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Nyttige lenker

• Generell samling av tips og triks:

– http://musikkorps.no/korpsledelse/korpsdrift-no/

• Årsavslutning økonomi korpsdrift

• Generelt om bruk av økonomiløsningen

• Skjema for ocr/kid (Denne MÅ brukes om OCR skal benyttes)

http://musikkorps.no/korpsledelse/korpsdrift-no/
http://musikkorps.no/wp-content/uploads/2014/10/rsavslutningiKorpsdrift.pdf
http://musikkorps.no/wp-content/uploads/2014/10/Korpsdriftregnskap.pdf
http://musikkorps.no/wp-content/uploads/2014/10/ocrskjema2.pdf


For de som gjerne vil prøve seg

• Det er opprettet 20 demobrukere

• Brukernavn eks «demo13»

• Passord eks «db13»

• Får da tilgang til et demokorps der en kan 
prøve ut løsningen uten å gjøre så mye skade 
på noe



A la Carte

• De nyeste funksjonene

• Voksenopplæring om voksenopplæring

• Grunnforståelse av korpsdrift.no

• Grunnforståelse av økonomiløsningen

• Kursmodulen

• Økonomiløsningen – nytt år, hva må du huske

• Forberedelse oppstart av bruk øk. løsningen

• Eiendeler

• Min side

• Komiterom



For de som er erfarne
-justeringer siste tiden



Bedre eksportlister medlemmer



Vise tildelt/utbetalt beløp



Endringer årsrapporten



Bedre kursoversikt



Justeringer prosjekt



Knytte produkt til prosjekt



Flere konti for kontingenter og 
prosjektknytningsmulighet



For de som ikke bruker 
korpsdrift.no så mye



Historietime

• Fokus på behov for nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå

• Samle alt i ett system – forenkle driften

• Bedre datakvalitet gjennom hyppigere bruk



Grunnleggende oppbygging

• EN database i bunn, men ulike grensesnitt

• Korpsdrift.no

– Alle styremedlemmer har tilgang

– Du velger rolle – avhengig av verv

– Jobber med ett korps

• Min side

– Alle har tilgang

– Jobber med en person og alt tilhørende

– Foresatt kan logge på som sitt barn



Grunnleggende oppbygging

PERSON

Foresatt

Kurs 2

Medlem

Verv

Korps A

Korps B

PERSON

Medlem

Verv

Kurs 1

Kompetanse



Grunnleggende oppbygging -
skjermbildet



• Innholdet er avhengig av din rolle

• Grunnopplysninger legges inn en 
sjelden gang

• Eiendeler av alle slag

• Økonomi/regnskap med mange 
bilder og muligheter

• Søknadsregistrering etter hva 
korpset er berettiget



Medlemsregisteret

• Viktigste delen av korpsdrift.no for korps, 
region og organisasjon

• All historikk tas vare på

• Kan lage egne kategorier

• Kan lage egne komiteer

• Verv styrer roller/tilgang



Eiendeler



Eiendeler

• Er laget register for instrumenter, uniformer, 
rekvisita og notesett

• Var tidlig ferdig og så litt ”glemt”, så er 
forbedringspotensial

• Instrument/uniform/rekvisita er stort sett like 
register



Grunnleggende om 
økonomiløsningen



Økonomiløsning

• Laget for å fungerer for de fleste korps

• Bevisst tatt vekk funksjoner, spesielt de som 
bare gagner de aller største korpsene

• Forenklet en del begrep samtidig som det er 
fullverdig regnskapsføring

• Kasserer har full tilgang



Økonomiløsning

• Basert på fakturering med KID, innlesing via 
sentral avtale og automatisk føring av 
innbetalinger

• Kan også brukes UTEN OCR-avtale

• Korpset fakturerer, pengene kommer på 
korpsets konto, innbetalingene føres 
automatisk, listen med ubetalt blir mindre av 
seg selv

• Kostnader tilknyttet fakturering og OCR 



PRISER

• Korpset har fri tilgang til systemet via 
medlemsskap i NMF

• Ingen faste kostnader

• Fakturagebyr

• SMSgebyr

• Fakturering 1.halvår vil skje i juni 2014



Økonomiløsning

• Fakturering av kontingent, varesalg og 
kurs/aktivitet

• Rapporter som både kasserer og 
styremedlemmer har tilgang til

• Enkel påminnelse og purring



Økonomiløsning

• Ved kontingentfakturering styrer korpset selv 
termin, hyppighet og kontingentsatser/linjer

