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Kære alle,
Tak til alle som deltog i programmødet sidste uge på Vartov om de opdaterede programretningslinjer og
budgetformat.
På mødet lovede vi at vende tilbage mht. spørgsmål om detaljeringsgrad i budgetformat, og denne afklaringsmail
rundsendes til alle programorganisationer, idet den har relevans for alle.
Efter at have det clearet med CISUs bevillingssystem, er her vedsendt et eksempel på den detaljeringsgrad, som
ønskes for budgettet i ansøgningen (fane 1C i program budgetformat).
Som det fremgår af vedsendte eksempel, skal budgettet i fane 1C udfærdiges på outputniveau, hvor selve
resultatrammen fortsat skal udfærdiges på outcome niveau. Det har været kompromisets kunst at finde en løsning,
som både skaber et grundlag for bevillingsudvalget hvorpå de kan træffe en afgørelse, samt at selve resultatrammen
ved ansøgningstidspunktet blot skal være på outcome niveau, men hvor outputs selvfølgelig indgår som
informationsgrundlag ifm. den løbende afrapportering af programmet.
Sådan kan kolonnerne D‐H udfyldes på output‐niveau i fane 1C:




Eksemplet markeret med gult bruges, hvis I angiver beløbet i kolonne F for hele programperioden
Eksemplet markeret med orange bruges, hvis I angiver beløbet i kolonne F pr. år (obs: antallet kan være
mellem 1 og 4 f.eks. vil antallet være 3, hvis outputtet kun vedrører 3 af de 4 program år).

Er det evt. uddybende spørgsmål til budgetformat kan Helle kontaktes – bedst torsdag og fredag på tlf. 69 15 19 77
eller hll@cisu.dk.
Vi vedsender derudover også PowerPoint fra mødet i onsdags.
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