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Trin 4: Kontrol af lønafstemningsprojekterne 
Økonomisekretariatet foretager kvartalsvis en generel opfølgning på og kontrol af 
lønafstemningsprojekterne. Kontrollen bliver foretaget efter periodelukning og efter deadline for 
ompostering af timedifferencer og refusioner. Formålet med kontrollen er at sikre grundlaget for en 
retvisende fordeling af omkostninger igennem kostprismodellen og sikre, at der sker løbende opfølgning. 
En retvisende fordeling af omkostninger igennem kostprismodellen forudsætter, at ressourcer bliver 
allokeret med et korrekt antal timer og en korrekt kostpris for perioden.  

Ved hjælp af aktivitetsstrukturen på lønafstemningsprojekterne1 vil Ressourceenheden kontrollere, om 
lønafstemningsprojekterne bliver tømt for alle timer og refusioner ved at kontrollere, om følgende to 
betingelser er opfyldt. 

(1) Forbrug på aktivitet 59121 + forbrug på aktivitet 59812 = 0  (alle timer er flyttet) 
(2) Forbrug på aktivitet 59122 + forbrug på aktivitet 59813 = 0 (alle refusioner er flyttet) 

Kontrollen foretages efter frist for bogføring af rettelser på baggrund af time- og refusionslisten2. Det skal 
dog bemærkes, at allokeringsdifferencerne for den seneste måned endnu ikke er blevet udlignet vha. 
timelisten, hvorfor disse bliver medtaget i kontrollen. Hvis summerne i (1) og/eller (2) er væsentligt 
forskellige fra nul (væsentlighedsniveau pr. d.d. på >50.000 kr.), kræver det en forklaring, som 
sandsynliggør dette. Når kontrollen er fuldført, sender Ressourceenheden en mail til økonomicheferne og 
de ressourceansvarlige på de administrative centre, hvor der bliver gjort status på de enkelte 
lønafstemningsprojekter.  

Efter at afstemningsprojekterne er tømt for timer og refusioner er den tilbageværende saldo under 
aktivitet 59124, Residualbeløb, på lønafstemningsprojektet hovedsageligt et udtryk for den afvigelse, som 
skyldes periodiseringen af ferieudbetalingen gennem en procentvis forhøjelse af kostpris i 
kostprismodellen. Derudover er kostprisen opreguleret til at kunne dække udgifter til diverse bidrag (AUB- 
AES-, fleksjob og barselsfondsbidrag), som belaster afstemningsprojekterne kvartalsvist. 

At afstemningsprojekterne er tømt for timer og refusioner muliggør en kontrol af, at kostprismodellen er 
overholdt. Dvs. at kun timer og refusioner er flyttet fra afstemningsprojekter til ordinære projekter. Dette 
kontrolleres ved, at omposteringer på aktivitet 59811 gennemgås. Økonomisekretariatet kontrollerer også, 
at kun økonomisekretariatet har benyttet aktiviteterne 59121 og 59122. 

                                                           
1 Der anvedes 5 aktiviteter til bogføring af lønafstemningen og 2 til omposteringer væk fra lønafstemningsprojektet: 
 
De 5 aktiviteter til bogføring af lønafstemning er:  
59121 Allokeringsdifference, 59122 Refusioner, 59123 Netto ferieudbetalinger, 59124 Residualbeløb,59125 Lønnr. u.ressourcenr.  
 
De 2 aktiviteter til omposteringer fra afstemningsprojektet er: 
59812 Til/fra projekter vedr. allokeringsdifference, 59813 Til/fra projekter vedr. refusioner 
 
2 Frister for bogføring af rettelser på baggrund af time- og refusionslisten kan findes i månedshjulet for den pågældende måned: 
https://medarbejdere.au.dk/institutter/oekonomiportalen/ 
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