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Flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter 
PROCEDURE 

Målgruppen er projektadministratorer og projektledere. 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

 
En del af Aalborg Universitets indtægter kommer fra eksternt finansierede projekter og indtægtsdækket 
virksomhed. Mange af aftalerne løber over flere år, og bevillingen forventes helt eller delvist at finansiere 
en forskningsaktivitet eller, når det drejer sig om indtægtsdækket virksomhed, at trække på en enheds 
ressourcer.  
 
Det primære formål med denne procedure er at sikre, at der sker løbende udveksling af viden mellem 
projektleder og –administrator om forventninger og planlægning af projekternes aktiviteter og økonomi 
over projektets kontraktperiode. En ensartet og retvisende projektstyringsproces for så vidt angår øko-
nomi og økonomisk risiko for eksternt finansierede projekter vil sikre projektleder større kendskab til øko-
nomien på det enkelte projekt, hvilket giver bedre mulighed for planlægning af indkøb og ressourcetræk 
eller at igangsætte yderligere aktiviteter. Det vil også være en mulighed for projektleder og projektadmini-
strator at diskutere de eksterne krav, der er knyttet til bevillingen, med henblik på at leve op til disse, fx 
dokumentations- og afrapporteringskrav, deadlines eller andet).  
 
Den løbende videndeling fra møderne om projekternes økonomi og fremdrift skal udmønte sig i opdate-
ring i AAU’s budgetsystemer, RES og Prophix, for projektets kontraktperiode og vil dermed bidrage til et 
estimatgrundlag i forhold til enhedens forventede eksterne omsætning, ressourcetræk og påvirkning af 
driften, ligesom det vil være understøttende for den ledelsesinformation, som I allerede leverer.  
 
Proceduren beskriver, hvordan I griber møderne an, og hvor ofte de skal afholdes, ligesom den skitserer, 
hvordan roller og ansvar ved den økonomiske administration af eksterne projekter er fordelt. Rolleforde-
lingen skal ses i forlængelse af AAU’s Regnskabsinstruks, afsnit 3.4, som beskriver universitetets forvalt-
ning af eksterne tilskudsprojekter.  
 
Det er vigtigt at understrege, at proceduren ikke forhindrer eller træder i stedet for det gode samarbejde 
mellem projektadministrator og projektleder, som allerede eksisterer.  
 
Proceduren baserer sig på Qlikview Projektlederrapport. Her sammenstilles registrerede timer og øvrige 
omkostninger for tiden fra projektets start til og med seneste regnskabsmæssige månedsafslutning med 
budgetterede (planlagte) timer og øvrige omkostninger for resten af projektperioden. Det er vigtigt at un-
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derstrege, at de budgetterede timer ikke er en facitliste, som der skal tidsregistreres ud fra. De budgette-
rede timer viser forventningerne til den fremtidige aktivitet. Tidsregistreringen skal som udgangspunkt 
afspejle de faktisk erlagte timer1, også selv om det giver afvigelser i forhold til budgettet. Det er blandt 
andet derfor, at dialog og forventningsafstemning mellem projektleder og –administrator er vigtig, såle-
des at budgetter/planer afspejler den efter bedste evne vurderede, forventede, kommende aktivitet på 
projektet. På den måde dækker vi bedst af for uforudsete afvigelser i enhedens økonomi og, når en plan 
for et projekt ændres i forhold til det budgetterede, giver enheden god tid til at få justeret andre steder i 
aktiviteter og forbrug, så enhedens økonomi hænger sammen. 
 
Bemærk at den faglige fremdrift i et projekt samt eksterne krav til resultater o.a. ikke er en del af denne 
procedure.  
 

OPRINDELISE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Rev. 3 Opdateringer i henhold til ny procedure for flerårig budgettering på UK10. 
Opdaterede henvisninger. 

Rev. 2 Bilag 1, 2 og 3 tydeliggjort. Nyt bilag 4: Roller og ansvar.  
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FLERÅRIG ØKONOMISTYRING PÅ EKSTERNE PROJEKTER 

 
Projektleder og projektadministrator skal sammen gennemgå projektleders portefølje med udgangspunkt 
i væsentlighed og risiko, så de sikrer en ensartet og dækkende projektstyringsproces i løbet af alle pro-
jektets faser. Det skal de i forhold til økonomi og økonomisk risiko for eksternt finansierede projekter. 
Gennemgangen skal sikre projektleder det nødvendige kendskab til egne eksternt bevilgede projekters 
økonomi og dermed mulighed for at korrigere i forhold til den faglige aktivitet.  
 

