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1.0 Innledning 

Buddy er UiOs budsjett- og prognoseverktøy. Her registreres årsbudsjetter, årsprognose og 5-årige 

prognoser for basisvirksomheten og enkeltprosjekter (inkludert bidrags- og oppdragsfinansiert 

aktivitet, BOA).  

All informasjon som legges inn kan hentes ut i form av en pivottabell. Årsbudsjett overføres til 

Oracle, UiOs økonomisystem, via ADI og 5-årige prognoser overføres til analyseverktøyet Kuben. 

 

 

 

 

 

Denne veiledningen viser verktøyets elementer og er rettet mot økonomi- og prosjektcontrollere 

som brukere av verktøyet ved UiO. 

Buddy 

Oracle Kuben 
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1.1 Nyttig informasjon om Buddy 

1. Buddy er lagret på Y:\”XX-Enhet”\Buddy\Gjeldende 

budsjett\BUDDY_[versjon]_”enhet”_gjeldende. Dette dokumentet vil alltid være den gjeldende 

versjonen.  Administrativ støtte (ADS) arkiverer de innleverte Buddy versjonene hvert tertial på 

Y:\”XX-Enhet”\Buddy\Endelig budsjett\BUDDY_[versjon]_”enhet”_innlevert dato. NB! Vennligst ikke 

endre plassering eller navn på dokumentene! 

2. Dersom fakultetetet har behov for flere Buddies skal dette godkjennes av Administrativ støtte 

(ADS), som også bistår med å sette opp dette i mappestrukturen. Ta kontakt med ads-spp-

okonomi@admin.uio.no dersom dette er ønskelig. 

3. Buddy er et en-bruker verktøy, det vil si at det ikke kan være flere personer som jobber samtidig 

med budsjettet. Enhetene må derfor definere effektive arbeidsprosesser for budsjettering og 

prognoseutarbeidelse i tråd med UiOs rutiner innen økonomiområdet. 

4. Budsjetteringsprosessen ved UiO er beskrevet i årshjulet og understøttes av rutine for 

budsjettering. Det er krav om at alle enheter ved UiO skal budsjettere virksomheten i et 5 års 

perspektiv, og følge interne godkjenningsprosesser. 

5. Effektiv bruk av Buddy oppnås best ved ”online” diskusjoner med beslutningstakere hvor ledere 

umiddelbart kan se effektene av de budsjettposteringene som gjennomføres eller vurderes.  

6. I Kuben og Oracle vil alltid enhetenes årsbudsjett foreligge. I Kuben vil i tillegg den gjeldende 5-

årige prognosen være inkludert.  

7. Oppdatering av prognose til Kuben gjennomføres av enhetene ved behov, men minimum 3 ganger 

i året i forbindelse med tertialinnleveringene (desember, mai, september). 

8. Simulering av ulike scenarier for inntekts- og kostnadsutvikling kan gjøres i verktøyet gjennom å 

legge inn spesifikke budsjettposter som illustrerer scenarioene. Det er ikke bygget inn noen 

automatikk i simuleringssammenheng. Det er utviklet et frittstående verktøy for simulering av 

inntekts- og kostnadsutvikling som er tilgjengelig her:  Y:\Simulering av langtidsbudsjett.  

9. Det er faste kroner fra første budsjettår i 5-års perioden. Det betyr at det er realendringer som 

synliggjøres i budsjettet. Administrativ støtte legger inn forventet lønnsjustering i lønnsbudsjettet for 

inneværende- og første budsjettår. 

10. Data som lønnstabeller, prosjektkoder og tiltakskoder oppdateres med gjeldende registre i 

kildesystemene ved oppstart av Buddy. Det vil derfor ta litt tid å åpne dokumentet, ca. 15-30 

sekunder avhengig av maskin og excel versjon. Husk å tillate oppdatering av linkene ved oppstart. 

Dette sikrer at dere alltid har de siste tabellene i Buddy. Se mer informasjon under Metode for 

oppdatering av linker under.  

