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AARHUS UNIVERSITET 

Opdatering af planlægningslinjer med nye kostpriser 
 
Vejledningen beskriver, hvordan Ressourceenheden opdaterer ressourceplanlægnings-
linjer i AUBUDGET, i takt med at der sker en udvikling i ressourcernes lønniveau. 
 
Opdateringen betyder, at projektøkonomerne slipper for løbende, manuelle rettelser af 
tidligere indlæste planlægningslinjer for ressourcer, så længe timeantallet er korrekt. 
Hvis kostprisen ændrer sig i en grad, så det skal afspejles i planlægningslinjerne, vil 
det blive samlet op i opdateringen. 
 
Der gælder forskellige kriterier for tidsregistrerende og tidsallokeringsressourcer, hvil-
ket er opsummeret i nedenstående tabel. Selve opdateringen af planlægningslinjer 
sker ud fra retningslinjerne anført med rødt i nederste række i tabellen, men da der er 
en stor sammenhæng til den overordnede kostprismodel (beskrevet i særskilt notat), 
er de to foregående trin taget med i tabellen.  
 

 
 
Som det fremgår, sker der kun én årlig opdatering af kostpriser på det tidsregistre-
rende område, og derfor giver det også kun mening at foretage en årlig opdatering af 
planlægningslinjerne. På allokeringsområdet sker derimod en månedlig opdatering. 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af hhv. opdateringen primo samt den månedlige 
opdatering for allokeringsressourcer.  
 
Opdatering, primo (alle) 
Primo året opdateres kostpriser på samtlige planlægningslinjer på aktive projekter, 
hvor ressourcen ikke er spærret. Igen er der en sammenhæng til den generelle kost-
prismodel, idet alle kostpriser (både tidsregistrerende og allokering) opdateres primo 
på baggrund af den bogførte januar-løn – derfor giver en generel opdatering af plan-
lægningslinjer også mening. 
 
 
Opdatering, månedlig (kun allokeringsressourcer) 
På allokeringsområdet sker der en månedlig opdatering af planlægningslinjerne, hvil-
ket i praksis betyder at AUBUDGET løbende opdateres med de månedlige kostprisop-
dateringer.  
 
Nedenfor er vist det filter, som planlægningslinjerne opdateres ud fra. Eksemplet illu-
strerer opdateringen foretaget pr. april 2019.  
 

Kadence for opdatering af planlægningslinjer for hhv. tidsregistrerede og allokeringsressourcer
Antal hverdage 
før opdatering Trin

Primo (tidsreg og 
allokering) Månedligt (tidsreg.)

Månedligt 
(allokering)

-2 SLS løn bogføres i NS Finans JA JA JA
-1 Ressourcekostpriserne opdateres ud fra SLS-løn JA NEJ JA (hvis ændring > 0,5%)

0 Opdatering af planlægningslinjer JA NEJ JA
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Filter til opdatering af sagsplanlægningslinjer (eksempel april 2019) 

 
 
Det skal bemærkes, at også ressourcer med tidstype ”Delvis” (kun stedkode 2902) in-
kluderes i den månedlige opdatering. Derimod bemærkes det, at de tidsregistrerende 
stedkoder er undtaget i stedkodefiltret. De er ikke alle synlige i ovenstående screens-
hot, men det fulde filter ser således ud: 
 
<>2102&<>2202&<>2302&<>3602&<>2502&<>2602&<>2702&<>3622&<>3732 
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