                                                      
1 Der er undtagelser til kravet om registrering af de faktiske arbejdede timer, herunder ansatte, der er fuldt 
finansieret af en ekstern bevilling og bevillinger, hvor bevillingsgiver ikke stiller krav til tidsregistreringens 
form og beregningsmetode. Læs mere i Vejledning om tidsregistrering på projekter eller kontakt Projektøko-
nomi. 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=365807
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Proceduren forudsætter, at projektleder allerede, når bevillingen modtages, har en plan for ressource-
træk, nyansættelser, øvrigt forbrug o.a.  
 

Statusmøder med projektleder  

Da projektleder er ansvarlig for projektets økonomi, skal han/hun inddrages i dialog om forventninger til 
projekternes forløb, bemanding o.a. Dialogen skal udmønte sig i budgetlægning for projektets kontrakt-
periode for både løn (frikøb) og øvrige omkostninger. På projekter, hvor AAU har forpligtet sig til at levere 
medfinansiering, skal denne også budgetteres for projektets kontraktperiode, så der gives et retvisende 
billede af projektets forventede aktivitet.  

Minimum to gange om året skal projektadministrator og projektleder afholde statusmøde om fremdriften 
og planer for de projekter, som projektleder er ansvarlig for2. Mødet kan afholdes ansigt til ansigt eller via 
Skype/videokonference/telefon. Dialogen kan med fordel tage udgangspunkt i Qlikview Projektlederrap-
port. 

Som udgangspunkt skal der kun afholdes møde med projektleder om de projekter, der falder inden for de 
definerede kriterier, som beskrevet nedenfor og i bilag 1. Projektledere, hvis projekter ikke falder inden 
for kravene, kan med fordel modtage og orientere sig om status for projektet via en mail. Denne status 
kan dog stadig udløse korrektioner fra projektleders side. I så fald skal projektleder kontakte projektadmi-
nistrator.  

 

Obligatoriske møder afholdes: 

1. I første kvartal op mod første periodeopfølgning og estimat for året samt hensættelse til tab på projek-
terne.  

2. I tredje kvartal i forbindelse med, at enheden igangsætter processen for budgettering af eksternt finan-
sierede projekter for de kommende år. 

Tidspunkterne for møderne er sat ud fra en vurdering af, at projektadministrator og projektleder på disse 
tidspunkter allerede forventes at gennemgå projektporteføljen. Først på året i forbindelse med årsregn-
skab til ekstern bevillingsgiver, gennemgang af projektlister til tabshensættelse og estimat for indevæ-
rende år, og i tredje kvartal i forbindelse med den interne budgettering af alle aktiviteter, herunder de en-
kelte, eksternt finansierede projekter.  

 

Roller og ansvar 
Herunder kan du se en beskrivelse af roller og ansvar i forhold til den økonomiske administration af eks-
terne projekter. Beskrivelsen er en udbygning af formuleringerne i Regnskabsinstruksen for Aalborg Uni-
versitet. 
 

                                                      
2 Hvis der er flere projektadministratorer tilknyttet én projektleder, kan de med fordel koordinere, så projektle-
der kun skal deltage i ét møde.  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341861
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341861
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INSTITUT / ENHED

ROLLER OG ANSVAR EKSTENT FINANSIEREDE PROJEKTER

Institutleder: 
Har det økonomiske ansvar for 
enhedens samlede portefølje af eksternt 
finansierede projekter. 

Projektadministrator: 
Foretager bogføringer på projektet og sikrer, at der foretages tidsregistrering 
i henhold til regelsæt. Følger op på, at bevillingsbeløb modtages. 
Udarbejder regnskaber til ekstern bevillingsgiver. Skal sikre, at eksterne og 
interne regler og procedurer efterleves for projektet.

Økonomipartner:
Sparringspartner for projektadministrator og den 
projektansvarlige. Kan bidrage med særligt kendskab til 
interne beslutninger/procedurer, som kan påvirke det 
enkelte projekts økonomi. 

ØA Projektøkonomi:
AAUs interne revision på eksternt finansierede 
projekter. Har i øvrigt som opgave at fortolke og 
formidle eksterne regelsæt i en AAU-kontekst. 

Projektansvarlig: 
Har ansvar for at holde enhedens 
projektadministratorer ajour med interne 
procedurer for området og flage væsentlige 
risici på porteføljen for enhedens ledelse. 

