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Workzone-journalisering på eksternt finansierede projekter, rev. 5 
 

Proceduren fastlægger, hvordan du strukturerer dine Workzone-sager til elektronisk journalisering i 
forbindelse med eksternt finansierede projekter. 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Målgruppen for proceduren er fundraisere og projektadministratorer, dvs. økonomimedarbejdere, der står 
for den løbende håndtering af projektets økonomi, herunder økonomisk afrapportering, bogføring mm.  

Proceduren skal ses i sammenhæng med journalplan og ESDH-vejledning for Aalborg Universitet, som 
beskriver lovgrundlag og journaliseringspraksis ved Aalborg Universitet.  
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INDHOLD 

 

Ansvar for oprettelse af sagsnummer og løbende journalisering 
Inden for eksternt finansierede projekter i Workzone arbejder vi med tre typer sager: 

• Ansøgningssagen 
• Kontraktsagen 
• Enhedens egen sag til håndtering af dokumenter vedr. projektet. 

 
Ansøgningssagen 
Det er enhedens ansvar at sikre, at der oprettes en ansøgningssag ifm. udarbejdelse af ansøgning om 
eksterne midler til forskning. Sagen skal indeholde alle de stamoplysninger, som der er felter til i fanerne 
”Ansøgning” og ”AAU økonomi”, da disse oplysninger bruges til statistik på hvad AAU søger.  
 
Alle dokumenter vedrørende ansøgningen skal journaliseres på ansøgningssagen (sagsgruppe 514). 
Ansøgningssagen kan også med fordel anvendes til journalisering af de dokumenter, der anvendes ved 
anmodning om projektoprettelse.  
 
Kontraktsagen 
Kontraktenheden opretter en Kontraktsag i Workzone i forbindelse med anmodning om oprettelse eller 
ved enhedens første henvendelse om samarbejde. På Kontraktsagen journaliserer Kontraktenheden al 
juridisk materiale samt evt. korrespondance om udarbejdelse af kontrakt, samarbejdsaftale o.a. Herud-
over tilføjes også alle parter på sagen. Kontraktsagen indeholder en lang række stamdata om bevillin-
gen, som bruges til ledelsesinformation og anden statistik om hjemtag.   
 
På Kontraktsagerne har Kontraktenheden journaliseringsansvaret, og enhedens PROJECTS-indblik sæt-
tes på som læseadgang, så du til enhver tid kan tilgå materialet. Det er derfor ikke et krav, at enheden 
også journaliserer dokumentationen. Enheden kan dog med fordel oprette en sagshenvisning fra egen 
sag til Kontraktsagen.  
 
Enhedens egen sag, Projektsagen 
Det er enhedens ansvar at sikre, at der oprettes en projektsag, ligesom det er projektadministrator på 
projektet, der har det overordnede ansvar for den løbende journalisering. 
 
Udbygger du sagsnummeret med undersager, skal du oprette en sag for hver undersag, og du kan 
knytte dem sammen som henholdsvis over- og undersager.  
 
I løbet af projektets levetid vil Projektøkonomi flere gange være inde over projektet, og i disse faser vil 
Projektøkonomi have en del af journaliseringsforpligtelsen, se bilag 1.  
 
Projektets faglige indhold 
Med hensyn til projektets faglige indhold består projektadministrators ansvar udelukkende i at gøre pro-
jektleder opmærksom på, at det faglige indhold skal journaliseres og være behjælpelig med det. Hvis 
projektadministrator ikke sættes cc. på fagligt materiale, der skal journaliseres i Workzone, påhviler an-
svaret for mangelfuld journalisering alene projektleder. 
 

 

Oprettelse af enhedens egen sag, sagstitler og sagsstamdata 
Du skal som minimum oprette én sag pr. projektnummer.  
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Du skal bruge sagsgrupperne 511-513 på eksternt finansierede projekter. Styrende for valget er, hvilken 
gruppe bevillingsgiver tilhører. Hvis der fx er tale om et konsortium bestående af danske og udenland-
ske partnere, men finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, skal sagsgruppe 513 vælges. Se i øvrigt 
AAUs journalplan. 
 
Når du opretter en projektsag, skal du vælge en værdi i feltet Undernummer. Du finder listen over under-
numre i bilag 2.  
 