11. Det er kun gule celler som kan redigeres. Utover det er dokumentet skrivebeskyttet. Dette på 

grunn av at dokumentet inneholder formler og tabeller som relateres til input-arkene. Radene i 

input-arkene er også låst av samme hensyn. Bruk av filterfunksjon anbefales derfor til sortering av 

budsjettregistreringer.  
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12. Ikke bruk cut-/klipp-funksjonen i Buddy. Det vil medføre at formelsettet forskyves. Bruk kun 

kopi/copy og «Paste values».  

Metode for oppdatering av linker: 

Excel 2010: 

 

Velg Enable Content 

 

Velg Yes 

Linkene oppdateres. 

Ved Excel 2007: 

 

Velg Options under meldingen på toppen av dokumentet 
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Velg Enable this content både for Data Connections og Links og trykk Ok.  

Linkene oppdateres. 

  



 

 

Universitetet I Oslo Versjon 2.1 7 

Administrativ støtte 26.09.2016 

1.2 Navigering 

Buddy inneholder følgende 10 arkfaner med tilhørende funksjoner:  

Forside:  Registrering av overordnet budsjettinformasjon 

Analyse:  Pivot-tabell som viser samlet oversikt over enhetens budsjettdata 

Stdrapp: Pivot- tabell i standardformat som viser enhetens akkumulerte resultat i 

langtidsperioden i tabell og graf, samt årsverksutviklingen for enheten 

PrRapp: Pivot- tabell i standardformat som viser en detaljert prosjektrapport 

Fastlønnsbudsjett: Oversikt over alle ansattes lønn og årsverk 

Timelønnsbudsjett: Bilagslønn og overtid 

Frikjøpsbudsjett: Frikjøp av personell til prosjekter og andre enheter 

Aktivitetsbudsjett: Alle øvrige budsjettposter som inntekter og annen drift.  

Eksport til Kuben: Eksport av data til analyseverktøyet Kuben formet på måten Kuben krever 

Endringslogg:  Her kan man notere hvilke endringer man gjør i Buddy 

 

De grønne arkfanene kalles inputfaner da det er der man legger inn enhetens budsjettdetaljer. De 

gule arkfanene er for analyse av dataene som er lagt i inputfanene, mens den røde arkfanen benyttes 

ved overføring av data til Kuben. Den blå arkfanen er ikke obligatorisk, men kan benyttes til å legge 

inn informasjon om endringer som er gjort i Buddy. Merk at noen enheter har valgt å lage ytterligere 

arkfaner for analyse i tillegg til standardoppsettet. Disse vedlikeholdes av den enkelte enhet.  

Denne veilederen tar for seg de 10 arkfanene. 
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2.0 Forside 

 

Buddy viser inneværende års prognose samt prognoser for de neste 5 årene. Første budsjettår er 

påfølgende år, dvs at i 2015 er første budsjettår 2016.  

Under Fakultet/enhet registreres navn på ansvarlig budsjettenhet. Dette er navnet på den 

rapporterende enhet, som f. eks JUR.  

Enhetens brukere av Buddy registreres under navn på lokalt ansvarlige. Dette for å opprettholde god 

kommunikasjon mellom brukere og støttetjeneste i Administrativ støtte og evt. førstelinjetjeneste på 

fakultetsnivået der dette er aktuelt.  

Det er mulig å definere inntil 100 egne kategorier for intern styring. Dette kan for eksempel være 

bundne midler, satsinger osv. Denne kategoriseringen vil ikke overføres til Kuben, men dersom 

kategoriene knyttes til spesifikke tiltak, vil dette kunne rapporteres på i Kuben. Det er ikke noe krav 

til at enhetene benytter egne kategorier. 
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På Forsiden er det også en tilleggsfunksjon tilgjengelig. Ved å trykke på «Merk utfylte inputfelt-

knappen» vil alle ifylte felt i de 4 inputarkene (de grønne arkfanene) markeres. Dette er særlig nyttig 

for de enhetene som benytter MasterBuddy eller arbeidsversjoner hvor man kopierer data fra en 

Buddy til en annen.  

