden. 
Dersom du navigerer til andre sider (uten å bruke knappene «Startsiden» og klikke på ikonene på 
Startsiden), vil dette valget følge med videre, og det er viktig å ha et bevist forhold til hva du har 
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valgt og hva som vises på siden. Du kan når som helst nullstille ved å klikke på krysset til høyre for 
filtrene du har satt øverst på siden. 

I utgangspunktet henger alle data og filtre som settes i Qlik sammen. Et unntak er siden «Oversikt 
departement». Her ønsker vi å vise både informasjon om departementets kapitler og 
departementets virksomheter. Her styres dette ved at vi instruerer tabellene som viser 
virksomhetene til å tolke Departementfilteret som Eierdepartemenet. Det vil si at for kapittel/post 
beregnes sum beløp med utgangspunkt i at Departement=Valgt i departement (vanlig relasjon), og 
for virksomhetene beregnes sum beløp med utgangspunkt i at Eierdepartement= Valg i 
departement i Departementsdimensjonen.  

1.4.5 Annen funksjonalitet 
Flere visninger: I noen grafer finnes det flere alternative visninger representert ved faner (eks. 
Akkumulert, Per måned, Per år osv.). Klikk på fanene og se andre fremstillinger av data relatert til 
det temaet som belyses på siden. 

 

      
 

 
 

Tips for funksjonalitet i en tabell:  

• For å sortere en tabell (gjelder ikke pivottabeller), klikk på ønsket kolonne for sortering. 
• Kolonnebredder kan justeres etter eget ønske direkte i tabellene (hold markøren mellom 

kolonneoverskrifter). 
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Alle objekter kan maksimeres ved å klikke på pilene som kommer til syne i høyre hjørne:  
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2 Funksjonalitet på sidene 

2.1 Startside 
Startsiden gir en oversikt over innholdet i løsningen. Hvert ikon den øverste linjen representerer et 
hovedområde. Ved å velge et av områdene får man opp oversikt over sidene i den gruppen man 
har valgt og man kan navigere til ønsket side ved å klikke på ikonene. Fargen på ikonene illustrerer 
type innhold på sidene og hvilket hovedområde de tilhører (ref. 1.2 Innhold), slik at sider med 
liknende innhold har samme farge. 

 

Små ikoner nede i høyre hjørne av noen av ikonene viser om det er fokus på departementets  

kapitler:  … eller virksomheter:     (og hvilken gruppering av data 
gjennom hhv. kapitlets departement eller virksomhetens departement – ref. pkt. 1.4.3). 

 

På alle andre sider er det en «Tilbake til startsiden»-knapp slik at 
man enkelt kan gå tilbake til startsiden og starte på nytt. 
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2.2 Oversikt Departement 

2.2.1 Om siden 
Oversikt Departement gir en oversikt over både departementets kapitler/poster og 
departementets virksomheter. På den ene siden er det fokus på å gi et statusbilde på hvordan 
departementet ligger an hittil i år i forhold til bevilgning per kapittel/post, og på den andre, 
hvordan virksomhetene til departementet ligger an i forhold til samme periode i fjor. Siden er ment 
å raskt kunne bidra til å identifisere avvik som bør sjekkes nærmere, og det er link til andre 
relevante sider nederst på siden. 

 

 

Den venstre delen av siden har fokus på kapittel/post. Dvs. alle departementets kapitler, 
uavhengig av hvilken virksomhet som har ført på disse. Den høyre delen har fokus på 
departementets virksomheter, uavhengig av hvilke kapitler disse har ført på. 

2.2.2 Innhold og funksjonalitet på siden 
OBJEKT BESKRIVELSE 

 

Viser hvor stor prosentandel av årets totale 
bevilgning (inkludert overført) som er 
brukt hittil i år.  