Sagstitel-syntaks: FIK [projektnummer] [projekttitel], [bevillingsgiver]  
 
Sagstitler, der oprettes, før der foreligger et ØSS projektnummer, oprettes uden dette – dvs. med syntak-
sen FIK [projekttitel], [bevillingsgiver] 
 
FIK erstattes af IV i sagstitler for projekter for indtægtsdækket virksomhed. 
 
Kendte akronymer/forkortelser eller sagsnumre, som ikke fremgår af sagstitel, kan oplistes i sagstekst.  
 
Eksempel:  Titel:  FIK 460701 Ethics and energy - FKK 

Sagstekst:  Bevillings-ID: DFF – 4001-00302 
 

 
 
Planlagt afslutningsdato: Når du opretter sagen, kan du taste en forventet slutdato for projektet. Du har 
mulighed for at lukke undersager, efterhånden som de afsluttes.  
 
Parter: Sagen kan efter behov tilføjes parter, fx bevillingsgiver og bevillingshaver/projektleder. Her bør 
du dog være opmærksom på, at alle parter er listet på Kontraktsagen. 

 

Yderligere oplysninger, såsom eksternt sagsnummer eller omkostningssted kan tilføjes under Oplysnin-
ger. 
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Læseadgang: Hvis du ønsker, at information om projektet bliver behandlet fortroligt, kan du tilføje ind-
blikskoder. Indblikskode for Projektøkonomi [PROJEKTOKONOMI] er default givet når der oprettes på 
sagsgrupperne 511-513. På den måde er der automatisk adgang for medarbejderne i ØA Projektøko-
nomi. Alle enheder har desuden en [PROJECTS]-indblikskode, der sikrer, at projektadministratorer og 
institutleder/leder har indblik på sagen.  
 
 
Lukning/afslutning: Du har som projektadministrator ansvaret for at lukke sagen i Workzone. Når du 
har fået et lukkebrev fra Projektøkonomi og har sikret dig, at relevant materiale om økonomi/resultater 
mv. er arkiveret i Workzone, skal du foretage lukning af sagen inkl. evt. undersager i Workzone. Det er 
vigtigt, at du har afklaret med projektleder, at alt relevant materiale er arkiveret. Er projektleders resulta-
ter/rapporter mv. ikke arkiveret i Workzone, anbefaler vi, at der i Workzone laves en henvisning til, hvor 
det alternativt er arkiveret (fx VBN). 
 

Oversager og undersager 
Har projektet et begrænset omfang og en kort levetid, kan det være tilstrækkeligt at oprette én sag med 
undernummeret Generelt og journalisere alt materiale herunder.  
 
Er der imidlertid tale om et mere kompliceret projekt anbefales det, at du opretter de relevante under-
numre og knytter dem til sagen Generelt som undersager, som du kan se i illustrationen nedenfor. 

 
 
Du opretter sagens første undersag ved at kopiere sagen Generelt og opdatere sagens stamdata (pri-
mært titel og undernummer). Herefter skal du tilknytte originalsagen Generelt som oversag på den nyop-
rettede sag. Du opretter efterfølgende undersager ved at kopiere en undersag, hvorved den nye sag au-
tomatisk arver relationen til oversagen. 
 
For overblikkets skyld anbefales det, at du først opretter en undersag, når behovet opstår, ligesom det 
også er muligt løbende at lukke undersager, der er afsluttede. 
 

Dokumenter 
For at sikre det bedste overblik over dokumenterne på en sag, anbefaler vi, at du giver dokumenterne 
sigende navne, og at du bruger de relevante dokumenttyper og –grupper. Fx ”Kontrakt” til kontrakter og 
samarbejdsaftaler. Se bilag 3 for eksempler på dokumenter og tilknytning til dokumenttype, dokument-
gruppe og undergruppe. 

GENERELT

Budget

Samarbejde

Regnskab

Revision

...
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Vi anbefaler, at du skriver følgende, når du navngiver dokumenter: 
 
[projektnummer] anmodning om oprettelse  
[projektnummer] regnskab [periode] 
[projektnummer] tjekliste [periode] 
[projektnummer] ØSS afstemning [periode] 
[projektnummer] anmodning om lukning  
 
Eksempler:  460701 regnskab 2020 
 460701 ØSS afstemning 2020 
 460701 regnskab 2021 
 460701 ØSS afstemning 2021 
 460701 anmodning om lukning 
 
Vær særligt opmærksom på navngivning, når du arkiverer mailkorrespondance. Her bliver mailemne au-
tomatisk til dokumenttitel i Workzone, medmindre du ændrer det i forbindelse med arkiveringen. 
 