 

Trykk på knappen. Gå deretter til den ønskede arkfanen f. eks fastlønn og kopier dataene. Gå 

deretter til den Buddyen som man ønsker å kopierer data til, velg korrekt arkfane og velg paste 

values. Man kan deretter gå tilbake til den opprinnelige Buddyen og kopiere f. eks timelønnsfanen 

osv.  
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3.0 Analyse 

Analysen er budsjettverktøyets egen rapportgenerator. Ved bruk av pivotfunksjonalitet kan man 

umiddelbart se effekten av de budsjettregistreringer som foretas i inputfanene for videre analyser og 

diskusjon i budsjettmøter.  

 

Det er mulig å generere rapporter på alle parametre det registreres budsjettposter på. Når endringer 

er gjort i en av inputfanene kan resultatet analyseres ved å klikke på knappen «Oppdater 

pivottabell».  Det er mulig å få ut årsverksdata på lik linje med beløp.  Det er også en knapp som 

heter «Fjern filtrering i inputarkene» som gjør det navnet sier.  

 Eksempler: - standard UiO artsbasert rapport 

- en detaljert personoversikt sortert etter avdeling eller stillingskoder 

  - oversikt over avganger og tilsettinger i perioden 

- en tiltaksoversikt med kommentarer 

- 1- 5-årig prosjektbudsjett til presentasjon i et prosjektmøte 

- en grafisk fremstilling av hovedprioriteringer i budsjettet  

- og så videre… 

 

Det forutsettes at økonomicontrolleren har god kjennskap til pivot-funksjonalitet i Excel. 
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4.0 Stdrapp  

Stdrappfanen er en todelt standardrapport. Den viser enhetens akkumulerte resultat i 

langtidsperioden både grafisk og i tabell format. Man har også mulighet til å analysere enhetens 

årsverksutvikling.   

Denne fanen er som Analyse arkfanen basert på pivot, og man ser umiddelbart effekten av 

eventuelle budsjettregistreringer i inputfanene ved å klikke på «Oppdater pivottabell» i arket 

Analyse.  

Det er mulig å analysere dataene i standardrapporten ytterligere ved hjelp av vanlig 

pivotfunksjonalitet.    

5.0 PrRapp 

PrRappfanen er en standardrapport. Den viser et standardoppsett for prosjekt, og man kan enkelt 

filtrere på prosjektnummer, tiltak og art.    

Denne fanen er som Analyse og Stdrapp arkfanen basert på pivot, og man ser umiddelbart effekten 

av eventuelle budsjettregistreringer i inputfanene ved å klikke på på «Oppdater pivottabell» i arket 

Analyse. 

Det er mulig å analysere dataene i standardrapporten ytterligere ved hjelp av vanlig 

pivotfunksjonalitet.    

6.0 Fastlønn 

I Fastlønnsfanen oppdateres enhetens fastlønnsbudsjett. Alle personer med fastlønn registreres som 

beskrevet under. Sosiale kostnader og feriepenger blir automatisk oppdatert på alle årsverk. Ved B-

tillegg genereres samme sosiale kostnader og feriepenger som ved ordinær fastlønn.  

Informasjon om satsene og endringer legges ut på nettsidene for »Budsjett og prognoser». 

6.1 Lønnsjustering 

 

  

 

Antatt lønnsjustering oppdateres av Administrativ støtte og kommuniseres til økonomilederne. 

Lønnsnivået som settes ved utgangen av året må korrigeres for overhenget da budsjettet inneholder 

forventet lønnsnivå pr 31.12 og ikke snitt av året.  

Det er mulig å differensiere forutsetningene for lønnsvekst og sosiale kostnader for hhv inneværende 

års prognose og første budsjettår i fastlønnsarkfanen. Lønnsjusteringen for inneværende år vil f. Eks 

nulles ut etter at Buddy er oppdatert med nye lønnstabeller i mai/juni.  
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Prosentsatser for sosiale kostnader som pensjonssats o.l. settes sentralt og oppdateres årlig ved 

endringer.  

6.2 Registrering av lønnsposter 

 

  

Alle personer med fastlønn skal registreres i Fastlønnsarkfanen. Vanligvis spesifiseres en person per 

linje, men det er også mulig å legge inn grupper. Dette kan være hensiktsmessig om det f. eks er 

grupper som hyppig skifter personell. Fyll inn de enkelte feltene ift spesifikasjonen under. Om noen 

obligatoriske felt mangler informasjon, vil dette vises med et rødt utropstegn i kolonne A (Kontroll).  

