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Bilag 1: Forberedelse før statusmøde om projektportefølje 

Nedenstående tabel indeholder kriterier for udvælgelse af projekter til obligatorisk gennemgang. Tabellen indeholder eksempler på spørgsmål, som kan 

bidrage til forberedelse af mødet. Både projektadministrator og projektleder bidrager hertil. 

Mødeindkaldelsen kan med fordel indeholde oversigt over den aktuelle projektportefølje fra QV Projektlederrapport med markering af de projekter, som 

skal gennemgås på mødet.  

Pkt. Risiko Udvælgelse 
Eksempler på spørgsmål til afklaring af 
risiko 

Ansvarlig for at undersøge før 
mødet 

1 Risiko for at bevillingen 
ikke bruges, hvilket kan 
betyde, at bevillingsgiver 
kræver restbevilling 
returneret. 
 
Ved tidlig opmærksomhed 
kan det være en mulighed 
at igangsætte aktiviteter 
inden for den faglige 
ramme. 

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

Kan vi hente den fulde bevilling hjem eller 
er der ændringer til økonomien? Det kan 
være omfordeling mellem partnere e.l. 

Projektleder 

Er der afholdt omkostninger der endnu 
ikke er bogført på projektet? 

Projektadministrator 

Er alle timer/frikøb bogført? Projektadministrator 

Er der noget særligt ved 
projektet/projekttypen, der gør, at der er 
penge tilbage? Det kan være afregning til 
fast sats eller andet. 

Projektadministrator 

Er der aktiviteter der kan igangsættes 
eller udvides inden for projektets faglige 
ramme? 

Diskuteres på mødet 

2 Risiko for overforbrug på 
projektet, som gør at et 
underskud/en øget 
medfinansiering skal 
dækkes af enhedens 
driftsøkonomi.  
 
Ved tidlig opmærksomhed 
er der mulighed for at 
revidere planerne for 
projektet.  

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

Leveres evt. lovet medfinansiering? Projektadministrator 

Hvis overforbruget skyldes planlagte 
aktiviteter: Kan der ændres i planerne 
uden stor konsekvens for projektets 
faglige resultater, så det sikres, at 
projektet kommer godt i mål? 

Diskuteres på mødet 

Hvis det drejer sig om et realiseret 
underskud: Skal institutleder informeres 
om overforbruget? Skal der hensættes til 
tab? 

Diskuteres på mødet 

                                                           
1 Bemærk at beløbet tager udgangspunkt i det bevilgede beløb til AAU og ikke det beløb der er indbetalt til AAU. 
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3 Risiko for manglende 
planlægning af aktiviteter, 
da projektets budget viser 
udisponerede/ikke 
planlagte midler over 
250.000 kr.  

Projekter hvis 
kontraktperiode ligger ud 
over de kommende 12 
måneder og har 
udisponerede/ikke planlagte 
midler over 250.000 kr. 

Er projektets budget registreret for 
indeværende + 3 overslagsår? 

Projektadministrator 

4 Risiko for at projektet 
styrer mod et overforbrug 
på over 250.000 kr.   

Projekter hvis 
kontraktperiode ligger ud 
over de kommende 12 
måneder og med budgetteret 
overforbrug over 250.000 kr. 
ift. bevillingen.  

Er planen for aktiviteten afspejlet i 
projektets budgetter? 

Projektadministrator 

Leveres den lovede medfinansiering? Projektadministrator 

Kan der reguleres i de planlagte aktiviteter 
uden stor konsekvens for projektets 
faglige resultater? 

Diskuteres på mødet 

Skal institutleder informeres om 
overforbruget?  

Diskuteres på mødet 

Skal der hensættes til tab? Diskuteres på mødet 

5 Risiko for at bevillingsgiver 
ikke accepterer forbrug 
afholdt efter 
kontraktslutdato. 

Projekter, hvor 
kontraktslutdato er 
overskredet. 

Er der forlængelse/tillægsbevilling som 
skal registreres?  

Projektleder 

Er der krav om tilbagebetaling af 
uforbrugte midler?2 

Projektadministrator 

Er den økonomiske afrapportering på 
plads og er den fulde bevilling modtaget? 
Først når dette er på plads, kan 
projektadministrator anmode om lukning 
af projektet i ØSS.  

Projektadministrator 

Er projektet stadig aktivt eller kan 
projektet lukkes?  

Diskuteres på mødet 

 

Som forberedelse til mødet skal projektadministrator desuden forholde sig til følgende: 

 Hvilke typer omkostninger er der givet tilskud til på det enkelte projekt? Er der fx omkostninger, der ikke må medtages på projektet? Dette 

kræver, at projektadministrator kigger i betingelserne for det enkelte tilskud.  

 Er der kommet nye projekter til siden sidste møde? Mødet med projektleder kan på den måde bruges til at afstemme forventninger i forbindelse 

med projektet (fx deadlines, krav til dokumentation o.a.). Er der en særlig opsætning for bogføringen, der skal tages højde for og som 

projektleder skal orienteres om (fx afregning til fast timesats, registrering på arbejdspakker o.a.)?  

 Er der punkter fra sidste møde, der skal følges op på?  

                                                           
2 Hvis ikke skal projektet lukkes og overskud flyttes til enhedens drift, hvorfra det kan disponeres.  


