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Frekvens: 

Ansvar:

Nr. Emne Beskrivelse Risiko Interne kontroller Handling Forklaring og henvisning.
1 Omsætningshastighed Omsætningshastigheden viser, hvor mange år 

enheden kan finansiere sin eksterne forskning med 
indeværende års budget for ekstern omsætning og 
restbevillingen på den eksisterende projektportefølje.

Ved faldende omsætningshastighed er der øget risiko 
for negativ bundlinjepåvirkning.

På kort sigt kan det give en øget bundlinje, men der er 
risiko for at man ikke har de nødvendige midler til 
rådighed følgende år for at kunne opretholde det 
nuværende niveau.

Månedlig fokus på at der opretholdes en høj 
omsætningshastighed tilpasset enhedens behov 
(gennemsnittet for AAU er ved udgangen af 2017 godt 
2).

Ved faldende omsætningshastighed skal fokus øges på indhentning af ekstern 
funding. Alternativt skal lønomkostningerne tilpasses et lavere aktivitetsniveau på 
tilskudsfinansieret forskning.

En lav omsætningshastighed bør være en strategisk beslutning fra 
instituttets/enhedens side, eventuelt på grund af konjunkturer i hjemtagning af 
midler, afvikling af forskningsområder, prioritering af ressourcer til undervisning 
o.a. 

Tallet vises i antal år. 
Summen af aftalebeløb fratrukket de 
samlede omkostninger på 
projekterne/Budget eksterne indtægter 
indeværende år.

2 Andel af årets 
aktivitet/timer registreret 
rettidigt

Tallet viser, hvor stor en procentdel af de samlede 
timer (VIP+TAP) der er godkendt rettidigt på enheden 
år til dato.

Hvis procentdelen for rettidigt godkendte timer ikke er 
høj, er der en væsentlig risiko for, at enheden ikke har 
et retvisende billede af sin økonomi, hvilket øger 
risikoen for fejldisponering/-estimering.

Månedlig fokus på at mindst 90% af alle timer 
godkendes rettidigt.

Hvis procentdelen er lavere end 90%, skal årsagerne hertil afdækkes, og det skal 
vurderes, om der skal strammes op på procedurerne.
Typiske årsager:
1 Nyansættelser, hvor medarbejdere endnu ikke er oprettet i 
tidsregistreringssystemet. 
2 Ferieafholdelse/sygdom.
3. Nye projekter under oprettelse / bevillingsgiver har ikke underskrevet tilsagn.  
4. Projekter u. juridisk binding (manglende tilsagn skal oprettes som projekt u. 
juridisk binding, hvis der forventes et stort tidsforbrug på projektet inden et 
endeligt tilsagn foreligger).
5. Mangelfuld rykkerprocedure ifm. aflevering af timesedler. 

Tallet viser hvor stor en procentdel af de 
registrerede timer vedrørende indeværende 
år, som er godkendt i den måned de 
vedrører. 
Bemærk at rapporten tager udgangspunkt i 
rettidigheden på de projekter der ligger på 
det valgte omkostningssted og ikke de 
medarbejdere der er lønnet på 
omkostningsstedet.

3 Realiseret overhead 
procent

Tallet viser realiseret overhead i forhold til de direkte 
omkostninger (excl. overhead genereret på symmetrisk 
medfinansiering).

Faldende overheadsprocent bidrager ikke tilstrækkeligt 
til instituttets omkostninger til husleje, 
fællesomkostninger, adm-bidrag mv.

Månedlig fokus på at enhedens overheadindtægter 
ikke er faldende i forhold til budget.

Hvis der konstateres faldende realiseret overhead i forhold til budget ÅTD skal det 
analyseres, om der tages  projekter hjem med for lavt overhead, eller det lave 
overhead skyldes en anden sammensætning af bevillngen, hvor der eventuelt 
hentes flere midler hjem til instituttet via eksempelvis institutbidrag eller anden 
dækning af øvrige og administrative omkostninger. Dette med henblik på at 
ændre instituttets strategi for hjemtagning af eksterne midler. Det skal ses i 
sammenhæng med hele projektets lønsomhed.

Der kan ikke alene ses på udviklingen i procent, da procentsatsen i nogle år kan 
være væsentligt påvirket af større tilskud til udstyrsanskaffelser, hvor der typisk 
ikke gives tilskud til overhead.

Der bør hele tiden arbejdes på at hæve den gennemsnitlige overheadsats eller at 
få dækket faste omkostninger på anden vis jf. ovenfor. 

Tallet viser realiseret overhead divideret 
med de direkte omkostninger (excl. 
overhead genereret på medfinansiering).
Budgetopfølgningsrapport 20xx, vælg 
UK90+95+97, aktuelle omkostningssteder, 
periode.
Træk transaktionsliste 3 på faneblad Transl+ 
og lav pivottabel ud fra følgende kriterier:
Overhead: Afsnit 4.1.1+2.1.1+ art 
762013+712013
Direkte omkostninger:
Artsintervaller nedenfor +afsnit 2.1.3+ afsnit 
4.1.3- art 762013- art 712013
Fra Til
111101 147015

Den økonomiansvarlige for enheden.

Der bør følges op hver måned, da rapporten giver et billede af den eksterne projektporteføljes påvirkning af driften. Rapporten gør det også 
muligt at følge op på initiativer, der er igangsat ud fra tallene.
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4 Nettoløn UK10 Tallet viser de samlede lønomkostninger til VIP og TAP 
fratrukket det samlede frikøb til VIP og TAP.

Hvis den realiserede nettoløn overstiger den 
budgetterede nettoløn, er der en væsentlig risiko for 
negativ bundlinjepåvirkning. Den største risiko 
forekommer typisk på de bufferprojekter, hvor der er 
budgetteret frikøb til allerede ansatte medarbejdere.