• Sammenheng kontingentsats/linje

• Kun to mulige terminløsninger: Helt/halvt år

• Termin oppdateres basert på hyppighet

• Alle fakturaer primært som epostfaktura



Praktisk gjennomgang

• Registrere IB

• Overføring til regnskap

• Etablere kontoplan

• Korpsinnstillinger



Presisering 
Kontogrupper - Kontoplan

• Forberedelse til oppstart

• Hvorfor Kontogrupper ?

• Se på korpsinnstillinger og kontoplan

• Fakturere kontingent

• Se på ubetalte fakturaer

• Se på løsningen for manuell kryssing/betaling

• Bilagsregistrering



Bilagsserier

• Bilagsnr tildeles fortløpende ved bilagsregistrering (godkjenning av bilag)
• Bilagsnr FAKTURA tildeles ved overføring til regnskap
• Bilagsnr OCR tildeles ved overføring til regnskap

En test (bruk TESTbruker!!):
• Registrer et manuelt bilag, og noter bilagsnr.
• Kjør EN faktura, deretter Overfør til regnskap. Journalnr er på UTSKRIFT = bilagsnr,

men i REGNSKAPET brukes første ledige nr etter det manuelle bilaget.
• Kan verifiseres ved å SØKE etter bilagsnr, eller ved å sjekke bilagsnr på neste manuelle.
• OCR-innlesing skjer uten at korpsene er involvert, det er derfor smart å kjøre 

OVERFØR TIL REGNSKAP både før og etter alle endringer i regnskapet for å få rett bilagsnr
på innbetalingen.
Dersom det ikke ER noe til overføring tildeles heller ikke noe bilagsnr.



Kontoplan

• Baserer seg på Norsk Standard (NS4102)

• Kontogruppene finnes i TOPPmenyen, Økonomi

• Kontoplanen ligger i sidemenyen, under 
REGNSKAP

• Nye konti kan opprettes fritt, men MÅ ligge 
innenfor standard kontogrupper, eks. en ny 
bankkonto MÅ ha kontonr = 19xx for å bli 
rapportert rett



Resultatregnskap 2013

Prøvekorpset

Inntekter Utgifter

Kontingent 60 000,00     Husleie 12 000,00     

Gaver 10 000,00     Dirigent 70 000,00     

Tilskudd 25 000,00     Noter 20 000,00     

Dugnad 40 000,00     Forsikring 7 800,00       

Arrangement 3 000,00       Kontingent 12 500,00     

Årsresultat 15 700,00     

138 000,00   138 000,00   

Balanse 2013

Prøvekorpset

Aktiva Passiva

Kasse 200,00           Egenkapital 58 014,25     

Bank 73 514,25     Udisponert overskudd 15 700,00     

73 714,25     73 714,25     

revidert:

Sted/dato sted/dato

sign kasserer sign revisor(er)



Eksempelregnskapet som grunnlag for 
IB

• IB registreres som eneste bilag i året FØR du 
starter å føre regnskap i Korpsdrift.

• Ønskes historikk på resultat må ALLE postene 
føres inn i regnskapet.

• De fleste velger kun å føre inn 
balansepostene.

• Bilaget føres manualt via Bilagsregistrering



Hva med utestående fordringer?

• Kan registreres som nye fakturaer

Eller

• Samlet sum kan registreres på konto 1500. 
Dette krever manuell oppfølgning av 
fordringene



Eksempel på ”IB”-bilag
(basert på eksempelregnskapet pr. 31.12.2013)

Dato=31.12 året FØR oppstart

Kasse/Bank føres til DEBET (kredit hvis overtrukket)
Egenkapital føres til KREDIT hvis positiv

Bilaget må ha Netto bilagssum = 0,00 før det er mulig å lagre.
Dvs. like stor sum på debet- og kreditsiden



Overføring regnskap korps

• Etter reskontroføringer (fakturering, 
innbetaling via bank m.m.) må det kjøres 
Overføring regnskap korps fra sidemenyen, 
Lokaløkonomi.

