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AARHUS UNIVERSITET 

Håndtering af poster på lønafstemningsprojektets aktivitet 59125, lønnr. uden res-
sourcenr 

Dette notat omhandler håndteringen af de poster, der er blevet bogført på lønaf-
stemningsprojekternes aktivitet 59125, lønnr. uden ressourcenr., i forbindelse med 
den månedlige lønafstemning.  

Lønafstemning sker på ressourceniveau (altså pr. ressourcenr. i den pågældende må-
ned), hvor det udbetalte i SLS pr. lønnummer bliver holdt op med, hvad der er blevet 
bogført på det pågældende ressourcenr. i sagsmodulet i Navision. Der er en én-til-én 
relation mellem lønnr. og ressourcenr. I tilfælde af, at der endnu ikke er blevet opret-
tet et ressourcenr. på baggrund af et givent lønnr., vil der figurere en difference, der 
bliver bogført på aktivitet 59125, lønnr. uden ressourcenr. Den primære årsag til 
ovenstående er, at en ressource ikke er blevet oprettet i forbindelse med den må-
nedlige ressourceopdatering. Det kan skyldes, at der er angivet en forkert stillings-
type – eks. en stillingstype for timelønnede medarbejdere, hvorfor der ikke bliver op-
rettet en ressource. 

De udbetalte timer kan ikke allokeres i Navision pga. manglende ressourcenr., og der 
derfor heller ikke er beregnet en kostpris. I og med at beløbet bliver bogført på fi-
nanskonto 2250, kan der være skjult relevante allokeringstimer i beløbet på lønnr. 
uden ressourcenr. I den forbindelse opstår der to problemstillinger:  

1. Ressourcen stemmer ikke på år-til-dato (ÅTD) niveau 
2. Ressourcens timer for den pågældende måned er ikke allokeret til det kor-

rekte projekt 

For at håndtere problemstilling 1 skal der rettes op på afvigelserne, hvor det er mu-
ligt. Her er det en forudsætning, at medarbejderen i efterfølgende måned er blevet 
oprettet med ressourcenr. og har fået beregnet en kostpris. Er det tilfældet, kan vi 
nulstille beløbet, der er bogført på finanskonto på aktivitet 59125, og konvertere det 
til timer, der skal bogføres på ressourcen. Dette fremgår i nedenstående sagskladde-
eksempel: 

 

30-11-2018   Projekt 59125 Finanskonto 2250 Nulstil, maj, lønnr. -1 45000 

30-11-2018   Projekt 59121 Ressource RSxxxxx Fra lønnr. u. RS, maj 130 355 

30-11-2018   Projekt 59124 Ressource RSxxxxx Fra lønnr. u. RS, maj 1 -1150 
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Rettelsen vil blive håndteret af Ressourceenheden kvartalsvist og indlæses straks ef-
ter, at lønafstemningen er blevet indlæst. Det skyldes, at ressourcens timeantal der-
ved kommer i ubalancen for den pågældende måned – derimod stemmer timerne på 
ÅTD-niveau. Ressourceenheden informerer de administrative centre om, hvilke ret-
telserne der er foretaget. 

Efter ovenstående centrale rettelse kan de ressourceansvarlige på de enkelte hoved-
områder ompostere timerne fra det pågældende lønafstemningsprojekt, hvor rettel-
serne er foretaget, til det korrekte projekt – efter samme princip som ved Timelisten. 
Omposteringen skal håndteres ved at anvende de timer og den kostpris for den på-
gældende ressource, der er angivet på aktivitet 59121. Herefter vælges korrekt pro-
jekt og aktivitet, hvortil lønnen skal flyttes, med lønafstemningsprojektets aktivitet 
59811 som modpost. Herved løses problemstilling 2. Se følgende eksempel: 

 

30-12-2018   Projekt 59811 Ressource RSxxxxx Fra lønnr. u. RS, maj -130 355 

30-12-2018   Projekt Aktivitet Ressource RSxxxxx Fra lønnr. u. RS, maj 130 355 

 


