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Regnskabsinstruks for Aalborg Universitet
Version 1.5

Formål og afgrænsning 

I henhold til §26 i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1272 af 12. november 2018 
om tilskud og revision mv. ved universiteterne skal universitetet udarbejde og ajourføre en regnskabsin-
struks.

Formålet med regnskabsinstruksen er at sikre, at Aalborg Universitets regnskabsforvaltning lever op til kra-
vene i gældende lovgivning samt fastlægge de overordnede rammer for økonomistyring. 

Regnskabsinstruksen for AAU er i al væsentlighed udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vej-
ledning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes Aalborg Universitet har tilrettelagt væsent-
lige regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen samt de regelsæt, 
der skal overholdes af medarbejderne i forbindelse med økonomiske dispositioner og udførelse af regn-
skabsopgaver. Disse regelsæt skal sikre en forsvarlig forvaltning af udgifter, indtægter, aktiver og passiver.

Reglerne i regnskabsinstruksen fastlægges under hensyntagen til væsentlighed og risiko.
 
Regnskabsinstruksen tilstilles de medarbejdere ved Aalborg Universitet, der varetager opgaver, der er om-
fattet af reglerne i instruksen. 

Denne instruks erstatter tidligere version (1.4) og er gyldig fra den 15. juni 2019. 

Indholdsfortegnelse

Regnskabsinstruks for Aalborg Universitet ...................................................................................................1

Formål og afgrænsning.................................................................................................................................1
Indholdsfortegnelse ......................................................................................................................................1
Indhold ..........................................................................................................................................................5
1. Indledning..................................................................................................................................................5

1.1 Aalborg Universitets opgaver og organisatoriske opdeling.....................................................................5

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://modst.dk/media/9873/vejledning-om-udarbejdelse-af-regnskabsinstrukser.pdf
https://modst.dk/media/9873/vejledning-om-udarbejdelse-af-regnskabsinstrukser.pdf


2

1.1.1 Universitetets overordnede opgaver .............................................................................................5

1.1.2 Aalborg Universitets organisatoriske opdeling ..............................................................................5

1.2 Universitetets overordnede regnskabsmæssige opgaver (Obligatorisk afsnit).......................................7
1.3 Aalborg Universitets IT-systemer til økonomistyring...............................................................................8
1.4 Universitets budgetopgaver ....................................................................................................................8
2. Økonomisk delegation og bemyndigelse...................................................................................................8

2.1 Rektors delegationsinstruks....................................................................................................................9
2.1.1 Delegationsniveauer .....................................................................................................................9

2.1.2 Tærskelværdier i forhold til økonomisk ledelseskompetence .....................................................10

2.2 Særlige forhold vedr. økonomisk delegation og bemyndigelse.............................................................12

2.3 Dokumentation og registrering af bemyndigelser .................................................................................14
2.3.1 Delegationserklæringer ...............................................................................................................14

2.3.2 Bemyndigelser i ØSS ..................................................................................................................14

3 Aalborg Universitets regnskabsopgaver...................................................................................................15

3.1 Regnskabsmæssig registrering i ØSS..................................................................................................15
3.1.1 Tilrettelæggelse af registrering....................................................................................................15

3.1.2 Registrering af bilag mv. .............................................................................................................15

3.1.3 Beskrivelse af kontoplan og retningslinjer for kontering..............................................................16

3.1.4 Opbevaring af regnskabsmateriale .............................................................................................16

3.1.5 Udlevering af regnskabsbilag til 3. mand ....................................................................................17

3.2 Forvaltning af udgifter ...........................................................................................................................17
Køb af varer og tjenesteydelser..................................................................................................................17

3.2.1 Indkøbsorganisation....................................................................................................................17

3.2.2 Indkøbspolitik mv. .......................................................................................................................17

3.2.3 Digitale indkøb ............................................................................................................................18

3.2.4 Elektroniske fakturaer .................................................................................................................20

3.2.5 Kreditorforvaltning .......................................................................................................................20

3.2.6 Forudbetalinger i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser ............................................22

3.2.7 Øvrige specifikke krav i forbindelse med kreditorforvaltning (køb)..............................................23

3.2.8 Intern handel/Ompostering..........................................................................................................24

Lønudgifter m.v. ..........................................................................................................................................24
3.2.9 Forvaltning af løn ........................................................................................................................25

3.2.10 Lønbehandling ..........................................................................................................................25

3.2.11 Kontrol og godkendelse af lønindrapportering ..........................................................................26

Øvrige kontrolforanstaltninger i forhold til løn (efter lønkørsel) ............................................................28

3.2.12 Udbetaling af a´contoløn ...........................................................................................................28

3.2.13 Frikøb og omkontering af lønudgifter - via HR-Servicecenter ...................................................28

3.2.14 Lønrefusioner ............................................................................................................................29

3.2.15 Tjenesterejser og udlægsgodtgørelse.......................................................................................29

3.2.16 Periodeafgrænsning og generel periodisering af omkostninger................................................30



3

3.3 Forvaltning af indtægter........................................................................................................................31
3.3.1 Oversigt over indtægter...............................................................................................................31

3.3.2 Håndtering af indtægter ..............................................................................................................32

3.3.3 Debitorforvaltning ........................................................................................................................34

3.3.4 Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter ........................................................36

3.4 Forvaltning af eksterne tilskudsprojekter ..............................................................................................36
3.4.1 Økonomisk administration af eksterne projekter .........................................................................36

3.4.2 Periodevis projektopfølgning i relation til tabshensættelser ........................................................37

3.4.3 Uforbrugte midler på projekter ....................................................................................................37

3.4.4 Underskud på projekter ...............................................................................................................37

3.5 Forvaltning af aktiver ............................................................................................................................38
3.5.1 Anlægsaktiver .............................................................................................................................38

3.5.2 Udstyr ..........................................................................................................................................42

3.5.3 Forvaltning af omsætningsaktiver ...............................................................................................43

3.6 Forvaltning af passiver..........................................................................................................................44
3.6.1 Egenkapital .................................................................................................................................44

3.6.2 Hensættelser ...............................................................................................................................44

3.6.3 Kort- og langsigtet gæld ..............................................................................................................44

3.7 Betalingsforretninger.............................................................................................................................45
3.7.1 Forvaltning af likviditetsordningen...............................................................................................45

3.7.2 Opfølgning på lånerammen.........................................................................................................45

3.7.3 Forvaltning af likviditetskonti uden for likviditetsordningen .........................................................45

3.7.4 Hovedkassen ..............................................................................................................................46

3.7.5 Betalinger med kreditkort ............................................................................................................46

3.8 Budget- og regnskabsaflæggelse .........................................................................................................47
3.8.1 Budget .........................................................................................................................................47

3.8.2 Budgetopfølgning ........................................................................................................................48

3.8.3 Årsregnskabet .............................................................................................................................48

3.9 Øvrige regnskabsmæssige forhold .......................................................................................................49
3.9.1 Værdiposter.................................................................................................................................49

3.9.2 Forvaltning af legater og fonde ...................................................................................................49

3.9.3 Forvaltning af ikke statslige aktiver .............................................................................................49

3.9.4 Værdipapirer ...............................................................................................................................50

3.9.5 Moms og energiafgifter ...............................................................................................................50

3.9.6 Beskatning af fri telefon/ internetforbindelse ...............................................................................51

3.9.7 Internationalt Boligkontor ............................................................................................................51

3.9.8 Tjenesterejseforsikring ................................................................................................................51

3.9.9 Optjente bonuspoint i forbindelse med tjenesterejser .................................................................52

3.9.10 Revision ....................................................................................................................................52

4. It-anvendelse i forbindelse med regnskabsføringen................................................................................52



4

4.1 Generelt om it-anvendelsen..................................................................................................................52
4.1.1 Anvendelse af økonomisystemet (ØSS) .....................................................................................53

Anvendelse af eksterne løn- og betalingssystemer .............................................................................54

4.1.2 Statens Lønsystem - SLS ...........................................................................................................54

4.1.3 Statens Koncern Betalinger - SKB ..............................................................................................54

4.1.4 Netbank.......................................................................................................................................54

4.1.5 Rejse og udlægssystemet – RUS2 .............................................................................................54

Anvendelse af interne systemer og hjælpeværktøjer til økonomistyringen..........................................55

4.1.6 ØSS Ferie-reg. - feriepengesystemet .........................................................................................55

4.1.7 ScanPas - personaleadministrativt system .................................................................................55

4.1.8 SygtSystem - Syge-/fraværsregistrering .....................................................................................55

4.1.9 Prophix – budgetteringsværktøj ..................................................................................................56

4.1.10 RES – Ressourcestyringssystem..............................................................................................56

4.1.11 STADS - Studieadministrativt System.......................................................................................56

4.1.12 ØSS tids-reg..............................................................................................................................57

4.1.13 Timesheet .................................................................................................................................57

4.1.14 WorkZone..................................................................................................................................57

Anvendelse af rapporteringsværktøjer til økonomistyring og statistisk behandling..............................58

4.1.15 QlikView ....................................................................................................................................58

4.1.16 Moderniseringsstyrelsens Lokale DataVarehus - ØS LDV .......................................................58

4.1.17 SAS ...........................................................................................................................................58

4.2 Specifikt om it-organisationen bag AAU’s økonomisystem ..................................................................58
4.2.1 De regnskabsfaglige opgaver .....................................................................................................58

4.2.2 De it-faglige opgaver ...................................................................................................................59

4.3 Generelle regler i forbindelse med it-anvendelse på AAU....................................................................60
4.3.1 Politik for informationssikkerhed .................................................................................................60

Oprindelse, baggrund og historik................................................................................................................60
Overordnede rammer .................................................................................................................................61
Kontakt / ansvar..........................................................................................................................................61
Begrebsdefinitioner.....................................................................................................................................61
Bilag............................................................................................................................................................61



5

Indhold

1. Indledning 
Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under til-
syn af Ministeren for Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Aalborg Universitet har hjemsted og værneting i Aalborg, hvor hovedadressen er:

Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Aalborg, København og Esbjerg.

1.1 Aalborg Universitets opgaver og organisatoriske opdeling

1.1.1 Universitetets overordnede opgaver
Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil det højeste inter-
nationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning 
og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og 
uddannelsesmæssige fagområder samt udbrede kendskab til videnskabens arbejdsmetoder og resultater. 

Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udviklingen af det internationale 
samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme indsigt, vækst, 
velfærd og udvikling i samfundet. Som central viden- og kulturbærende institution skal universitetet udveksle 
viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offent-
lige debat. 

Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgænge-
lig for videregående uddannelse og forskning. 

1.1.2 Aalborg Universitets organisatoriske opdeling

1.1.2.1 Bestyrelse
Bestemmelserne om AAU’s ledelse er fastsat i universitetsloven og AAU’s vedtægt. Bestyrelsen er univer-
sitetets øverste myndighed og er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltning 
af universitetets samlede ressourcer. 

Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger ef-
ter indstilling fra rektor universitetets organisation samt dets overordnede strategi og udvikling. Bestyrelsen 
godkender AAU’s budget og årsrapport efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen vælger AAU’s institutionsre-
visor, der refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsens mandat og virke er nærmere beskrevet i Vedtægt for Aalborg Universitet.

1.1.2.2 Rektor
Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt. Rek-
tor tegner universitetet udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. universitetslovens § 14, 
stk. 10.  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345312
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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Den daglige øverste ledelse kaldes Rektoratet og består ud over rektor af prorektor og universitetsdirektø-
ren. Prorektor og universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse efter aftale med rektor. 

1.1.2.3 Direktion
I den daglige ledelse bistås rektor endvidere af direktionen. Rektor er leder af direktionen.
AAU’s direktion består af følgende 9 medlemmer: 

 Rektor. 
 Prorektor. 
 Universitetsdirektøren.
 Dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.
 Dekanen for Det Humanistiske Fakultet.
 Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
 Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 
 Dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design. 
 Innovationsdirektøren.

1.1.2.4 Hovedområder
AAU er opdelt i seks hovedområder.

Forskning og undervisning foregår inden for følgende fem faglige hovedområder (fakulteter) på AAU: 
 Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.
 Det Humanistiske Fakultet.
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 Det Tekniske Fakultet for IT og Design. 

Herudover udgør AAU Fælles Service (fællesadministrationen) et hovedområde på linje med ovenstående 
fem faglige hovedområder. 

Endelig er AAU Innovation en selvstændig økonomisk ansvarlig enhed uden for hovedområdestrukturen. 

1.1.2.5 Fakulteter
For hvert fakultet ansætter rektor en leder (dekan), jf. universitetslovens § 14, stk. 4. 
Dekanen er ansvarlig for ledelsen af fakultet, herunder personaleledelsen af fakultetets medarbejdere og 
fakultetets samlede økonomi. Dekanen disponerer således over fakultetets økonomiske ressourcer inden 
for de bevilligede rammer og godkendte budgetter.

1.1.2.6 Institutter
Under hvert fakultet er der oprettet en række institutter, som hver især udgør en økonomisk ansvarlig en-
hed. Dekanen ansætter institutledere. Institutlederen varetager den daglige ledelse af instituttet og er an-
svarlig for personaleledelsen af instituttets medarbejdere og instituttets samlede økonomi. Institutlederen 
disponerer således over instituttets økonomiske ressourcer inden for de bevilligede rammer og godkendte 
budgetter. 

Den konkrete organisering på institutterne varierer. Institutternes administration er dog som udgangspunkt 
organiseret under en sekretariatschef, der refererer til institutlederen. Enkelte institutter er gået sammen om 
et administrativt fællesskab med én sekretariatschef og én administrativ organisation.

1.1.2.7 AAU Fælles Service (fællesadministrationen)
AAU Fælles Service ledes af universitetsdirektøren. Direktøren er ansvarlig for opgaver tilknyttet de fæl-
lesadministrative enheder og har det overordnede ansvar for personaleledelsen og den samlede økonomi i 

http://www.aau.dk/om-aau/organisation/direktion/
http://personprofil.aau.dk/107549
http://personprofil.aau.dk/111573
https://vbn.aau.dk/da/persons/133514
http://personprofil.aau.dk/138299
http://personprofil.aau.dk/103652
http://personprofil.aau.dk/110440
http://personprofil.aau.dk/126904
http://personprofil.aau.dk/140829
http://personprofil.aau.dk/142058
http://www.engineering.aau.dk/
http://www.fak.hum.aau.dk/
http://www.fak.samf.aau.dk/
http://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/
http://www.tech.aau.dk/
http://www.aau.dk/om-aau/organisation/administration/
https://www.innovation.aau.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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AAU Fælles Service. Universitetsdirektøren disponerer således over AAU Fælles Service´s økonomiske res-
sourcer inden for de bevilligede rammer og godkendte budgetter.

AAU Fælles Service omfatter en række afdelinger, som hver især udgør en økonomisk ansvarlig enhed.
Funktionscheferne i Fælles Service har ansvaret for afdelingerne og refererer til universitetsdirektøren. Funk-
tionscheferne disponerer således over egen afdelings økonomiske ressourcer inden for de bevilligede ram-
mer og godkendte budgetter.

1.1.2.8 AAU Innovation
Rektor ansætter en innovationsdirektør som varetager den daglige ledelse af AAU Innovation. Innovations-
direktøren er ansvarlig for personaleledelsen af AAU Innovations medarbejdere og samlede økonomi. In-
novationsdirektøren disponerer således over AAU Innovations økonomiske ressourcer inden for de bevilli-
gede rammer og godkendte budgetter.

1.2 Universitetets overordnede regnskabsmæssige opgaver (Obligatorisk afsnit)
AAU er i Finansloven opført under hovedkonto § 19.22.17 samt § 28.57.01 (SBi).
 
Tilskud gives som rammebevilling til varetagelse af de med universitetet opstillede formål. Universitetet dis-
ponerer frit ved anvendelsen af det samlede tilskud.

Universitetets regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. 
Årsregnskabet indgår i årsrapporten, der aflægges efter Bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved uni-
versiteter og revideres af Rigsrevisionen i samarbejde med den af bestyrelsen valgte institutionsrevisor. 

Årsrapporten underskrives af bestyrelsen, rektor og universitetsdirektør. 

AAU foretager ikke regnskabsmæssig registrering for andre institutioner, ligesom der ikke er henlagt regn-
skabsmæssige opgaver uden for organisationen. 

AAU er registreringspligtig i henhold til momsloven og har indeholdelsespligt i henhold til kildeskatteloven. 

AAU er registreret under CVR-nr. 29 10 23 84. 

AAU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning. 

AAU udfører tilskudsfinansierede aktiviteter efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning.

Lån og udlån af medarbejdere mellem andre statslige institutioner sker i henhold reglerne i den til enhver tid 
gældende Budgetvejledning.

AAU’s likvide midler skal, jf. universitetslovens § 21 stk. 3, anbringes i overensstemmelse med bekendtgø-
relse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

AAU forvalter ikke ”andre ikke-statslige aktiver eller passiver” bortset fra de private gaver og tilskud og EU-
midler mv., som administreres efter reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter i gældende budgetvejled-
ning.

Aalborg Universitetsbibliotek opkræver gebyrer.

En detaljeret beskrivelse af universitets regnskabsopgaver fremgår af afsnit ”
3 Aalborg Universitets regnskabsopgaver”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/publikationer/budgetvejledning
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152210
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152210
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1.3 Aalborg Universitets IT-systemer til økonomistyring
Aalborg Universitet anvender en lang række IT-systemer i forbindelse med økonomistyringen. Herunder er 
de centrale systemer kort beskrevet. 

AAU’s regnskabsopgaver varetages primært i ØSS. 
Grundfundamentet i ØSS er baseret på Oracle E-business suite.

I ØSS foretages alle regnskabsregistreringer. ØSS består af en række moduler til de enkelte regnskabs-
mæssige opgaver. I ØSS findes transaktionsspor. Herved forstås, at registreringerne i ØSS kan følges fra 
de oprindelige registreringer til saldi i måneds- og perioderapporteringen samt i årsregnskabet.

AAU skal i henhold til § 27 i Bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved universiteter anvende Statens 
Lønsystem (SLS) samt Statens Koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten (SKB). 

Udbetalinger foretages via NEM-konto gennem SKB. Endvidere foretages betalinger via systemer leveret af 
AAU’s pengeinstitutter.

STADS anvendes til administrativ styring af STÅ (studenterårsværk).

Rejseafregninger samt kontante udlæg registreres og refunderes via AAU’s Rejse- og Udlægssystem 
(RUS2), der efterfølgende leverer bogføringsfiler til ØSS samt betalingsfiler til NEM-kontosystemet.

Universitetets budgetlægning sker i budgetsystemet Prophix samt personaleressourcestyringssystemet 
RES. 

QlikView anvendes generelt til analyse og rapportering i forhold til økonomi-, HR- og studiedata.

For en mere detaljeret beskrivelse af universitetets It-anvendelse i forbindelse med økonomistyringen hen-
vises til afsnit ”4. It-anvendelse i forbindelse med regnskabsføringen” og tilhørende bilag 1 - ”Autorisation til 
ØSS” og bilag 2 - ”Sikkerhed og kontrol ift. ØSS”.

1.4 Universitets budgetopgaver
Budgetlægningen på universitetet består af fastlæggelse af budgetprincipper, estimering af aktivitetsafhæn-
gige indtægter, fordeling af indtægtsrammer, omkostningsbudgettering samt konsolidering. 

Overordnet set forløber budgetprocessen således:
 I foråret behandler bestyrelsen de fordelingsprincipper, der skal anvendes i budgettet for det kom-

mende år. Bestyrelsen kan fastlægge fordelingsprincipperne for en flerårig periode.
 I løbet af sommeren indhentes data til de interne fordelingsmodeller.
 Som udgangspunkt kommer årets finanslovsforslag ultimo august måned, hvorefter fordelingen af 

de faste indtægter påbegyndes. I starten af efteråret udarbejdes der foreløbige prognoser for næste 
års aktivitet.

 Sideløbende med at indtægtsrammerne budgetteres, budgetteres omkostningerne hos de enkelte 
enheder og budgettet konsolideres herefter til et samlet budget for universitet.

 Budgettet udarbejdes til behandling og godkendelse på bestyrelsens møde i december. 

For en mere detaljeret beskrivelse af universitetets interne budgetprocedurer henvises til afsnit ”3.8.1 Bud-
get”, mens disponeringsbemyndigelse er beskrevet i afsnit ”2. Økonomisk delegation og bemyndigelse”.

2. Økonomisk delegation og bemyndigelse
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Fundamentet for universitetets handlings- og beslutningsgrundlag, herunder også regnskabs- og økonomi-
styringsmæssige handlinger/beslutninger, bygger på formelle og konkrete strukturer, hvor delegation og be-
myndigelser præciserer ansvar og kompetencefordelingen på AAU. 

2.1 Rektors delegationsinstruks

2.1.1 Delegationsniveauer
Via delegation uddelegerer rektor dele af den daglige ledelse til ledere på underliggende niveauer, hvor dette 
findes hensigtsmæssigt. 

Delegationen af rektors kompetencer fremgår af rektors delegationsinstruks og de tilhørende bilag.

I rektors delegationsinstruks fremgår det, hvorledes ansvars- og kompetenceoverdragelsen imellem de en-
kelte ledelsesniveauer formelt er fastlagt. Endvidere er der i forhold til økonomiske dispositioner, der med-
fører at universitetet forpligtes økonomisk ud over i relation til aflønningsforpligtelser, fastsat godkendelses-
tærskler inden for de enkelte ledelsesniveauer og disponeringstyper. Disse godkendelsestærskler fremgår 
af bilag 1 til delegationsinstruksen. 

Ledelsesstrukturen/-niveauerne og de grundlæggende regler omkring delegation af den økonomiske ledel-
seskompetence fremgår herunder:

Niveau 1: Rektor
Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. 

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter universitetets forhold er af usædvanlig art eller stor 
betydning. Sådanne dispositioner kan rektor kun foretage efter bestyrelsens særlige bemyndigelse, som kan 
gives konkret eller gennem vedtagelse af rammerne for universitetets virksomhed i strategi, budget, lokale-
plan og lignende.

Rektor kan delegere sine kompetencer, hvilket indebærer, at rektor overlader dele af sine kompetencer til 
andre (de bemyndigede). De øvrige ledere varetager således deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Rektor er ansvarlig for, at de kompetencer, der er delegeret, varetages på ansvarlig vis af de bemyndigede. 
Rektor er ikke ankeinstans vedrørende afgørelser truffet i henhold til delegation, men kan i kraft af sin almin-
delige tilsynsforpligtelse af egen drift gribe ind over for afgørelser truffet af de bemyndigede og har således 
mulighed for at omgøre en afgørelse. Rektor kan til enhver tid tilbagekalde en delegation både generelt og i 
konkrete tilfælde.

Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor, som i øvrigt fungerer som rektors sted-
fortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Hvis såvel rektor som prorek-
tor er forhindret, kan universitetsdirektøren handle på rektors vegne.

Niveau 2: Prorektor, universitetsdirektør, innovationsdirektør og dekaner
Til lederne på niveau 2 delegerer rektor kompetence til at disponere de midler, der stilles til rådighed inden 
for deres respektive hoved-/ansvarsområder under hensyntagen til de i delegationsinstruksen anførte god-
kendelsestærskler og universitetets øvrige vedtagne politikker.

Ved delegation fra rektor får de bemyndigede – med de begrænsninger, som er fastsat i delegationsinstruk-
sen, instruksens bilag, universitetets vedtagne politikker og andre relevante regelsæt – de samme pligter og 
beføjelser som rektor inden for de områder, bemyndigelsen angår, og deres beslutninger har samme gyl-
dighed, som hvis de var truffet af rektor. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
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Den niveau 2 leder, der får delegeret kompetence fra rektor, kan videredelegere helt eller delvist til andre, 
inden for rammerne af rektors delegationsinstruks. Det delegerende niveau er ansvarlig for, at de delege-
rede kompetencer varetages på ansvarlig vis. Det delegerende niveau kan fastsætte begrænsninger i vi-
deredelegation til lavere niveauer, også selv om delegationen følger eksplicit af rektors delegationsinstruks.