Kontostrengen spesifiseres først med sted, prosjekt og tiltakskoder. Alle har 6 siffer. 

Sted viser til enhetens stedkode. Legg inn stedkoden der den aktuelle personen er ansatt.  

Om personen er ansatt på et prosjekt spesifiseres det 6 sifrede prosjektnummeret, for basis benyttes 

000000.  

Spesifiser tiltaket personen er ansatt på.  

Fyll inn navnet på personen. Om det er en gruppe eller personer som ikke er ansatt kan man 

eventuelt legge inn en Dummy som f. eks prosjektleder.  

Legg deretter inn fødselsår (YYYY), f. eks 1980. Dette er nyttig i forhold til analyse og 

pensjonsberegninger.  

Legg inn SKO koden, 4 siffer.  

A- Lt og B-Lt henviser til lønnstabell A og B. Legg inn korrekt lønnstrinn for den ansatte. Merk at om 

man kun legger inn B tillegg påløper årsverk på samme måte som ved lønnstrinn A. Om en person har 

B tillegg anbefaler vi derfor å legge dette lønnstrinnet på samme linje som A lønnstrinnet for å unngå 

feil i årsverksberegningen. Arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon legges automatisk til. Pensjon 

kan trekkes fra ved behov, se neste avsnitt.  

Pensjon settes automatisk til ja, men man kan velge ikke å inkludere pensjonen ved å velge nei i 

pensjonskolonnen. Dette er aktuelt dersom stillingen er under 20 % og den ansatte ikke har annen 

stilling i staten.  

St.% er personens stillingsprosent. Årsverk beregnes automatisk basert på stillingsprosent og antall 

månedsverk en person er ansatt.  Det er mulig å legge inn flere enn ett årsverk pr linje, for eksempel 

3 årsverk = 300 % stilling.  

Fra/til henviser til hvilket år personen er ansatt fra/til. Om personen er tilsatt uten spesifisert sluttår 

som f. eks ved fast ansettelse kan man benytte 9999.  
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Status tilsetninger viser om personen er fast eller midlertidig ansatt, om stillingen er utlyst eller ikke 

utlyst. Dette gir viktig styringsinformasjon for enheten. Valg av midlertidig eller fast stilling avgjør 

også hvilken art kostnaden legges på.  

Kategori henviser til kategorifeltene valgt på Forsiden. Om man ikke har lagt inn kategorier vil det 

ikke være alternativer i nedtrekksmenyen.  

Periodisering gjelder periodiseringer for første budsjettår. Velg korrekt periodiseringsnøkkel for den 

aktuelle linjen. Fast lønn er vanligst i fastlønnsarkfanen om man er ansatt hele året. Ved å scrolle til 

høyre på siden vil man få en oversikt over alle periodiseringsnøkler og hvordan fordelingen skjer per 

måned.  

Kommentar/Logg kan benyttes om man ønsker å legge til en egen kommentar for budsjettposten. 

Dette fungerer som en huskelapp og den er tilgjengelig i analysen samt overføres til Kuben.  Det er 

viktig at kommentaren er under 140 tegn og at den ikke inneholder linjeskift (enter) for at dataene 

skal overføres til Datavarehuset.  

Under månedsverk registrerer man antall månedsverk personen er ansatt det aktuelle året. 12 er ett 

årsverk. Det er mulig å legge inn mer enn ett årsverk, for eksempel 2 årsverk= 24 måneder. Om man 

skal legge inn en gruppe velger man enten å øke antall årsverk i månedsverk eller i stillingsprosenten.  

 

Merk at: 

Person som går midlertidig opp/ned i lønn/stilling må justeres i antall månedsverk siden lønnstrinn 

og stillingsprosent gjelder hele 5-årsperioden.  

Prosjektansatte får automatisk generert egenandel og dekningsbidrag på bakgrunn av hva som er 

registrert i OA. 