Projektleder:
Modtager af bevillingen. Skal sikre fremdrift i 
projektet og har ansvaret for projektets faglige 
indhold, planlægning og økonomisk forsvarlig 
administration. 

 
 
Institutleder har det økonomiske ansvar for enhedens samlede portefølje af tilskudsprojekter – herunder 
ansvaret for en løbende og korrekt registrering af omkostninger og indtægter.  
 
Institutleder skal holdes orienteret om væsentlige afvigelser, som kan have påvirkning på enhedens drift.  
 
Projektleder (bevillingshaver) er ansvarlig for at leve op til de eksterne forpligtelser, herunder bl.a. krav 
om tidsregistrering, ekstern revision og faglig/økonomisk dokumentation, der er knyttet til bevillingen og 
for at disse formidles til eventuelle projektdeltagere (både internt i enheden og over for samarbejdende 
enheder og eksterne parter).  
 
Projektleder godkender med underskrift projektregnskaber/økonomisk afrapportering til ekstern bevil-
lingsgiver eller koordinator. Ved krav om underskrift af en bemyndiget medarbejder hos AAU (i kraft af at 
AAU er underlagt Rigsrevisionen), skal regnskabschefen underskrive efter gennemgang hos ØA Projekt-
økonomi, se nedenfor. 
 
Projektleder disponerer (under hensynstagen til delegation) over projektets indtægter under ansvar over 
for institutleder. Projektleder skal sikre fremdrift i projektet og er ansvarlig for projektets resultat og træk 
på enhedens drift/ressourcer. Projektleder skal derfor, jf. Regnskabsinstruksen, gennemgå egen projekt-
portefølje i forbindelse med udsendelse af projektlister for at sikre, at projekterne er indregnet korrekt i 
universitetets regnskab, og at eventuelle væsentlige afvigelser identificeres. Projektleder støttes i dette 
arbejde af projektadministrator. 

På statusmødet med projektadministrator bidrager projektleder med en vurdering af, om projektet gen-
nemføres som planlagt, og om det er de korrekte ressourcer, der er afsat til aktiviteten. Ansvaret for at 
dette afspejles i AAUs budgetsystemer, RES og Prophix, ligger hos projektadministrator.  

 

Den projektansvarlige kan, evt. sammen med enhedens Økonomiansvarlige eller ØA Økonomipartner, 
formulere en risikovurdering for enhedens projekters økonomi, som ligger ud over de obligatoriske krite-

https://www.okonomi.aau.dk/organisation/partnerkollegium/
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rier (se eksempler i bilag 3). I rollen ligger også at sikre, at institutleder er orienteret om væsentlige kor-
rektioner i projektporteføljen, som måtte påvirke enhedens driftsøkonomi. Herudover skal den projektan-
svarlige sørge for, at denne procedure efterleves, og at der i Workzone ligger dokumentation for de væ-
sentligste aftaler/konklusioner, der er lavet på mødet mellem projektleder og projektadministrator (se bi-
lag 2).  

Den projektansvarlige fungerer desuden som sparringspartner og rådgiver for projektadministrator og 
kan på eget eller projektadministrators initiativ deltage på møder, hvis dette vurderes relevant.  

 

Projektadministrators rolle er at facilitere møder med projektleder og rådgive denne, så det sikres, at 
projektleders viden om projektets fremdrift afspejles i enhedens økonomisystemer, og at projektleder har 
den nødvendige information om projektets økonomi, der gør det muligt at foretage eventuelle korrektio-
ner. Projektadministrator noterer væsentlige konklusioner fra mødet i et dokument i Workzone. 

Projektadministrator skal vurdere, om der er særlige vilkår for den enkelte bevilling og registreringer i 
ØSS, han/hun skal være opmærksom på ved styringen af projekternes økonomiske aktiviteter og dispo-
nering af restbevilling. Det kan fx være projekter, hvor vi ikke forventer at modtage den fulde bevilling, 
projekter med stor asymmetrisk medfinansiering, allerede foretagne disponeringer eller konkrete typer 
omkostninger, som ikke dækkes af bevillingen. Denne viden er vigtig at have med i dialogen med pro-
jektleder, så disponeringer kan foretages på det korrekte grundlag.  

Projektadministrator skal opdatere projektets budget og projektstamdata i de respektive systemer, så de 
stemmer overens med projektleders indmeldinger.  