De kompetencer, der iht. lov eller delegationsinstruks er tildelt en leder på niveau 2 skal anses som videre-
delegeret til den person, der optræder som vedkommendes stedfortræder (eksempelvis en prodekan), når 
en sådan er ansat eller udpeget. Delegationen til disse stedfortrædere gælder kun når disse rent faktisk udø-
ver den overordnede leders kompetence, og delegationen gælder med de begrænsninger, der følger af rek-
tors delegationsinstruks eller som er fastsat af den leder, hvis kompetence er videredelegeret. 

Niveau 3: Prodekaner, institutledere, ph.d.-skoleledere samt funktionschefer i Fælles Service 
Til lederne på niveau 3 delegerer niveau 2-lederne kompetence til at disponere de midler, der stilles til 
rådighed for niveau 3-lederne (de økonomisk ansvarlige enheder), under hensyntagen til de i delegationsin-
struksen anførte godkendelsestærskler og universitetets øvrige vedtagne politikker.

Ved delegation fra en niveau 2 leder får de bemyndigede – med de begrænsninger, som er fastsat i delega-
tionsinstruksen, instruksens bilag, universitetets vedtagne politikker og andre relevante regelsæt – de 
samme pligter og beføjelser som niveau 2 lederen inden for de områder, bemyndigelsen angår, og deres 
beslutninger har samme gyldighed, som hvis de var truffet af niveau 2 lederen. 

Den niveau 3 leder, der får delegeret kompetence fra en niveau 2 leder, kan videredelegere helt eller delvist 
til andre, inden for rammerne af rektors delegationsinstruks. Det delegerende niveau er ansvarlig for, at de 
delegerede kompetencer varetages på ansvarlig vis. Det delegerende niveau kan fastsætte begrænsninger 
i videredelegation til lavere niveauer, også selv om delegationen følger eksplicit af rektors delegationsin-
struks.

De kompetencer, der iht. lov eller delegationsinstruks er tildelt en leder på niveau 3, skal anses som videre-
delegeret til den person, der optræder som vedkommendes stedfortræder (eksempelvis en viceinstitutleder), 
når en sådan er ansat eller udpeget. Delegationen til disse stedfortrædere gælder kun, når disse rent fak-
tisk udøver den overordnede leders kompetence, og delegationen gælder med de begrænsninger, der føl-
ger af rektors delegationsinstruks eller som er fastsat af den leder, hvis kompetence er videredelegeret. 

Niveau 4 og lavere niveau: Viceinstitutledere, områdeledere, sekretariatschefer, teamledere, ledere 
af forskergrupper samt særligt betroede medarbejdere mv.
Til ledere på niveau 4 og lavere niveauer samt til særligt betroede medarbejdere delegerer niveau 3-lederne 
alene disponeringskompetence i overensstemmelse med de i delegationsinstruksen anførte godkendelses-
tærskler og universitetets øvrige vedtagne politikker.

Lederne på niveau 4 og lavere niveauer samt de særligt betroede medarbejdere kan ikke videredelegere 
disponeringskompetence.

2.1.2 Tærskelværdier i forhold til økonomisk ledelseskompetence
Tærskelværdierne (i bilag 1) definerer grænserne for, på hvilket delegationsniveau en økonomisk dispone-
ring skal godkendes. Tærskelværdierne kan via delegationserklæring begrænses - men ikke udvides. 

Herunder er angivet i hvilke situationer tærskelværdierne skal anvendes, samt i hvilke situationer tærskel-
værdierne ikke er relevante.

Tærskelværdierne skal anvendes ved Tærskelværdierne er IKKE relevante ved



11

• Anvendelse af universitetets midler til køb 
af varer og tjenesteydelser hos andre juri-
diske personer, dvs. 

• Virksomheder i ind- og udland
• Andre offentlige institutioner
• Enkeltpersoner uden cvr-num-

mer, som ikke har fast eller mid-
lertidig ansættelse ved AAU

• Afregning af medarbejdernes udlæg for 
arbejdsrelaterede varer, tjenesteydelser 
og kørsel i egen bil

Anvendelse af sin beføjelse op til tærskelværdien skal selvføl-
gelig ske inden for rammerne af rektors delegation i sin helhed, 
herunder § 1.4, der fastslår, at beføjelsen kan udnyttes inden 
for rammerne af universitetets politikker, regelsæt mv.

• Interne handler
• Interne bidrag
• Forhold vedrørende aflønning af fast og 

løst ansat personale
• Fakturaudstedelse til bevillingsgivere, 

samarbejdspartnere, EVU-studerende 
osv.

Selvom tærskelværdierne ikke finder anvendelse i disse situa-
tioner, skal ledere og medarbejdere, der udfører ovennævnte 
opgaver iagttage rektors delegation i sin helhed, herunder § 2.1, 
der fastslår, at den økonomiske ledelseskompetence gælder in-
den for de budgetrammer, som er stillet lederen til rådighed

Det er vigtigt, at holde sig for øje, at tærskelværdierne alene skal iagttages i forbindelse med disponerings-
godkendelse samt allokeringsgodkendelse (såfremt allokeringsgodkendelsen vedrører en anlægsinveste-
ring). Endvidere skal det bemærkes, at dispositioner uden for godkendt budget altid skal godkendes af rek-
tor.

Disponeringsgodkendelse
En disponeringsgodkendelse er defineret som værende, når AAU forpligtes juridisk til et forbrug af økono-
miske midler overfor 2. part. Eksempelvis ved:

 Placering af ordre på varer eller tjenesteydelser
 Indgåelse af huslejekontrakt, forsyningsaftale, serviceaftale mv.
 Indgåelse af en samarbejdsaftale, hvor der er fastlagt betalinger fra AAU til en samarbejdspartner
 Udnyttelse af option under en indgået aftale
 Tilmelding til ekstern konference eller kursus
 Bestilling af flybillet på Egencias portal
 Godkendelse af en medarbejders rejseafregning eller udlæg

Allokeringsgodkendelse
En allokeringsgodkendelse går forud for disponeringsgodkendelsen og defineres som værende, når en del 
af en godkendt budget-/investeringsramme besluttes/godkendes anvendt. Godkendelse af enkeltstående 
anlægsinvesteringer, som direkte indgår- eller som er en del af en større investeringsramme i investerings-
budgettet, skal godkendes i henhold til de anførte delegationsniveauer og tærskelværdier ift. anlægsinve-
steringer (Bilag 1 - søjle 1 og 2). 

Når allokeringsgodkendelse er foretaget af en hertil bemyndiget, kan anskaffelsesprocessen igangsættes. 
Dette sker ved at placere en eller flere ordrer hos en eller flere leverandører. Den enkelte ordre må dog først 
afgives, når denne er disponeringsgodkendt af en hertil bemyndiget - jf. tærskelværdierne under ”driftssøj-
len” (Bilag 1 - søjle 4).

Effektueringsgodkendelse
Effektueringsgodkendelse følger efter såvel allokeringsgodkendelse og disponeringsgodkendelse og er den 
godkendelse, der medfører, at betalingen kan effektueres. Effektueringsgodkendelse sker, når en dispone-
ring/faktura anvises (godkendes) i ØSS.

Tærskelværdierne skal ikke iagttages i forbindelse med effektueringsgodkendelsen, idet disponeringsgod-
kendelsen som nævnt allerede er sket i processen forinden. Sker faktura-/disponeringsanvisningen imid-

Betaling
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Rammesætning Allokering Disponering Effektuering Betaling

Ramme-godken-
delse

Når årsbudget-
tet godkendes - 
(såvel drifts- og 
investeringsbud-
gettet)

Når en ekstern 
bevilling modta-
ges og budget-
tet herfor god-
kendes

Allokerings-god-
kendelse

Når en del af en 
godkendt 
ramme beslut-
tes/godkendes 
anvendt

Disponerings-god-
kendelse

Når AAU forplig-
tes juridisk til et 
forbrug af øko-
nomiske midler 
overfor  2. part

Effektuerings-god-
kendelse

Når en dispo-
nering/ faktura 
anvises (godk) 
til bogføring 
og betaling

lertid af en anden, end den der har disponeringsgodkendt købet, skal den anvisningsbemyndigede sikre sig, 
at der foreligger skriftlig godkendelse herfor – forinden anvisningen kan foretages.

Elementerne og de tilhørende godkendelser i den økonomiske proceskæde er illustreret herunder.

2.2 Særlige forhold vedr. økonomisk delegation og bemyndigelse
Rektors delegationsinstruks fastsætter universitetets kompetencefordeling via delegation - bredt set. Sæ-
regnede og særlige forhold af økonomisk karakter, og som ikke direkte fremgår af delegationsinstruksen 
eller som kræver særlig- eller yderligere præcisering, er oplistet herunder.

1. Bestyrelsesformanden og et andet medlem af bestyrelsen indgår aftaler om køb og salg af fast ejen-
dom - jf. Universitetslovens § 10 stk. 4.

2. Bestyrelsen har til rektor delegeret kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje inden for 
de i bilag 2 i rektors delegationsinstruks anførte godkendelsestærskler.

3. Lederen af Internationalt Boligkontor er af rektor bemyndiget til at indgå aftaler/kontrakter om boli-
ger til studerende, gæster mv. samt fastsætte huslejen for de enkelte udlejninger af disse boliger in-
den for vedtagne lovgivnings- og budgetmæssige rammer.

4. Bestyrelsen vælger institutionsrevisor. Formanden underskriver aftalen. 

5. Bestyrelsen godkender oprettelse af nye afdelinger mv. uden for AAU’s nuværende campus (Aal-
borg, København og Esbjerg).

6. Rektor skal godkende og underskrive aftaler om kapitalforvaltning (anbringelse af overskydende lik-
vide mider). Økonomidirektør eller en anden hertil bemyndiget leder er medunderskriver.
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7. Rektor skal godkende og underskrive aftale med ny bankforbindelser samt opsigelse af aktuel bank-
forbindelse, såfremt dette ikke er lovbestemt (f.eks. bankforbindelse vedrørende SKB). Økonomidi-
rektøren eller anden hertil bemyndiget leder er medunderskriver.

8. Ikke-lovbestemte og ikke-overenskomstfastsatte kvalifikations-og funktionstillæg til enkeltpersoner 
på over 150.000 samt engangsvederlag til enkeltpersoner på over 75.000 – aggregeret over 12 mdr. 
- skal efter indstilling fra lederne på niveau 2, godkendes af rektor- jf. bilag 3 til rektors delegations-
instruks.

9. Samarbejdsaftaler om forskning eller uddannelse samt øvrige samarbejdsaftaler skal godkendes og 
underskrives i henhold til de beløbsgrænser og øvrige krav der er angivet i bilag 4 til rektors dele-
gationsinstruks. Da udnyttelse af eksterne forskningsmidler forudsætter anvendelse af universite-
tets ressourcer, er eksterne forskningsbevillinger sidestillet med samarbejdsaftaler om forskning.

10. Der skal altid være en 1:1-sammenhæng mellem økonomisk bemyndigelse og tegningsret op til og 
med delegationsniveau 3. Med tegningsret forstås kompetence til med sin underskrift eller sit 
(mundtlige eller skriftlige) tilsagn at forpligte universitetet overfor eksterne parter. Delegationsniveau 
3 og op efter har alene tegningsret til at underskrive økonomisk forpligtigende kontrakter, der ræk-
ker udover egen økonomisk bemyndigelse (bilag 1 til rektors delegationsinstruks), såfremt det for-
inden er indhentet en skriftlig intern godkendelse fra en bemyndiget på niveau 2 eller 1 (eksempel-
vis pr. mail).

11. Når en medarbejder har egen projektbevilling, er vedkommende pr. definition leder af et forsknings-
projekt og dermed leder på niveau 5. Lederen af et forskningsprojekt kan disponere over egen be-
villing inden for tærskelværdien i instruksens bilag 1 – dvs. dispositioner under 100.000 kr., der kan 
afholdes inden for et godkendt budget. 

12. I forhold til aftaler på indkøbsområdet gælder følgende:  

Rammeaftaler, herunder periodekøbsaftaler (aftaler med variabel leverance og uden købsforplig-
telse – f.eks. møbelinventar, kontorartikler, el mv.), skal godkendes (underskrives) efter følgende 
hierarki og beløbsgrænser: 
- Økonomidirektøren – ved aftaler op til kr. 10.000.000 
- Universitetsdirektøren – ved aftaler over kr. 10.000.000

Indkøbsaftaler (aftaler med faste kvantitative leverancer eller variabel købsforpligtelse) – f.eks. ser-
viceabonnementer, nonstandard engangskøb mv.), som gælder i op til 12 måneder kan godkendes 
af den rekvirerende økonomisk ansvarlige enhed, under hensyntagen til reglerne omkring økono-
misk delegation mv. - i rektors delegation og nærværende regnskabsinstruks.  Indkøbsaftaler som 
løber i over 12 måneder skal godkendes iht. bilag 1 i rektors delegationsinstruks (søjlen ”kontrak-
ter”). Dette skyldes, at universitetets omkostninger bindes over en årrække og at disse aftaler typisk 
relaterer sig til ydelser som udnyttes på hele universitetet (f.eks. rengøring, vagt, vinduespolering 
mv.).

13. Innovationsdirektøren er bemyndiget til at opgøre og godkende, hvilke afholdte kommercialiserings-
udgifter, der skal aktiveres, og hvilke, der skal udgiftsføres (straksafskrives), inden for gældende 
regler.

14. Aftaler om salg af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) må kun gennemføres af universitetets 
Patent- og kommercialiseringsenhed, og salgsaftalen skal godkendes af rektor eller innovationsdi-
rektøren. 

http://www.patent.aau.dk/
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15. Vederlag til medarbejdere i forbindelse med salg af rettigheder skal opgøres i henhold til de af rek-
tor godkendte vederlagsregler og godkendes af innovationsdirektøren.

16. Rettighedsovertagelse/-tilbageoverdragelse af IPR godkendes af Innovationsdirektøren på vegne af 
Rektor, baseret på en skriftlig indstilling fra Patent- og Kommercialiseringsenheden.

17. Studieservice bemyndiges til at hjemtage indtægter fra deltagerbetaling i forbindelse med deltidsud-
dannelserne samt fra udenlandske studerende uden for EU/EØS-samarbejdet - iht. reglerne herfor. 

18. Oprettelse af AAU-bankkonti kan kun foretages af bemyndigede medarbejdere i økonomiafdelingen 
og skal godkendes af regnskabschefen eller økonomidirektøren.

2.3 Dokumentation og registrering af bemyndigelser

2.3.1 Delegationserklæringer
Såfremt man som leder ønsker at gøre brug af videredelegation eller begrænse delegationen fastsat i rek-
tors delegationsinstruks, skal der udfyldes en delegationserklæring. Til dette formål skal den standardska-
belon, som er passende, anvendes.

Delegationserklæringerne udfyldes i henhold til "Delegation af rektors kompetence" (delegationsinstruksen) 
med bilag samt øvrige regler og procedurer fastsat i henhold til rektors delegationsinstruks. Delegation skal 
altid ske inden for rammerne af delegationsinstruksens afsnit 7 vedr. regler for videredelegation, og det er 
lederens ansvar at sikre, at erklæringen til enhver tid er i overensstemmelse med den gældende delega-
tionsinstruks.

Delegationsgiveren fritages ikke for sit ansvar som følge af delegationen, men er fortsat ansvarlig for, at de 
kompetencer, der er delegeret, varetages på ansvarlig vis af delegationstageren. Delegationsgiveren har 
således en tilsynspligt over for delegationstageren og kan og skal derfor af egen drift gribe ind over for ulov-
lige afgørelser og lignende.

Delegationserklæringerne udfyldes, underskrives og arkiveres i henhold til vejledning til delegations- og 
stedfortrædererklæringer.

2.3.2 Bemyndigelser i ØSS 
Rektors delegationsinstruks og de underliggende delegationserklæringer danner grundlagt for om - og i hvil-
ket kontosegment - en medarbejder kan tildeles anvisnings-/godkendelsesbemyndigelse i universitetets øko-
nomisystem.    

Tildeling af anvisnings-/godkendelsesrettigheder i ØSS sker på baggrund af et særskilt bemyndigelses-
skema, som underskrives af enhedens øverste leder og efterfølgende indsendes til registrering hos ØA. Le-
derne for de økonomisk ansvarlige enheder er ansvarlige for at sikre, at der er en sammenhæng mellem en-
hedens delegationserklæringer og enhedens anvisnings-/godkendelsesbemyndigelser i økonomisyste-
merne. 

Økonomisystemet er pt. ikke opsat til, på delegationsniveau, at understøtte de via delegation fastsatte tær-
skelværdier for enkeltstående anskaffelser. 

ØA opbevarer de indsendte bemyndigelses-/oprettelsesskemaer og ajourfører på baggrund af oplysnin-
gerne økonomisystemets adgangs- og rolletildelingsmoduler.

http://www.patent.aau.dk/digitalAssets/100/100214_10567_vederlagsregler-ved-aau-1-.pdf
http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/oekonomi-regler/udenlandske-statsborgere/
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/
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Lederne af de økonomisk ansvarlige enheder skal løbende sørge for at ajourføre enhedens bemyndigelses-
skemaer og indsende dem til ØA (når der sker ændringer). 

Fra ØSS kan der til enhver tid udtrækkes en liste over de systemregistrerede anvisningsbemyndigede.

ØA initierer som udgangspunkt et årligt review og ajourføring af anvisnings-/godkendelsesbemyndigelserne.

3 Aalborg Universitets regnskabsopgaver 
I dette kapitel beskrives AAU’s regnskabsmæssige opgaver. 

Økonomidirektøren har ansvaret for tilrettelæggelsen af de regnskabsmæssige opgaver samt varetagelsen 
af eksterne relationer inden for det økonomiske område, herunder eksempelvis den løbende kontakt med 
institutionsrevisor og Rigsrevisionen. 

3.1 Regnskabsmæssig registrering i ØSS
Alle økonomiske hændelser tilhørende AAU, skal registreres regnskabsmæssigt. Den regnskabsmæssige 
registrering skal ske i overensstemmelse med kapitel 6 i regnskabsbekendtgørelsen. 

3.1.1 Tilrettelæggelse af registrering
Den regnskabsmæssige registrering er som udgangspunkt tilrettelagt således, at der etableres en person-
mæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen, jf. § 24 i regnskabsbekendt-
gørelsen. Såfremt dette ikke er muligt eller fravalgt (vurderet i lyset af forholdet mellem omkostning og risi-
koens størrelse), beskrives særskilte kompenserende kontrolforanstaltninger i nærværende regnskabsin-
struks med henblik på at sikre kontrol med betalingerne på anden måde. 

3.1.2 Registrering af bilag mv.
Enhver regnskabsmæssig registrering er dokumenteret ved godkendte transaktionstyper (bilag), der kan do-
kumentere registreringens rigtighed (kontrolsporet). Det er således muligt at følge alle regnskabsmæssige 
registreringer til regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger, der udarbejdes. Tallene heri 
kan opløses i de registreringer, hvoraf disse er sammensat (transaktionssporet), jf. § 27 i regnskabsbekendt-
gørelsen.

Den regnskabsmæssige registrering omfatter således transaktioner (bilag) vedrørende disponeringer, udgif-
ter og indtægter samt transaktioner vedrørende aktiver og passiver. Registreringen foregår dagligt - for visse 
typer dog periodisk - og der foretages løbende afstemning, kontrol og eventuel fejlrettelse af den regnskabs-
mæssige registrering. 

Registreringerne skal ske løbende i overensstemmelse med god regnskabspraksis. Ved indkøb foretaget 
via E-handelssystemet registreres selve disponeringen på det tidspunkt, hvor ordren godkendes.

Registrering af indtægter og omkostninger vedrørende levering af varer og tjenesteydelser (inklusiv intern 
handel) skal ske, så snart leveringen har fundet sted eller i henhold til andet aftalt tidspunkt, f.eks. i henhold 
til kontrakt/samarbejdsaftale. Ved øvrige indtægter og omkostninger sker registreringen, så snart beløbet 
kan opgøres. 

Såfremt eventuelle krav ikke kan opgøres endeligt, foretages et skøn over kravet med efterfølgende regi-
strering på relevant konto. Se nærmere herom i afsnit ”3.2.16 Periodeafgrænsning og generel periodisering 
af omkostninger”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197147#ided5dd7d6-7e5f-4eef-8df2-84baff57730d
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Så snart en regnskabsperiode afsluttes, lukkes den pågældende periode for registrering/bogføring, således 
at kun fremadrettede perioder er åbne. Perioder lukkes normalt i ØA den 5. hverdag i den efterfølgende må-
ned. 
Årsafslutningen håndteres i de særlige perioder 13, 14, 15 og eventuelt 16. Fra og med periode 14 er det 
udelukkende ØA, der kan foretage registreringer. Disse perioder anvendes udelukkende til de regnskabs-
mæssigt afsluttende transaktioner/konteringer.

En væsentlig del af regnskabsregistreringerne foregår hos de økonomisk ansvarlige enheder, hvormed an-
svaret for korrekt/retvisende registrering af de hertil knyttede registreringer ligger hos disse enheder.

Det påhviler lederne af de økonomisk ansvarlige enheder at sikre, at alle bilag forsynes med kontering og 
godkendelse. Kontering (attestation) og godkendelse (anvisning) skal altid ske af 2 uafhængige medarbej-
dere i forening. Dette gældende uanset, om der er tale om fysiske bilag eller e-bilag, interne eller eksterne. 
De nærmere procedurer herfor fremgår af afsnit ”3.2.5 Kreditorforvaltning”.

3.1.3 Beskrivelse af kontoplan og retningslinjer for kontering
AAU’s kontostreng består af 30 cifre fordelt på syv segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at de er 
uafhængige af hinanden.

AAU’s kontoplan, inklusiv beskrivelse af anvendelsen af de enkelte segmenter samt øvrige forhold i forbin-
delse med kontering, forefindes her.

Kontostrengen er opbygget således:

Segment Antal cifre:
Underkonto 2
Artskonto 6
Omkostningssted 5
Projektnummer 6
Stedkode 2
Formål 4
Analyse 5

Vedligeholdelse af kontoplanen varetages af regnskabschefen. 

Ændringer af kontoplanen sker dels på foranledning af enheders behov, dels på foranledning af ØA selv.

Link til ændringsanmodning af kontoplanen findes her.

3.1.4 Opbevaring af regnskabsmateriale 
Regnskabsmateriale omfatter såvel materiale i elektronisk form som i papirform.

AAU skal som udgangspunkt opbevare regnskabsmateriale i overensstemmelse med reglerne beskrevet i 
kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen.

AAU skal således opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i minimum fem år fra udgangen af det 
regnskabsår, materialet vedrører, medmindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser. Da AAU imid-
lertid har en række EU-projekter og EU-relaterede projekter (strukturfonde), som kræver en længere opbe-
varing, opbevares al regnskabsmateriale på AAU i 14 år i stedet for fem år. 

Fysisk regnskabsmateriale for løbende og foregående år opbevares hos konterer (registrator) eller i nærar-
kiv, mens øvrigt materiale opbevares på fælles fjernarkiv. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341513
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197147#idbe970ab5-b50a-4232-8e5b-563edf761476
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Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig 
fremskaffelse af det pågældende regnskabsmateriale.

Elektroniske bilag til brug for regnskabsføringen skal opbevares i deres oprindelige form og format. Opbe-
varingen skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes, og sådan, at data ikke 
mistes helt eller delvist som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, uanset hvor data opbevares. 

Papirbilag, der er omdannet til elektronisk form med henblik på opbevaring på elektronisk medie, kan dog 
destrueres.