Lønnskostnadene blir periodisert pr måned basert på lønn og sosiale kostnader samlet sett. Det vil 

derfor bli avvik dersom den kun ser på fastlønnskostnadene isolert. 
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7.0 Timelønn 

Registrering av timelønn og overtid registreres i Timelønn arkfanen. For budsjettering brukes timer x 

timelønnskostnader i c-tabellen. Faste kronebeløp må konverteres til et estimat for timer x timelønn. 

De totale kostnadene kan sees ved å scrolle til høyre under total (se eksempel under) , eller i analyse-

arkfanen (pivot-rapporten).   

 

Både for timelønn og overtid er art 5112 valgt. Sosiale kostnader beregnes automatisk. 

Det er også mulig å samle en gruppe pr linje ved å øke sum timer lik sum timer for gruppen.  

Dekningsbidrag og egenandel beregnes automatisk på bakgrunn av hva som er registrert i OA.   

 

Fyll i korrekt kontostreng (sted, prosjekt og tiltak)og Navn/gruppe som under Fastlønn.  

C- Lt henter timeprisen fra C- lønnstabellen. Timeprisen for det valgte lønnstrinnet vises i C-tab 

timepris. Merk at C-tab timepris ikke inkluderer sosiale kostnader, men at dette blir beregnet 

automatisk i totaltimeprisen.   

Pensjon spesifiseres med ja/nei i nedtrekksmenyen. 

Kategori, periodisering og kommentar fylles i på samme måte som fastlønnsbudsjettet.  

I registrerte timer spesifiserer man antall timer per år. Det kan også være sum av flere stillinger og 

man ønsker å slå flere sammen på en linje.  

Det beregnes også årsverk på timelønn. 1628 timer tilsvarer 1 årsverk. Timelønn er en egen 

stillingskategori i analysearkfanene og overføres også til Kuben og Årsverkskuben.   
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8.0 Frikjøp 

Frikjøp til prosjekter eller andre enheter registreres i Frikjøpsfanen.  

 

Som i de øvrige arkfanene skal sted, prosjekt og tiltak på personene som skal frikjøpes legges inn 

først.   

Arten man velger forteller hva slags kostnad dette er, samt om det skal beregnes overhead 

automatisk.  Man kan velge mellom fire arter 5892, 5894, 5896 og 5898. Merk at art 5896 for internt 

finansierte frikjøp benyttes når timene i bidragsprosjektene er finansiert 100% av UiOs egenandel.  

Ved å legge inn lønnstrinn i enten A-Lt eller C-Lt kommer det et forslag til timepris til høyre for siste 

inputkolonne. Timeprisen til A-Lt dekker bruttokostnaden for lønnstrinnet inkl lønnsøkningen 

inneværende år  gitt i fastlønnsfanen. Faktisk timepris registreres i Pris-kolonnen, og det er dette 

beløpet som sammen med antall timer utgjør frikjøpsbeløpet. A-Lt og C-Lt er kun ”forslag” til 

timepris. Disse viser satsen for inneværende år inkludert lønnsjustering. Ansvarlige for prosjektene 

eller aktivitetene står fritt til å avtale egne priser uavhengig av lønnstrinn. Egenandel og 

dekningsbidrag beregnes automatisk på bakgrunn av prosjektregistrene i OA.  

Kategori, Periodisering og Kommentar/Logg registreres på samme måte som i fastlønn og timelønn 

arkfanene.  

Under Motpart registreres hvem som skal få inntektene for frikjøpet med korrekt kontostreng. 

Beløpet vil automatisk kalkuleres og ha korrekt art ift hva som er lagt på kostnadssiden.   

Timer registreres som antall timer per år.  

Det beregnes også årsverk på frikjøp. 1628 timer tilsvarer 1 årsverk. Frikjøp er en egen 

stillingskategori i analysearkfanene og overføres også til Kuben og Årsverkskuben.  
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9.0 Aktivitet 

Under aktivitetsarkfanen registreres 5-årige inntektsbudsjetter, inngående balanse og andre 

driftskostnader. 

 

Kontostrengen, kategori, periodisering og kommentar/logg fylles ut som i de andre arkfanene.  