Dvs. regnskapsførte utgifter hittil i år delt 
på Årets totale bevilgning 

 

Regnskapsførte utgifter hittil i år på 
departementets utgiftskapitler. (Teller i 
speedometer over) 
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Årets totale bevilgning på departementets 
utgiftskapitler, inkludert overført bevilgning. 
(Nevner i speedometer over) 

 

En beregnet bevilgning hittil i år (Årets totale 
bevilgning/12*antall måneder hittil i år) for 
alle inntektskapitler minus regnskapsførte 
inntekter hittil i år. Gir en indikasjon på 
hvordan departementet ligger an gitt en flat 
lineær fordeling (1/12 pr mnd) av bevilgning 
gjennom året. 

 

Regnskapsførte utgifter hittil i år mot i fjor 
per måned. Beløp i millioner kr. 

 

Viser regnskapsført beløp (sum av alle 
kapitler – både inntekts- og utgiftskapitler) 
hittil i år, årets totale bevilgning (inkl. 
overført), samt tall sammenlignet med 
hittil i fjor. 

Ved å klikke på en rad i tabellen vil du 
drille ned til kapitler og evt. videre ned til 
underliggende poster. Klikk på 
kolonneoverskriften for å sortere etter 
ønsket kolonne. 

 

Viser hvor stor prosentvis endring 
virksomhetene totalt sett har hatt i 
utgiftene i forhold til i fjor. Dvs. 
regnskapsførte utgifter hittil i år delt på 
regnskapsførte utgifter hittil i fjor. 

 

Virksomhetenes regnskapsførte utgifter 
hittil i år, også inkludert nettobudsjetterte 
virksomheters kostnader. 

 

Virksomhetenes regnskapsførte utgifter 
hittil i fjorx, også inkludert 
nettobudsjetterte virksomheters 
kostnader. 
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Viser hvor stor prosentvis endring 
virksomhetene totalt sett har hatt i 
inntektene i forhold til i fjor. 

 

Tabellen viser alle virksomheter som 
tilhører valgte departement med tre 
nøkkeltall: Virksomhetenes regnskapsførte 
utgifter hittil i år og hittil i fjor, også 
inkludert nettobudsjetterte virksomheters 
kostnader, samt prosentvis endring i 
utgiftene/kostnadene i forhold til i fjor. 

 

2.2.3 Eksempler på bruk av siden 
• Få oversikt over kapitler med store avvik (høyt/lavt forbruk) i forhold til bevilget beløp hittil 

i år: Grafene «Utgiftskapitler med høyest/lavest % forbrukt av bevilgning» 
• Klikk på en programkategori og se nøkkeltall for dette med underliggende kapitler: Når du 

klikker på en programkategori endres alle grafer og tabeller på siden til å vise tall for denne 
kategorien. Tabellen driller automatisk ned til relevante kapitler.  

• Dersom du gjør funn, klikk deg videre til en annen side for nærmere analyse, eksempelvis 
Bevilgningsoppfølging, Prognose eller kapittel-analyse-siden. De valgene du har gjort på 
denne siden vil være gyldig på de andre sidene du navigerer til. 

2.3 Oversikt Virksomhet 

2.3.1 Om siden 
På denne siden er tanken at man velger én virksomhet for å få oversikt over alle føringer denne 
virksomheten har hatt hittil i år sammenlignet med i fjor, både per kapittel og post, og per 
kontoklasse, kontogruppe og artskonto.  

Når en virksomhet velges, vil alle tabeller og grafer vise tall for den valgte virksomheten. Her vil 
man også kunne se sammenhenger mellom kapittel/post og hvilke artskonti beløpene er ført på.  
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OBJEKT BESKRIVELSE 

 

Viser noen utvalgte nøkkeltall for 
valgte virksomhet med beløp hittil 
i år og prosentvis avvik fra i fjor. 

 

Viser totalt beløp ført på 
utgiftskapitler og inntektskapitler, 
samt prosentvis avvik fra i fjor. 

 

Utgifter per måned i år mot i fjor 
viser sum av alle utgiftskapitler 
representert i utvalget. 
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Inntekter per måned i år mot i fjor 
viser sum av alle inntektskapitler 
representert i utvalget. 