Økonomidirektøren har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmateriale dannet/behandlet i øko-
nomiafdelingen samt elektronisk regnskabsmateriale dannet i systemerne ØSS, Prophix, RES og RUS.

HR-chefen har ansvaret for opbevaring og kassation af lønbilag, inkl. ind- og uddata fra SLS.

Studiechefen er ansvarlig for opbevaring og kassation af dokumentation for studieaktiviteter – herunder ind- 
og uddata til/fra STADS.

IT-direktøren er ansvarlig for opbevaring af backup samt opbevaring af relevante programmer til at skaffe 
adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale.

Lederne for øvrige økonomiske enheder har ansvaret for opbevaring af ”egne” fysiske regnskabsbilag.

3.1.5 Udlevering af regnskabsbilag til 3. mand
Grundbilag må som hovedregel ikke udleveres til 3. mand. Kun i tilfælde, hvor 3. mand - via aktindsigt - kan 
kræve grundbilag udleveret, kan dette ske i form af kopi/indscanning.

3.2 Forvaltning af udgifter
AAU’s udgifter hidrører i hovedtræk fra køb af varer og tjenesteydelser samt løn. I nærværende afsnit be-
skrives organisering, procedurer og regler omkring disse udgiftstyper.

Køb af varer og tjenesteydelser

3.2.1 Indkøbsorganisation
Indkøbsopgaverne på AAU varetages af Indkøbsenheden i ØA i samarbejde med kategoriansvarlige og de 
enkelte bemyndigede indkøbere og godkendere hos de økonomisk ansvarlige enheder. 

En kategoriansvarlig er en AAU-ansat, som besidder specifikke kompetencer/viden om en varekategori.

Alle indkøbere/rekvirenter skal være godkendt af deres leder. Lederen er ansvarlig for, at enhedens indkøb 
foretages inden for tildelte budget - og disponeringsrammer. 

3.2.2 Indkøbspolitik mv.
Alle indkøb af varer og tjenesteydelser til AAU er omfattet af universitetets indkøbspolitik.  Indkøbspolitikken 
fastsætter universitetets indkøbsprocesser, målsætninger, organisering og ansvarsplacering i forhold til ind-
købsområdet. Indkøbspolitikken skal tillige medvirke til at fremme effektivitet og professionalisme i AAU’s 
indkøb.

De overordnede regler omkring indkøb er følgende:

http://www.okonomi.aau.dk/indkob/
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Har AAU en indkøbsaftale på et givent område, så skal denne indkøbsaftale anvendes uanset indkøbets 
værdi.

Har indkøbet en værdi af kr. 25.000 eller derunder, enten som enkelt køb eller over en fireårig periode, så 
købes med almindelig sund fornuft og god købmandsskab. 

Har indkøbet en værdi på mere end kr. 25.000, men mindre end kr. 100.000 enten som enkelt køb eller set 
over en fireårig periode, skal der på baggrund af en markedsafdækning indhentes tilbud fra mindst to og 
gerne tre leverandører, der er uafhængige af hinanden, således at der dokumenterbart er opnået det mest 
fordelagtige tilbud i forbindelse med indkøbet. 

For at sikre, at AAU overholder EU’s udbudsdirektiver og nationale regler vedr. udbud, skal indkøbsenhe-
den kontaktes forud for indkøb over kr. 100.000. Indkøbsenheden rådgiver den rekvirerende enhed om pro-
cesmæssige muligheder inden for lovgivningens og indkøbspolitikkens rammer. 

Universitetets ansatte må ikke til privat brug benytte indkøbsaftaler indgået af universitetet. 

Ansatte ved AAU, der er identiske med eller pårørende til en tilbudsgiver/leverandør må ikke indhente til-
bud, behandle tilbud eller foretage kontrol med en leverance - eller et arbejde - i forhold til en sådan leve-
randør.

En virksomhed, der er ejet helt eller delvist af en ansat eller studerende ved AAU, må ikke levere varer og 
tjenesteydelser til universitetet, medmindre:

1. der enten er tale om et børsnoteret aktieselskab
2. eller der foreligger særlig bemyndigelse fra Universitetsdirektøren.

Undtaget fra Indkøbspolitikken er udlæg foretaget i forbindelse med tjenesterejser, der reguleres særskilt i 
”Regelsæt for AAU-kreditkort med firmahæftelse”.

3.2.2.1 Indkøbsaftaler
AAU benytter indkøbsaftaler indgået af:

 Aalborg Universitet alene
 Et eller flere universiteter eller andre offentlige institutioner - i fællesskab
 Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)
 Statens Indkøb

Indkøbsaftalerne sikrer overholdelse af EU´s udbudsdirektiver og af de danske regler vedrørende udbud.

Indkøbsenheden holder efter behov opfølgningsmøder med disponenterne, for at afdække om indkøbsafta-
lernes produkt-/ydelsessortiment er dækkende for universitetets behov. Såfremt indkøbsaftalerne ikke er op-
timale i forhold til det aktuelle behov, forsøges indkøbsaftalerne justeret med de muligheder der er - inden 
for lovgivningens rammer. Derudover afholdes der som udgangspunkt en gang årligt et møde med aftalele-
verandøren for at sikre, at både AAU og leverandøren lever op til de forpligtelser, begge parter har i henhold 
til indkøbsaftalen.

Universitetet er som selvejende institution ikke omfattet af rapportering til Finansministeriet i forhold til ind-
køb.

3.2.3 Digitale indkøb
Statens institutioner skal benytte e-handel, hvor det er økonomisk fordelagtigt og muligt. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341518
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Formålet med elektroniske indkøb er at forenkle indkøbsprocesserne og at opnå integration til økonomisty-
ringssystemerne, så flere arbejdsprocesser forenkles.

Universitetet anvender et fælles indkøbs- og disponeringssystem kaldet E-handelssystemet. Systemet er 
bygget op omkring indkøbsmodulet i Økonomisystemet - ØSS. E-handelssystemet håndterer en digitalise-
ret indkøbsproces fra bestilling indtil betalingstidspunktet. E-handelssystemet understøtter anvendelsen af 
universitetets indkøbspolitik/-aftaler samt sikrer sporbarhed af godkendelse og synliggørelse af disponerede 
midler allerede fra ordreafgivelsen – til gavn for økonomistyringen. 

3.2.3.1 Indkøbsprocessen via E-handelssystemet
Varekøb
De ønskede varer fremsøges fra ”markedspladsen” i E-handelssystemet via elektroniske varekataloger. 

På markedspladsen er der udelukkende adgang til leverandører, hvormed universitetet har en indkøbsaf-
tale. De valgte varer påføres en elektronisk rekvisition. Kun hertil bemyndigede medarbejdere kan rekvirere 
varer via E-handelssystemet.

Konteringen af de valgte varer sker delvist automatisk.

Forinden rekvisitionen sendes til leverandøren, skal der ske en elektronisk godkendelse af ordren.  Kun sær-
ligt bemyndigede medarbejdere kan godkende rekvisitioner i E-handelssystemet. 

En godkendt rekvisition medfører en endelig ordreafgivelse til leverandøren, og der sker samtidig kontering 
af den tilknyttede økonomiske disponering i økonomisystemet. 

Herefter vil leverandøren normalt fremsende de rekvirerede varer, efterfulgt af en elektronisk faktura. Når 
varen eller ydelsen er leveret, skal der varemodtages (kvitteres for modtagelsen) i indkøbssystemet. Hvis 
pris på fakturaen og den leverede mængde stemmer med rekvisitionens oplysninger, sker der automatisk et 
”match”, som medfører at fakturaen bliver bogført i økonomisystemets finansmodul og således lagt klar til 
betaling i henhold til betalingsbetingelserne. I denne forbindelse ”flyttes” det disponerede beløb i økonomi-
systemet automatisk til et realiseret beløb. Der skal således ikke ske fornyet behandling af selve fakturaen.

Matcher pris eller mængde ikke, sker der en underretning herom til rekvirenten, hvorefter årsagen hertil skal 
undersøges. Matcher pris og mængde ikke (inden for en nærmere fastsat grænse), skal der ske fornyet god-
kendelse – inden betalingen kan gennemføres.

Køb af tjenesteydelser
Køb af tjenesteydelser registreres og godkendes som udgangspunkt i overensstemmelse med beskrivelsen 
omkring varekøb, den væsentligste forskel er dog at rekvisitionen/ordren oprettes i E-handelssystemet - på 
baggrund af en fritekstordre. Fritekstordre anvendes og oprettes typisk på baggrund af et tilbud/prisoverslag 
på en tjenesteydelse. Kontostreng skal påføres indkøbsrekvisitionen inden godkendelse.

Det er via fritekstordrer også undtagelsesvist muligt, at rekvirere varer fra en leverandør hvormed universi-
tetet ikke har en indkøbsaftale.

Roller i E-handelssystemet
Rekvirent: Den som jævnligt eller hyppigt bestiller og varemodtager varer elektronisk. 

Godkender: Den som godkender rekvisitionen, inden den automatisk omdannes til en indkøbsordre og af-
sendes til leverandør. 

En ordre skal altid godkendes, før den kan afsendes til leverandøren.
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Der er en systemteknisk funktionsadskillelse imellem ovenstående to roller. Enhederne skal ved brugeran-
modning sikre, at der ikke er familiære relationer mellem medarbejdere, der oprettes som rekvirenter og me-
darbejdere der oprettes som godkendere. Rollen som godkender tildeles kun inden for egen enhed. 

En række indkøb skal ikke foretages gennem E-handelssystemet, eksempelvis rejser, hotel, kontant- og kre-
ditkortkøb (hvor det er påkrævet fra leverandør), mødeforplejning samt faste ydelser såsom husleje, telefon, 
el, vand og varme.
De indkøb der ikke kan foretages via E-handelssystemet, registreres ikke som disponerede midler.

Yderligere information ift. E-handelssystemet kan hentes på følgende link.

3.2.4 Elektroniske fakturaer 
Danske leverandører skal i henhold til lov om offentlige betalinger sende elektroniske fakturaer til AAU. 
De elektroniske fakturaer distribueres via et EAN-nummer direkte til den indkøbende enhed.
Universitetets aktuelle EAN-numre fremgår af oversigt på ØA´s hjemmeside. Oversigten ajourføres løbende 
af ØA.

ØSS-EF er universitetets kreditormodul til behandling af elektroniske fakturaer. Sker der indkøb uden om E-
handelssystemet vil fakturabehandlingen typisk ske via dette modul. I lighed med E-handelssystemet er der 
systemteknisk opsat roller og valideringskontroller som sikrer de fire øjnes princip, inden bogføringen af fak-
turaen kan finde sted.
Behandlingen af elektroniske fakturaer i ØSS-EF sker i henhold til tilhørende vejledninger til ØSS-EF samt 
beskrivelse i afsnit ”3.2.5 Kreditorforvaltning”.

3.2.5 Kreditorforvaltning
På AAU håndteres en væsentlig del af kontrol- og godkendelsesprocedurerne vedrørende indkøbs-/faktura-
behandlingen hos de enkelte økonomisk ansvarlige enheder.

Forvaltning af udgifter udføres af bemyndigede personer, som: 
1. Rekvirerer (disponent).
2. Konterer (attestation). 
3. Godkender(anvisning). 
4. Kontrollerer.
5. Opretter og ajourfører kreditorregisteret.
6. Frigiver til betaling.

De fire førstnævnte forvaltningsaktiviteter gennemføres af bemyndigede medarbejdere hos de økonomisk 
ansvarlige enheder, mens dele af kontrolaktiviteten – herunder oprettelse og ajourføring af kreditorregister 
samt frigivelse til betaling, altid gennemføres af medarbejdere i ØA.

Der skal som minimum etableresen funktionsadskillelse, der sikrer, at medarbejdere, der udfører opgaverne 
2 og 3, er to forskellige medarbejdere – uden familiære relationer. Der skal ligeledes være funktionsadskil-
lelse i forbindelse med opgaverne 3 og 4. Endelig skal der være funktionsadskillelse mellem opgave 5 og 6. 
Funktionsadskillelsen sikres primært igennem systemtekniske bemyndigelser. 
Opgaverne 1-6 beskrives herunder. 

3.2.5.1 Rekvirent 
På baggrund af rektors delegationsinstruks og under hensyntagen til afsnit ”2.2 særlige forhold vedr. øko-
nomisk delegation og bemyndigelse” kan bemyndigede medarbejdere indgå juridisk bindende aftaler om 
køb af varer og tjenesteydelser inden for medarbejderens bemyndigelsesområde og -rammer. Det skal i den 
forbindelse sikres, at eventuelle budgetrammer ikke overskrides. Oftest gennemføres en disponering af to 

http://www.okonomi.aau.dk/indkob/e-handel/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=6037
https://www.okonomi.aau.dk/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/kreditor/
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medarbejdere – en medarbejder, der beslutter købet samt en medarbejder, der gennemfører købet (bestil-
ler/afgiver ordren). 

3.2.5.2 Konterer (attestation)
Kontering/attestation er den ”påtegning”, hvormed varen/ydelsen samt tilhørende bilag kontrolleres og kon-
teres.

Kontering/attestation af bilag (såvel elektroniske som manuelle) foretages af hertil bemyndigede medarbej-
dere – som udgangspunkt elektronisk via universitetets økonomisystem. 
Den budgetansvarlige har ansvaret for, at de personer, der konterer/attesterer bilag, bliver instrueret om de 
generelle retningslinjer og interne kontroller for kontering/attestation. 

Den, der konterer et bilag, påtager sig ansvaret for at sikre, at:

 bilaget vedrører og er udstedt til AAU (valideres automatisk ved køb via E-handelssystemet).
 gældende krav til fakturaer er overholdt (valideres automatisk ved køb via E-handelssystemet).
 leverancen/ydelsen ikke tidligere er betalt (valideres automatisk ved køb via E-handelssystemet).
 betalingsfrister og/eller eventuelle kasserabatter udnyttes (valideres automatisk ved køb via E-han-

delssystemet).
 konteringen foretages på korrekt kontostreng og i den korrekte periode (periodisering).
 øvrige interne retningslinjer/forskrifter er overholdt (eksempelvis moms-/repræsentationsregler 

m.v.).
 eventuelle á conto betalinger er korrekt fradraget i slutopgørelsen. 

Varemodtagelsen/-kontrollen sker på forskellige stadier, alt efter hvordan indkøbet foretages. Ved indkøb fo-
retaget via E-handelssystemet sker varemodtagelsen først efter at konteringen har fundet sted, idet konte-
ringen allerede sker ved en godkendt ordreafgivelse. Ved øvrige køb sker varemodtagelsen/-kontrollen ty-
pisk i forbindelse med kontering af fakturaen – dvs. før godkendelse/anvisning. I disse situationer skal den, 
der konterer/attesterer fakturaen, sikre at:

 varen/ydelsen er leveret og mængde, kvalitet og pris(er) er kontrolleret.
 varen/ydelsen i øvrigt svarer til det aftalte (evt. jf. indkøbsrekvisition).

Samme kontrol foretages ift. indkøb via E-handelssystemet. Varemodtagelsen/-kontrollen registreres dog 
elektronisk jf. beskrivelse i afsnit ”3.2.3.1 Indkøbsprocessen via E-handelssystemet”.

Såfremt der undtagelsesvist anvendes kopi af bilag, skal årsagen hertil fremgå af bilaget.
Link til Konteringsvejledning.

3.2.5.3 Godkender (anvisning)
Anvisning er den påtegning hvormed disponeringen godkendes. Bogføring og betaling sker ikke, før god-
kendelse har fundet sted. Betaling sker først i forbindelse med en frigivelsesproces, der udføres af ØA.

Den, der godkender (anviser) et bilag påtager sig ansvaret for at sikre, at:
1. dispositionen har hjemmel i en gyldig beslutning.
2. der er budgetmæssig dækning for dispositionen.
3. bilaget er behørigt konteret/attesteret og kan betales.

Ingen må foretage godkendelse/anvisning af betalinger til sig selv/eget firma. 

Vejledning og blanketter vedrørende attestation og anvisning fremgår ligeledes på ØA´s hjemmeside

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2068789
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341513
http://www.okonomi.aau.dk/bogholderi/
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3.2.5.4 Kontrol
Lederne af de økonomisk ansvarlige enheder foranlediger, jævnfør tidligere beskrivelse, at der laves perio-
diske – mindst månedlige – stikprøvekontroller af de omkostningsregistreringer, som fremgår af enhedens 
regnskab i ØSS.

De økonomisk ansvarlige enheder kontrollerer:
 at omkostningerne vedrører den pågældende økonomisk ansvarlige enhed.
 at beløbene er korrekte.
 at kontostrengene er korrekte.
 at omkostningerne er registreret i den korrekte regnskabsperiode.
 at eventuelle indkomne kreditnotaer er bogført.

Hvis der opdages fejl, rettes disse normalt ved at foretage en omkontering. Vejledning til omkontering af kre-
ditorfakturaer fremgår af AAU håndbogen.

Herudover gennemføres følgende kontroller i ØA:
 Visuel kontrol af udtræk fra ØSS til betaling.
 Kontrol af betalingernes gennemførelse i SKB.
 Stikprøvekontroller af bilagenes korrekthed - ift. manuelle bilag. 

3.2.5.5 Oprettelse og ajourføring af kreditorregister
Medarbejdere hos ØA opretter og ajourfører ØSS´ens kreditorregister. Der er systemteknisk opsat en god-
kendelsesprocedure, der i forbindelse med oprettelse/ændring af kontonumre sikrer direkte kontrol/funk-
tionsadskillelse på området.

Der er ligeledes funktionsadskillelse mellem de medarbejdere, der har adgang til ajourføre kreditorregistret, 
og de medarbejdere i ØA, der foretager selve betalingsfrigivelsen. Ajourføringen må kun foretages på bag-
grund af dokumentation på modtagne eksterne bilag.

Kreditorer, som ikke benyttes i en længere periode, lukkes i kreditorregisteret af medarbejdere i ØA.

3.2.5.6 Betalingsfrigiver
Frigivelse til betaling foretages af bemyndigede medarbejdere i ØA. 

3.2.5.7 Afvigende procedurer - papirfakturaer
Der accepteres som udgangspunkt ikke papirfakturaer fra danske leverandører. Kun i helt særlige tilfælde 
og fra udenlandske leverandører modtages/accepteres fakturaer i papirformat.

Når en sådan kreditorfaktura modtages i papirform, er der følgende afvigelse fra ovenstående forløb:

Det fysiske bilag påføres kontering (attestation) og godkendelse (anvisning) hos de økonomisk ansvarlige 
enheder hvorefter bilaget sendes til ØA, som efter legalitetskontrol foretager selve registreringen i ØSS.  

3.2.6 Forudbetalinger i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser
Med undtagelse af licens- og abonnementsrelaterede indkøb foretager Aalborg Universitet som udgangs-
punkt ikke forudbetaling af varer og tjenesteydelser over for leverandører.

Der kan dog forekomme særlige forhold, der gør forudbetaling nødvendig. Oftest skyldes disse forudbeta-
linger, at der er tale om produktion af et helt særligt produkt, som er specialfremstillet til AAU, eller at ordren 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=342009
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er så omfattende (mængde-/beløbsmæssigt), at leverandøren må sikre, at der sker betaling forinden pro-
duktionsstart. Sådanne forudbetalinger varierer beløbsmæssigt, men udgør ofte omkring 30 % af den sam-
lede ordre. 

Forudbetaling er en risikabel affære for universitet, såfremt der ikke tages særlige forholdsregler.  Såfremt 
leverandøren går konkurs inden varen/ydelsen leveres eller af andre årsager ikke kan gennemføre leveran-
cen, mistes forudbetalingen oftest. For at sikre Aalborg Universitet imod tab, som følge af en samarbejds-
partners konkurs/insolvens mv., skal der derfor altid stilles en bankgaranti eller remburs ved forudbetalinger, 
med mindre økonomidirektøren har dispenseret herfor. 

3.2.6.1 Bankgaranti ved varekøb
En Bankgaranti skal være pålydende det beløb, som leverandøren anmoder forudbetalt. Bankgarantien skal 
af leverandøren stilles som en uigenkaldelig anfordringsgaranti til AAU gennem en europæisk klasse A-
bank. Er der tale om ikke-europæisk(EOS) leverandør, skal Danske Bank indsættes som korresponderende 
bank. Ordlyd af garantien skal godkendes af AAU - forinden overførsel af forudbetalingen.

Indkøbsenheden i ØA skal altid inddrages i forbindelse med bankgarantier ved varekøb.

Økonomidirektøren er bemyndiget til at godkende og underskrive disse bankgarantier i forening med univer-
sitetsdirektøren eller regnskabschefen.

Forudbetalingsgarantien frigives som udgangspunkt i overensstemmelse med leveringsbetingelserne, der 
kan dog aftales andre betingelser for frigivelse efter aftale med Indkøbsenheden.

3.2.6.2 Remburs/ Letter of Credit
En remburs/Letter of Credit er en finansiel transaktion, hvorved en bank i overensstemmelse med instruk-
tionerne fra en kunde (importøren) forpligter sig til at betale et beløb til en tredjepart (eksportøren) imod den-
nes præsentation af en nærmere foreskreven dokumentation, der opfylder de betingelser, importøren har 
stillet. Rembursen kommer dermed til at fungere som en sikkerhedsforanstaltning, som er særligt velegnet i 
distancehandel.

Dokumenter omkring remburs behandles af Indkøbsenheden i ØA. 

Økonomidirektøren er bemyndiget til at godkende og underskrive en remburs i forening med universitetsdi-
rektøren eller regnskabschefen.

3.2.6.3 Proformafakturaer
Proformafakturaer anvendes især til fastsættelse af toldværdien ved import fra ikke EU-lande. En proforma-
faktura er således ikke en rigtig handelsfaktura og indeholder således normalt ikke en anmodning om beta-
ling.

På Aalborg Universitet må der ikke ske forudbetaling/betaling efter en Proformafakturaer.

3.2.7 Øvrige specifikke krav i forbindelse med kreditorforvaltning (køb)

3.2.7.1 Kreditorbilag, som skal aktiveres
Fakturaer vedrørende anlægsaktiver distribueres som udgangspunkt direkte til de økonomisk ansvarlige en-
heder til kontering (attestation) og godkendelse (anvisning). 
Selve registreringen i ØSS’s anlægsmodul sker i ØA på baggrund af de indrapporterede/registrede oplys-
ninger fra de økonomisk ansvarlige enheder. Yderligere oplysninger omkring anlægsregistrering fremgår af 
afsnit ”3.5.1 Anlægsaktiver”. 

3.2.7.2 Repræsentationsudgifter 
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Repræsentationsudgifter afholdes og konteres i overensstemmelse med AAU’s interne ”Regler for repræ-
sentation og personaleforplejning inkl. vejledning om kontering og momsafløftning”.
Dispensation til fravigelse fra reglerne i den interne vejledning kan kun ske med universitetsdirektørens for-
udgående godkendelse. 

3.2.7.3 Leje-, service- og operationelle leasingaftaler ift. materiel samt licensaftaler
Aftaler om leje eller operationel leasing kan kun indgås, hvis der er væsentlige og åbenbare fordele for AAU 
herved - frem for køb. 
Finansielle leasingaftaler må ikke indgås.
Det er tillige ikke tilladt at indgå aftaler om operationel leasing af materiel/udstyr, såfremt disse kan indkø-
bes via en AAU indkøbsaftale, en SKI-aftale eller en SI-aftale, som AAU har tilsluttet sig. 

Alle leje-, service- og licensaftaler samt operationelle leasingaftaler med en uopsigelighed over 12 måneder, 
forhandles af lederne af de økonomisk ansvarlige enheder og godkendes i henhold til delegationsinstruk-
sens bilag 1, søjlen ”Kontrakter”.
Ved indgåelse af leje-, service-, licens- og operationelle leasingaftaler skal den juridiske ekspertise i Kon-
traktenheden inddrages i processen. 