Projektadministrator har i øvrigt ansvaret for at orientere enhedens projektansvarlige om væsentlige øko-
nomiske afvigelser på de eksternt finansierede projekter. Vurdering af, om der skal hensættes til tab på 
et projekt, skal ske i samråd med den projektansvarlige. Se gældende procedure her: Procedure for en-
hedens håndtering af tabshensættelse på projekter  

Projektadministrator udarbejder projektregnskaber/økonomisk afrapportering til ekstern bevillingsgiver 
eller koordinator og sikrer hhv. projektleders og regnskabschefs underskrift i henhold til gældende proce-
dure.  

Projektadministrator skal samle op på, om der skal reguleres i forhold til det lagte budget for indevæ-
rende år, dette med henblik på om forskydning i aktiviteterne kræver tilretning af det flydende, flerårige 
budget for projektet.  

 
ØA Projektøkonomi er AAUs interne revision på de eksternt bevilgede projekter. Ved krav om under-
skrift af en bemyndiget medarbejder hos AAU (i kraft af at AAU er underlagt Rigsrevisionen), skal regn-
skabschefen underskrive efter gennemgang hos ØA Projektøkonomi, ØA Projektøkonomi gennemgår 
regnskaberne ud fra afstemninger og dokumentation, som projektadministrator fremsender.  
 
ØA Projektøkonomi har i øvrigt som opgave at fortolke og formidle eksterne regelsæt i en AAU-kontekst.  
 
ØA Økonomipartner fungerer som sparringspartner for projektadministrator og den projektansvarlige, 
og kan bidrage med særligt kendskab til interne beslutninger/afhængigheder, som kan påvirke det en-
kelte projekts økonomi.  
 
Den enkelte enhed har mulighed for at tilføje yderligere roller til ovenstående, fx fundraiser eller økono-
miansvarlig.  
 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=364014
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=364014
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Projekter til obligatorisk gennemgang 

Ved gennemgangen af projektporteføljen skal projektleder og projektadministrator gennemgå projekter, 
som har en risiko for at få særlig konsekvens for enhedens økonomi. Det kan være et overforbrug på 
projektet, som skal dækkes af enheden eller et underforbrug/en aktivitetsforskydning, som gør, at det for-
ventede træk på ressourcer og den forventede indtægt til enheden udløst af fx overhead eller interne 
handler ikke løftes som forventet. Som det fremgår, er der særligt fokus på forventningerne til indevæ-
rende år, da forskydningen af projektets planer kan have konsekvens for enhedens samlede økonomi.  

Kriterierne er formuleret i nedenstående punkter: 

1 Projekter hvis kontraktslutdato ligger inden for de kommende 12 måneder, og der er over 
50.000 kr. i uforbrugte midler (overskud). 

2 Projekter hvis kontraktslutdato ligger inden for de kommende 12 måneder og hvor der er plan-
lagt eller realiseret et overforbrug på  over 50.000 kr. (underskud). 

3 Projekter hvis kontraktperiode ligger ud over de kommende 12 måneder og med budgetteret/ 
disponeret over- eller underforbrug over 250.000 kr.3 

4 Projekter, hvor kontraktslutdato er overskredet. 

Se bilag 1 for uddybning af ovennævnte og bilag 2 for punkter til dialog. 

 

Øvrige risikoområder 
Den enkelte enhed kan efter behov implementere yderligere fokuspunkter og/eller øget frekvens for gen-
nemgangen ud fra egen risikovurdering/dialog om væsentlighed. I så fald skal der udarbejdes en lokal 
regel herfor. Se inspiration i bilag 3. 
 
Som en del af Økonomiafdelingens generelle controlling foretages overvågning af, om der er projekter, 
der ikke løbende ajourføres, eller hvor der fx er store udisponerede beløb. Hvis der i flere på hinanden 
følgende måneder er afvigelser, som vurderes væsentlige for indeværende eller førstkommende regn-
skabsår, vil projektansvarlig på Økonomiafdelingens anmodning skulle ajourføre det flydende budget.  
 

Værktøj til flerårig budgettering  
Qlikview:  
Qlikviewrapporten Projektlederrapport giver projektledere og projektadministratorer en platform til over-
blik over til flerårig planlægning og økonomistyring af eksternt finansierede projekter.  
 