 

Viser totale inntekter mot totale 
kostnader per år, og viser også her 
sum av alle inntekts- og 
utgiftskapitler representert i 
utvalget. 

 

Viser regnskapsførte tall hittil i år 
per valgfri dimensjon 
(Programområde, Kapittel eller 
Post). 

Tabellen viser tall sammenlignet 
med hittil i fjor, og den siste 
kolonnen viser den valgte 
perioden (dvs. hvis du har valgt 
september måned, vil denne 
kolonnen vise beløp for 
september. De andre kolonnene 
viser alltid akkumulerte tall hittil i 
år – t.o.m september i dette 
tilfellet). Det er også mulig å vise 
eller skjule informasjon om 
kapitlets totale bevilgning (dvs. 
ikke fordelt ned på 
virksomhetsnivå), samt hvor stor 
andel av denne som er brukt og 
hvor mange virksomheter som har 
hatt føringer på det enkelte 
kapittel. 
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Viser regnskapsførte tall hittil i år 
per kontoklasse, kontogruppe og 
artskonto sammenlignet med hittil 
i fjor. Den siste kolonnen viser den 
valgte perioden (som beskrevet 
over).  

Klikk på pluss (og minus) for å 
ekspandere (kollapse) til lavere 
(høyere) nivåer.  

Klikk på teksten i et nivå for å 
filtrere og se sammenhenger i de 
andre tabellene og grafene. 

 

 

Tabellen viser de samme 
nøkkeltallene som beskrevet i de 
to andre tabellene ovenfor, men 
her vises tallene per artskonto, 
med fokus på størst avvik i forhold 
til i fjor.  

 

2.3.2 Eksempler på bruk av siden 
• Velg en virksomhet og få oversikt over alle føringer på kapitler og størst avvik fra i fjor. 
• Klikk på et kapittel for å drille ned til underliggende poster – de andre tabellene og grafene 

oppdateres og viser hvordan beløpet på dette kapitlet fordeles over tid, per artskonto og 
per post. 

2.4 Bevilgningsoppfølging Enkel 
Det er laget to bevilgingsoppfølging sider en enkel og en detaljert. Den enkle siden består av et 
utvalg av elementene på detaljert side. Beskrivelse av objektene finnes under beskrivelsen av 
Bevilgningsoppfølging detaljert. 
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2.5 Bevilgningsoppfølging Detaljert 

2.5.1 Om siden 

 

Denne siden gir litt flere og mer detaljerte muligheter for å analysere regnskapsført beløp mot 
årets bevilgning rundt ulike dimensjoner enn oversiktssiden for departement. Her vises beløp både 
per programområde/programkategori/kapittel/post, per virksomhet og per artskonto. Når man 
filtrerer i en dimensjon vil man umiddelbart se relasjonene til de andre dimensjonene. Grafene 
viser utvikling over tid, både faktisk beløp og akkumulert, og viser til enhver tid summen av alle 
kapitlene i utvalget. Spredningsplottet viser sammenheng mellom hvor stor andel av bevilgningen 
som er brukt hittil i år og endringen i forhold til i fjor. Eksempelvis indikerer kvadranten øverst til 
høyre høyt forbruk (utgifter)/høy inntjening (inntekter), både i forhold til det totale bevilgede 
beløpet og i forhold til i fjor. Ved å klikke på en av boblene, velges dette kapitlet, og alle de andre 
grafene og tabellene viser tall for dette kapitlet.  
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Beregnet bevilgning hittil i år brukes både i tabellen øverst og grafene, og gir en pekepinn på 
hvordan man ligger an i forhold til den totale bevilgningen. Denne beregnes flatt, altså totalt bevilget 
beløp delt på 12 ganget med antall måneder hittil i år. 