Leje-, service- og licenskontrakter samt operationelle leasingkontrakter med betalingsforpligtigelser, der 
strækker sig over to eller flere finans-/regnskabsår skal fremsendes til anlægsadministratoren i ØA med hen-
blik på opgørelse af de fremtidige forpligtelser, til præsentation i årsregnskabet.

3.2.7.4 Indgående fakturaer udstedt af private (B-indkomst)  
Såfremt der modtages en faktura udstedt af en privat person, skal dennes personnummer være påført fak-
turaen. I forbindelse med håndteringen af fakturaen skal de enkelte økonomisk ansvarlige enheder sende 
en kopi af fakturaen til ØA - enten i papirform eller elektronisk. 
Universitetet skal lovgivningsmæssigt indberette sådanne udbetalinger til SKAT som B-indkomst.
Fakturakopien vil danne grundlag for indberetningen til SKAT, som foretages i ØA.

3.2.8 Intern handel/Ompostering
ØSS-modulet – ”Intern handel og omp” bruges til ompostering af ordinære driftsarter, indtægtsfordeling samt 
intern salg/køb af varer og tjenesteydelser.

Der forekommer en del intern handel med varer og tjenesteydelser imellem og inden for de økonomisk an-
svarlige enheder, f.eks. undervisningsydelser, trykning, biludlejning, konsulentbistand, fordeling af udgifter 
ved fælles indkøb mv.

Ved intern handel er ”afsender” sælger og ”modtager” køber. Som ”modtager” foretages kontering og god-
kendelse af udgiften af de medarbejdere, der er bemyndiget hertil. Disponering kan foretages af andre be-
myndigede medarbejdere.

Der foretages ingen frigivelse til betaling vedrørende intern handel, men når ”modtager” har konteret og god-
kendt købet, frigiver ØA løbende transaktionerne/omkonteringerne i regnskabet (Hovedbogen).

Kontrol af intern handel foretages hos de økonomisk ansvarlige enheder i lighed med beskrivelse i afsnit 
”3.2.5.4 Kontrol”.  

Vejledninger og blanketter vedrørende håndtering af forskellige interne bilag til brug ved omkontering frem-
går her. Vejledning til intern handel og ompostering, Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer, Omkon-
teringsbilag - Versur/ADI.

Lønudgifter m.v.

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341865
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341865
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341501
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=342009
https://www.okonomi.aau.dk/blanketter/
https://www.okonomi.aau.dk/blanketter/
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3.2.9 Forvaltning af løn

3.2.9.1 Ansættelse 
Bestyrelsen ansætter rektor og efter indstilling fra rektor også universitetets øvrige øverste ledelse. 

Den øvrige ansættelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen (bortset fra tjenestemandsansatte) er 
videredelegeret til dekaner, universitetsdirektør og Innovationsdirektør, som igen for visse medarbejdergrup-
per (TAP) har videredelegeret kompetencen til institutledere og funktionschefer. 

Nye og ledige stillinger besættes efter opslag i henhold til gældende regler. 
Enhver fastansættelse skal ske ved oprettelse af et ansættelsesudvalg, der skal sikre, at ansøger besidder 
de ønskede kvalifikationer. 

For teknisk administrativt personale (TAP) følges retningslinjerne for rekruttering og ansættelse af TAP-med-
arbejdere. Disse retningslinjer er gældende uanset geografisk tilknytning eller TAP-personalekategori. 

For videnskabeligt personale (VIP) følges udover ovenstående også nogle særlige lovmæssige rammer for 
stillingsopslag og udvælgelse. 

Efter indstilling fra ledere med ansættelseskompetence udarbejder HR-afdelingen ansættelseskontrakter og 
opretter/forlænger på baggrund heraf. Alle ansættelseskontrakter arkiveres og udveksles internt via Wor-
kZone, som er universitetets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

Se nærmere omkring ansættelse i AAU-håndbogen.

3.2.9.2 Fratrædelse 
Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelse til ophør. Efter indstilling fra rektor og gældende regler bringer 
bestyrelsen ligeledes universitetets øvrige øverste ledelse til ophør.

Den øvrige afskedigelseskompetence ligger hos rektor. Kompetencen (bortset fra tjenestemandsansatte) er 
videredelegeret til dekaner, universitetsdirektør og Innovationsdirektør, som igen for visse medarbejdergrup-
per (TAP) har videredelegeret kompetencen til institutledere og funktionschefer. 

Dekaner, Innovationsdirektør, Institutledere, funktionschefer og øvrige med kompetence hertil har ansvar 
for, at det sikres, at HR-afdelingen får rettidig besked, forinden en medarbejder fratræder. HR-afdelingen 
sikrer herefter, at lønnen ophører i henhold til aftale. Samme regler er gældende ved lønrelaterede ændrin-
ger – eksempelvis ændring af en medarbejders ugentlige timetal/normtid.
Se nærmere omkring fratrædelse og personalereduktion i AAU-håndbogen.

3.2.10 Lønbehandling
Lønbehandling sker via Statens LønSystem (SLS), der administreres af Moderniseringsstyrelsen.

Universitetets HR-afdeling varetager lønbehandling i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens bru-
gervejledninger og interne forretningsgangsbeskrivelser.

HR-chefen er ansvarlig for løbende ajourføring af interne forretningsgangsbeskrivelser og kontrolindsatsen 
på lønområdet for så vidt angår inddata-, uddatakontroller og temabaserede kontroller, mens økonomidirek-
tøren har ansvaret for løbende ajourføring af proceduren for lokal lønkontrol. 

3.2.10.1 Indrapportering til SLS 
Indrapportering til SLS kan kun foretages af bemyndigede personer tilknyttet HR-afdelingen og sker ved an-
vendelse af brugeridentifikation. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=344314
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435
http://www.haandbog.aau.dk/?handbookSearchQuery=fratr%C3%A6delse#A_handbookFolder
http://www.haandbog.aau.dk/?handbookSearchQuery=fratr%C3%A6delse#A_handbookFolder
https://modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/
https://modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/
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Der finder, som udgangspunkt, en personmæssig adskillelse sted mellem registreringsfunktionen og kon-
trolfunktionen.

3.2.10.2 Lønbogen
Lønbogen i ØSS anvendes til at modtage detailløndata fra SLS. Fra Lønbogen overføres lønomkostningerne 
på konsolideret niveau til Hovedbogen. 

Efter hver lønkørsel (to gange pr. måned) fremsender Moderniseringsstyrelsen en fil (LØS-fil indeholdende 
betalingsfiler). Via ØDUP hentes filudtræk, som indeholder alle løndata (alle data pr. ansættelsesforhold, 
det vil sige alt vedrørende løn, feriepenge, anciennitet etc.). 

ITS er ansvarlig for at hente filudtræk via ØDUP og gemme disse på det interne netværk.

HR-afdelingen er ansvarlig for den videre bearbejdning af disse filudtræk samt import af disse til såvel løn- 
som hovedbogen. 

I forbindelse med ovennævnte imports er HR-afdelingen ansvarlig for, at afstemme og evt. fejludrede jour-
naldata fra SLS, lønbogen og hovedbogen. 

3.2.11 Kontrol og godkendelse af lønindrapportering
Kontrol og godkendelse af lønindrapportering sker generelt i henhold til Moderniseringsstyrelsens koncept 
og rammer for lønkontrol. Fokus ligger således på tidlige kontroller, tematiserede kontroller planlagt efter 
årshjul og på undgåelse af unødvendige dobbeltkontroller. 

AAU har følgende grundprincipper for kontrol af lønindberetninger: 
 Alle indberetninger, der har en lønudbetalende effekt, skal personadskilt kontrolleres 
 Den primære kontrol af lønindberetning sker før lønnen effektueres, dvs. før lønkørslen.

  
Kontrollen af løn- og personaleadministrationen i HR-afdelingen opdeles i nedenstående processkridt:  

1. Legalitetskontrol (før lønkørsel)
2. Kontrol af ansættelsesbreve og meddelelser om løntillæg (før lønkørsel)
3. Indtastning i lønsystem (før lønkørsel)
4. Kontrol af udbetalt løn (efter lønkørsel)
5. Øvrige kontrolforanstaltninger (efter lønkørsel)

Legalitetskontrol (før lønkørsel)
Det enkelte HR Servicecenter foretager kontrol af følgende: 

 Kontrol af disponering: HR-medarbejderen kontrollerer, at en modtaget bestilling med lønvirk-
ning er godkendt af en dispositionsbemyndiget på det institut/afdeling hvorfra bestillingen kom-
mer.  

 Kontrol af hjemmel: HR-medarbejderen kontrollerer, at bestillingen overholder gældende reg-
ler, overenskomster, cirkulærer, lokal aftaler mv. (fx at der er hjemmel i overenskomsten til at 
give medarbejderen et bestemt tillæg, at der er en begrundelse i en lønaftale, at lønaftalen er 
godkendt af forhandlingsberettigede parter, mv).

 Kontrol af kvalitet i bestillingen: HR-medarbejderen kontrollerer, at oplysningerne i grunddo-
kumentationen fra bestilleren på institut/afdeling er fuldstændige og entydige (fx at det frem-
går hvilket niveau et beløb er anført i, om et tillæg er med eller uden pension, at der er oplyst 
start- og evt. slutdato for en ændring, o lign).
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HR-medarbejderen (HR1) udarbejder brev/meddelelse til den ansatte på baggrund af grunddokumentatio-
nen. Brev/meddelelse er herefter grundbilag i forhold til lønindtastningen. Grundbilaget lægges på sagen i 
Workzone.

Kontrol af ansættelsesbreve og meddelelser om løntillæg (før lønkørsel)
Ansættelsesbreve
HR-medarbejder (HR2) kontrollerer herefter, at grundbilaget er korrekt udarbejdet, at de fornødne doku-
menter findes på sagen og at legalitetskontrollen er udført. 

Kontrollen dokumenteres i Workzone på personalesagen. 

Meddelelser om løntillæg
HR1 laver mail vedrørende tillæg klar til medarbejder og videresender til HR2 inklusiv link til persona-
lesagen i WorkZone, hvor dokumentationen bag løntillægget ligger. HR2 kontrollerer.

Kontrollen dokumenteres i Workzone på personalesagen. 

Indtastning i lønsystem (før lønkørsel)
HR-Specialistcentret foretager inddatakontrol på daglig basis (dagen efter inddateringen). Kontrollen fo-
retages ved at dagens inddata udskrives og kontrolleres til grundbilag (papir- og digitale bilag, samt 
masseindrapportering). Hermed sikres, at al inddata løbende er kontrolleret forinden hver lønkørsel.

Kontrollen omfatter, at de på uddatamaterialet anførte oplysninger er i overensstemmelse med grundlag, 
herunder:

 at konteringen er korrekt.
 at løbenummeret er korrekt.
 at lønkoder, PKAT-nr. og andre kodeværdier mv. er korrekte.
 at bankoplysninger er korrekt, såfremt der ikke sker overførsel via Nemkonto.

Inddatalisterne - hvormed førkontrollen udføres - opbevares i særskilte mapper opdelt i datoorden. På hver 
udskreven dagskontrol påføres med kuglepen; dato for udført kontrol, kontrollantens initialer. Igennem hele 
udskriften vil der være markeret med kuglepen, hvor der er kontrolleret.

Frigivelse af lønkørsel
HR-Specialistcentret frigiver lønkørslen online via godkendelse i SLS, som sker i forlængelse af den daglige 
kontrol til grundbilag. I SLS bliver periodens inddateringer og frigivelser stemplet med ”user”, dato og klok-
keslæt. Dette fremgår af den digitale udgave af U198. 

Lønnen udbetales uanset om der foretages online frigivelse eller ej. 

Kontrol af udbetalt løn (efter lønkørsel)
Idet HR-Specialistcentret udfører løbende kontrol før hver lønkørsel, udføres der udelukkende efterkontrol 
på stikprøvebasis, til yderligere kvalitetssikring/-optimering. Kontrollen sker med vurdering af væsentlighed 
og risiko og foretages ud fra relevante temaer.

HR-Servicecentrene gennemgår hver måned fejl og advis for deres respektive områder. Dokumentation for 
at disse kontroller er foretaget sker ved påførsel af dato og initialer.

De økonomisk ansvarlige enheder er herudover forpligtet til løbende at følge op på lønudbetalinger inden 
for eget ansvarsområde. Dette skal ske i henhold til procedure for lokal lønkontrol.

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341530
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Øvrige kontrolforanstaltninger i forhold til løn (efter lønkørsel)

Løbende afstemning
HR-Specialistcentret foretager efter hver lønkørsel afstemning af berørte statuskonti, herunder afstemning af 
overførsel mellem Lønbogen og Hovedbogen samt til fejlkonti mv. Disse afstemninger skal sikre, at alle 
løntransaktioner driftsføres korrekt. Herudover foretages der en månedlig afstemning mellem Lønbogen og 
QlikView.

Årlig totalafstemning
En gang årligt foretages der en totalafstemning af AAU’s samlede lønudbetalinger. Afstemningerne foreta-
ges mellem Lønbogen, Hovedbogen, regnskabet og den samlede skatteindberetning.
Afstemningen skal sikre, at der er sammenhæng mellem indberettet og bogført løn samt mellem regnskab 
og indberettet skat.

Afstemningerne foretages af HR-Specialistcentret.

Funktionsadskillelse og indberetningsadgangskontrol
Idet det er muligt for HR-medarbejderne med indberetningsadgang til SLS og HR-Løn, at indberette lønnin-
ger til eget cpr-nummer udføres der endvidere en række kompenserende kontrolforanstaltninger. Løbende 
foretages der scanning af lønudbetalingerne til HR-medarbejdere, der har adgang til lønindberetning i SLS. 
Denne scanning foregår via QlikView (lønbogen) og foretages af controllerenheden i ØA.

I januar måned foretages der detailrevision af det forgangne års løn udbetalt til HR-medarbejdere med ad-
gang til SLS samt disses eventuelle familiemedlemmer - ansat på AAU. Denne lønrevision foretages li-
geledes af controllerenheden i ØA.

Kvartalsvis foretager HR-afdelingens souschef kontrol af, at det er de rigtige HR-medarbejdere, der har ad-
gang til SLS. Dette sker ved udskrift af oversigt fra Moderniseringsstyrelsens system til brugerstyring, hvorpå 
der attesteres for udført kontrol. Dokumentation for kontrollen opbevares i ringbind til formålet.

3.2.12 Udbetaling af a´contoløn
Undtagelsesvist kan der opstå behov for udbetaling af a’contoløn. Udbetaling af a´contoløn foranstaltes af 
HR-afdelingen gennem Økonomiafdelingen/Hovedkassen. Dette sker ved aflevering af et a´contobilag ved-
lagt dokumentation for bankkontonummer.
Bilag med a’contobeløb op til kr. 35.000 skal være påført underskrift af en HR-medarbejder samt den le-
dende HR-partner (godkender). Bilag med a´contobeløb der overstiger kr. 35.000 skal underskrives af en 
HR-medarbejder samt HR-chefen eller HR-souschefen (godkender). 

3.2.13 Frikøb og omkontering af lønudgifter - via HR-Servicecenter
Ved lønomkontering forstås, at en lønudgift flyttes fra en eller flere kontostrenge til andre kontostrenge. Der 
er dermed ikke tale om en ny disponering. Lønomkonteringer foranlediger således ikke lønudbetalinger.

Det er via HR-Servicecentret i visse tilfælde muligt at få flyttet en lønudgift fra en kontostreng til en anden. 
Sådanne lønomkonteringer foretages ved, at den økonomisk ansvarlige enhed (den bemyndigede) frem-
sender et dertil hørende udfyldt standardbilag - til HR-Servicecentret. HR registrerer/bogfører herefter om-
konteringen - jævnfør bilagets påførte kontering. 

Omkontering af frikøb til tilskudsfinansierede projekter skal, når det er teknisk muligt, ske via universitetets 
tidsregistreringssystem. Lønomkonteringer der foretages via HR-Servicecentret, som vedrører tilskudspro-
jekter (UK90,95,97) og er på over kr. 50.000, kræver derfor særskilt godkendelse af Projektøkonomi i ØA. 

http://www.hr.aau.dk/lon/frikoeb-omkontering/


29

Denne foranstaltning skal sikre, at væsentlige lønomkonteringer alene sker via HR-Servicecentret, når an-
vendelse af tidsregistreringssystemet er udelukket. 

Såvel HR-Servicecentret, som de enkelte økonomisk ansvarlige enheder, skal sikre at lønomkonteringer re-
gistreres rettidigt og korrekt.

3.2.14 Lønrefusioner 
Anmodning om lønrefusioner sker via HR-afdelingen, på baggrund af indberetninger om barsel, 
sygdom mv. fra fakulteter, institutter og afdelinger.

AAU modtager følgende lønrefusioner – i parentes er angivet, hvem der har ansvaret for at hjemsøge refu-
sionerne:
• Barselsrefusioner fra Udbetaling Danmark (HR-Servicecentret)
• Barselsrefusioner fra Barselsfonden (HR-Specialistcentret)
• Sygedagpengerefusioner fra kommuner (HR-Servicecentret).
• Fleksjobrefusioner fra kommuner/Statens Administration (HR-Specialistcentret).

Indkomne refusioner bogføres på en mellemregningskonto i hovedkassen, når de er registreret i 
banken. Herefter registreres refusionerne på personniveau i SLS af HR-Servicecentrene.

HR-Servicecentrene fører stikprøvevis kontrol med, om der modtages refusion for de anmodninger, der er 
indsendt. Kontrollen sker med 3 måneders mellemrum.

HR-Specialistcentret sikrer, at der foreligger ajourførte forretningsgangsbeskrivelser på registrering og 
hjemtagelse af refusioner og at ovennævnte kontrol udføres.

3.2.15 Tjenesterejser og udlægsgodtgørelse
AAU følger reglerne om godtgørelse af merudgifter i forbindelse med tjenesterejser i Danmark og udlandet 
jf. cirkulæret om tjenesterejseaftalen. Satserne for godtgørelse er beskrevet i Finansministeriets cirkulære 
om satsregulering for tjenesterejser. Herudover er der udarbejdet en række interne regelsæt. 

Forvaltningen af tjenesterejse og udlæg omfatter:
1. disponering/bestilling.
2. kontering.
3. godkendelse.
4. kontroller.
5. udtræk til bogføring og betaling.

Al rejseaktivitet skal forudgående være aftalt med nærmeste leder. En leder kan tillige give en medarbejder 
en stående tilladelse til rejseaktivitet, fx rejser mellem AAU’s campusser. 

Herefter kan medarbejderen, eller en via delegation disponeringsberettiget medarbejder (rejsesekretær), be-
stille rejser op til kr. 25.000 pr. bestillingselement (flybillet, hotel mv.). Enhedens leder kan fastsætte et la-
vere beløb for den enkelte eller alle medarbejdere i enheden. Er det enkelte bestillingselement større end 
kr. 25.000, skal der indhentes skriftlig forhåndsgodkendelse fra den bemyndigede på det relevante delega-
tionsniveau (jf. bilag 1 i rektors delegationsinstruks). Sådanne forhåndsgodkendelser skal vedhæftes selve 
rejseafregningen.

I forbindelse med småindkøb, repræsentation mv. kan det i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at en 
medarbejder betaler af egne midler med efterfølgende refusion/udlægsgodtgørelse. Endvidere er tjeneste-

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5318
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206541
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206541
https://www.okonomi.aau.dk/rejsekontor/
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kørsel i egen bil ofte hensigtsmæssigt. Disponeringsgodkendelsen i forhold til sådanne udgifter sker, når 
rejse-/udgiftsafregningen godkendes i rejse- og udlægssystemet.

3.2.15.1 Rejse- og udlægssystem – RUS2 
Universitetet anvender et elektronisk rejse- og udlægssystem (RUS2) til behandling af rejseafregninger og 
udlæg. 
Den rejsende (eller en bemyndiget medarbejder) foretager således registrering og kontering af omkostnin-
ger til tjenesterejser og udlæg via RUS2.

RUS2 er opsat således, at godkendelsesprocedurerne følger opsætningen i ØSS. Derved foretages der ikke 
bogføring og udbetaling af rejseudgifter eller udlæg, uden forudgående godkendelse fra en bemyndiget med-
arbejder hos den økonomiske enhed, hvor den rejsende er tilknyttet samt finansgodkendelse i ØA. 

Rejse- og udlægsbilag indscannes og udgør dokumentationen for den løbende registrering i ØSS’en - via 
RUS2. RUS2 har således elektroniske snitflader til ØSS. Indberetning til SKAT af ej dokumenterbare udgif-
ter sker automatisk via de regnskabsmæssige registreringer. 

Konstateres der åbenlyse fejl i en afregning, kan rejsekontoret i ØA vælge at rette fejlen(e) uden den rejsen-
des indblanding.

Procedurer og videopræsentationer i forhold til afregning af rejser og udlæg via RUS2 findes her. 

Tidsfrister for oprettelse/godkendelse
Rejse- og udlægsafregninger skal oprettes, klarmeldes og godkendes løbende. En rejseafregning eller ud-
giftsrapport skal således være oprettet og sendt til godkendelse senest 10 hverdage efter hjemkomstdato/af-
holdt udlæg. Enhedens godkendelse skal ligeledes ske senest 10 hverdage efter, at medarbejderen har klar-
meldt afregningen. Endelig skal ØA´s finansgodkendelse være foretaget senest 10 hverdage efter enhe-
dens godkendelse, eventuelle lavservicedage tillagt.

Opfølgning og afstemning ift. tjenesterejser
Rejsekontoret i ØA foretager månedlig afstemning og opfølgning ift. mellemregningskonti tilknyttet rejse- og 
udlægsområdet.  

De økonomiske enheder er ansvarlige for en månedlig opfølgning på ”forfaldne” rejseafregninger og ud-
lægsrapporter samt åbenstående E- transaktioner i RUS2.

For at sikre et retvisende regnskab har ØA bemyndigelse til at ”udkontere” åbenstående E-transaktioner fra 
mellemregningskontoen (balancen) til de økonomisk ansvarlige enheders driftsregnskab (resultatopgørel-
sen), når dette anses for nødvendigt. 

3.2.16 Periodeafgrænsning og generel periodisering af omkostninger
For at være i stand til at give et retvisende billede af AAU’s økonomiske stilling - måned for måned - er det 
nødvendigt at henføre omkostningerne til den periode, som disse regnskabsmæssigt korrekt henhører un-
der.

Det grundlæggende princip er omkostninger skal indregnes på det tidspunkt, de leveres/forbruges. 

Der skal periodiseres forud for hver månedslukning. 

Der anvendes som udgangspunkt en bagatelgrænse på kr. 100.000 ekskl. moms. Det er dog valgfrit om de 
økonomiske enheder ønsker at periodisere poster mellem kr. 50.000 og kr. 100.000. Poster under ovenstå-
ende bagatelgrænser skal ikke, men kan periodiseres. 

http://www.adm.aau.dk/vue/index.php
https://www.okonomi.aau.dk/rejsekontor/
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Såfremt størrelsen af et betydeligt krav over for AAU ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsårets/-peri-
odens udløb, skal udgiften registreres i regnskabet for det pågældende år/periode på grundlag af et skøn, 
således at korrektion af udgiften foretages i det år/den periode, hvor kravet kan opgøres endeligt. 

Procedurer vedr. periodisering fremgår af ØA´s hjemmeside. 

ØA er ansvarlig for at initiere processen ved at udsende instruktion om periodeafgrænsning og periodise-
ring til de økonomisk ansvarlige enheder. 

Lederne af de økonomiske enheder er ansvarlige for, at processen foregår i henhold til proceduren og at bi-
lagsmaterialet sendes rettidigt til ØA. 