Rapporten viser eksterne projekters økonomiske status over år, dvs. løbende, retvisende realisering og 
flerårig planlægning/budgettering af omkostninger, herunder særligt lønomkostninger. Rapporten frem-
hæver projekter, hvor der er behov for korrektioner, dvs. om et projekt tegner til at køre mod et over- eller 
underforbrug.  
 
Rapporten udstiller data fra ØSS, RES og Prophix. 
 
Procedure for Qlikview projektlederrapport beskriver, hvordan du bruger rapporten som værktøj til flerårig 
planlægning og økonomistyring af eksternt finansierede projekter.  
 

                                                      
3 Den enkelte enhed kan fastsætte beløbsgrænser der er lavere.  

http://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=348365
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For at undersøge projektets omkostninger og tidsregistrering nærmere kan hhv. Qlikview Projektstatus 
og ProjektTid anvendes, ligesom Qlikview Projektportefølje 20xx kan bruges til hurtigt overblik over por-
tefølje og stamdata.  
 
Prophix: 
I Prophix projektmodul kan du budgettere indeværende år + 5 år. Vær opmærksom på, hvor ofte data 
opdateres. Se Prophix vejledning Opdateringstidspunkter for Prophix, afsnit 8.  
 
RES: 
Lønbudgetteringen på de eksternt finansierede projekter sker i RES. Her kan du lægge budget for inde-
værende + 5 år. Se  Procedure for lønbudgettering.  

BILAG 
 
Bilag 1: Forberedelse før statusmøde om projektportefølje 
Bilag 2: Punkter til dialog 
Bilag 3: Væsentlighed og risiko 
Bilag 4: Roller og ansvar 
 

OVERORDNEDE RAMMER 

 
Regnskabsinstruks for Aalborg Universitet 
 
Finansministeriets gældende budgetvejledning 
 
Procedure for enhedens håndtering af tabshensættelse på projekter  
 
Vejledning til periodeopfølgning 
 
Procedure for opdatering af stamdata beskriver hvordan du anmoder ØA om ændring i ØSS af projektets 
stamdata.  
 

KONTAKT / ANSVAR 

 
Ved spørgsmål til ovennævnte procedure kan du kontakte Projektøkonomi, ØA. 
 
Ved spørgsmål til RES, Prophix eller generel periodeopfølgning, kan du kontakte Økonomistyringsenhe-
den, ØA.  
 

BEGREBSDEFINITIONER 

Projektadministrator: Den administrative medarbejder, der står for den løbende håndtering af projek-
tets økonomi og bogføring samt overholdelse af eksterne og interne regler og procedurer i forbindelse 
med projektets oprettelse, økonomiske afrapportering og lukning. 

Projektleder: Den medarbejder, som har modtaget den eksterne bevilling og derfor har ansvaret for pro-
jektets faglige indhold, planlægning og økonomisk forsvarlig administration. Også kaldet bevillingshaver. 

https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/prophix/
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=365361
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=341861
https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=364014
https://www.okonomi.aau.dk/okonomistyring/periodeopfoelgning/
https://www.okonomi.aau.dk/digitalAssets/95/95457_retningslinjer-for---ndringer-til-stamdata-p---projekter.pdf
https://www.okonomi.aau.dk/organisation/projektoekonomi/
https://www.okonomi.aau.dk/organisation/oekonomistyringsenhed/
https://www.okonomi.aau.dk/organisation/oekonomistyringsenhed/
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Projektansvarlig: Enhedens udnævnte administrative medarbejder, som har ansvar for at holde enhe-
dens projektadministratorer ajour med interne procedurer for området og flage væsentlige risici på porte-
føljen for enhedens ledelse.  

Ekstern bevilling: Det tilskudsbeløb der tilgår AAU fra ekstern bevillingsgiver fratrukket evt. overførsler 
til samarbejdspartnere.  

Medfinansieringsforpligtelse: Den egenfinansiering AAU kontraktmæssigt skal lægge i projektet.   

Planlagt/budgetteret/disponeret: De forventninger til forbrug på projektet, som er registreret i RES og 
Prophix. 

Realiseret forbrug: De omkostninger inkl. tidsregistrering, som er bogført i ØSS på projektet. 

Overforbrug: Større forbrug på projektet end det beløb, der tilgår AAU. Medfører en omkostning på en-
hedens drift når projektet lukkes.  

Underforbrug: Mindre forbrug end det beløb, der tilgår AAU. Kan medføre krav om omfordeling til pro-
jektpartnere eller tilbagebetaling til bevillingsgiver ved afslutning.  
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