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2 Formål/anvendelse 
Denne procedure fastlægger indenfor rammerne af Delegationsinstruksen [1] godkendelsesbe-
myndigelse for disponering af midler til anskaffelse af anlæg og udstyr, der i henhold til gæl-
dende regnskabsinstruks [2] skal håndteres som anlægsinvesteringer, dvs. optages i balancen 
og afskrives over et antal perioder. 
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3 Omfang 
Proceduren er gældende for alle økonomisk ansvarlige enheder og hovedområder. 

Proceduren er gældende for disponeringer på 100.000 DKK eller derover vedrørende anskaffel-
ser af  

• Forsøgsmateriel & maskiner 
• Driftsmateriel 
• IT udstyr 
• IT-Software 
• Transportmateriel 
• Inventar,  

Samt for 

• Indretning af lejede lokaler for 100.000 DKK eller derover. 

Forhold omkring de forskellige aktivklasser, bunkning o.a. reguleres i [2] § 3.6.1. 

4 Referencer  
[1]  Delegationsinstruks for rektor på AAU:  

http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/3081  

[2]  Regnskabsinstruksen: 

 http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/5796 

[3] Formular til investeringsanmodning: 

http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/5811/investeringsanmodning_070214.pdf 

5 Principper for godkendelse 
Som et led i den årlige budgetproces, udarbejdes et samlet investeringsbudget med planlagte 
investeringer og investeringsrammer til specifikke formål, fx puljer til løbende anskaffelse af 
forskningsudstyr. 

Investeringsbudgettet godkendes af Bestyrelsen, hvorefter rammerne for universitetets an-
lægsinvesteringsaktivitet i budgetåret, opdelt på investeringskategori og hovedområde, er 
fastlagt. 

Inden for disse godkendte rammer kan der herefter henover budgetåret anskaffes anlæg og 
udstyr under iagttagelse af nedenstående bemyndigelsesgrænser og proces for investerings-
anmodning og godkendelse. 

Processen anvendes ligeledes i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt eller formålstjene-
ligt at foretage en investering, som ikke var forudset på tidspunktet for investeringsbudgettets 
godkendelse. 

  

http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/3081
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/5796
http://www.aauhaandbog.aau.dk/file/5811/investeringsanmodning_070214.pdf
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6 Bemyndigelsesgrænser 
Nedenstående tabel fastsætter beløbsgrænser for ledelsesniveauers bemyndigelse af enkeltin-
vesteringer. 

Angivne beløbsgrænser er universitetets egenfinansiering, altså eksklusiv eventuel ekstern fi-
nansiering. 

 Institutleder Leder af hoved-
område (dekan, 
Uni. Direktør) 

Rektor Bemærkning 

In
de

nf
or

 g
od

ke
nd

t 
in

ve
st

er
in

gs
bu

dg
et

 

Indretning af lejede 
lokaler 

Ingen bemyndi-
gelse 

Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

Inventar Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

Driftsmateriel Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

Transportmateriel Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

IT-udstyr Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

IT-Software Under 1.000 
TDKK 

Fra og med 1.000 
TDKK 

  

Forsøgsudstyr Op til 500 TDKK1 Under 2.000 
TDKK 

Fra og med 2.000 
TDKK 

  

U
de

nf
or

 g
od

ke
nd

t 
in

ve
st

er
in

gs
bu

d-
ge

t 

Alle klasser 

 

Ingen bemyndi-
gelse 

Ingen bemyndi-
gelse 

Alt skal til Rektor Fordrer som udgangspunkt 
reduktion af anden inve-
steringsbudgetpost 

 

                                                

1 Kompetence forudsætter, at dispositionen er knyttet til et bestemt anlæg med en afklaret af-
skrivningshorisont, som er konkret allokeret i godkendt investeringsbudget til det aktuelle in-
stitut, dvs. ved at fakultet har foretaget en bestemt budgettering af dette anlæg på instituttet. 
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7 Anmodnings- og godkendelsesproces 
Forud for disponering (indkøb/ordreafgivelse) af en anlægsinvestering skal følgende proces 
gennemføres 

Pro-
cestrin 

Investerings-
sum indenfor 
institutleders 
bemyndigelse 

Investeringssum in-
denfor leder af ho-
vedområdes bemyn-
digelse 

Investeringssum udenfor 
leder af hovedområdes be-
myndigelse 

1 Rekvirerende økonomisk ansvarlige enhed udarbejder i samarbejde med ho-
vedområdets Økonomicenter en investeringsanmodning (Formular: Investe-
ringsanmodning [3]) og fremsender denne bilagt relevant specificerende bilag 
(fx notat, tilbud, overslag eller CAS-rekvisition) til institutleder eller leder af 
hovedområde. 