ØA er ansvarlig for kontrol og bogføring af periodeafgrænsnings- og periodiseringsposterne samt ansvarlig 
for dokumentation for fordelingen mellem regnskabsperioder/-år. ØA er endvidere ansvarlig for korrekt og 
retmæssig opløsning af disse poster i regnskabet.

3.3 Forvaltning af indtægter 
Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering, kontering, godkendelse, kontrol af indtægtsbilag 
samt debitorforvaltning. 

3.3.1 Oversigt over indtægter
AAU’s indtægter stammer hovedsageligt fra følgende kilder: 

 Tilskud fra finansloven, herunder taxameterindtægter for studerende. 
 Deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse.
 Tilskud fra private og offentlige kilder til finansiering af forskningsaktiviteter. 
 Indtægter i forbindelse med Indtægtsdækket virksomhed. 
 Mindre supplerende virksomhed, f.eks. salg af undervisningsmaterialer, fotokopier, print, ud-

leje/fremleje af lokaler, foredrag og forskningsformidling. 

3.3.1.1 Tilskud fra finansloven, herunder taxameterindtægter for studerende samt deltagerbetaling 
fra studerende under deltidsuddannelse

Taxameterindtægter 
Taxameterindtægter er indtægter, der opnås på grundlag af studenterårsværk (STÅ), ud fra beståede eksa-
miner mv. samt en takst fastsat i den årlige finanslov. 

Taxameterindtægter for ordinære, deltids- og gæstestuderende opgøres på grundlag af oplysninger i STADS 
(Studieadministrativt System) om beståede eksaminer og optagne studerende. 

ØA er ansvarlig for indkaldelse af materiale til brug for indrapportering af STÅ samt ansvarlig for selve in-
drapporteringen til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Undervisningsministeriet (UVM). Der-
udover kontrolleres det, at indtægterne i ministeriernes tilskudsbreve er korrekte. 

ØA er ansvarlig for kontrol og fordeling af taxameterindtægterne. Fordelingsprincipperne er nærmere be-
skrevet i AAU’s budget.

Øvrige finanslovsindtægter 
ØA er ansvarlig for opgørelse, kontrol og fordeling af øvrige finanslovsindtægter. 

http://www.okonomi.aau.dk/okonomistyring/periodeopfoelgning/
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Deltagerbetaling (deltidsuddannelser)
Aalborg Universitet udbyder deltidsuddannelser i henhold til bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved uni-
versiteterne. Ved deltidsuddannelser opkræver universitetet deltagerbetaling. 

Universitetet udarbejder et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling i overensstem-
melse med universitetslovens § 26.
Beregningsgrundlaget udarbejdes af studienævnene og meddeles - efter dekanens godkendelse – Studie-
service (Sekretariatet for efteruddannelse), står for selve betalingsopkrævningen. 

Det er studielederen der er ansvarlig for, at der altid foreligger aktuelle og valide beregningsgrundlag for del-
tagerbetalingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag. Styrel-
sen for Videregående Uddannelse kan indhente oplysninger om beregningsgrundlag.

De enkelte økonomiske enheder er ansvarlige for opfølgning og kontrol med at indtægterne fra deltagerbe-
taling modtages fra Sekretariatet for Efteruddannelse som ventet.

3.3.1.2 Tilskud fra private og offentlige kilder til finansiering af forskningsaktiviteter (Eksterne mid-
ler) 
Eksterne midler opnås gennem skriftlige aftaler med forskningsråd, ministerier, kommuner, EU, fonde og 
private virksomheder mv. Ved modtagelse af eksterne midler skal der oprettes en skriftlig samarbejdsaf-
tale/kontrakt mellem AAU og tilskudsgiver. 

Den skriftlige samarbejdsaftale/kontrakt skal forinden underskrivelse udarbejdes/kontrolleres af Kontrakten-
heden. Alle samarbejdsaftaler/kontrakter forudsætter anvendelse af universitetets ressourcer og skal der-
med godkendes i henhold til bestemmelserne i bilag 4 (Søjlen ”Samarbejdsaftaler om forskning og øvrige 
samarbejdsaftaler”) i rektors delegationsinstruks.

3.3.1.3 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 
Kommerciel indtægtsdækket virksomhed udføres i overensstemmelse med gældende regler og kalkulations-
modeller.

Prisfastsættelse sker efter reglerne i budgetvejledningen, hvorved prisen på den enkelte vare/ ydelse fast-
sættes, så der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at 
omkostningerne dækkes. 

Inden igangsættelse af indtægtsdækket virksomhed skal der foreligge en skriftlig samarbejdsaftale eller kon-
trakt mellem bevillingsgiver og bevillingshaver, som er kontrolleret af Kontraktenheden.

3.3.1.4 Øvrige indtægter (Mindre supplerende virksomhed)
Udover ovennævnte indtægter oppebærer universitetet en række øvrige indtægter kaldet ”Mindre supple-
rende virksomhed”.

Mindre supplerende virksomhed kan overordnet specificeres i følgende indtægtsgrupper:
 Udlejning af lokaler
 Boligudledning (se yderligere omtale i afsnit ”3.9.7 Internationalt boligkontor”).
 AUB-gebyrer/erstatninger
 Salg af undervisningsmateriale/bøger 
 Salg af kopikort
 Deltagerbetaling fra konferencer, seminarer, kurser.
 Salg af rettighed.

3.3.2 Håndtering af indtægter

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127800
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127800
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434#idb58d1627-dce3-455d-853a-e01a81d6b7bf
http://evu.aau.dk/
http://www.kontraktenheden.aau.dk/
http://www.kontraktenheden.aau.dk/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=345338


33

Da AAU’s indtægter er af forskellige typer, håndteres de også forskelligt. 

3.3.2.1 Finanslovsindtægter
Finanslovsindtægter registreres i ØSS i den takt, de overføres (månedlig á conto forudbetaling) fra ministe-
rium. I regnskabet fordeles finanslovsindtægterne dog ikke i overensstemmelse med de faktiske indbetalin-
ger fra ministeriet, men ud fra det aktuelle godkendte budgetgrundlag, idet dette er mere retvisende. De pro-
duktivitetsafhængige indtægter reguleres efterfølgende en gang årligt på baggrund af den produktion (STÅ 
mv.) som ØA opgør, og indberetter til ministeriet.
Indtægterne kontrolleres løbende, som tidligere beskrevet i afsnit ”3.3.1.1 Tilskud fra finansloven, herunder 
taxameterindtægter for studerende samt deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse”. 

3.3.2.2 Indtægter fra tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktivi-
teter

Indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter registreres regnskabsteknisk i driftsregnskabet på baggrund af 
afholdte/bogførte omkostninger på de enkelte projekter. Bogføringen foretages månedligt via automatise-
rede beregninger i ØSS.

Lederen af de økonomisk ansvarlige enheder skal sikre kontrol med, at omkostninger og indtægter balan-
cerer månedsvist.

Selve likviditetsindbetalingen fra tilskudsgiver placeres bogføringsmæssigt på balancekonti og overføres lø-
bende herfra til driftsregnskabet - jf. ovenstående beskrivelse.

Indbetaling fra tilskudsgiver kan forgå på følgende måder:

1. Betalingsforløb fremgår at kontrakt/samarbejdsaftale, og der faktureres i henhold hertil.
2. Betaling fra tilskudsgiver sker på baggrund af det af AAU fremsendte regnskab.
3. Betaling fra tilskudsgiver foregår som betaling i henhold til kontrakt/samarbejdsaftale.
4. Tilskudsgiver forudbetaler i henhold til kontrakt/samarbejdsaftale.

Lederen af de økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at betalingsforløb på de enkelte projekter gennem-
føres i henhold til kontrakt/samarbejdsaftale, herunder at der foretages den fornødne fakturering.

3.3.2.3 Indtægter fra Indtægtsdækket virksomhed
Grundlaget for disse indtægter er skriftlig kontrakt, godkendt i henhold til bilag 4 i rektors delegationsinstruks. 

Lederen af de økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at der foretages fakturering i henhold til kontrak-
tens bestemmelser.

3.3.2.4 Indtægter fra deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse 
Lederen af Studieservice er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilmeldings-, fakturerings- 
og rykkerprocedurer i forhold til deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse.

3.3.2.5 Indtægter fra øvrigt salg på kredit 
Øvrigt salg på kredit indtægtsføres i regnskabet via fakturering igennem ØSS (debitormodulet).

I forbindelse med faktureringen foretages kontering og godkendelse af medarbejdere, der er bemyndigede 
til at foretage faktureringen.

3.3.2.6 Indtægter fra ”kontantsalg” 
AAU modtager ikke fysiske kontanter. Kontantsalg fra AAU kan i stedet ske på to måder:
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Betaling via betalingskort og MobilePay
AAU har enkelte kortterminaler og MobilePay-løsninger til kontantsalg. Disse anvendes hos visse økono-
misk ansvarlige enheder og benyttes til indtægter, som er tæt tilknyttet den enkelte enheds særlige opgave, 
f.eks. til betaling af gebyr for sen bogaflevering på AUB. 

ØA foretager løbende udsaldering af bankkonti tilhørende disse løsninger samt bogfører indtægterne (i ØSS 
Kassebog) på baggrund af tilhørende bilag eller periodens kontoindtægt.

En bemyndiget medarbejder i ØA foretager periodisk afstemning mellem bankkontoen og indtægtskonto-
strengen (knyttet til de enkelte kortterminaler/MobilePay-løsninger).

Lederne af de økonomisk ansvarlige enheder eller de heraf bemyndigede er, hvor kortterminaler/MobilePay-
løsninger er opstillet, ansvarlige for, at der periodisk foretages kontrol med, at den indkomne indtægt stem-
mer med indtægtsregistreringen i ØSS.

Betaling via webshops
AAU´s Webbetalingssystem (WBS) giver mulighed for betaling af køb af AAU tjenesteydelser og varer via 
internettet. 

AAU Webbetalingssystem består af 3 dele: 
 Webshop
 Webbetalingsmodul
 Betalingssystem (DIBS/PBS)

De 3 dele er tæt integreret for at sikre et sammenhængende forløb.

AAU´s webbetalingssystem sikrer en hurtig og nem bogføring af indtægter, gebyrer og banktransaktioner i 
ØSS, idet webbetalingssystemet løbende formidler disse transaktioner til bogføring i ØSS. 

AAU´s Webbetalingssystem kan benyttes til diverse salg af tjenesteydelser, primært vedr.:
 Konferencer 
 Seminarer 
 Kurser 

Lederne af de økonomisk ansvarlige enheder er ansvarlige for oprettelse og vedligeholdelse af webshops, 
herunder oprettelse af ”webshops-produkter”, samt linket til Webbetalingsmodulet og ansvarlig for oplysnin-
ger afgivet i forbindelse med oprettelsesproceduren.

Økonomiafdelingen står for vedligehold af webbetalingsmodulet samt for udarbejdelse af tilhørende regel-
sæt/vejledninger. Økonomiafdelingen er ligeledes ansvarlig for løbende afstemning af webshop-transaktio-
ner og tilbagebetalingstransaktioner fra bank. 

ITS er ansvarlig for den IT-mæssige sikkerhed omkring ovenstående webshops.

Vejledning, oprettelsesblanket mv. forefindes på følgende link. 

3.3.3 Debitorforvaltning
Udstedelse af fakturaer sker både hos debitorbogholderiet i ØA, og via bemyndigede Debitor Light-brugere 
(debitormodulet) i de økonomiske enheder. 

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/wbs/
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3.3.3.1 Fakturaer
Ved udstedelse af fakturaer skal følgende fremgå og registreres i ØSS: 

 Udstedelsesdato. 
 Eventuel leveringsdato. 
 Fortløbende fakturanummer (transaktionsnummer).
 Aalborg Universitets navn og adresse. 
 Købers navn, adresse og registreringsnummer (CVR-nr.)
 Leverancens art og mængde eller omfang. 
 Eventuel rabat, hvis dette ikke er indregnet i enhedsprisen. 
 Enhedspris eksklusiv moms. 
 Gældende momssats. 
 Momsbeløb. 
 Særskilt sammentælling af eventuelle momsfrie leverancer. 
 Ved salg til andre EU-lande skal købers momsnummer fremgå og det skal tydeligt fremgå, at leve-

rancen er momsfri - og eventuelt at leverancen er underlagt reglerne om omvendt betalingspligt.  

Såfremt fakturering foretages via debitorbogholderiet i ØA er den opkrævningsberettigede ansvarlig for, at 
debitorbogholderiet modtager relevant dokumentation til brug for udarbejdelse af fakturaen. 

Vejledning til anvendelsen af Debitor Light findes her.

3.3.3.2 Kreditnotaer
Udstedelse af kreditnotaer foregår hos debitorbogholderiet i ØA på baggrund af relevant skriftlig dokumen-
tation.
Den eneste undtagelse er udstedelse af kreditnotaer i forhold til STADS-debitorer (deltagerbetaling). Denne 
opgave håndteres alene hos Studieservice. 

Udstedelse af kreditnotaer må kun ske, såfremt anmodningen er godkendt af en anvisningsberettiget med-
arbejder, hos den økonomiske enhed der ønsker en kreditnota udstedt.

3.3.3.3 Kreditgivningspolitik (debitor), rykkerprocedurer og behandling af restante fordringer
Salg på kredit sker efter følgende principper:

 betaling 30 dage netto - forrentning foretages som udgangspunkt ikke.
 beløbene opkræves ved udsendelse af fakturaer.
 ved forsinket betaling udsendes to rykkere.

Salg på kredit skal begrænses til det mindst mulige og bør ikke ske til personer, som er AAU ubekendt.

Rykkerprocedurer
ØA foretager månedligt gennemgang af debitorforfaldslisten.
Hvis debitor ikke indbetaler det skyldige beløb (fordringen) rettidigt, iværksættes der en
rykkerprocedure. Regnskabschefen er ansvarlig for restanceinddrivelsen i forhold til almindelige debitorer.
Lederne for AUB og Studieservice er ansvarlige for restanceinddrivelse af AUB- og STADS-debitorer.

Ved forfald over ti dage udsender ØA’s bogholderi en skriftlig rykker. Dette sker højst to gange. Udestår ind-
betalingen efter de 2 rykkere, kontakter ØA fakturaudsteder (den økonomisk ansvarlige enhed, der har la-
vet eller bedt om udstedelse af fakturaen), som skal tage personlig kontakt til debitor, for at afklare omstæn-
dighederne bag den manglende betaling. 

http://www.okonomi.aau.dk/bogholderi/debitor/
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Regler for behandling af restante fordringer samt af-/nedskrivning af fordringer
Indbetales det skyldige beløb ikke i forbindelse med ovenstående rykkerprocedure, anses fordringen for at 
være i restance.

Restante fordringer overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i lov 
om inddrivelse af gæld til det offentlige.  

Restancer opstået på baggrund af, at der er udbetalt a conto løn eller rejseforskud til en ansat, kan der dog 
indkræves via lønindeholdelse.

Forfaldne fordringer kan afskrives fuldt ud eller nedskrives, når det ved retsforfølgelse er konstateret, at ind-
drivelse er helt eller delvist udelukket. For fordringer, som ikke overdrages til Gældsstyrelsen, kan udgiften 
afholdes, når inddrivelse af kravet vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er 
konstateret udelukket, f.eks. på baggrund af et konkursdekret. 

Vedrørende afskrevne fordringer skal det inden forældelsesfristens udløb vurderes, om forældelsesfristen 
skal afbrydes med henblik på fortsættelse af inddrivelsen. Afbrydelse af forældelsen kan undlades, hvis det 
må anses for åbenbart formålsløst eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger.

Afskrivninger, nedskrivninger samt overdragelse til Gældsstyrelsen/inkasso foretages af ØA og skal altid for-
udgående godkendes af regnskabschefen. Økonomidirektøren skal endvidere orienteres ved ned-/afskriv-
ninger på over kr. 250.000.

Ved afskrivning eller nedskrivning af fordringer skal der, hvor der er tale om væsentlige beløb, forudgående 
indhentes tilslutning fra Finansministeriet.

3.3.4 Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter 
Der gælder samme regler og bagatelgrænser for periodisering og periodeafgrænsning af indtægter som er 
gældende for omkostninger jf. afsnit ”3.2.16 Periodeafgrænsning og generel periodisering af omkostninger”.

3.4 Forvaltning af eksterne tilskudsprojekter 
AAU’s eksterne virksomhed skal være en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af 
midler fra offentlige og private virksomheder, organisationer, fonde og programmer, EU mv. 
Forvaltning af eksterne tilskudsprojekter foregår efter de overordnede retningslinjer, der er fastsat i den til 
enhver tid gældende budgetvejledning og de særlige retningslinjer og vejledninger, der er gældende på AAU. 

Der arbejdes med følgende eksterne tilskudsprojekter på AAU:

Underkonto 90: Kommerciel indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter indregnes i takt med, 
at de indtjenes.                           

Underkonto 95: Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, hvor indtægter indregnes i takt 
med, at omkostninger afholdes. 

Underkonto 97: Andre tilskudsgivende aktiviteter, hvor indtægter indregnes i takt med, at om-
kostninger afholdes. 

Retningslinjer og vejledninger forefindes på Projektøkonomi´s hjemmeside. 

3.4.1 Økonomisk administration af eksterne projekter
Grundfundamentet for projektstyringen på AAU er beskrevet i dokumenterne ”Procedure for administration 
af tilskudsfinansierede aktiviteter UK 95/97”, ”Procedure for administration af indtægtsdækket virksomhed 
UK90” samt ”Procedure for flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter”.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/tilskudsfinansierede-aktiviteter-uk-95-97/
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/tilskudsfinansierede-aktiviteter-uk-95-97/
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/iv-uk90/
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/iv-uk90/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=404583
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Det primære fokus i ovenstående procedurer er på den økonomiske administration af eksterne projekter fra 
ansøgningsfasen – gennem forhandlings- og projektoprettelsesfasen, drifts- og afrapporteringsfasen samt 
eventuelt ekstern revision – til afslutningsfasen. Desuden beskrives de ansvars- og kompetenceforhold, som 
påhviler projektleder (bevillingshaver), leder af den økonomisk ansvarlige enhed, Kontraktenheden og ØA 
(Projektøkonomi). 

Omkring ansvars- og kompetenceforholdene gælder bl.a. følgende: 

 at ledere af økonomisk ansvarlige enheder har det økonomiske ansvar for enhedens samlede por-
tefølje af tilskudsprojekter – herunder ansvaret for en løbende og korrekt registrering af omkostnin-
ger (og indtægter) på de enkelte projekter samt for registrering af alle projektansøgninger i Wor-
kZone.

 at ledere af økonomisk ansvarlige enheder, inden for rammerne af ovennævnte forretningsgange, 
kan opstille yderligere regler og/eller arbejdsgangsbeskrivelser i forhold til forvaltningen af eksterne 
tilskudsprojekter. 

 at projektlederen (bevillingshaver) under hensyntagen til delegation disponerer over projektets ind-
tægter under ansvar over for lederen af den økonomisk ansvarlige enhed. 

 At projektleder og projektadministrator minimum 2 gange årligt skal afholde statusmøder om frem-
driften og planerne for de projekter, som projektleder er ansvarlig for, hvilket skal sikre en betryg-
gende - og hensigtsmæssig økonomi- og ressourcestyring igennem hele projektperioden. 

Hjemmesiden projektadministration.aau.dk giver et overblik over det samlede administrative procesforløb 
omkring håndtering af eksternt finansierede projekter.

3.4.2 Periodevis projektopfølgning i relation til tabshensættelser

Tre gange om året i forbindelse med periodeopfølgningerne og årsafslutningen skal institutterne/enhederne 
gennemgå alle eksterne projekter med henblik på løbende at få hensat til imødegåelse af tab.

Projektøkonomi i ØA klargør og udsender projektlisterne til kommentering og samler efterfølgende op og 
sikrer korrekt bogføring af hensættelserne. Instituttets/enhedens opgave er at kommentere på listerne med 
henblik på at få foretaget retvisende tabshensættelse på de eksterne projekter.

De udtrukne lister sendes til enhedernes projektansvarlige med kopi til partnerkollegiet i ØA.

Det er instituttets/enhedens ansvar at vurdere, om der skal hensættes til tab på et projekt.

Det er den projektansvarliges ansvar at sikre, at institutleder er informeret om hensættelser til tab, herunder 
om primær årsag til tabet. Det forudsættes, at de løbende hensættelser er godkendt af institutleder.

I proceduren for tabshensættelser på projekter er enhedernes opgave hermed nærmere beskrevet. 

3.4.3 Uforbrugte midler på projekter
Uforbrugte midler må ikke henstå på projektkonti efter projektets afslutning, men skal - i det omfang de ikke 
skal tilbagebetales til bevillingsgiver - overføres til de økonomisk ansvarlige enheders ordinære drift. Dette 
gøres af ØA (Projektøkonomi) i forbindelse med projektlukningen. 

Projekter hvor der i mere end 12 måneder ikke har været økonomiske transaktioner kan lukkes af ØA. Luk-
ningen sker dog altid i samarbejde med projektsekretær, projektleder og lederen af den økonomisk ansvar-
lige enhed.

3.4.4 Underskud på projekter

http://www.projektadministration.aau.dk/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=364014
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Såfremt udgifterne på et færdiggjort projekt overstiger projektets bevilling(er), skal underskuddet finansieres 
over den almindelige drift (UK 10) hos den respektive enhed.

ØA foretager i forbindelse med lukning af projekter den endelige slutopgørelse og tilhørende bogføring af 
tabet.

3.4.5 Regnskabsaflæggelse og revision af projekter
I det omfang universitetet, jævnfør bevillingsskrivelse, er forpligtet til at udarbejde projektregnskab(er) til be-
villingsgiver, påhviler det enheden at udarbejde sådanne. Forinden fremsendelsen til bevillingsgiver foreta-
ger ØA (Projektøkonomi) intern kontrol af regnskaberne. 

Ved krav om revisionspåtegning på regnskaber sørger ØA for kontakt til revisor. Revisionskravet fremgår ty-
pisk af bevillingsskrivelsen. 

3.5 Forvaltning af aktiver
Ud over universitetets regnskabsmæssige registrering af indtægter og omkostninger omfatter regnskabet 
også en balance, hvortil der sker registrering af aktiver og passiver.

Ved opstilling af balancen benævnes pengebindingerne som aktiver og finansieringskilderne som passiver. 

Balancens aktiver og passiver er opdelt i en række grupper, som er nærmere beskrevet herunder. Under de 
enkelte grupper henhører endvidere en lang række konti, som i daglig tale kaldes statuskonti.

Statuskonti skal afstemmes hver måned – umiddelbart efter månedsluk. Lønrelaterede statuskonti afstem-
mes af HR mens øvrige statuskonti afstemmes af ØA. Regnskabschefen er ansvarlig for at føre kontrol med 
udarbejdelsen- og kvaliteten af afstemningerne.

3.5.1 Anlægsaktiver
Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje og brug.
Anlægsaktiver skal i forbindelse med registreringen/regnskabsaflæggelsen opdeles i immaterielle og mate-
rielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver. Denne opdeling er organiseret via AAU’s kontoplan.

3.5.1.1 Immaterielle anlægsaktiver
Et immaterielt aktiv er et identificerbart, ikke-monetært aktiv uden fysisk substans, som besiddes med hen-
blik på produktion, distribution, udlejning eller til administrative formål.

Immaterielle aktiver vises som den første hovedpost på AAU’s regnskab og klassificeres som:
 It- og softwarelicenser.
 Internt oparbejdede patenter/opfindelser.

Immaterielle anlægsaktiver omfatter såvel de aktiver, der er anskaffet mod vederlag, som dem, der er opar-
bejdet eller fremstillet af AAU selv (patenter/opfindelser).
Alene opfindelser og patenter, der er klart defineret og identificeret, det vil sige, hvor den tekniske udnyttelse 
og et potentielt marked er påvist, og der forventes at kunne indgås aftale med en ekstern samarbejdspart-
ner, indregnes som aktiv i balancen. Immaterielle anlægsaktiver optages i universitetets anlægskartotek og 
afskrives i takt med den økonomiske levetid.