2.5.2 Innhold og funksjonalitet på siden 
 

OBJEKT BESKRIVELSE SIDE 

 

 

Viser regnskapsført beløp hittil i år, årets totale bevilgning (inkl. overført), og 
sammenligningstall mot beregnet bevilgning hittil i år (basert på total bevilgning delt på 
12 ganget med antall måneder hittil i år). Videre vises tall sammenlignet med hittil i fjor, 
og i tillegg også hva årets 
bevilgning og overført bevilgning 
utgjør hver for seg. 

 

Velg hvilken dimensjon som skal vises i grafen: Programområde, Programkategori, 
kapittel eller post (Kapittel og post på enkel side).  

Klikk på kolonneoverskriften for å sortere etter ønsket kolonne, og juster kolonnebredde 
ved å holde og dra markøren mellom kolonneoverskrifter. 

 

Enkel 

Og 
detaljert 
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OBJEKT BESKRIVELSE SIDE 

 

Regnskapsført beløp hittil i år 
mot hittil i fjor. Beløpet som 
vises er summen av alle utgifts-
/inntektskapitler (avhengig av 
hva som er valgt) som er i 
utvalget som vises på siden. Dvs. 
at dersom et kapittel er valgt, 
vises kun virksomheter med 
føringer på dette kapitlet, og kun 
summen av de føringene som er 
gjort på valgte kapittel. 

Enkel og 
detaljert 

 

Som over, bare per kontogruppe 
med drill ned til artskonto. 

Detaljert 

 

Som over bare per 
regnskapsfører. 

Detaljert 
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OBJEKT BESKRIVELSE SIDE 

 

Viser samme beløp som over, 
bare akkumulert og per måned. 

Enkel og 
detaljert 

 

Viser samme beløp som over, 
bare per måned. 

Beregnet bevilgning er årets 
totale bevilgning delt på 12. 

Detaljert 

 

Viser samme beløp som over 
men for alle år (tar ikke hensyn 
til valg i periode). 

Detaljert 
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OBJEKT BESKRIVELSE SIDE 

 

Viser samme beløp som over. Detaljert 

 

Grafen viser sammenheng 
mellom hvor stor andel av 
bevilgningen som er brukt hittil i 
år (Regnskapsført beløp/Årets 
totale bevilgning) og endringen i 
forhold til i fjor ((Regnskapsført 
beløp hittil i år – Regnskapsført 
beløp hittil i fjor)/Regnskapsført 
beløp hittil i fjor).  

 

Som nevnt indikerer da 
kvadranten øverst til høyre høyt 
forbruk (utgifter)/høy inntjening 
(inntekter), både i forhold til det 
totale bevilgede beløpet og i 
forhold til i fjor. Ved å klikke på 
en av boblene, velges dette 
kapitlet, og alle de andre grafene 
og tabellene viser tall for dette 
kapitlet.  

 

Detaljert 

 

2.5.3 Eksempler på bruk av siden 
• Få raskt overblikk over hvilke kapitler som både har høyt forbruk (utgifter)/høy inntjening 

(inntekter) i forhold til det totale bevilgede beløpet og i forhold til i fjor – Kvatdranten 
øverst til høyre i boblegrafen. Klikk på et aktuelt kapittel (en boble) for å se nærmere på 
detaljer og utvikling over tid for det aktuelle kapitlet. 
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• Ev. velg et kapittel i tabellen øverst til venstre, eller velg en virksomhet i tabellen nedenfor. 
Uansett hva du velger, vil de omkringliggende grafer og tabeller vise beløp summert for det 
du har valgt. 

2.6 Kapittel – Analyse 

2.6.1 Om siden 
Kapittel-siden kan brukes til å sammenligne to eller flere kapitler eller poster. Her kan man for 

eksempel velge ett utgiftskapittel og sammenligne med tilhørende inntektskapittel. 

2.6.2 Innhold og funksjonalitet på siden 
I filterboksene til venstre (Kapittel og 
Post) kan man velge kapitler. Man kan 
søke etter ønsket kapittel ved å klikke på 
forstørrelsesglasset.  

