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Aktiviteter som ikke har relation til AAU, vedr. ansatte og studerende 
[Regel – Aktiviteter, som ikke har relation til AAU, arrangeret af og for ansatte eller studerende, hvor 
AAU ikke kan afholde udgifter eller modtage indtægter]

FORMÅL OG AFGRÆNSNING 

Sikre, at der i forbindelse med aktiviteter, som ikke har relation til AAU, arrangeret af og for ansatte eller stu-
derende, ikke sker sammenblanding med AAU-midler og sikre at der ikke til samme bliver afholdt udgifter.
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Indledning
Det er konstateret at AAU’s indkøbsaftaler og regnskab benyttes til Indkøb/udgiftsafholdelse ifm. aktiviteter for 
studerende og ansatte, hvor aktiviteten ikke har relation til AAU. Ligeledes indbetales midler til Hovedkassen, 
vedr. disse aktiviteter som ikke har relation til AAU.

Udgifter og indtægter ifm. aktiviteter vedr. ansatte og studerende som ikke har relation til 
AAU må ikke sammenblandes med AAU´s midler og regnskab
Afholder ansatte eller studerende aktiviteter, eksempelvis julefrokost, sommerfest mv. og de forbundne udgif-
ter og indtægter ikke skal afholdes af AAU, kan AAU’s indkøbsaftaler, driftskonti ikke benyttes til udlægning af 
udgifter i denne forbindelse.

Indtægter som opkræves ifm. med de ansattes eller studerendes aktiviteter, som ingen relation har til AAU, 
må heller ikke indbetales til AAU - eksempelvis via hovedkassen. Skulle de ansatte eller studerende ifm. akti-
viteten opkræve indtægter via Billetto, eller anden form for aktør, så må AAU’s konti ikke være knyttet op til 
Billetto eller anden aktør.

Der er forskellige grunde til dette, bl.a.:
 AAU’s midler må ikke sammenblandes med andres (her ansatte eller studerende)

Vi kan ej heller opbevare midler for andre.
 Der må ikke indkøbes på AAU’s CVR nr. vedr. aktiviteter der ingen relation har til AAU.
 Aktiviteter der ingen relation har til AAU må ikke bogføres og afmomses i AAU-regi.
 Indtægter som ej heller har relation til AAU må ikke indtægtsføres i AAU-regi. 

Anbefalinger til ansatte og studerende ifm. opkrævning og afholdelse af aktiviteter, som jule-
frokost, sommerfester, som ikke har relation til AAU
For at ansatte eller studerende ikke ligger inde med mange kontanter, kan den eller de der står for aktiviteten - 
i privat regi - tegne en foreningskonto (med netadgang) i deres bank - til aktiviteten.
Via denne bankkonto kan man benytte Billetto eller på anden måde foretage indtægtsopkrævning. 
Kontoen bør laves sådan, at der er to personer i forening, som administrerer den (dette til sikring af, at én per-
son ikke kan beskyldes uretmæssigt for forbrug af midlerne på kontoen).
En sådan konto vil altid skulle have en person, som bliver ”skatteindberettet” for foreningskontoen (der vil ikke 
være noget skattemæssigt i dette, idet der er tale om en foreningskonto).
De to udvalgte skal så oprettes som netbanksbrugere til lige netop den konto. Således kan de to brugere i for-
ening foretage udbetalinger fra kontoen. Dvs. at den ene bruger laver udbetaling og den anden bruger efter-
følgende godkender – inden udbetalingen gennemføres.

Der kan også laves en forretningsgang for hvordan man dokumenterer hele aktivitetens regnskab

Der kan på ingen måde, laves en foreningskonto der har relation til AAU og dets CVR nr.

Ovenstående anbefaling skal ses som en måde hvorpå, man som ansat eller studerende kan håndtere 
en aktivitet, som ikke har relation til AAU.

Alternativt til dette kan man i privat regi lave en mobilepay BOX, 
hvor der eksempelvis, kan indsamles penge til en studenteraktivitet lavet for de studerende af de studerende, 
hvor man også kan betale sine udgifter med. (vær dog opmærksom på der kan være en beløbsgrænse)

Igen, kan det ej heller her, på nogen måde laves i regi af AAU og dets CVR nr.

https://www.mobilepay.dk/privat/mobilepay-box?sc_camp=C471B7E7BAF84C2F93763C0E77582EC1&gclid=EAIaIQobChMIgKCiwaPU8wIViQWiAx1JEAwSEAAYASAAEgJYlPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK

Vi har konstateret at man benytter sig af indkøb og kontering på AAU konti til ansatte og studerende, hvor ak-
tiviteten ikke har relation til AAU. Ligeledes indbetaler man opkrævede indtægter til hovedkassen, vedr. disse 
aktiviteter som ikke har relation til AAU.

OVERORDNEDE RAMMER

KONTAKT / ANSVAR

Økonomiafdelingen, Jan Walther Beck, lokal 9529, jwb@adm.aau.dk 

BEGREBSDEFINITIONER

BILAG
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