Regler og ansvarsplacering i forhold til værdifastsættelse og registrering af immaterielle anlægsaktiver er 
nærmere beskrevet i kommende afsnit.

3.5.1.2 Materielle anlægsaktiver



39

Materielle anlægsaktiver er AAU’s fysiske aktiver, der er anskaffet med henblik på vedvarende eje eller brug 
i institutionens opgavevaretagelse. Materielle anlægsaktier optages i universitetets anlægskartotek og af-
skrives i takt med den økonomiske levetid.

Regler og ansvarsplacering i forhold til værdifastsættelse og registrering af materielle anlægsaktiver er nær-
mere beskrevet i kommende afsnit.

3.5.1.3 Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver kan defineres som pengemæssige aktiver. Det kan være langsigtede tilgodeha-
vender eller krav på en andel af kapital i en anden virksomhed. Finansielle anlægsaktiver optages på sær-
skilte statuskonti og indgår således ikke i universitetets anlægskartotek. Der sker ikke afskrivning på de fi-
nansielle anlægsaktiver men udelukkende regulering af til- og afgangsbeløb.

Universitetets finansielle anlægsaktiver består alene af kapitalandele i andre virksomheder.

Kapitalandele i andre virksomheder
Kapitalandele i andre virksomheder, som AAU dermed har medejerskab i, skal indgå i balancen.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages 1. indregning som 
udgangspunkt til kostpris/indskud.

Indregning sker periodevist i forbindelse med aflæggelse af periode- og årsregnskab. 

I henhold til regnskabsbekendtgørelsens §26 stk. 2 pkt. 6 værdireguleres kapitalandele til den opgjorte værdi 
på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. 

Indregning og værdiregulering af universitetets kapitalandele i andre virksomheder varetages af ØA. 

3.5.1.4 Værdifastsættelse af materielle- og immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelser, som jf. nedenstående definitioner kan betegnes som anlægsaktiver, skal bogføres som et ak-
tiv og indregnes i AAU’s balance. Hermed belastes selve driftsregnskabet kun med årets afskrivninger. Dette 
betyder, at udgiften likviditetsmæssigt afholdes i anskaffelsesåret, men at omkostningerne påvirker drifts-
regnskabet i takt med, at aktivet anvendes, og værdien heraf forringes. 

Krav for aktivering:
 Anskaffelsessummen er kr. 100.000 ekskl. moms eller herover (gældende fra 1. januar 2012). 
 Levetiden er minimum 1 år.
 AAU har ejerskab over anlægget.
 Anlægget kan fungere selvstændigt – ellers skal de indgå som en del af det anlæg, det fungerer 

sammen med. 

Anlægsaktiver skal værdifastsættes ud fra kostprisprincippet, hvilket indebærer, at aktiver værdiansættes til 
købs- eller anskaffelsespris (ekskl. moms).

Et anlægsaktiv skal som udgangspunkt værdiansættes på baggrund af kreditorfaktura(er), hvorfor ansvaret 
for korrekt registrering og værdiansættelse typisk ligger hos de enkelte økonomisk ansvarlige enheder i for-
bindelse med konteringsopgaven.

Alle tekniske installationer og større indretningsarbejder af lokaler skal administreres og værdiansættes af 
Campus Service på grundlag af modtagne fakturaer.  
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Patent- og kommercialiseringsenheden under AAU Innovation er ansvarlig for opgørelse og værdiansæt-
telse af patenter og opfindelser, mens ØA er ansvarlig for den regnskabsmæssige kontering, godkendelse 
og registrering. 

3.5.1.5 Regler i forhold til værdifastsættelse af anlægsaktiver

Tilknyttede udgifter 
Anskaffelser, der skal aktiveres, værdiansættes til kostpris, hvilket omfatter købsprisen tillagt de udgifter, der 
er forbundet med anskaffelsen, eksempelvis installationsomkostninger. 

Byttehandel
Indkøbes der et anlægsaktiv, hvori der indgår et hos AAU registreret anlægsaktiv i bytte, skal det gamle aktiv 
nedskrives/afgangsførers, og det ny optages til fuld anskaffelsespris. På købsfakturaen må det gamle aktiv 
således ikke modregnes købsprisen på det nye aktiv.

Patenter
De enkelte opfindelser og patenter opgøres til de eksterne udgifter, der er medgået til vurdering af opfindel-
serne, registrering og kommercialiseringen af opfindelserne samt til registrering af patenter. 

Udviklingsprojekter
Igangværende arbejder for egen regning (udviklingsprojekter) aktiveres ikke på AAU.

Aktivering i bunker 
I forbindelse med udarbejdelse af de månedlige regnskaber samt årsrapporten kan der forekomme bunk-
ning af aktiver, som ikke opfylder kr. 100.000-kriteriet for aktivering. Bunkning forekommer normalt inden for 
kategorien ”Inventar”. Bunkning af inventar sker udelukkende, når der er tale om en væsentlig, samlet an-
skaffelse og primært i forbindelse med indkøb forbundet med indflytning i nye lejemål og lignende. Økono-
miafdelingen afgør, om der kan foretages bunkning.

Donerede anlægsaktiver/Eksterne midler 
Aalborg Universitet følger Moderniseringsstyrelsens konteringsregler for håndtering af donationer. 

Donerede anlæg under 1 mio. kr., der finansieres via eksterne midler, indregnes direkte i driften. Ved at ind-
tægtsføre mindre donationer direkte i driften får universitetet en driftsindtægt, der kan anvendes til finansie-
ring af de aktiviteter, hvortil donationen er tiltænkt. 

Donerede anlæg over 1 mio. kr. skal imidlertid indregnes over balancen (i anlægskartoteket), hvorefter der 
løbende foretages afskrivning svarende til værdiforringelsen samt en neutralisering af afskrivningernes 
driftsmæssige påvirkning. 

Kunstværker m.v.
Kunstværker og kulturhistoriske aktiver indregnes ikke i balancen, da der generelt ikke kan fastsættes no-
gen pålidelig værdi herfor.  Universitetet påtænker ikke at sælge modtagne og købte kunst- og kulturgen-
stande. 

Leasing af anlæg/udstyr
Der må, som tidligere anført, ikke indgås finansielle leasingaftaler.
Operationelt leaset anlæg eller udstyr er anlæg/udstyr, som AAU ikke ejer men lejer/leaser for en given pe-
riode. Leasing registreres ikke i anlægsmodulet. 

Ombygning
Anlægsaktivitet, der medfører væsentlige, bygningsmæssige ændringer, betragtes som en ombygning og 
skal aktiveres. AAU lejer i al væsentlighed de bygninger universitetet drives fra. Der foretages derfor kun 

https://modst.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/langfristet-gaeld-80-87/87-donationer/
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aktivering af installationer og indretning af lejede lokaler mv., som regnskabsmæssigt er opdelt i to anlægsty-
per med hver deres afskrivningsprofil. 

Ombygning eller forbedring af lejede lokaler administreres af Campus Service i dialog med ØA. 

Forbedringer af øvrige aktiverede anlægsaktiver
Forbedringsomkostninger er omkostninger, der forøger aktivets værdi og ændrer aktivets funktionalitet væ-
sentligt. Forbedringsomkostninger skal registreres i anlægsmodulet ved, at udgifterne tilknyttes de respek-
tive anlæg. En forudsætning for, at man skal indregne en forbedring på et aktiv, er, at forbedringen udgør 
minimum 10 % af den oprindelige anskaffelsessum. 
Økonomiafdelingen afgør, om der er tale om forbedringsomkostninger, der kan aktiveres.

Vedligeholdelsesudgifter på anlægsaktiver
Vedligeholdelsesomkostninger, herunder også serviceaftaler, på anlægsaktiver skal ikke registreres i an-
lægsmodulet men bogføres direkte i driftsregnskabet, da vedligeholdelsesomkostninger er omkostninger, 
der opretholder anlæggets nytteværdi.

3.5.1.6 Registrering af anlægsaktiver i anlægsmodulet
Værdiansættelse af et aktiv sker til kostpris på grundlag af kreditorfaktura(er). Der kan herudover indregnes 
omkostninger til installation, første test af aktivet og fragt. Øvrige etableringsomkostninger kan ikke medta-
ges, men skal registreres som almindelige driftsomkostninger (eksempelvis fejlrettelser, uddannelse af per-
sonale mv.). For at et anlægsaktiv registreres korrekt i anlægsmodulet, skal artskonto 35xxxx anvendes. 

De økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at fakturaer bogført på artskonto 35xxxx opfylder kravene for 
anlægsregistrering, og at workflow-processen efterfølgende behandles i henhold til reglerne herfor.

På baggrund af udfyldte workflow-mails og øvrige supplerende oplysninger modtaget fra de økonomiske an-
svarlige enheder, registrerer ØA anlægsaktivet i anlægsmodulet.

Registreringsprocedurerne er nærmere beskrevet i regelsættet for registrering af anlæg og udstyr samt i 
brugervejledningerne til anlægsmodulet.

ØA foretager periodisk afstemning (månedligt) mellem registreringerne af kreditorfakturaerne og registrerin-
gerne i anlægsmodulet med henblik på korrekt aktivering af anlægsaktiver.

En gang årligt fremsender ØA en oversigt over de enkelte enheders aktiverede anlæg (inklusiv registreret 
udstyr). De økonomisk ansvarlige enheder skal i forbindelse med obligatorisk gennemgang af listen sikre, 
at registreringerne i det fælles anlægskartotek er retvisende. 

Herudover gennemfører ØA årligt en række intern kontrolbesøg. Den interne kontrol skal medvirke til at re-
ducere risikoen for, at fejl i posterne under materielle anlægsaktiver forbliver uopdagende og ikke rettes samt 
at skrotning af anlæg og udstyr sker i henhold til universitetets retningslinjer herfor. 

Samtidig danner arbejdet grundlag for en række kompenserende kontroller i forhold til den manglende funk-
tionsadskillelse på anlægs- og udstyrsområdet i økonomiafdelingen. 

3.5.1.7 Værdiregulering af materielle- og immaterielle anlægsaktiver
Værdireguleringer af aktiver omfatter afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsmetode samt levetid 
Anlægsaktivet indregnes i balancen og reduceres med af- og nedskrivninger som udtryk for den værdifor-
ringelse, der har været på aktivet. 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341452
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
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Der foretages lineær afskrivning på selvstændige aktiver. Det vil sige, at der hvert år, set over aktivets an-
slåede levetid, afskrives et lige stort beløb. Der foretages månedsvise afskrivninger, hvoraf hovedparten 
sker automatisk i ØSS’s anlægsmodul. 

Anlægsaktiver aktiveres på ibrugtagningstidspunktet, der som hovedregel er anskaffelsesdatoen. Afskriv-
ninger påbegyndes fra og med den første måned efter dato for anlæggets ibrugtagen.

For yderligere beskrivelse af sammenhængen mellem afskrivningsprofiler og registreringsprocessen henvi-
ses til anlægsmodulets brugervejledninger og oversigt over apparaturløbenumre (Samapp-struktur).

Nedskrivninger 
I modsætning til afskrivninger, der udtrykker den systematiske værdiforringelse for det pågældende aktiv, er 
nedskrivning et udtryk for en uforudset værdiforringelse som følge af en faktisk hændelse. 

Nedskrivninger foretages ud fra følgende retningslinjer: 
 Der skal være tale om et væsentligt og konstaterbart (objektivt) værdifald, og at værdifaldet kan do-

kumenteres ud fra en faktisk hændelse. 
 Anlægsaktiver, som er teknisk forældede, ikke anvendes, er beskadigede, eller hvor anvendelsen 

er meget begrænset, nedskrives til den værdi, de vurderes at have. 
 Kasserede eller eventuelt forsvundne aktiver, f.eks. i forbindelse med tyveri, skal nedskrives helt i 

anlægsmodulet.

Nedskrivningsbehovet skal vurderes aktiv for aktiv. Nedskrivningsvurderingen tager udgangspunkt i aktivets 
bogførte restværdi sammenholdt med den reelle værdi. En generel vurdering af nedskrivninger skal foreta-
ges mindst en gang årligt af en hertil bemyndiget medarbejder fra de enkelte økonomisk ansvarlige enhe-
der.

Enhver form for afgang (salg/kassation/bortkomst) skal løbende indberettes til anlægsmodulet. Før aktivet 
afgangsføres i anlægsmodulet skal der udfyldes en standard afgangsblanket, hvorpå der anføres oplysnin-
ger omkring aktivet og årsagen til afgangen. Denne blanket skal underskrives af anlægsregistrator og den 
økonomisk ansvarlige leder på området.

Det er lederne af de økonomisk ansvarlige enheder, der skal sikre, at håndteringen af egne anlægsaktiver 
sker i overensstemmelse med retningslinjerne, således at værdireguleringer og nedskrivninger sker korrekt. 
Til sikring heraf skal de økonomiske ansvarlige enheder løbende kontrollere om værdireguleringerne for nye 
aktiver tilgår enhedens omkostningssted korrekt, og at indmeldte nedskrivninger fragår anlægsaktivet retti-
digt og korrekt.

ØA bogfører de konkrete værdireguleringer og nedskrivninger af aktiver i anlægsmodulet på baggrund af de 
indrapporterede oplysninger fra de økonomisk ansvarlige enheder. 

3.5.2 Udstyr
Ud over anlægsregistrering skal der ligeledes ske en forvaltningsmæssig registrering af anskaffelser af ud-
styr til vedvarende eje. 
Køb af udstyr har således fuld omkostningsmæssig virkning i regnskabsperioden og er dermed ikke en del 
af universitets balance. Udstyr beskrives af praktiske grunde i regnskabsinstruksen - her, da der er en vis 
sammenhæng til anlægssiden. Registreringen af udstyr kan ske i anlægsmodulet i ØSS, som teknisk kan 
adskille udstyr fra anlæg. Der foretages således ikke afskrivninger på udstyr. Hvis anlægsmodulet i ØSS 
undtagelsesvist ikke anvendes til udstyrsregistrering, skal udstyr registreres i et hertil godkendt udstyrskar-
totek. Denne registrering sker hos den økonomisk ansvarlige enhed.

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
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Fakturaer, som vedrører indkøbt udstyr, vil typisk blive konteret på artskonto 15xxxx.  

Definition/minimumskrav i forhold til udstyrsregistrering:
 Der er tale om let omsætteligt udstyr* med en anskaffelsessum mindre end kr. 100.000 ekskl. moms 

(fra 1/9 2018).  
 Levetiden er minimum 1 år.
 AAU har ejerskab over udstyret.
 Udstyret fungerer selvstændigt – ellers skal det betragtes som en del af det udstyr det fungerer sam-

men med.

* Definitionen på let omsættelig udstyr fremgår af bilag 7 til regelsættet for registrering af anlæg og udstyr.

Anses udstyret for at være let omsætteligt, skal udstyret registreres. Ved let omsætteligt it-udstyr skal udsty-
ret registreres uanset beløbsstørrelse. 

Registreringsprocedurerne for udstyrsregistrering er nærmere beskrevet i regelsættet for anlæg og udstyr 
samt i brugervejledningerne til anlægsmodulet ”Registrering af aktiver i anlægsmodulet".

De økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at indkøbt udstyr opfylder kravene forinden udstyrsregistre-
ring, og at workflow-processen efterfølgende behandles i henhold til reglerne herfor.

ØA sikrer, at de konkrete udstyrsoplysninger registreres via anlægsmodulet på baggrund af oplysningerne 
fra de økonomisk ansvarlige enheder. Dette sker på baggrund af udfyldte workflow-mails og øvrige supple-
rende oplysninger modtaget fra de økonomiske ansvarlige enheder.

De økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at solgt, kasseret, bortkommet udstyr mv., registreres/slettes i 
anlægsmodulet. Dette er nødvendigt for, at universitetet altid har en retvisende udstyrsregistrering. Før ud-
styret afgangsføres i anlægsmodulet skal der udfyldes en standard afgangsblanket, hvorpå der anføres op-
lysninger omkring udstyret og årsagen til afgangen. Denne blanket skal underskrives af anlægsregistrator 
og den økonomisk ansvarlige leder på området.

En gang årligt fremsender ØA en oversigt over de enkelte enheders udstyr (inklusiv anlægsaktiver). De øko-
nomisk ansvarlige enheder skal i forbindelse med den obligatoriske gennemgang af listen sikre, at registre-
ringerne i det centrale anlægskartotek er retvisende. 

3.5.3 Forvaltning af omsætningsaktiver
Under omsætningsaktiverne hører varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger.

3.5.3.1 Varebeholdninger
Universitetet har ingen væsentlig beholdning af råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer. Som hovedregel fø-
res der således ingen regnskabsmæssige fortegnelse over beholdninger i regnskabssystemet (ØSS), og der 
foretages derfor ikke lageroptællinger til brug for regnskabsudarbejdelse. 

3.5.3.2 Tilgodehavender
AAU besidder indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser jf. afsnit 3.3. Der føres fortegnelser over disse 
tilgodehavender til brug for kontrol med korrekt og rettidig afvikling. Forvaltning og ansvarsfordeling i forhold 
til tilgodehavender fremgår af afsnittet ”3.3.3 Debitorforvaltning”.

3.5.3.3 Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bank- og beholdningskonti. Indregning af likvider foretages 
på modtagelsestidspunktet. 

https://www.haandbog.aau.dk/digitalAssets/416/416422_regel--instruks-om-anlaeg-og-udstyr---bilag-7---eksempler-paa-letomsaettelig-it-udstyr-og-andet-letomsaettelig-udstyr.pdf
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341452
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
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ØA er ansvarlig for løbende afstemning og korrekt indregning i balancen af universitets af likvide beholdnin-
ger.

3.5.3.4 Udlån
AAU foretager ikke udlånsforretning.

3.6 Forvaltning af passiver 

3.6.1 Egenkapital
Egenkapitalen er en residualpost, som i balancen udgør forskellen mellem aktiver og forpligtelser. 

Det er udelukkende ØA, der registrerer posteringer på egenkapitalen. 

3.6.2 Hensættelser
En hensættelse eller en hensat forpligtelse er en forpligtelse, som er sandsynlig, men ikke sikker.

En række kriterier skal opfyldes, for at hensættelser kan medtages i regnskabet:

 Forpligtelsen skal være et resultat af begivenheder forud for balancedagen, som vil medføre en retlig 
eller faktisk forpligtelse. 

 Det skal være sandsynligt, at forpligtelsen medfører et økonomisk træk. 
 Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

AAU foretager ikke registrering og hensættelser til over-/merarbejde. Dette skyldes, at opsparede timer ikke 
udbetales, men i stedet altid skal afholdes på et senere tidspunkt.

Det er udelukkende ØA, der registrerer posteringer på konti for hensættelser. 

3.6.3 Kort- og langsigtet gæld

3.6.3.1 Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser omfatter skyldige poster til leverandører jf. betalingsbetingelserne, skyldig 
løn, forpligtigelser til samarbejdspartnere mv. Endvidere indregnes forudbetalte indtægter som en periode-
afgrænsningspost under kortfristede gældforpligtelser.  

I årsregnskabet indregnes tillige en gældsforpligtelse, der svarer til det beløb, som universitet skulle udrede 
i feriepenge såfremt samtlige medarbejdere fratrådte ultimo det pågældende år. Økonomiafdelingen er an-
svarlig for den årlige opgørelse og bogføring af reguleringer vedrørende feriepengeforpligtigelsen. Forplig-
telsen/reguleringen indregnes alene på hovedområdeniveau.

De økonomisk ansvarlige enheder skal sikre, at periodisering af kortfristede gældsforpligtigelser i forhold til 
leverandører sker i henhold til retningslinjerne herfor.

ØA er ansvarlig for korrekt, regnskabsmæssig registrering og periodisk kontrol med kortfristede gældsfor-
pligtigelser.

3.6.3.2 Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser omfatter blandt andet lån til finansiering af aktiver. I universitets regnskab er 
der indregnet langfristede gældsforpligtigelser i forhold til anlægslån, som hidrører fra huslejedeposita ud-
lagt af UFM, der ikke afdrages, og installationer i et eksternt lejemål, der afdrages.
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ØA er ansvarlig for korrekt regnskabsmæssig registrering og løbende ajourføring af langfristede gældsfor-
pligtigelser.

3.7 Betalingsforretninger

Alle betalingsforretninger på AAU skal foretages ved anvendelse af elektroniske pengeoverførsler. 

3.7.1 Forvaltning af likviditetsordningen
AAU er som selvejende institution ikke omfattet af statens likviditetsordning. 

3.7.2 Opfølgning på lånerammen
AAU er tillige ikke omfattet af statens lånerammefastsættelse. 

3.7.3 Forvaltning af likviditetskonti uden for likviditetsordningen

3.7.3.1 Bankkonti
Som selvejende institution har AAU FF3 bankkonti, der ligger uden for likviditetsordningen. Disse bankkonti 
er tilknyttet Statens Koncern Betalinger (SKB). På FF3-konti indsættes modtagne tilskud, fra UFM og UM. 
Udbetalinger fra FF3-kontiene omfatter betalinger af omkostninger, herunder løn. FF3-kontiene må samlet 
set kun have positive saldo.

Herudover haves en række øvrige bankkonti uden for Statens Koncern Betalinger. Disse anvendes eksem-
pelvis til øvrige ind- og udbetaling til og fra virksomheder, ansatte og studerende, depothåndtering ift. formu-
epleje samt til MobilePay-løsninger.  

Alle likvide konti skal som minimum afstemmes månedligt. Afstemning af likvide konti foretages af boghol-
deriet i ØA.

På AAU er udbetalingsforretninger tilrettelagt således, at der generelt er etableret en personmæssig adskil-
lelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen.

Betalingsfrigivelse af udbetalingsforretninger, som ikke sker til Nemkonto, kan alene ske ved frigivelse af to 
bemyndigede medarbejdere i forening iht. de registrerede fuldmagtsforhold, som valideres elektronisk af 
bankerne. En fortegnelse over bemyndigede og registrerede fuldmagtshavere kan udtrækkes online via net-
bank. 

Regnskabschefen er ansvarlig for, at der under hensyntagen til betalingernes størrelse og frekvens forelig-
ger procedurebeskrivelser der sikre, at der foretages fornøden kontrol af såvel grundlaget for ind- og udbe-
talinger som den faktiske effektuering heraf.

Kun den faglige leder i bogholderiet, regnskabschefen og økonomidirektøren kan to i forening oprette eller 
nedlægge konti i pengeinstitutter. 

3.7.3.2 Likviditetsstyring
Økonomidirektøren er ansvarlig for AAU’s likviditetsstyring.

En bemyndiget medarbejder i ØA vurderer løbende, om der på relevante bankkonti er tilstrækkelige midler 
til sikring af uforstyrret drift. 
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Månedligt foretager økonomidirektøren og regnskabschefen en vurdering af de likvide beholdninger. De lik-
vide beholdninger skal holdes tilstrækkelige til at understøtte den løbende aktivitet og derved undgå ikke-
planlagt salg af værdipapirer på tidspunkter med ugunstig kurs.

Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan der igennem bankforbindelse optages kortvarige lån via REPO. 
Rammeaftale omkring REPO forretninger skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden og rek-
tor. Universitetsdirektøren, økonomidirektøren og regnskabschefen er to i forening bemyndigede til at indgå 
REPO forretninger iht. rammeaftale.

Investering af overskudslikviditet følger rammerne i den af bestyrelsen årligt vedtagne investeringspolitik.

3.7.4 Hovedkassen
Hovedkassen i ØA er kontantløs. Der er ligeledes ingen kontante udlægskasser på AAU, hvorfor alle ind- 
og udbetalinger sker via banktransaktioner. 