I tabellene kan man også søke og velge i 
dimensjonene (hhv. Kapittel og Post).   

 

Ved å velge minst ett kapittel eller en post, vises de to 
grafene nederst. Den ene viser variasjoner gjennom året 
med År-Måned som dimensjon, den andre viser totalsummen per år. I begge grafer vises inntekter 
som positive beløp for enklere å kunne sammenligne med 
utgiftskapitler.  
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I begge grafer kan man velge om man ønsker å se en linje per kapittel eller per post:  

I Linjegrafen per År-Måned vises den perioden du har valgt, dvs. dersom du har valgt 2016, 2017 og 
2018, vises disse årene, har du valgt kun en måned er det denne som vises. Tabellene over vil alltid 
kun vise hittil i år for det høyeste året, altså 2018-tall i dette tilfellet. Stolpegrafen viser alltid alle år, 
uavhengig av hvilken periode som er valgt. 

2.7 Kapittel Artskonto 
På denne siden kan du utforske sammenhenger mellom Kapittel/Post og Artskonto, samt relasjon 
til Virksomhet. Ved å eksempelvis velge en virksomhet, vil du kunne se alle føringer denne har hatt 
på tilhørende artskonti og kapitler. Filtrering kan gjøres i filterboksene til venstre (Kapittel og Post) 
og til høyre på siden (Virksomhet, Kontoklasse, Kontogruppe, Artskonto), eller i tabellene under 
flytgrafen. Man kan også filtrere direkte i grafen. 

 

Flytgrafen viser sammenhenger og størrelsesforhold, slik at en fet linje betyr større andel av 
totalbeløpet. Fargen på linjen mellom punktene illustrerer om det er en kostnad (blå) eller en 
inntekt (gul). 

2.8 Prognose 
På Prognose-siden kan du velge et kapittel eller en post og se på ulike utfall mot bevilget beløp. 
Man kan også velge flere kapitler eller poster og se på summen av disse. De ulike variantene av 
prognoser er ment å gi en indikasjon på utfall og vise variasjon. 
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Litt om de ulike prognosene og kalkuleringer: 

NØKKELTALL/PROGNOSE BESKRIVELSE 

Bevilget beløp 

 

Viser årets bevilgning (inkludert overføringer) i millioner kr. 

Beregnet per måned med lik fordeling (Beløp/12). I tillegg vises en 
variant av denne der beløp hittil i år er lik regnskapsført beløp, og 
det resterende beløpet av årets bevilgning fordeles likt som i fjor 
(den stiplede oransje linjen «Prognose rest bevilgning»). Utfallet vil 
da bli lik bevilget beløp, men man vil kunne se hvordan utviklingen 
antas å måtte være for å ende opp på årets bevilgning. 

 

R12 (rullerende 12 
måneder)

 

Summen av regnskapsført beløp hittil i år+ fjorårets måneder (de 
månedene som mangler for i år) som er justert for et anslag for 
prisveksten (2,5%). 

  
Fremskrive avvik hittil i år

 

 
Som Prognose R12, men justerer fjorårstall med differansen i % 
mellom hittil i år og hittil i fjor. 
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Forbruksprofil 

 

 

Forbruksprofil beregnes på bakgrunn av de tre foregående år, som 
resulterer i en fordeling per måned for i år. Regnskapsførte måneder 
hittil i år brukes da til å beregne hvilket totalbeløp denne profilen i 
år vil gi. 

Variabel 

 

Samme som R12 men med mulighet til å justere fjorårstall med en 
valgfri % (i stedet for 2,5% som er satt i R12). Man endrer % ved å 
dra i slideren (beløp til høyre for slideren viser den valgte 
prosenten.) 

 

 
 

Som på Kapittel-siden kan man velge hvilket Kapittel eller hvilken post 
man ønsker å fokusere på i filterboksene til venstre.  
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På hoveddelen av siden kan man velge mellom to visninger: Linjegraf som sammenligner de ulike 
prognosene og en tabellvisning som viser alle prognoser og utslag i forhold til årets bevilgning. 