• Gjør gjerne dette HVER gang det gjøres 
endringer i regnskap, og minimum før hver 
regnskapsrapportering. Er det ikke noe å 
overføre gir systemet melding om det.

• ’Vanlig’ bilagsregistrering oppdateres i 
regnskapet umiddelbart



Korpsinnstillinger



Årsavslutning

• Korpsdrift er datostyrt, IKKE basert på 
regnskapsår. 

• Regnskapsår = kalenderår

• Bilagsserier fortsetter inn i nytt år.

• Lukk regnskapsår når regnskapet er overlevert 
revisor.

• Ingen spesielle rutiner som må kjøres utover å 
føre årsresultat.



Hva trenger revisor ?
Revisor skal bl.a. sjekke at alle som skal faktureres blir fakturert, at alle utbetalinger er 

dokumentert og at kasse/bank/reskontro stemmer med realitetene.

• BILAGSPERM
Alle bilag settes inn i perm, i bilagsnr-rekkefølge. Dette INKLUDERER alle bilagsjournaler, 
påført rett bilagsnr.

• Fakturagrunnlag. 
Ex: Deltakerlister, oversikt over varesalg, aktivitetsliste (er for eksempel spilleoppdrag 17.mai 
fakturert / honorar mottatt ??)

• Tilgang til Korpsdrift.
Alternativet er utskrift av:

– Kontoutskrift HOVEDBOK, alle konti

– Kontoutskrift ALLE bankkonti, avstemt !!

– Resultat og balanserapport pr. desember i regnskapsåret

– ALLE posteringsjournaler. Journaler som mangler kan rekjøres. Husk bilagsnr.

– Reskontrolister (avstemt mot konto 1500/1513 – Kundefordringer). Skriv gjerne ut SALDOLISTE og KONTOUTSKRIFT

– Andre rapporter på forespørsel



Oppgaver  - til hjemmebruk:
tips: bruk DEMObruker !!!

• Lag en kontingentsats og sett det opp for din 
person

• Lag en varefaktura til vedkommende

• Du fikk deler av fakturaen betalt kontant og 
avskriver resten

• Sjekk de ulike rapportene

• Får du ut en regnskapsrapport på et prosjekt?

• Hvordan ligger vi an i forhold til budsjett?



Litt basis regnskapsteori

I Norge opererer man med 3 hovedtyper konti, og NMFs Korpsdrift baserer seg på disse, og på Norsk Standard kontoplan (NS4102): 

1. Eiendelskonti (NS4102: 1xxx - 1999) 

2. Egenkapitalkonti (NS4102: 20xx)

3. Gjeldskonti (21xx - 2999)

I tillegg så har vi resultatkonti (NS4102: 3xxx - 8xxx), men disse blir betraktet som en spesifisering av egenkapitalkonti. Disse tre kontotypene heter balansekonti. Og som navnet tilsier, skal de gå i balanse: 

Summen av eiendeler(1) skal være det samme som gjeld(3) og egenkapital (2). Gjeld og EK beskriver hvordan eiendelene er finansiert. Dette er viktig å ha i hodet når man skal føre riktig beløp (riktig fortegn!) på de 

forskjellige konti...

Følgende gjelder ved:

1x-konti (eiendeler)

- Debiteres (+) ved økning: Mer eiendeler, positivt tall.

- Krediteres (-) ved reduksjon: Mindre, negativt.

21-29-konti (gjeld)

- Krediteres (-) ved økning: Føre mere gjeld, negativt tall.

- Debiteres (+) ved reduksjon: Mindre gjeld, positivt.

20-konti (egenkapital)

- Krediteres ved økning. Mer egenkapital, negativt tall.

- Debeteres ved reduksjon: Mindre EK, før inn positivt tall. Rart?!