Kassereren er ansvarlig for løbende at foretage registrering af ind- og udbetalinger ved føring af den dag-
lige kasserapport i ØSS. Registreringen af ind- og udbetalinger skal ske under den dato, hvor betalingen har 
fundet sted. 

Ved udbetalinger/overførsler skal der foreligger et bilag, der er attesteret samt anvist af hertil bemyndigede 
medarbejdere.

Kassereren skal minimum ugentligt afstemme bankkonti henhørende til hovedkassen. 

Funktionsadskillelse
Idet der ikke er fuld funktionsadskillelse i hovedkassen, er der etableret kompenserende kontrolforanstalt-
ninger. Kontrolforanstaltningerne indbefatter systematisk kassekontrol samt månedlig kontrol med bankaf-
stemningerne. Kontrolforanstaltningerne vurderes at reducere besvigelsesmulighederne på området væ-
sentligt.

3.7.5 Betalinger med kreditkort
Der arbejdes med to typer kreditkort:

 Personlige kreditkort – med firmahæftelse.
 Kreditkort (indkøbskonto).

3.7.5.1 Personlige kreditkort – med firmahæftelse
Anvendelse af kreditkort skal ske i overensstemmelse med Regnskabsbekendtgørelsens § 30. Bestemmel-
sen i regnskabsbekendtgørelsen er nærmere uddybet i Finansministeriets Cirkulære om anvendelse af be-
talingskort.

Alle ansatte med et ugentligt timetal på 18½ time eller derover har som udgangspunkt mulighed for at få et 
Eurocard (MasterCard) firmakreditkort med firmahæftelse i henhold til gældende aftale med SEB (Skandi-
naviska Enskilda Banken, Danmark).   

Kortet må kun anvendes i forbindelse med betaling af tjenestelige udgifter vedrørende tjenesterejser og und-
tagelsesvis til tjenestelige udgifter til småindkøb, der foretages for AAU inden for en maksimal beløbsgrænse 
på kr. 5.000. 
Eurocard-kortet må ikke bruges til at hæve kontanter i Danmark. Der kan dog i forbindelse med tjenesterej-
ser til udlandet hæves valuta af en størrelse, som er nødvendigt til betaling af små fornødenheder, der ikke 
kan betales med kreditkortet. Dog maksimalt et beløb i fremmed valuta, der svarer til kr. 200 pr. dag, som 
tjenesterejsen varer.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197147#id324a733b-326e-4239-8f15-8690ae3174ca
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130813
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130813
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Den ansatte er selv ansvarlig for at oprette og udfylde ansøgningsskema/bemyndigelseserklæring samt at 
tilbagelevere kort i henhold til AAU’s interne regelsæt ved fratrædelse eller lignende. 

ØA er ansvarlig for at påføre udfyldte ansøgningsskemaer yderligere firmaoplysninger samt indsende ske-
maerne til SEB Kort. ØA foranlediger ligeledes, at kortnummeret lægges ind i rejse- og udlægssystemet på 
de retmæssige medarbejderprofiler, således at korttransaktionerne (E-transaktioner) kan hentes direkte ind 
i rejseafregninger eller udlægsrapporter i RUS2. Herudover forestår ØA iværksættelse af rykkerprocedurer 
ved misligholdelse af aftalevilkår og interne regler samt destruktion af tilbageleverede kort.
 
Ansøgningsskema og interne regler omkring kreditkort med firmahæftelse fremgår af ØA´s hjemmeside.

3.7.5.2 Kreditkort (indkøbskonto)
Et indkøbskort er et virtuelt kreditkort (kreditkonto), som benyttes til betaling i forbindelse med køb på inter-
nettet. Kortet benyttes, hvis tjenesteydelsen eller varen kun kan betales med kreditkort.

Lederne af de økonomisk ansvarlige enheder kan søge ØA om at få oprettet et kreditkort til enheden.  Tilla-
delse gives af regnskabschefen, og ØA foranlediger kortet oprettet hos kreditkortudsteder (EuroCard). Der 
gives normalt kun tilladelse til et kort pr. økonomisk ansvarlig enhed. Kortet kan benyttes af bemyndigede 
medarbejdere ansat ved den økonomisk ansvarlige enhed.

Den økonomisk ansvarlige enhed modtager månedligt en E-faktura over køb på kortet. E-fakturaen behand-
les efter normal praksis, dog skal der pr. varekøb foreligge dokumentation for de foretagne køb på internet-
tet, således at der foreligger dokumentation tilsvarende normale køb på kredit (det vil sige dokumentation 
for varens antal, art og pris samt leverandør mv).

Yderligere information om brug af virtuelt kreditkort (internet-konto) indgår i AAU-håndbogen.

3.8 Budget- og regnskabsaflæggelse

3.8.1 Budget
AAU udarbejder forinden påbegyndelse af et nyt regnskabsår et årsbudget.

Årsbudgettet omfatter de forventede indtægter og de forventede omkostninger samt det heraf afledte resul-
tat. Endvidere omfatter årsbudgettet et budget for godkendelse/igangsættelse af anlægsinvesteringer.

Universitetets samlede indtægtsbudget fordeles - efter bestyrelsesgodkendte fordelingsprincipper - af rek-
tor til de enkelte fakulteter.

Indtægter fordeles efter to hovedprincipper:
 Bruttobudgettering.
 Incitament baseret struktur.

I bruttobudgettering ligger, at fakulteterne tilføres de penge, de selv tjener. Herefter betaler fakulteterne et 
administrationsbidrag for services.

Indtægter, der ikke direkte kan henføres til et hovedområde, fordeles ud fra en række incitament baserede 
modeller. Grundlaget i disse modeller er, at de støtter op omkring universitetets strategi og en række delmål 
i rammekontrakten, der er indgået mellem AAU og UFM. 

Efter budgetfordelingen af indtægter på hovedområderne viderefordeles de tildelte midler efter hovedområ-
dernes fordelingsprincipper til de tilknyttede institutter/afdelinger. Efterfølgende udarbejder institutterne/af-
delingerne et omkostningsbudget, som konsolideres op gennem organisationen og samles i et budget for 

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341518
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341481
http://www.aau.dk/om-aau/strategi-udviklingskontrakt/
http://www.aau.dk/om-aau/strategi-udviklingskontrakt/
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hovedområdet. De økonomisk ansvarlige enheder er ansvarlige for at lægge et realistisk budget inden for 
eget ansvarsområde på baggrund af de udmeldte indtægtsrammer, tolerancebånd og øvrige retningslinjer. 
Budgettets omkostningsdel er i væsentlig omfang baseret på de enkelte økonomisk ansvarlige enheders 
planer, forventninger og vurderede aktiviteter i det pågældende budgetår. 

AAU Fælles Service, AAU Innovation og en række fælles universitære aktiviteter og puljer finansieres igen-
nem bidrag, som beregnes som en procentsats af fakulteternes eksterne omsætning to år før budgetåret.  

De fem fakulteter og AAU Fælles Service er via deres tilknyttede økonomipartner i ØA ansvarlige for at 
samle, konsolidere og kvalitetssikre budgetterne inden for eget hovedområde.

ØA er ansvarlig for at sammenfatte og kvalitetssikre de indkomne budgetter i et samlet budget for hele AAU.  

Budgettet skal løbende sammenholdes med det realiserede talgrundlag og således danne grundlag for den 
måneds- og periodevise regnskabsrapportering til universitetets ledelse og bestyrelse.

Årets budget ændres som udgangspunkt ikke i løbet af regnskabsåret.

Budgetlægningen foregår i universitets budgetsystem Prophix og personaleressourcesystemet RES.

3.8.2 Budgetopfølgning
Der foretages månedlig budgetopfølgning. For månederne april, august og december udarbejdes en mere 
detaljeret budgetopfølgning kaldet periodeopfølgning 1-3.

ØA er ansvarlig for at sikre, at det talgrundlag der afrapporteres efter i budgetopfølgningen er afstemt til uni-
versitets økonomisystem. 

Budgetopfølgningen involverer alle økonomisk ansvarlige enheder, som hver især er ansvarlige for opfølg-
ning og rapportering på egen økonomi (aktiviteter/ressourcer). Afrapporteringen foregår efter de i budgetop-
følgningen definerede bagatelgrænser og rapporteringskrav.

De fem fakulteter og AAU Fælles Service er via deres tilknyttede økonomipartner i ØA ansvarlige for at kvali-
tetssikre den månedlige budgetopfølgning fra tilknyttede enheder og konsolidere hovedområdets budgetop-
følgning - inklusiv overordnede afvigelsesforklaringer og aktuelt årsestimat. 

ØA er på baggrund af ovenstående indmeldinger fra hovedområderne ansvarlig for at udarbejde universite-
tets officielle budgetopfølgningsrapport (notat og nøgletalsrapport). 

I processen sikres ledelsesgodkendelsen af enhedernes afrapporterede indhold systemteknisk.

Den månedlige budgetopfølgning fremsendes til orientering via Rektorsekretariatet til bestyrelsens formand-
skab, rektoratet, direktionen og den administrative ledergruppe.

Perioderegnskaberne forelægges for hele bestyrelsen på det førstkommende møde efter færdiggørelsen.

3.8.3 Årsregnskabet
AAU’s regnskabsår løber fra 1.1. til 31.12. Årsregnskabet aflægges således pr. 31.12.

AAU’s regnskabsaflæggelse omfatter et eksternt regnskab og et internt regnskab (3. periodeopfølgning). 
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Det eksterne regnskab indgår i AAU´s årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med reglerne i bekendt-
gørelse nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision mv. for universiteterne. 

Rektorsekretariatet er ansvarlig for udarbejdelsen af årsrapporten for AAU. I forbindelse med årsrapporten 
er Rektorsekretariatet ansvarlig for udarbejdelse af delelementerne - Ledelsesberetning og Målrapportering 
på udviklingskontrakten. ØA er ansvarlig for udarbejdelse af selve årsregnskabet inklusiv regnskabspraksis, 
formålsopdelt regnskab, aktivitetsberegninger mv. AAU Kommunikation sammenkæder alle ovenstående 
data til en samlet årsrapport.

Formålet med det interne regnskab er at fremstille hovedområdernes andel af det samlede regnskabsresul-
tat. Resultatet fordeles i en detaljeret opgørelse af AAU’s egenkapital - pr. hovedområde. 

ØA er ansvarlig for at sikre, at såvel det eksterne som det interne årsregnskab er afstemt til universitets øko-
nomisystem, og tekstmaterialet heri er retvisende. ØA er ligeledes ansvarlig for at samtlige statusafstemnin-
ger foreligger afstemte og kvalitetskontrolleret, forinden revisionen af årsrapporten påbegyndes.

Procedurer, deadlines og ansvarsplacering i forhold til årsrapporten er nærmere beskrevet i ”procedure i for-
bindelse med årsregnskab”.

Årsrapporten forelægges direktionen og underskrives af rektor og universitetsdirektøren.

Institutionsrevisor reviderer årsrapporten samt rapporterer om den udførte revision i form af en revisionsrap-
port stilet til bestyrelsen. 
Bestyrelsen behandler og underskriver årsrapporten på bestyrelsesmødet i april, hvorefter revisor påtegner 
årsrapporten.

AAU Kommunikation er ansvarlig for, at den underskrevne årsrapport samt genpart af revisionsprotokollat 
fremsendes til Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte samt Rigsrevisionen, samt at den fastsatte 
dato overholdes.

3.9 Øvrige regnskabsmæssige forhold

3.9.1 Værdiposter
Pr. 1. januar 2017 blev checks udfaset i Danmark. Universitetet tager heller ikke imod checks fra udlandet. 
Regnskabschefen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. 

Idet universitetet således ikke modtager værdipost regelmæssigt, er det tidligere kontrol-setup iht. §32 i be-
kendtgørelse om statens regnskaber ej opretholdt efter den 1. januar 2019. 

3.9.2 Forvaltning af legater og fonde
Forvaltning af legater og fonde omfatter midler, der bestyres af AAU i henhold til fundats. Midler, der tilhører 
legater eller fonde, skal forvaltes adskilt fra AAU’s øvrige aktiver og passiver og uden omkostninger for AAU. 

AAU bestyrer pt. Nordjysk Universitetsfond, der i henhold til § 48 i Finansministeriets bekendtgørelse om 
statens regnskabsvæsen bogføres uafhængigt i AAU’s økonomisystem.  

Rektorsekretariatet er ansvarlig for administrationen i forhold til legater og fonde. 
ØA foretager de årlige bogføringsmæssige reguleringer (på arterne 981111/981411). 

3.9.3 Forvaltning af ikke statslige aktiver

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
http://www.okonomi.aau.dk/okonomistyring/aarsrapport/
http://www.okonomi.aau.dk/okonomistyring/aarsrapport/
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=197147#id324a733b-326e-4239-8f15-8690ae3174ca
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=197147#id324a733b-326e-4239-8f15-8690ae3174ca
http://www.rektorsekretariatet.aau.dk/fonde-priser/
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AAU forvalter ikke ”andre ikke-statslige aktiver eller passiver” bortset fra de private gaver og tilskud og EU-
midler mv., som administreres efter reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter i gældende budgetvejled-
ning jf. afsnit 3.3.4.

3.9.4 Værdipapirer
Værdipapirer omfatter obligationer og aktier mv., som er let omsættelige. 
I forbindelse med forvaltning af overskydende likviditet kan AAU investere i værdipapirer, såfremt rektor vur-
derer dette fordelagtigt.  Der er på baggrund heraf udarbejdet en intern investeringspolitik, som én gang 
årligt skal godkendes af universitets bestyrelse. 

Beslutningskompetence
Rektor er af bestyrelsen bemyndiget til at gennemføre og kontrollere investeringer i henhold til gældende in-
vesteringspolitik. 

Disponerings-/tegningskompetence
Til sikring af at placering af investeringspuljen sker i henhold til universitets generelle disponeringsregler 
samt god offentlig forvaltning, har rektor, givet de fire til enhver tid ansatte på AAU: prorektor, universitets-
direktør, økonomidirektør og regnskabschef tegningsret til to i forening at indgå/underskrive de af rektor god-
kendte investeringsaftaler.

Registrering
Ansvaret for den løbende registrering af investeringer er placeret hos økonomidirektøren. ØA foretager på 
baggrund af opgørelser fra banken den bogføringsmæssige registrering af en investering samt de tilhørende 
løbende bevægelser i ØSS. Arkivering af værdipapirfortegnelser, periodisk kontrol og godkendelse af bilag 
sker således i ØA.

Rapportering
Økonomidirektøren skal minimum i forbindelse med økonomiopfølgningen hver 4. måned holde rektor ori-
enteret omkring udviklingen i universitetets investeringsportefølje. Opgørelse sker med udgangspunkt i årets 
formueværdi primo tillagt årets bevægelser frem til opgørelsestidspunktet.

3.9.5 Moms og energiafgifter
Momsloven gælder for AAU som for alle andre virksomheder. 

Da momsreglerne er indviklede og komplekse, har ØA udarbejdet en instruks i momshåndtering, som skal 
sikre en korrekt håndtering af moms. 

Det er de økonomiske enheder, der er ansvarlige for korrekt momshåndtering i forbindelse med bogførin-
gen.

3.9.5.1 Købsmoms
Købsmomsen er den moms, som eksterne leverandører pålægger de varer og tjenesteydelser, som AAU 
køber. Denne moms kan blive fradraget ved SKAT eller refunderet ved UFM. 
Fordelingen af købsmomsen mellem SKAT og UFM sker ved hjælp af en beregnet fradragsprocent (jf. UFM’s 
momskompensationsordning). 

ØA er ansvarlig for den årlige fradragsprocentberegning samt for den løbende afregning af moms over for 
SKAT og UFM – opgjort på baggrund af bogføringen.

Der gælder en række særlige regler vedrørende moms ved samhandel med udlandet. Der er derfor udar-
bejdet en særlig vejledning hertil.

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341835
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341857
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3.9.5.2 Salgsmoms
Der skal normalt tillægges moms på de varer og tjenesteydelser, der sælges af AAU, med mindre salget er 
til institutioner inden for UFM’s område.

ØA er ansvarlig for den løbende afregning af moms over for SKAT – opgjort på baggrund af bogføringen.

Der gælder en række særlige regler vedrørende moms ved samhandel med udlandet. Der er derfor udar-
bejdet en særlig vejledning hertil samt tilhørende beslutningsdiagrammer.

3.9.5.3 Energiafgifter
Energiafgifter, eksempelvis el- og vandafgift, kan refunderes fra SKAT på samme måde som købsmomsen. 
Energiafgifterne godtgøres som udgangspunkt i forhold til momsprocenten for delvis momsfradrag. 
Momsfradragsprocenten har direkte betydning for størrelsen af AAU’s udgifter til el og vand, da godtgørel-
sen er en omkostningsreduktion. 

Godtgørelsen sker månedligt via momsangivelserne til SKAT. 
 
ØA er ansvarlig for beregning og udarbejdelse af refusionsopgørelser i forhold til energiafgifter.

3.9.6 Beskatning af fri telefon/ internetforbindelse
AAU er underlagt lovgivningen om beskatning af fri telefon / internetforbindelse. Medarbejdere, med en ar-
bejdsgiverbetalt mobiltelefon eller internetforbindelse, som anvendes både til arbejdsmæssige og private 
formål, er omfattet af beskatningsreglerne vedrørende fri telefon/internet.

Alle medarbejdere, som har en arbejdsgiverbetalt telefon til rådighed til privat brug (dvs. fri telefon), skal ud-
fylde en blanket og indsende den til HR, som herefter vil sikre korrekt beskatning jf. gældende regler.

Alle medarbejdere, som har en arbejdsgiver betalt telefon til rådighed, men ikke ønsker at bruge den privat, 
skal udfylde og aflevere tro og love erklæring til den medarbejder hos egen enhed, som administrerer tele-
foni.

Lederne af de økonomiske ansvarlige enheder er ansvarlige føre kontrol med at tro og loveaftaler overhol-
des og at der ikke afholdes private udgifter via telefonregninger betalt af AAU - jf. SKAT's regler på områ-
det.

Nærmere oplysninger om beskatning af fri telefon/internet findes på SKAT´s hjemmeside samt på HR’s 
hjemmeside.

3.9.7 Internationalt Boligkontor
Af hensyn til AAU’s udenlandske studerende lejer AAU en række værelser og lejligheder hos boligselskaber 
og private udlejere. Indgåelse af lejeaftaler/-kontrakter, betaling af husleje samt opkrævning af husleje hos 
lejerne foretages af Internationalt Boligkontor (som en del af Studieservice).

Lederen af Internationalt Boligkontor er ansvarlig for den forvaltning, som er henlagt til Internationalt Bolig-
kontor, herunder en forvaltning som sikrer, at AAU oppebærer de med udlejningen forbundne omkostninger. 
Lederen kan således - jf. skriftlig bemyndigelse fra rektor - indgå aftaler med udlejere og fastlægge husleje 
over for AAU’s lejere inden for fastlagte budgetrammer.

3.9.8 Tjenesterejseforsikring

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341857
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234876
http://www.hr.aau.dk/lon/beskatning-fri-telefon/
http://www.hr.aau.dk/lon/beskatning-fri-telefon/
https://www.en.aau.dk/education/international-accomodation-office/
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Tjenesterejseforsikring indgår i statens selvforsikringsordning, hvilket betyder at AAU bærer den økonomi-
ske risiko i skadetilfælde. Statens tjenesterejseforsikring administreres af forsikringsselskabet Europæiske. 

Reglerne om hvem og hvornår man er omfattet af tjenesterejseforsikringen fremgår af instruks for tjeneste-
rejseforsikring.

3.9.8.1 Forsikringskort og skadesanmeldelse
Skal en medarbejder på tjenesterejse i udlandet bør forsikringskort fra AAU medbringes. Ansatte på tjene-
sterejse uden forsikringskort er dog også dækket af forsikringen. Kortet sikrer imidlertid dokumentation over-
for 3. mand. i tilfælde af ulykke, skade m.v.

Information i forhold til forsikringskort og skadesanmeldelse fremgår her (kræver login).

3.9.9 Optjente bonuspoint i forbindelse med tjenesterejser 
Det skal tilstræbes, at flyrejser i forbindelse med tjenstlige rejser for AAU købes billigst muligt, jf. Cirkulære 
om bonusordninger i forbindelse med tjenesterejser. 

Eventuelle bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser tilhører den økonomisk ansvarlige enhed, der 
har afholdt rejseudgiften, og skal anvendes i forbindelse med køb af tjenesterejser i AAU-regi. 

Bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser må således ikke anvendes til private formål. 

3.9.10 Revision
Universitetets årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med ministeren aftale, at re-
visionsopgaven varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor. 

Institutionsrevisor udpeges af universitetets bestyrelse og skal være statsautoriseret revisor.

Universitetet skal underretter Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Rigsrevisionen om anta-
gelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til et eventuelt revisorskift. Denne underretning 
sker i et samarbejde mellem ØA og Rektorsekretariatet på baggrund af en direktionsindstilling og efterføl-
gende bestyrelsesbeslutning.

4. It-anvendelse i forbindelse med regnskabsføringen
4.1 Generelt om it-anvendelsen

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=341197
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=341197
http://www.intranet.okonomi.aau.dk/rejse-forsikring
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128129
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128129
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140272
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Fundamentet i AAU’s økonomisystem baserer sig på Oracle Financials. I daglig tale kaldes økonomisyste-
met ØSS. 

Udover ØSS anvender AAU en række hjælpe-/fødesystemer samt regnskabsgenererende systemer, der le-
verer data, som indgår i de økonomisk administrative procedurer. Disse er kortfattet beskrevet i de kom-
mende afsnit.

Adgangen til de enkelte systemer, moduler, skærmbilleder og funktioner er styret via en autorisering af den 
enkelte bruger.

Regnskabsgenererende systemer
 AAU anvender økonomistyringssystemet ØSS til regnskabsmæssige registreringer (Finans-

, debitor-, kreditor- og anlægsregistreringer, disponeringer mv.).
 Til betalingsoverførsler anvendes Statens Koncern Betalinger (SKB). 
 AAU anvender Statens Løn System (SLS) som lønsystem.
 I forbindelse med rejser mv. anvendes rejseafregningssystemet RUS2. 

Administrative hjælpe-/fødesystemer til brug for økonomistyringen
 Til styring af ferie og særlige feriedage anvendes ScanPas (grundlag for ferieudbetaling og 

opgørelse af ferieforpligtigelser).
 Til styring af medarbejdernes tilgodehavender i forhold til feriepenge anvendes ØSS Ferie-

reg.
 Prophix anvendes til budgetlægning (data overføres ikke til ØSS). 
 RES anvendes til personaleressoucestyring, herunder til budgetformål
 STADS anvendes som datagrundlag for opgørelser af STÅ (studenterårsværk) mv. 
 ØSS Tids-reg er et tidsregistreringssystem til opgørelse af lønomkostninger på projekter 
 Timesheet er et digitaliseret timeregistreringssystem til studentermedhjælpere
 WorkZone er AAU´s fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem

Rapporteringsværktøjer til økonomistyring og statistisk behandling
 Til regnskabsrapporter, budgetopfølgning og transaktionskontrol mv. anvendes QlikView.
 ØS LDV anvendes til rapportdannelse af diverse løndata. 
 SAS anvendes til ledelsesinformation i forskelligartet form. 

Hovedparten af de administrative systemer er mulige at tilgå via fjernopkobling.
Tilgang til de administrative systemer findes her.

4.1.1 Anvendelse af økonomisystemet (ØSS) 
AAU anvender som tidligere nævnt økonomisystemet ØSS. ØSS anvendes på flere videregående uddan-
nelsesinstitutioner i Danmark. 

AAU anvender følgende moduler i ØSS: Hovedbog, Lønbog, Budgetbog, Kassebog, Kreditor og Debitor, 
Debitor Light, Anlæg, Intern handel, Indkøb, HR og ØSS-EF. 