Bemærk, at der kan vælges følgende tilstande for dokumenterne: 

• ARK, Arkiveret 
• UL, Låst dokument 
• UP, Personligt udkast 
• UÅ, Udkast 

 
Først når tilstanden for et dokument er sat til ARK, Arkiveret, har du sikret dig mod ændringer i dokumen-
tet.  
 

Journalisering af fagligt indhold 
Dokumenter der ligger i VBN skal ikke dobbeltarkiveres i Workzone. Af hensyn til dokumentationen af 
forskningsprojekternes resultater anbefaler vi, at du opretter henvisninger i Workzone til relevante infor-
mationer i VBN, fx ved i undersagen Faglig afrapportering (”FagligRapp”) at indsætte link til VBN i sags-
tekstfeltet.  
 

OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 

Rev. 5 Indblikskode ” [PROJEKTOKONOMI]” nu default på sagsgruppe 511,512 og 513  

Rev. 4 Ændringer sagsnummer ansøgningssag. Generel opdatering. 

Rev. 3 Generel opdatering. 

Rev. 2 Kontraktsag og ansøgningssag er beskrevet. Generel opdatering.  

Rev. 1 Erstatter Retningslinjer for Workzone-journalisering på eksternt finansierede projek-
ter version 2.0, fra december 2016. 

OVERORDNEDE RAMMER 

Forvaltnings-, Offentligheds - og Arkivlovgivning samt Databeskyttelsesloven og EU’s Databeskyttelses-
forordning 
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KONTAKT / ANSVAR 

Har du spørgsmål om funktioner, opsætning og brugeroprettelse i Workzone og AAU’s journalplan, kan 
du kontakte ESDH-sekretariatet.  

Har du spørgsmål om den løbende journalisering på eksternt finansierede projekter, kan du kontakte 
Projektøkonomi, Økonomiafdelingen.  

Har du spørgsmål til Kontraktsagen og ansøgningssagen, kan du kontakte Kontraktenheden.. 

BEGREBSDEFINITIONER 

Projektadministrator  
Skal i denne sammenhæng forstås som den TAP-medarbejder, der står for den løbende håndtering af 
projektets økonomi og bogføring samt overholdelse af eksterne og interne regler og procedurer i forbin-
delse med projektets oprettelse, økonomiske afrapportering og lukning. Som udgangspunkt vil det være 
den medarbejder, der er tilknyttet projektet i ØSS stamdata, men det vil ved nogle enheder kunne dreje 
sig om flere personer.  

BILAG 

1. Ansvar for løbende journalisering i Workzone i projektets levetid.  
2. Liste over undernumre 
3. Eksempler på dokumenttilknytninger 

mailto:esdh-sekerariat@adm.aau.dk
http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/
mailto:kontrakt@adm.aau.dk
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Bilag 1: Ansvar for løbende journalisering i Workzone af eksternt finansierede projekter 

 

Enhed 
projektadministrator

Kontraktenheden Projektøkonomi* Noter

Oprettelse af Ansøgningssag x

Oprettelse af Kontraktsag x
Kontraktenheden giver instituttet læseadgang til 
sagen. 

Oprettelse af instituttets egen 
sag

x
Husk at sætte indblik PROJEKTOKONOMI på sagen. 

Anmodning om oprettelse + FIK-
budget

(x) x

Tilsagn og andre aftaler, der er 
hæftet op mod tilsagnet

(x) x

Åbningsbrev x

Korrespondance, mødereferater 
osv. med bevillingsgiver o.a.

x x Journaliseringspligen ligger hos den der har 
kontakten udadtil.

Ændringer til bevilling (x) x x
Bemærk AAUs forretningsgang for ændring af 
stamdata ved tillægsbevillinger, forlængelser osv. 

Regnskaber og underliggende 
materiale/dokumentation

x x

Tjekliste og link til regnskaber og dokumentation 
mm. sendes  til Projektøkonomi pr. e-mail, jf. 
gældende procedure. Det endelige, underskrevne 
regnskab journaliseres af Projektøkonomi ifm. 
fremsendelse til instituttets projektadministrator. 
Projektadministrator journaliserer den gældende 
ØSS-afstemning og evt. underliggende 
dokumentation. 

Andet x

Anmodning om lukning x
Workzone sagsnummer påføres anmodning om 
lukning.

Lukkebrev x
Projektøkonomi journaliserer lukningsbrevet ifm. 
fremsendelse til instituttet.

