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Bilag 2: Punkter til dialog 

Nedenstående punkter kan bruges til afdækning af risici på de projekter, der skal gennemgås.  

Projektadministrator noterer væsentlige konklusioner fra mødet i et dokument i Workzone.  

Pkt. Fokuspunkt Forklaring  Mulige udløste handlinger  Her trækkes data Ansvarlig 

A Ressourceallokering – 
Bogføring indeværende år 

Er alle timer bogført? 
 
Korrekt placering på UK10/95/97? 
Dvs. er både eksternt og AAU-
finansieret løn bogført korrekt. 

Rykke for manglende 
timeregistrering.  

QV Projektlederrapport:  
Projektzoom, tabel Timer 20xx: Ser timeforbrug fornuftigt ud i 
forhold til timebudget?  
Projektzoom tabel Timer pr. md 2019: Er det de forventede 
personer der har leveret timer indeværende år og ser det ud 
som forventet? 
Projektzoom tabel Lønkr. 20xx: Er timerne bogført på korrekt 
UK? 

Projektleder 

Korrektioner til godkendte timesedler.  Projektadministrator 

B Ressourceallokering – 
Planlagt/budget 

 Korrekt placering på 
UK10/95, dvs. er både 
eksternt og AAU-finansieret 
løn budgetteret korrekt, 
herunder kendte 
barselsperioder, anden 
orlov, forlængelser. 

 Særlig fokus på asymmetrisk 
medfinansiering af 
lønomkostninger. 

 

Regulering i RES. 

QV Projektlederrapport:  
Projektzoom, tabel Projektplanlægning 

Projektadministrator 

C Forskydning af større 
anlægsinvesteringer eller 
andre driftsomkostninger. 

Særligt med fokus på 
indeværende år. Rebudgettering i Prophix. 

QV Projektlederrapport:  
Projektzoom, fane Budgetopfølgning 20xx Projektadministrator 

D Generel forsinkelse eller 
forskydning af aktiviteten (fx 
pga. ydre omstændigheder, 
genopslag af stillinger eller 
andet).   

Rebudgettering i Prophix og RES, 
evt. med vurdering af, om 
medarbejdere kan/skal 
budgetteres på andre projekter. 

Evt. vurdering af, om medarbejdere 
kan/skal budgetteres på andre 
projekter. 

 
Projektleder 

Regulering i Prophix og RES 
 

Projektadministrator 

E Særligt for projekter, der 
afsluttes inden for det næste 
år, hvor man styrer mod et 
underforbrug i forhold til 
eksternt tilskud. 

Leverer projektet den lovede 
medfinansiering? 
 
Er der aktiviteter der med fordel 
kan sættes i gang?  

Rebudgettering Prophix og RES. 

QV Projektlederrapport:  
Projektoverblik. Fokus på kontraktperiode og kolonnen Ikke 
planlagt/Overforbrug Projektadministrator 

F Særligt for projekter, der 
afsluttes inden for det næste 
år, hvor man styrer mod et 
overforbrug. 

Er der aktiviteter, der med fordel 
kan nedjusteres uden at påvirke 
det faglige indhold i projektet? 
 
Er der aktiviteter, der kan indgå 
som medfinansiering? 

Rebudgettering i Prophix og RES. 

QV Projektlederrapport:  
Projektoverblik. Fokus på kontraktperiode og kolonnen Ikke 
planlagt/Overforbrug 

Projektadministrator 

G Stamdata – er der forhold i 
projektet, der medfører, at 
projektets stamdata ikke er 
valide? 

Er kontraktperioden forlænget? Er 
der tillægsbevilling? Andet? Projektets stamdata ajourføres i 

ØSS. 

 

Projektadministrator 

 