Herudover anvendes modulet AACG (Application Access Controls Governor) til identifikation og overvåg-
ning af systemmæssige funktionsadskillelseskonflikter i ØSS.

4.1.1.1 Dokumentation
Der forefindes flere forskellige typer af dokumentation vedrørende ØSS, hvor der her skelnes mellem Ora-
cle’s standarddokumentation (engelsksproget), ØSS-samarbejdets specielt udarbejdede dokumentation, 
der tager udgangspunkt i Oracle's standarddokumentation men er tilpasset de ØSS-specifikke behov, samt 

http://adm.aau.dk/vue/index.php3
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AAU’s egne manualer, der beskriver særlige forhold vedrørende AAU’s opsætning og anvendelse af syste-
met. 

Materialet kan yderligere inddeles i dokumentation relateret til den praktiske anvendelse af systemet, den 
opsætningsmæssige samt den tekniske del. 

4.1.1.2 Systemansvar og sikkerhed i forhold til ØSS 
AAU har systemansvaret for egen ØSS-version og den hertil anvendte hardware. Universitetet har således 
også systemansvaret for tilknyttede hjælpesystemer og basissoftware tilknyttet anvendelsen af ØSS. Den 
nærmere organisering omkring ØSS er nærmere beskrevet i afsnit ”4.2 Specifikt om it-organisationen bag 
AAU’s økonomisystem”.  Universitetet er således selv ansvarlig for at tilrettelægge betryggende sikkerheds-
mæssige forhold omkring driften af ØSS.

De væsentligste sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i regnskabsinstruksens bilag 1 - ”Autorisation til 
ØSS” og bilag 2 - ”Sikkerhed og kontrol ift. ØSS”.

Anvendelse af eksterne løn- og betalingssystemer

4.1.2 Statens Lønsystem - SLS
Lønregistreringer foretages via opkobling til Statens Lønsystem - SLS, som udfører lønberegninger mv. og 
danner filer til SKB’s udbetaling af lønninger. 

Det er udelukkende bemyndigede HR-ansatte, der har inddateringsadgang til SLS.

Moderniseringsstyrelsen har systemansvaret for SLS og er dermed ansvarlig for tilrettelæggelsen af de sik-
kerhedsmæssige forhold vedrørende driften af systemet, support og systembeskrivelser. 

4.1.3 Statens Koncern Betalinger - SKB
Betalinger af lønkreditorer og almindelige kreditorer foretages normalt gennem Statens Koncern Betalinger 
- SKB. Betalingsformidler er Danske Bank. 

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB.

4.1.4 Netbank
I kassefunktionen og i bogholderiet anvendes netbank. Registrering og frigivelse sker under hensyntagen til 
ØA’s normale fuldmagtsforhold, hvilket valideres elektronisk af netbankerne. 

AAU har pt. netbank-aftaler med følgende banker:
 Danske Bank Erhverv.
 Jyske Bank Erhverv.
 Spar Nord Erhverv.

Det er ovenstående banker, der varetager den generelle drift og support vedrørende netbank-aftaler. 

4.1.5 Rejse og udlægssystemet – RUS2
Refusion af rejseudgifter og andre udlæg, sker på AAU via RUS2 – universitetets rejse- og udlægssystem.

Via RUS2 udfyldes den lovbestemte rejseafregning samt refunderes private udlæg, som tjenesterejsen 
eventuelt har medført. Private udlæg i forbindelse med visse småindkøb til universitetet kan ligeledes refun-
deres via RUS2.
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RUS2-systemet hostes eksternt, hvorfor ansvaret for den fysiske it-sikkerhed, backupprocedure mv. ligger 
hos hosting-partneren. Disse forpligtigelser fremgår af en særskilt hostingaftale. 

ØA er systemejer af RUS2 og dermed ansvarlig for support.

Link til tekst og videovejledninger tilhørende RUS2 findes her.

Anvendelse af interne systemer og hjælpeværktøjer til økonomistyringen

4.1.6 ØSS Ferie-reg. - feriepengesystemet
AAU har eget ferieregulativ med tilhørende feriepengesystem. 
Ordningen betyder, at medarbejdernes tilgodehavender i forhold til feriepenge ikke afregnes med FerieKonto 
men placeres i banken til forrentning.

Feriepengesystemet anvendes udelukkende af HR i forbindelse med administration, registrering og udbeta-
ling af feriepenge til fratrådte- og timelønnede medarbejdere ved AAU.

I systemet udskrives feriebevis med feriepengeoplysninger til feriepengemodtager, og ved udbetalingen 
overføres feriepengene til lønmodtagerens bankkonto. 
ØSS Ferie-reg. er således et hjælpeværkstøj i forhold til styring af feriepenge.

Tilgodehavende feriepenge, der ikke er hævet ved ferieårets udløb, overføres til Aalborg
Universitets Feriefond.

HR er systemejer af ØSS Ferie-reg og dermed ansvarlig for support og faglig systemudvikling.

4.1.7 ScanPas - personaleadministrativt system
Personalesystemet ScanPas anvendes primært i HR-afdelingen. 

Systemet indeholder alle grundlæggende oplysninger om en medarbejder, såsom medarbejderens
navn og adresse, telefonnummer, personalekategori, stillingskode, klasse, trin, lønanciennitet, lønkontering, 
stedkode med navn og adresse samt løn og tillæg.

Systemet ajourføres månedligt med data fra SLS-systemet ved indlæsning af lønbåndet. 

Systemet anvendes endvidere til indberetning af ferie og særlige feriedage. 

Ferie skal som udgangspunkt indberettes af medarbejderen selv til områdets fraværsregistrator, som fore-
tager indberetningen til ScanPas. 

Scanpas er således et hjælpeværkstøj i forhold til økonomistyringen af ferie (eksempelvis ferietræk mv.).

HR-afdelingen er systemejer af Scanpas og dermed ansvarlig for support og systemudvikling.

Beskrivelse og vejledninger tilhørende ScanPas kan findes her.

I løbet af 2019 erstattes ScanPas gradvist af Statens HR-løsning.

4.1.8 SygtSystem - Syge-/fraværsregistrering
SygtSystem er et egenudviklet syge- og fraværsregistreringssystem.

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?handbookSearchQuery=RUS
http://www.inside.aau.dk/tilbud/leje-feriehus/
http://www.inside.aau.dk/tilbud/leje-feriehus/
http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=353595
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Alle fakulteter, institutter, studienævn og afdelinger mv. på AAU, har pligt til at registrere de former for me-
darbejderfravær fra arbejdspladsen, som skyldes sygdom, barns første og anden sygedag, sygdom i forbin-
delse med graviditet, arbejdsskader, barsels-, fædre- og forældreorlov mv.

Fravær skal som udgangspunkt indberettes af medarbejderen selv til områdets fraværsregistrator, som fo-
retager indberetningen til SygtSystem.

Når medarbejderen vender tilbage, skal sidste fraværsdag registreres, og der skal udfyldes en tro og love-
erklæring.

Via systemet er universitetet i stand til at indhente fornøden dokumentation rettidigt, indhente lønrefusioner 
SygtSystem er ligeledes i stand til at generere de af Finansministeriet pålagte kvartalsstatistikker.

Sygtsystemet er således et hjælpeværkstøj i forhold til økonomistyringen af lønrefusioner. 

HR-afdelingen er systemejer af Sygtsystemet og dermed ansvarlig support og systemudvikling.

Beskrivelse og vejledninger tilhørende SygtSystem kan findes her.

4.1.9 Prophix – budgetteringsværktøj 
Universitets budgettering foregår i systemet Prophix. 

De økonomisk ansvarlige enheder er ansvarlig for inddatering og afstemning af egne budgetposter i Prop-
hix. Økonomiafdelingen er supportenhed i forhold til anvendelsen af systemet og er ligeledes ansvarlig for 
den samlede konsolidering af budgettet. 

Budgetgrundlaget i Prophix overføres udelukkende til rapporteringsværktøjet QlikView som anvendes til 
budgetopfølgningen. 

ØA er systemejer af Prophix og er således ansvarlig for support og systemudvikling. 

Vejledninger til Prophix findes her.

4.1.10 RES – Ressourcestyringssystem
RES er et egenudviklet budgetterings- og planlægningsværktøj til styring af personaleressourcer – såvel ti-
mer som kroner (økonomi). RES anvendes således til bemandings- og stillingsplanlægning samt danner 
grundlag for lønbudgetteringen i Prophix (inkl. flerårsbudgettering). 

De økonomisk ansvarlige enheder er ansvarlige for en løbende registrering og ajourføring af RES-data.

ØA er systemejer af RES og er således ansvarlig for support og systemudvikling. 

Vejledninger til RES findes her.

4.1.11 STADS - Studieadministrativt System
AAU anvender STADS-systemet til studieadministration.

STADS er grundlaget for al registrering af studieaktiviteter på AAU. Indberetninger af STÅ, dataregistrering 
til Danske Universiteters statistikker, udskrivning af eksamensprotokoller mv. er således afhængig af, at stu-
dieaktiviteter er registreret korrekt og rettidigt i STADS. 

http://files.portal.aau.dk/filesharing/download?filename=aau/adm/hr/2009/~/pub/Vejledning%20til%20SygtSystem.pdf
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/prophix/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/
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Data fra STADS danner således grundlag for hovedparten af AAU’s ordinære indtægter. Forretningsgange 
for indberetning af STÅ foreligger hos det centrale statistikkontor.

Studieservice er systemejer af AAU´s STADS-løsning og dermed ansvarlig support og systemudvikling.

Til brugerne af STADS er der udviklet en række vejledninger og forretningsgange. 

4.1.12 ØSS tids-reg
Tids-reg er universitetets egenudviklede tidsregistreringsværktøj i ØSS til brug for timeregistrering på pro-
jekter.

ØSS tidsregistrering bruges til registrering af månedslønnedes tidsforbrug på tilskudsfinansierede projekter, 
indtægtsdækkede projekter og AAU-finansierede projekter samt på projekter, der er delvist tilskudsfinansie-
rede og delvist AAU-finansierede.

Der registreres udelukkende produktive timer, dvs. de arbejdstimer der reelt er erlagt på det enkelte projekt. 
Der sker ikke registrering af ferie, sygdom eller andet fravær. De registrerede arbejdstimer på det enkelte 
projekt danner sammen med en automatisk beregning af timesatsen baggrund for bogføring af den lønom-
kostning der skal henføres til det enkelte projekt.

ØA er systemejer af ØSS tids-reg og dermed ansvarlig support og systemudvikling.

Link til vejledninger til tidsregistrering på projekter og anvendelsen af ØSS tids-reg.

4.1.13 Timesheet
Timesheet er et digitaliseret timeregistreringssystem, som alene anvendes af timelønnede studentermed-
hjælpere til registrering af deres arbejdstid på AAU. 

Efter afslutning af en timeseddel i Timesheet sendes denne automatisk til godkendelse hos en anvisnings-
berettiget medarbejder, i den afdeling hvor studentermedhjælperen er ansat. Efter godkendelse indlæser 
HR oplysningerne i lønsystemet - til udbetaling. Timesheet ”føder” således godkendte løndata i lønsyste-
met. 

HR er systemejer af Timesheet og dermed ansvarlig support og systemudvikling.

Link til vejledninger til timesheet

4.1.14 WorkZone
WorkZone er universitetets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH).

Journalisering foretages hos de enkelte enheder. Lederne af de enkelte enheder er ansvarlige for, at der i 
enheden foretages journalisering i overensstemmelse med arkivlovgivningen og interne retningslinjer.

Principielt skal alle skrivelser, der har betydning for sagsbehandlingen journaliseres. Dette gælder også mø-
demateriale med specifik sagsrelevans, beslutningsnotater med eventuelle indstillinger, universitetets egne 
interne cirkulærer – jf. lov om offentlighed i forvaltningen.

Som hovedregel skal dokumenter, der ikke gøres til genstand for direkte sagsbehandling eller som anses 
uden retlig eller administrativ betydning, ikke journaliseres. 

I forbindelse med journalisering af en sag i WorkZone kan der foretages afgrænsning af muligheden for ind-
blik i sagen.

https://www.studieservice.aau.dk/Studieadministration/
http://www.stads.aau.dk/ansatte
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/tidsregistrering/
https://www.hr.aau.dk/lon/timesheet
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299
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ESDH-sekretariatet hos AUB er systemejer af WorkZone og er dermed ansvarlig support og systemudvik-
ling.

Link til vejledninger og retningslinjer vedrørende WorkZone.

Anvendelse af rapporteringsværktøjer til økonomistyring og statistisk behandling

4.1.15 QlikView
Til brug for udarbejdelse af ledelsesinformation anvendes QlikView. Via QlikView er det pt. muligt at udsøge 
og sorterer økonomi-, studenter- og personaledata i forskellige rapporter.  

QlikView opdateres hver nat med budget- og regnskabsdata fra hovedbogen.

ØA er systemejer af Qlikview og dermed ansvarlig for licensstyring, support og systemudviklingen. 
Link til tekst- og videovejledninger vedrørende QlikView.

4.1.16 Moderniseringsstyrelsens Lokale DataVarehus - ØS LDV 
ØS LDV er en datavarehusløsning udviklet af Moderniseringsstyrelsen, hvorfra der kan hentes- og udvikles 
rapporter på baggrund af universitetets løn- og personaledata. 

Det er pt. udelukkende udvalgte medarbejdere i Økonomiafdelingen og HR-afdelingen, der har adgang til 
ØS LDV.

4.1.17 SAS
SAS er et statistik-, analyse- og rapporteringsværktøj. Systemet tillader indlæsning, tilrettelæggelse, bereg-
ning, analyse og rapportering af data på baggrund af alle universitetets administrative databaser. Det gæl-
der blandt andet data fra ØSS, STADS og ØS LDV.      

SAS anvendes mere specifikt til nedenstående opgaver:
 Udarbejdelse af indberetninger af STÅ og økonomi til: Uddannelses- og Forskningsministeriet, 

Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik samt internt på AAU.
 Udarbejdelse af prognoser over fremtidig udvikling inden for blandt andet STÅ og bevillinger. Mål-

grupper herfor er UFM, direktionen, ØA og fakulteterne.
 Ledelsesrapportering, herunder frafaldsanalyser, oversigter over optag af studerende, rapporte-

ring om tilgang af eksterne projekter, andre økonomiske rapporter, personaleoversigter og optæl-
ling af årsværksforbrug.  

 Ad hoc forespørgsler, herunder akkreditering af uddannelser, forespørgsler fra ministerierne samt 
forespørgsler fra interne interessenter.

SAS anvendes udelukkende af Analyseenheden i ØA.

4.2 Specifikt om it-organisationen bag AAU’s økonomisystem
På AAU er opgaverne vedrørende ØSS opdelt mellem ØA og ITS. ØA tager sig af opgaverne vedrørende 
den regnskabsfaglige del, og ITS tager sig af opgaverne vedrørende den it-faglige del. 

4.2.1 De regnskabsfaglige opgaver 
De regnskabsfaglige opgaver består i: 

http://www.workzone.aau.dk/
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/qlikview/
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- regnskabsfaglig opsætning af ØSS:

• ved opgraderinger. 

• ved idriftsættelse af nye moduler. 

• ved ændring af modulers funktionalitet. 

• test af ØSS ’s opsætning ved ændringer i denne. 

• administration af brugerprioriteter. 

- vedligeholdelse af ØSS:

• kontoplaner. 

• sikkerheds- og krydsvalideringstabeller.

• oprettelse/sletning af brugere. 

• ajourføring af menuer. 

• ajourføring af ansvarsområder. 

Det er ØA, der overfor ITS definerer ønsker til nye programmer, programændringer og nye eller ændrede 
rapporter samt tester ITS´s forslag til løsning af ønskerne. 

Opgaven løses primært af ØA’s it-administratorer (ØA Support) i samarbejde med regnskabschefen. Det er 
endvidere ØA’s it-administratorer, der primært varetager samarbejdet i forhold til ITS. 

ITS´s adgang til produktionsdatabasen reguleres via ansvarsområdetildeling. ITS har fuld adgang til test- og 
udviklingsdatabaser. 

4.2.2 De it-faglige opgaver 
De it-faglige opgaver består af: 

- vedligeholdelse af hardware:

• reparation af hardware. 

• indkøb og installation af nyt hardware. 

• konfiguration af hardware. 

- vedligeholdelse af programmer: 

• opgradering af Oracle-programmer. 

• indlæggelse af patches. 

• ajourføring af egenudviklede programmer/rapporter.

• udarbejdelse af nye programmer/rapporter. 

- daglig it-drift af ØSS:

• den daglige afvikling af driften. 

• fejlrettelse ved problemer/driftsstop. 

• optimering af programafviklingen. 

• sikring af uhindret drift af ØSS. 
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Disse opgaver varetages hos ITS - primært af en databaseadministrator samt programmører – i samarbejde 
med ØA-Support. 

4.3 Generelle regler i forbindelse med it-anvendelse på AAU

4.3.1 Politik for informationssikkerhed
AAU’s politik for informationssikkerhed skal bidrage til at overholde gældende love, retningslinjer og indgå-
ede aftaler og samtidig sikre, at informationer anvendes og gøres tilgængelige ud fra de forretningsmæs-
sige rammer, som ledelsen har udstukket. 

Informationssikkerhed indebærerat beskyttelse AAU´s informationer imod tab af tre værdier: 

 Integritet: Det skal sikres, at informationers integritet er intakt, og at informationssystemerne fun-
gerer korrekt og at data er korrekte og fuldstændige.  

 Tilgængelighed: Det skal sikres, at informationer er tilgængelige for autoriserede brugere og kun 
disse.  

 Fortrolighed: Det skal sikres, at kun autoriserede personer har adgang til informationer og informa-
tionssystemer. 

Informationssikkerhedspolitikken har gyldighed for alle ansatte, studerende og andre, der anvender AAU´s 
informationer eller informationssystemer. Det omfatter også, fysiske ressourcer, IT-og kommunikationsud-
styr og programmel, som er ejet af eller placeret på AAU. 

I tilknytning til informationssikkerhedspolitikken og efter strukturen i ISO27001 anneks A er der udarbejdet 
en sikkerhedshåndbog (kræver login), der generelle og specifikke retningslinjer for informationssikkerheden 
og de tilhørende procedurer, instrukser og regler. Informationssikkerhedspolitikken tillader forskellige sikker-
hedsniveauer, afhængig af trusselsbilledet og mulige konsekvenser for AAU. Informationssikkerhedshånd-
bogen indeholder en fortegnelse over gældende sikkerhedsniveauer og - klassifikationer. 

Rektor har det overordnede ansvar for informationssikkerheden. Rektor har uddelegeret den overordnede 
styring og koordinering af informationssikkerhedsarbejdet til formanden for informationssikkerhedsudval-
get, som i samarbejde med informationssikkerhedsudvalget udarbejder beslutningsgrundlag for fælles og 
overordnede retningslinjer for informationssikkerhed.

Ansvaret for overholdelse af retningslinjer for informationssikkerhed er forankret lokalt i overensstemmelse 
med universitetets organisatoriske ledelsesstruktur. 

Enhver medarbejder, studerende eller anden person tilknyttet AAU har medansvar for informationssikker-
heden. Til medansvaret hører at gøre ITS Support opmærksom på eventuelle trusler eller brister på infor-
mationssikkerheden. Dette omfatter også mulige persondatabrud. 

Bevidst overtrædelse af retningslinjer for informationssikkerhed eller forsøg på at omgå dem vil medføre 
sanktioner. Ledelsen skal tilse, at omfanget af sanktioner modsvarer overtrædelsen, samt at et eventuelt vi-
dere forløb sker i overensstemmelse med de almindelige fagretlige regler. Har overtrædelsen karakter af en 
erstatningsretlig eller anden strafbar overtrædelse, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Oprindelse, baggrund og historik

Aalborg Universitet (AAU) har udarbejdet denne regnskabsinstruks i henhold til Finansministeriets bekendt-
gørelse nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision mv. ved universiteterne. AAU er omfattet af 
lov om statens regnskabsvæsen og regler udstedt i henhold hertil. 

https://www.informationssikkerhed.aau.dk/digitalAssets/469/469460_aau-sikkerhedshaandbog_gaeldende-fra-15-09-2018.pdf
https://www.informationssikkerhed.aau.dk/informationssikkerhedsudvalg/
https://www.informationssikkerhed.aau.dk/informationssikkerhedsudvalg/
https://www.informationssikkerhed.aau.dk/sikkerhedshaendelser/
https://www.informationssikkerhed.aau.dk/sikkerhedshaendelser/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203729
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I henhold til § 1 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæ-
sen mv. skal regnskabsvæsenet bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i stats-
forvaltningen herunder selvejeområdet, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med færrest mulige res-
sourcer og størst mulig automatisering. Gennem regnskabsvæsenet skal der endvidere tilvejebringes de for-
nødne oplysninger til brug for den periodiske budgetopfølgning og udarbejdelsen af årsrapporten.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens §§46 og 47, at de regnskabsførende institutioner skal foretage 
en forsvarlig forvaltning af udgifter og indtægter, aktiver og passiver.
 
Formålet med regnskabsinstruksen er således at sikre, at Aalborg Universitets regnskabsforvaltning lever 
op til kravene i gældende lovgivning. 

Regnskabsinstruksen for AAU er i al væsentlighed udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejled-
ning af 31. oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af, hvorledes AAU har tilrettelagt væsentlige regnskabsop-
gaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt regelsæt, hvorunder regnskabsop-
gaverne varetages.

Regnskabsinstruksen er opbygget som et hoveddokument og enkelte bilag. Herudover er der indsat rele-
vante links, der henviser til omtalt lovgivning samt eksterne og interne vejledninger og regelsæt mv.

Regnskabsinstruksen versionsstyres i ESDH-systemet - WorkZone. Økonomiafdelingen (ØA) har ansvaret 
for, at regnskabsinstruksen løbende ajourføres. Væsentlige ændringer i regnskabsinstruksen kræver god-
kendelse af universitetsdirektør og økonomidirektør.

Regnskabsinstruksen er offentliggjort på ØA’s hjemmeside og i AAU Håndbog. 

 I version 1.2 blev al indhold ajourført i november 2016 
 I version 1.3 blev al indhold ajourført og godkendt af Økonomidirektøren og Universitetsdirektøren i 

juli 2017.
 I version 1.4 blev der i maj 2018 kun foretaget tekniske ændringer – dvs. opdatering af links.  
 I version 1.5 er al indhold ajourført og godkendt af Økonomidirektøren og Universitetsdirektøren i 

juni 2019.

Overordnede rammer

Regnskabsinstruksen er opbygget som et hoveddokument, der klarlægger den overordnede formelle an-
svarsfordeling, regnskabsopgavernes tilrettelæggelse samt tilhørende bilag. Herudover er der links, hvor det 
findes relevant, der henviser til omtalt lovgivning, eksterne regler og vejledninger samt interne politikker, reg-
ler og procedurer.

Kontakt / ansvar

Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af universitetets regnskabsinstruks. 
Ved spørgsmål til regnskabsinstruksen kontakt da Controller Thomas Olesen (lok. 9586)

Begrebsdefinitioner

-

Bilag

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197147
https://modst.dk/media/9873/vejledning-om-udarbejdelse-af-regnskabsinstrukser.pdf
https://modst.dk/media/9873/vejledning-om-udarbejdelse-af-regnskabsinstrukser.pdf
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Bilag 1 - Autorisation 
til ØSS.docx

Bilag 2 - Sikkerhed og 
kontrol ift ØSS.docx

Link bilag 1         Link bilag 2

http://www.haandbog.aau.dk/digitalAssets/350/350982_bilag_1_-_autorisation_til_oess.pdf
http://www.haandbog.aau.dk/digitalAssets/350/350983_bilag_2_-_sikkerhed_og_kontrol_ift_oess.pdf
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