Resultatkonti: Merk at disse er av samme type som egenkapitalkonti (spesifisering av EK) og behandles likt

3x-8x-konti (resultatkonti)

- Positiv resultateffekt til kredit (-)

- Negativ resultateffekt til debet (+)

Et eksempel med resultatkonti: 

Vi skal betale et instrument med pris kr 10.000,-.  Til dette trenger vi en bankkonto (f.eks. 1920-Bank) og enten en balansekonto for kjøp av instrument eller en utgiftskonto for kjøp av instrumenter avhengig av hvilket 

prinsipp korpset følger. Mange velger å utgiftsføre instrumentene etter hvert som de kjøpes for å slippe å forholde seg til avskrivninger m.m.

Vi tar da 10.000,- fra banken ved å registrere -10.000. Det betyr at vi reduserer eiendelene våre med 10.000,-. Så enten utgiftsføres 10.000 på for eksempel konto «6540-Kjøp Instrumenter», eller balanseføres på for 

eksempel konto «1200-instrumenter». 

Siden 6540 en resultatkonto, og betaling av et instrument har en negativ resultateffekt (regnskapsmessig), så fører vi +10.000,- på kontoen. 

Velger vi å balanseføre instrumentet har vi fortsatt verdien 10.000,- i balansen vår, vi har bare flyttet den fra kontanter til instrumenter, og følgelig fører vi +10.000,- også her.

Huskeregel:

Eiendel- og gjeldskonti føres «logisk». EK og resultatkonti føres «motsatt».

Dobbel bokføring

Dobbel bokføring er en sikkerhetsmekanisme som er bygget inn i måten vi registrerer. Eksempelet over viser dobbelbokføring i praksis. For hver transaksjon som blir gjort, så skal det finnes en mot-konto. Dette er 

nyttig i tilfeller der transaksjonene består av flere mindre transaksjoner. Korpsdrift er basert på dette prinsippet, derfor MÅ debet og kredit være like store før et bilag kan godkjennes



Annet kjekt



Min side

• Alle personer i databasen har tilgang

• Personen selv kan vedlikeholde sine 
opplysninger

• Finner alle data som korpsene har lagt inn

• Oversikt over medlemskap, verv, eiendeler, 
regninger, epost/sms,  kurs og aktiviteter



Min side

• Kurspåmelding via min side

• Foresatt kan logge seg på som sitt barn

• Kontaktinfo andre i sitt korps



Nytt og nyttig

• Min side

• Ekstern innmelding

– http://korpsdrift.no/M12p/eksternt/finnlag1.aspx

• Komiterom

• Flere roller/komiteer

• Støtteordninger

• Rapporter økonomi



Søknader

• Ulike støtteordninger, søknad via korpsdrift

• Bare ordninger korpset kvalifiserer til, dukker 
opp

• Historikk på søknader

• Status delt mellom saksbehandler og korpset



Støtteordninger

• Frifond A og B

• VO-midler

• Instrumentfond

• Momskompensasjon 

• Lokale tilskudd, f.eks. ‘Korps på friluftstur’

Alle NMFs medlemskorps kan søke innenfor gitte kriterier.



Frifond A

• Korps som har oppfylt sine 
medlemsforpliktelser, ref. NMFs vedtekter (og 
BFDs forskrifter) får automatisk Frifond A.
Dette betinger: 
Korpset HAR betalt kontingent til NMF
Korpset HAR sendt inn årsrapport
Korpset HAR minimum 1/3 av tellende 
medlemmer under 26 år



Frifond B

• Dette er støtte til spesielle prosjekter. Her må 
det sendes inn søknad. Søknaden må 
inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett.

• Dersom Frifond B innvilges bortfaller Frifond A



Frifond kompetanse og aktivitet

• Dette er en ekstra tilskuddspott der søknad 
sendes direkte til Norsk Musikkråd, og som 
har egne retningslinjer. Medlemskorps i NMF 
står fritt til å søke. Dette tilbudet er i tillegg til 
kategori A og B, men vil ikke tildeles prosjekter 
som allerede har mottatt kategori B-støtte.

• Mer info på www.musikkorps.no og 
www.frifond.no

http://www.musikkorps.no/
http://www.frifond.no/


VO

To måter å registrere på i Korpsdrift: 

med og uten timeplan

• Registrer tiltak

• Legge inn deltakere og evt. timeplan

• Fremmøte ??

• Rapportering og oppfølgning



Spørsmål? Innspill?

• korpsdrift@musikkorps.no