 

2 Institutleder be-
handler og god-
kender anmod-
ning 

Leder af hovedområde 
behandler og godkender 
anmodning 

Leder af hovedområde behand-
ler og godkender anmodning. 
Leder af hovedområde kan de-
legere sin godkendelseskompe-
tence til ØC leder for investe-
ringer op til 1 MDKK i AAU fi-
nansiering 

3 Anmodning med hovedområdets godkendelse sendes til ØA 
(Meb@adm.aau.dk/Msi@adm.aau.dk) 

4 ØA kontrollerer og supplerer anmodningen som anført på formularen 

5 Procestrin overspringes 

Procestrin overspringes 

Procestrin overspringes 

ØA fremsender til Ledelsesse-
kretariat 

6 Anmodning behandles og god-
kendes af Rektor  

7 Anmodning returneres til ØA 

8 ØA arkiverer, ajourfører opfølgning på investeringsbudget og meddeler rekvi-
rerende enhed, at godkendelsen foreligger. 

 

I tilfælde af, at der ikke opnås godkendelse på trin 2-8, skal det pågældende niveau sikres in-
formation herom tilbage til rekvirerende enhed. 
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8 Administrations procedure 
I de efterfølgende afsnit er beskrevet forhold omkring anmodning og godkendelse af anlægsin-
vesteringer der går i dybden med detaljer omkring timing og udfyldelse af blanketter, samt 
hvordan forskellige forløb med anskaffelse skal håndteres. 

9 Hvornår skal anmodning udfyldes 
Investeringsanmodningen er godkendelsen til at forpligte AAU til at betale for anlæg (konterin-
ger på art 35). Anmodning SKAL være godkendt og modtaget retur fra ØA, eller ØC inden der 
kan bestilles varer, eller skrives under på en kontrakt om levering af varer. Det gælder alle 
køb på art 35. Også tilkøb til eksisterende anlægsaktiver. Hvis der tilkøbes til eksisterende an-
lægsaktiver skal der refereres til den investeringsanmodning, der er givet til det oprindelige 
anlægsaktiv. Der skal også laves investeringsanmodning selv om købet er 100% finansieret af 
eksterne midler.  

Hvis købet af aktivet viser sig at blive dyrere end anmodet, fx pga. kursudsving på valuta, skal 
der ansøges om forhøjelse af anmodning, så snart enheden bliver klar over overskridelsen. 
Her opereres med en bagatelgrænse på 10% dog max 250 t.kr. Ansøgning om forhøjelse skal 
være med angivelse af anmodningsnummer og refnr. Fra den oprindelige investeringsanmod-
ning. 

Investeringsanmodningerne sendes til ØC, som sørger for godkendelse hos Dekan / Direktør. 
ØC sender herefter til ØA, til journalisering og videre godkendelse, hvor det er krævet af pro-
cedure beskrevet i afsnit 7. ØA sender godkendt investeringsanmodning tilbage til ØC, med 
kopi til anmodende enhed. Når godkendt anmodning er modtaget fra ØA er enheden bemyndi-
get til at gennemføre køb. 

Der må IKKE konteres på art35 uden godkendt investeringsanmodning. Det er godkenders an-
svar, at der foreligger en godkendt investeringsanmodning bag alle fakturaer, der konteres på 
art 35. ØA gennemgår løbende konteringerne, så der kan følges op på hvad der realiseres på 
de godkendte investeringsanmodninger. Alle enheder kan blive bedt om at medvirke til dette 
match mellem konteringer og investeringsanmodninger. For at lette dette kan investeringsan-
modninger vedhæftes faktura, ved kontering, og anmodningsnummer kan indsættes i beskri-
velsesfeltet. Dette vil minimere de konteringslinjer enheden skal matche. ØA kan derved selv 
fremsøge oplysninger, der skal bruges. 

10 Hvordan skal investeringsanmodningen 
udfyldes 

Investeringsanmodningerne skal indeholde det samlede beløb der købes for. Også selv om det 
er flere stykker udstyr der anskaffes over flere regnskabsår. Fx ved opsætning af sikringsan-
læg og andet udstyr i en bygning. Det skal være det samlede beløb der skal købes for, der an-
modes om godkendelse af. Dette beløb kan så blive realiseret over både i indeværende og føl-
gende finansår. 

Det skal også være den samlede bevilling for samfinansieret forskningsudstyr der står nævnt, 
selv om bevillingen dækker flere aktiver. Hvis kun en del af bevillingen søges, skal man regne 
med risikoen for ikke at få godkendt den sidste del, når det ønskes, og dermed risikoen for at 
bevillingen bliver forsinket. 

