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Side 595  Familie økonomi  Vedligeholdelse af tabeller til Familie økonomi 
Fase Forklaring Tast 

Naviger frem til 
side 595 

ALT +Q, og indtast sidenummeret 595  

Søg Når siden åbnes vises de udgift 
tekster, der allerede er oprettet. 

 

 
 

Opret ny udgift tekst 

Opret ny 
udgifttekst 

Klik på det understregede: Ny udgift 
tekst. 
Side 595R åbnes klar til indtastning.  

 

 
 

Udgift tekst Giv udgiften en sigende tekst, som er 
den der vises på side 580R. 

 

 
 

Vis på side 580R Marker om udgift teksten skal vises 
som fast standardtekst på side 580R 
eller den skal være valgbar i 
dropdown. 
Hvis feltet er markeret, vises teksten 
som fast tekst på side 580R. 

 

 
 

Gyldig fra Indtast en dato, som udgift teksten 
skal kunne anvendes fra.  

 

 
 

Gyldig til  Indtast en dato til hvilken udgift 
teksten skal kunne anvendes. Efter 
den dato kan udgift teksten ikke 
anvendes længere.  
OBS: En udgift tekst kan ikke slettes. 
Kun sættes til udløb med en Gyldig til 
dato. 

 

 
 

Fordeling Der skal vælges: 
- Antal voksne 
- Antal voksne + 1 
- Fordeles ikke 

 
Forklaring til fordelingsnøglerne: 

- Hvis ”Antal voksne” så 
fordeles udgiften ligeligt 
mellem alle voksne over 18 år 
i husstanden. 

- Hvis ”Antal voksne + 1” så 
fordeles udgiften i andele 
svarende til antal voksne + 1 
og udgiften pålægges primær 
lejer med én andel mere end 
øvrige voksne. 

- Hvis ”Fordels ikke” betragtes 
udgiften som en personlig 
udgift som ikke skal deles.  
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Ret udgift tekst 

Ret budgettekst Klik på den understregede tekst i 
tabellen på side 595.  
Side 595R åbnes.  
Alle felter kan rettes. 
 
Gem det rettede med knappen OK. 
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