Sagsnummer lukkes x
*Bemærk: Journaliseringsansvaret forbliver hos instituttet i de tilfælde, hvor Projektøkonomi er inde over processen, men hvor der ikke er oplyst Workzone sagsnummer 
på henvendelsen eller Projektøkonomi ikke har fået indblik på sagen. 

Kontraktenheden opretter pr. 1/1-2020 Kontraktsag 
på baggrund af instituttets anmodning om 
oprettelse. Her journaliseres anmodning samt 
tilhørende tilsagn, samarbejdsaftale mm.  

SAGSOPRETTELSE

VED PROJEKTOPRETTELSE

LØBENDE JOURNALISERING

LUKNING AF SAG
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Bilag 2: Undersagsgrupper 
 
Ved oprettelse af en sag i sagsgrupperne 511-513 skal der tilknyttes en undersagsgruppe. Tilgængelige undersagsgrupper er listet nedenfor. 
 
Undersagsgruppen Generelt anvendes til sager uden opdeling i undersager samt til oversager. 
 
 

Kode Beskrivelse 
Generelt Generelt 
Tilsagn Tilsagn - lovgrundlag 
Budget Budget 
Finansford Finansieringsfordeling 
Oprettelse Projektoprettelse 
Samarbejde Samarbejdsaftaler 
Medfinans Medfinansiering 
Afstemning Afstemning ØSS 
Revision Revision 
BevillMyn Bevilgende myndighed 
Regnskab Økonomisk afrapportering 
FagligRapp Faglig afrapportering 
Udbetal Udbetalinger 
OmkAna Omk-steder/analysenumre 
Risiko Risikoanalyse 
Statsstøtte Statsstøtte 
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Bilag 3: Eksempler på dokumenttilknytning 
 
Nedenstående er eksempler på, hvordan man kan tilknytte dokumenttype, -gruppe og undergruppe til dokumenterne på sager vedrørende de eksternt finan-
sierede projekter. Bemærk, at oversigten er vejledende og ikke udtømmende. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på dokument Eksempel på dokumenttype Eksempel på dokumentgruppe Undergruppe
Den endelige ansøgning U, Udgående ANS, Ansøgning Ansøgning
Risikoanalyse E, Egne NOT, Notat Risiko
Statsstøtte E, Egne NOT, Notat Statsstøtte
Korrespondance med bevillingsgiver/parter Hhv. U, Udgående og I, Indgående [blank] Ansøgning, Tilsagn eller BevillMyn, afhængigt af tidspunktet
Projektbudget BILAG, Bilag [blank] Budget
Projektoprettelse NO, Notat NOT, Notat Oprettelse
Afsendt mail med projektoprettelse vedhæftet U, Udgående [blank] Oprettelse
Åbningsbrev fra Projektøkonomi (arkiveres af PØ) U, Udgående [blank] Oprettelse
Bevillingskrivelse, kontrakt, samarbejdsaftale KONTRAK, Kontrakt AFT, Aftale Tilsagn
Bilag til bevillingsskrivelse, kontrakt BILAG, Bilag AFT, Aftale Tilsagn
Samarbejdsaftaler BILAG, Bilag AFT, Aftale Samarbejde
Forhold omkring medfinansieing NO, Notat NOT, Notat Medfinans
Løbende afstemninger E, Egne [blank] Afstemning
Afrapportering inkl. regnskab NO, Notat eller U, Udgående [blank] Regnskab
Afstemninger o.a. omkring regnskabsaflæggelse N, Intern NOT, Notat Regnskab
Regnskab underskrevet af regnskabschefen (arkiveres af PØ) U, Udgående [blank] Regnskab
Ekstern revision U, Udgående eller I, Indgående [blank] Revision
Faglig rapportering U, Udgående eller NO, Notat [blank] FagligRapp
Ændring i aftaler, tillægsbevilinger o.a. KONTRAK, Kontrakt AFT, Aftale Tilsagn
Mødemateriale med særligt sagsrelevans REF, Referat REF, Referat [afhænger af indhold]
Mødeindkaldelser DAGSOR, Dagsorden NOT, Notat [afhænger af indhold]
Beslutningsnotater NO, Notat NOT, Notat [afhænger af indhold]
Intern korrespondance/telefonnotater N, Intern NOT, Notat [afhænger af indhold]
Mail med anmodning om lukning U, Udgående [blank] Oprettelse
Lukkeskrivelse fra Projektøkonomi (arkiveres af PØ) U, Udgående [blank] Oprettelse
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