I tilfælde hvor købet af anlægsaktiver kan opdeles i flere aktiver, og anskaffes særskilt, kan 
der laves en anmodning for hvert anlægsaktiv, selv om det er en større bestykning man har 
igangsat. Forudsat at man ikke vil forpligte universitetet til mere end man har angivet på inve-
steringsanmodningen. Men sætter man ikke den fulde bestykning på investeringsanmodnin-
gen, er der risikoen for at man senere får afvist den sidste del, og dermed en risiko for at 
denne del af investeringen skal udskydes til regnskabsåret efter. 
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Der SKAL angives ref.nummer fra investeringsbudgettet. Feltet med ”indeværende år: afskriv-
ninger indeholdt i budget” skal udfyldes af hovedområdet. Niveau 3 budgetterer og afholder 
ikke afskrivninger, derfor udfyldes det af ØC. Hvis der er tale om et tillæg eller en forhøjelse af 
en tidligere godkendt investeringsanmodning SKAL anmodningsnummer angives. 

Der skal angives dato for godkendelse.  

11 Omfordeling af  investeringsbudget 
Alle hovedområder kan omdisponere indenfor eget investeringsbudget, så længe at det maksi-
male beløb for AAU finansiering ikke overstiges. Det budgetterede beløb for ekstern finansie-
rede anlæg er kun vejledende. Den eksterne finansiering må dermed gerne overstige det bud-
getterede. 

Der kan også omfordeles til en anden kategori end der er budgetteret. Dekanen / Direktøren 
har råderum indenfor det loft der er godkendt for hovedområdet. ØC rådgiver Dekan / Direktør 
i den resultatvirkning der måtte være i en ændret afskrivningsprofil. 

12 Godkendelse af  investeringer uden for budget 
Hvis et hovedområde kommer i den situation at der er behov for en uforudset investering som 
ikke kan holdes inden for det godkendte investeringsbudget for hovedområdet skal Rektor an-
modes om en udvidelse af hovedområdets budget. Her vil Rektor vurdere om han kan omfor-
dele mellem hovedområderne for at give plads til den ønskede udvidelse, efter aftale med på-
gældende dekaner/direktør. Hvis dette ikke er muligt, kan Rektor anmode bestyrelsesforman-
den om en udvidelse af investeringsbudgettet til det pågældende formål. 

13 Investeringsbudget – definition 
Investeringsbudgettet indeholder en liste over de investeringer der forventes igangsat i bud-
getåret. Det vil sige de investeringer der forventes at skulle laves investeringsanmodninger 
på. Investeringsanmodningerne skal laves forud for aftale / køb af aktiverne. Der skal derfor 
medtages hele den investering man forventer at igangsætte, og ikke kun den del der forventes 
realiseret i budgetåret. Kun hvis investeringen opdeles i flere aftaler som indgås i forskellige 
budgetår, opdeles investeringen i flere investeringsbudgetter. Budgettet indeholder både en 
liste over større enkeltinvesteringer og rammer til investeringer.  

Investeringsbudgettet er et værktøj, der indeholder den øvre ramme inden for hvilken univer-
sitetet må binde likvide midler til anlægsaktiver. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng 
mellem regnearket med investeringsbudget og den budgettering der foretages på art 35. Bud-
gettering på art 35 skal være budgettering af realiseringen af anlægsinvesteringerne. Denne 
vil altid i en eller anden grad være tidforskudt i forhold til investeringsbudgettet. 

 

Investeringsbudgettet er det øvre loft der er godkendt af bestyrelsen til igangsættelse i det 
regnskabsår det gælder for. Dvs. af investeringsbudgettet for et finansår er det maxbeløb der 
kan godkendes investeringsanmodninger for i det pågældende finansår.  

1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt
Budgettering af 
investering
Anmodning om 
godkendelse af 
investering
Realisering af 
investering

Nuværende budget/finansår Næste budgetår / finansår Efterfølgende budgetår/finansår
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14 Budgettering af  anlægsinvesteringer 
Budgetteringen på art 35 skal være udtryk for hvornår man forventer realisering. Altså tids-
punktet for ibrugtagning.  

Ved forudbetaling sker der ikke på nuværende tidspunkt en budgettering. Dette skyldes at det 
er en balancepostering og det understøttes ikke af Prophix. Forudbetalingen skal være en del 
af art 35 budgettering på tidspunktet for ibrugtagning, og kontering af restbeløb.  

I relation til anlægsinvesteringer er det vigtig at man forholder sig til skelnen mellem udstyr 
(art15) og anlæg (art35) Investeringsanmodningen skal kun indeholde art35. Udstyr er en del 
af driftsbudgettet og derfor godkendt den vej. 

Ved budgettering henvises der til vejledningen for budgettering af investeringsbudget i Prop-
hix: http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/prophix/  

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/prophix/
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