I linjegrafen kan man «skru av og på» linjer ved å klikke på linjeforklaringen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Fullmaktsoppfølging mine kapitler 
Siden gir en oversikt over føringer på valgte departements kapitler som er gjort av andre 
departementers virksomheter. Den viser ikke føringer gjort av departementets egne virksomheter. 
I eksemplet nedenfor vises da føringer på Arbeids- og sosialdepartementets kapitler gjort av 
virksomheter som ikke tilhører Arbeids- og sosialdepartementet. 
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Flytgrafen viser sammenheng mellom Kapitlene (til venstre), Virksomhetene (i midten) og 
virksomhetens departement (til høyre). Som på «Kapittel – Artskonto»-siden vises inntekter i gult 
og utgifter i blått. 

De tre tabellene under viser tallene som ligger til grunn for flytgrafen. Filtrering kan gjøres både i 
grafen og i de tre tabellene under.  

2.10 Fullmaktsoppfølging mine virksomheter 
På denne siden er det fokus på departementets virksomheter. Her vises alle føringer som 
departementets virksomheter har gjort på andre departementers kapitler/poster. Den viser ikke 
virksomhetenes føringer på departementets egne kapitler. I eksemplet nedenfor vises Nærings- og 
fiskeridepartementets virksomheters føringer på andre departementers kapitler. 
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Flytgrafen viser sammenheng mellom Virksomhetene (til venstre), Kapitlene (i midten) og 
fagdepartement (til høyre). Som på «Kapittel – Artskonto»-siden vises inntekter i gult og utgifter i 
blått. 

De tre tabellene under viser tallene som ligger til grunn for flytgrafen. Filtrering kan gjøres både i 
grafen og i de tre tabellene under.  

NB! Legg merke til at vi her bruker «Eierdepartement» som departementsfilter.  

 

Dette for å filtrere ut departementets virksomheter (og ikke kapitler). Ved å gå til denne siden via 
startsiden, vil dette filteret settes automatisk når du har valgt departement på startsiden (ref. 
handlinger i noen av knappene på startsiden 1.3 Generelt om bruk av løsningen). Dersom grafen ikke 
viser noe, sjekk at filter på «Departement» er fjernet og at filter på «Eierdepartement» er satt til ønsket 
departement. Dette kan velges på siden der det står velg departement. 

2.11 Sammenligning Nøkkeltall 
Denne siden har mye av den samme funksjonaliteten som på statsregnskapet.no. Det man får i 
tillegg er mulighet til å velge hvilket år man ønsker å se på, samt se på tall hittil å år og per måned. 
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2.12 Sammenligning flere nøkkeltall 
I denne grafen kan man sammenligne virksomheter utfra fire forskjellige nøkkeltall samtidig.   

 

For å bytte nøkkeltall, klikk på nedtrekksmenyen (pil til høyre) for hvert nøkkeltall. Sortering 
endres ved å klikke på pil opp og ned foran nøkkeltallet. 

2.13 Sammenligning Artskonto 
Denne siden har mye av den samme funksjonaliteten som på statsregnskapet.no. Det man får i 
tillegg, er mulighet til å velge hvilket år man ønsker å se på, samt se på tall hittil å år og per måned. 
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2.14 Bevilgningshistorikk 
Tabellen har samme innhold som Bevilgningshistorikk-rapporten som sendes ut fra DFØ til 
departementene hver måned. 

 

2.15 Kapitalregnskap 
Tabellen har samme innhold som Kapitalregnskaps-rapporten som sendes ut fra DFØ til 
departementene hver måned.
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2.16 Utforsk data 
På denne siden kan man kombinere dimensjoner og beregninger fra løsningen for å lage en tabell.  

 

På venstre side kan man velge de dimensjoner og beregninger man ønsker å kombinere i tabellen. 
Hver dimensjon og beregning vil være en kolonne i tabellen. For å få opp data i tabellen må man 
velge minst en dimensjon og en beregning.  