Under kolonnen artsgruppe velges hvilken art budsjettposten skal føres på. Her kan man budsjettere 

på 2 og 4 siffer etter ønske.  Taster man inn f. eks ”67” for fremmed tjeneste velger Buddy 

automatisk 6722 for å bli godtatt i ADI.  Administrativ støtte (ADS) oppdaterer listen over arter som 

kan budsjetteres på. Hele listen vil være synlig i en drop-down liste i hver ”Artsgr.” celle. 

Under beløp spesifiserer man beløpet for budsjettposten det aktuelle året.  

For EU-prosjekter i 6-7. rammeprogram beregnes det automatisk dekningsbidrag som et påslag på 

alle direkte kostnader, samt egenandel for både indirekte og direkte kostnader. Det er mulig manuelt 

å legge inn egenandel og dekningsbidrag  i aktivitetsfanen uten at det beregnes egenandel  og 

dekningsbidrag. Vennligst merk at posteringer på arter over 7799 ikke får beregnet EA eller DB da 

dette hovedsakelig er prosjektavslutningsposter.  

9.1 5-årige inntektsbudsjetter 

Det er enhetene selv som er ansvarlige for å estimere forventede 5-årige inntektsbudsjetter. 

Rammene skal begrunnes ut fra et realistisk forventet inntektsnivå fra KD (inkludert resultatutvikling 

for studiepoengs-produksjon, publikasjonspoeng, doktorgrader EU og NFR-inntekter), 

prosjektinntekter og andre inntekter.  En egen inntektssimulator er utarbeidet til dette formålet, og 

skal presenteres som grunnlag for inntektene på post 50 i dialog med Lederstøtte og Administrativ 

støtte. I tillegg er det laget et verktøy for forventet eksternfinansiert virksomhet som automatisk 

fyller inn i samme oppsett som i Buddy som er tilgjengelig her Y:\Forventet prosjektvirksomhet.  

Inntekter skal registreres med minus-fortegn i Buddy. 
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10.0 Eksport til Kuben 

Eksport til Kuben skal gjennomføres i tråd med UiOs frister og rutiner i plan- og budsjettprosessen. 

Kuben er UiOs analyseverktøy som sammenstiller regnskapsdata, budsjetter og prognoser. Enhetens 

godkjente 5- årige prognoser skal registreres i Kuben minimum 3 ganger i året (desember, mai og 

september). Dessuten skal Kuben oppdateres med budsjett for nye prosjekt innen 4 uker fra 

registrering i OA.  Enheten velger selv om prognosene skal eksporteres til Kuben oftere.  

Eksporten foregår på den måten at det genereres en rapport i Buddy som samsvarer med kravene til 

import i Kuben: 

1. Gå til arkfanen Analyse og trykk på «Oppdater pivottabell» for å oppdatere dataene i 

pivottabellene 

2. Gå til arkfanen Kuben 

3. Trykk på knappen «Refresh, filtrer og marker verdier».  

4. Velg hvilke institutt som skal overføres til Kuben. Verdiene som skal overføres vil bli markert og 

kopiert 

 Gå deretter til Y:\ og velg egen enhet. Velg mappen data-kobling 

 

Åpne dokument LTB-[enhet].txt: 

 

Merk alle rader i dokumentet: 

 

Slett disse og kopier inn nye data fra Buddy.  

Lagre og lukk dokumentet: 
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Det er viktig at man ikke endrer filnavn.  

Kjør filen Lim inn LTB.bat i data-kobling mappen: 

 

Trykk på «Run/kjør». Så snart den svarte ruten har lukket seg er prognosedataene sammenstilt med 

regnskapsdataene i Kuben.  

Åpne Kuben, kjør Refresh og kontroller at Kuben er oppdatert med nye prognosedataene fra Buddy. 

Se også e- læring på UiOs nettsider.  

10.1 Overføring til datavarehuset  

Prognosedataene overføres også hver natt til Datavarehuset (DV). Prognosene fra DV vil deretter 

hentes ut i blant annet prosjektrapportene og  i Styringskartet.  