Månedlig fokus på at der ikke er en væsentlig afvigelse 
mellem budgetteret nettoløn og realiseret nettoløn.

Hvis der er en væsentlig negativ afvigelse mellem budgetteret nettoløn og 
realiseret nettoløn, skal de primære årsager hertil afdækkes, og det skal vurderes, 
hvilken betydning dette har for årets resultat/estimat.

De typiske årsager til en væsentlig negativ afvigelse er:
- Timesedler ej godkendt.
- Senere igangsættelse af projekter end budgetteret.
- Budgetteret frikøb af allerede ansatte medarbejdere på bufferprojekter, som 
ikke kommer hjem.
- Der afventes underskrevet tilsagn på større bevillinger, hvorfor frikøb ikke er 
muligt.
- Nyansættelser til andre formål (f.eks. undervisning).
- Budget er ikke opdateret.
- Omprioritering af faste ressourcer fra eksterne projekter til undervisning.

Der kan med fordel tages udgangspunkt i Qlikview rapporten Frikøb 
budgetopfølgning 20xx.

Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK 10: 3.2.1+ 3.2.2. + 3.2.3 + 3.2.4

5 Nettoindtægt UK10 Tallet viser den tilskudsfinansierede aktivitets 
påvirkning af den ordinære drift, herunder overhead, 
intern handel, medfinansiering, hensættelser til tab og 
realiseret tab/fortjeneste ved lukning af projekter.

Der er tale om en særlig risikofyldt post, hvor de 
største afvigelser mellem budgetteret og realiseret 
typisk findes på følgende poster:
1. Hensættelser og projektlukninger, der ikke har 
været budgetteret.
2. Asymmetrisk medfinansiering, der ikke har været 
budgetteret.

Månedlig fokus på at der er en hensigtsmæssig 
udvikling mellem budgetteret nettoindtægt ÅTD og 
realiseret nettoindtægt ÅTD.

Der bør spørges ind til væsentlige budgetafvigelser på totalniveau og på 
projektniveau, med særlig fokus på projektets lønsomhed. 

Hvad er den primære årsag til væsentlige projektreguleringer, som ikke er 
budgetteret, og hvad er den primære årsag til væsentlige budgetafvigelser på 
asymmetrisk medfinansiering? Skyldes afvigelserne mangelfuld budgettering? 

Summen af indtægter og udgifter på driften 
udløst af følgende poster: Overhead 
(Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK 10: 2.1.1. excl. art 761013), intern handel 
(Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK 10: 2.1.2), symmetrisk medfinansiering ( 
Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK 10: 4.1.3), asymmetrisk medfinansiering 
(Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK10, alle projektnumre undtagen 000000 
og 7*, afsnit 3 + 4 (excl. 4.1.3 og 4.1.4) og 
hensættelser og projektlukning (Budget: 
Budgetopfølgningsrapport 20xx:
UK10, budget, art 712002, Realiseret: 
Summen af driftseffekt på hensættelser og 
lukninger (se faneblad Hensættelser i QV 
Projektportefølje).

6 Bufferprojekter Budget indeværende år viser enhedens budget på 
projekter, som ikke var kendt/oprettet med 
projektnummer på budgetlægningstidspunktet, dvs. 
99xxxxx projekter. Realiseret ÅTD viser forbrug på 
projekter, som ikke var oprettet med et 
projektnummer på budgetlægningstidspunktet, 
hvorfor budgettet på disse projekter er lig 0 samt 
forbrug på igangværende projekter, hvor budget for 
året er lig 0. 

Tallene giver en indikation af, om man får igangsat de 
forventede aktiviteter på nye bevillinger/projekter.

Der er en  væsentlig risiko ved, at enheden ikke får 
realiseret sin samlede projektbuffer. Risikoen (negativ 
bundlinje) er størst på de bufferprojekter, hvor der er 
budgettet med frikøb for allerede ansatte, hvorimod 
risikoen er mindre på de bufferprojekter, hvor der 
budgetteres med frikøb af endnu ikke ansatte 
medarbejdere. 

Månedlig fokus på at der er en hensigtsmæssig 
udvikling mellem budgetterede bufferprojekter ÅTD og 
realiserede bufferprojekter ÅTD.

Bemærk at en positiv afvigelse signalerer, at man har 
hjemhentet flere projekter end budgetteret.

Hvis der er en væsentlig negativ afvigelse mellem bufferprojekter budgetteret ÅTD 
og realiseret ÅTD, skal det afdækkes, om det opvejes af tilsvarende lave 
bruttolønninger, hvilket overordnet kan afdækkes ved at se på udviklingen 
mellem budget ÅTD og Realiseret ÅTD på frikøb VIP og TAP i alt og Nettoløn UK10.

Eksempel: En enhed afviger 0,5 mio. kr. på bufferprojekter (negativt). En 
gennemgang af frikøb på medarbejderniveau viser, at der er budgetteret med 0,5 
mio. kr. på endnu ikke ansatte medarbejdere på bufferprojekter, hvorfor de 
samlede VIP-lønninger er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Nettoløn er på 
niveau med budgetteret, da det manglende frikøb af NN-medarbejdere på 
bufferprojekter opvejes af lavere bruttoløn til VIP'er. Bundlinjepåvirkningen af 
den manglende realisering af bufferprojekter er derfor marginal, da VIP-
lønningerne er lavere end budgetteret, og nettolønnen derfor er på niveau med 
det budgetterede.

Budget: UK90, 95, 97: projektnr. 999*, afsnit 
3+4. 
Realiseret: Realiseret forbrug på projekter, 
som i budget for indeværende år har 0,-.
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