Vær obs på at det ikke er alle kombinasjoner av dimensjoner og beregninger som gir noe verdi. 

Noen tips til bruk av tabellen: 

• Hvis du ønsker å fjerne alle valg som er gjort i tabellen. Velg «fjern alle valg» oppe i høyre 
hjørne av siden.  

 
• For å sortere tabellen etter en kolonne klikk på kolonne overskriften til kolonnen.  
• Det er mulig å endre rekkefølgen på kolonnene med å klikke på en kolonneoverskrift og 

dra den til ønsket posisjon. 
• Du kan eksportere tabellen som er laget til excel ved å høyre klikke på tabellen. Velge 

«Export» og deretter «Export data» for å få det i excel format. Det er også mulig å 
eksportere tabellen som bilder eller pdf. 

• Hvis man lager en tabell som man tenker kan være nyttig å bruke senere kan denne lagres 
som et bokmerke (ref. 3.2) og hentes fram senere. Da kan den brukes som en fast rapport. 
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3 Funksjonalitet i Qlik sense 

3.1 Stories 
Formålet med stories er å skape innsikt og fortelle en historie basert på data i løsningen i form av 
en presentasjon. Stories kan presenteres direkte i Qlik Sense eller eksporteres til PowerPoint og 
jobbes videre med der. For å lage stories kan man ta snapshot av visualiseringer i løsningen og 
sette dette sammen i slides. 

Snapshot av visualiseringer tas ved å bevege musepeker opp i høyre hjørne av en visualisering, da 

kommer kamera symbolet opp  og man kan klikke på det. 

Stories opprettes ved å trykke på  knappen øverst i navigeringsmenyen.  Her finnes 
oversikt over eksisterende stories som du har laget tidligere og mulighet for å lage nye. 

 

Når man har opprettet en ny story får man opp et redigeringsbilde 

 

Fra høyre side kan man velge objekter og dra de inn på siden og bygge en presentasjon. Det er 
mulighet for å legge til blant annet snapshots som er lagret, tekst objekter og bilder.  

Den grønne knappen startknappen på venstre side brukes for å presentere det som er laget. I 
presentasjonsvisningen er det mulig å høyreklikke på visualiseringer og navigere til stedet i 
løsningen visualiseringen kommer fra. 
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For å eksportere det som er laget til PowerPoint eller PDF velger man  nederst i 

presentasjonsmodus og deretter   

 

For å komme tilbake til løsningen fra stories kan man trykke på  øverst til høyre i 
navigasjonsmenyen og velge den siden man ønsker å se.  

Mer informasjon rundt stories finnes på Qlik sine nettsider: https://help.qlik.com/en-
US/sense/February2019/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/StoryTelling/use-data-
storytelling.htm 

3.2 Bookmarks 
Bookmarks brukes for å lagre valg som er gjort i løsningen og hvilken side i løsningen du er på slik 
at det kan brukes ved en senere anledning. Dette er nyttig hvis man har noen utvalg i løsningen 
som brukes ofte. 

For å opprette et bookmark gjør man de valgene i løsningen som man ønsker å lagre. Velger   
øverst i navigasjonsmenyen. Deretter velg «Create new bookmark». Det er nyttig å gi bokmerkene 
et beskrivende navn slik at det er lett å finne det igjen senere. 

 

 

https://help.qlik.com/en-US/sense/February2019/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/StoryTelling/use-data-storytelling.htm
https://help.qlik.com/en-US/sense/February2019/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/StoryTelling/use-data-storytelling.htm
https://help.qlik.com/en-US/sense/February2019/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/StoryTelling/use-data-storytelling.htm
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4 Kontaktinfo 
Hvis du har spørsmål kan du kontakte: 

• Ivar Bjørnøy Lalim på e-post: ivarbjornoy.lalim@dfo.no  

mailto:Jan-ErikFjukstad.Hansen@dfo.no
mailto:arnulf.eriksen@dfo.no
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