Ved feil ved overføring vil Administrativ støtte kontakte den enkelte enhet for korrigering og ny 

overføring til Kuben. Dette kan skyldes f. eks en ugyldig stedkode, prosjektkode eller tiltakskode (f. 

eks et siffer for mye). Det kan også skyldes at excel er satt opp til å benytte punktum istedenfor 

komma som skille mellom desimaler. Dette oppdateres under File og Options.  

 

 

Prognosedata overføres også til Kuben og datavarehuset med en effektiv dato. Den effektive datoen 

vises på Forsiden, og oppdateres hvert tertial av Administrativ støtte. Denne viser informasjonen for 

neste tertialinnlevering f. eks i januar 2014 vil den være 01.05.2014 da neste prognoseinnlevering er i 

mai. Denne datoen er viktig for prognosene i Datavarehuset.  
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11.0 Endringslogg 

I denne arkfanen kan man legge inn informasjon om endringer som er gjort i Buddy. Det er ikke 

obligatorisk å benytte denne arkfanen.  

 

12.0 Kontakter 

 

Brukerstøtte, drift og utvikling:   Administrativ støtte 

ads-spp-okonomi@admin.uio.no 

Siste versjon av brukerveilederen vil alltid ligge på nettsiden:  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/ 
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13.0 Historikk 

Versjon Dato Forfatter Beskrivelse av endring 

1.0 8.7.2010 Simen 

Jørgensen 

Orginalversjon 

1.1 30.9.2010 Simen 

Jørgensen 

Følgende endringer er gjort i buddy og er dokumentert i punkt:  

1. Mulighet for å ta ut pensjon for fastlønn, se pkt 4 

2. Ja/Nei for pensjon på timelønn, se pkt 5 

3. Utvidet antall rader i arkfanen timelønn til 1 000,  

se pkt 5.0 

4. Lagt inn totalbeløp i arkfanen timelønn, se pkt 5.0 

5. Mulig å differensiere lønnsøkning og sosiale kostnader 

for inneværende år og for første budsjettår, se pkt 4.2 

6. Oppdatert tabell i 8.0 

7. Tydeliggjøring av metode under 1.1. punkt 11. 

 

1.1.1 13.01.2012 Marianne 

Flesland 

Generell gjennomgang og oppdatering av hele veilederen samt 

inkludering av ADI brukerveiledningen 

1.2 21.03.2012 Marianne 

Flesland 

Oppgradering av informasjon ihht release 1.1.2.  

1.3 06.12.2013 Marianne 

Flesland 

Oppdatering av informasjon ihht release 1.1.4.   

1.4 22.07.2014 Marianne 

Flesland 

Oppdatert ØPA til Administrativ støtte/Lederstøtte, samt endret 

antall timer i ett årsverk fra 1500 til 1628.  

1.4 04.11.2014 Marianne 

Flesland 

Oppdatert stien til Y området.  

1.4 13.07.2015 Marianne 

Flesland 

generell gjennomgang og mindre endringer som oppdatering av 

antall kategorier tilgjengelig i Buddy i punkt 2.0 Forside 

1.4 30.09.2015 Marianne 

Flesland 

Oppdatert infromasjon om lønnstrinn i kapittel 6.2 

1.1.5 18.02.15 Dag Roar 

Nielsen 

Oppdatert med ny artgruppering 

2.0 03.06.15 Dag Roar 

Nielsen 

Ny oppbygging ved hjelp av VBA. Gjør Buddy mindre, raskere å 

åpne og lagre, og lettere å utvide. Samme funksjonalitet som 

gammel buddy. 

2.0 10.02.15 Dag Roar 

Nielsen 

Lagt til noen funksjoner i 2.0. Knapper i arkene ADI og Kuben. I 

tillegg mer datavalidering i inputarkene. 
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2.0 18.02.2015 Marianne 

Flesland 

Korrigering av mailadresser, linker og en generell gjennomgang 

av dokumentet 

2.0.1 06.07.2016 Marianne 

Flesland 

Gjennomgang av dokumentet og lagt til punkt 11.0.  

2.1 26.09.2016 Marianne 

Flesland 

Oppdatert kapittel 2.0 Forside med nytt bilde samt mer 

informasjon ifm utrulling av Buddy 2.1 

 


