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Formålsregnskab: ”Hvordan sikrer vi, at MAPPING med formål på projekter/aktiviteter er retvisende?” 

1. Der foreligger vejledningsmateriale 
a. Styrelsen udgiver en officiel konterings- og fordelingsvejledning (KFV). 
b. I regi af FR21-projekter er der desuden udarbejdet en intern vejledning for mapping, der 

bl.a. giver eksempler på, hvordan principperne i KFV skal fortolkes i en AU-kontekst.  
c. Mappingen af alle AU’s projekter og aktiviteter er sket med udgangspunkt i dette interne 

og eksterne vejledningsmateriale. 
d. Vejledningsmaterialet opdateres én gang årligt. KFV opdateres pr. 1. oktober, og eventuelle 

afledte opdateringer til den interne vejledning opdateres snarest derefter.  
 

2. Der foretages tjek ved projektoprettelsen 
a. Ved oprettelse af nye projekter foretager projektenheden et tjek af, om grundlæggende 

regler fra vejledningen er overholdt. 
b. Tjekket består i, at screene projekterne i forhold til nedenstående matrice med 

formål/delregnskabskombinationer 
 

 
c. Såfremt projektet falder inden for de hvide celler i matricen, oprettes projektet uden 

yderligere spørgsmål 
d. Såfremt projektet falder inden for de røde celler i matricen, afviser projektenheden at 

oprette projektet, med mindre der forelægges en særlig begrundelse. 
e. Løbende kontrol af formålsmappingen 
f. I første omgang (fra september 2021) sker tjekket kun på selve projektets formål. Det 

vurderes oktober/november 2021, om værdien i eventuelt at udføre tjekket på projektets 
enkelte sagsopgaver står mål med den ekstra administration i projektenheden. 
 
 

3. Der er på hvert fakultet og fællesområdet udpeget lokale eksperter i formål 
a. Hvert fakultet samt fællesområdet udpeger mindst én lokal ekspert i formål. Navnene på 

disse personer fremgår af projektets hjemmeside. Det giver mulighed for, at 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/kommende-vejledninger
https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/implementering-af-formaalsregnskab/
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projektøkonomer kan konsultere nogen med forstand på formålsopsætning, såfremt der 
måtte være tvivl om et projekts formål. 

 
4. Der foretages en årlig kvalitetssikring af mappingen 

a. Proces fra 2022: 
i. Senest i foråret 2022 udvikler projektgruppen en rapportløsning, der fanger 

bogførte poster med ”ulovlige” kombinationer af DR/formål på sagsopgaveniveau 
(de rødmarkerede i matricen under pkt. 2) 

ii. Hvis beløbet er over en vis bagatelgrænse, skal det være tænkt ind i 
rapportløsningen, at man skal kunne indlægge en kommentar på sagsopgaven 
(f.eks. på artskonto, som i den tilsvarende løsning som Lasse tidligere har beskrevet 
bliver brugt i anden sammenhæng). Rapportløsningen skal så kunne frasortere 
dem, der via den indlagte kommentar betragtes som ”lovlige” 

iii. For så vidt angår de ”lovlige” formål af kombinationer af DR/formål (de 
hvidmarkerede i matricen), så kan de i princippet godt være mappet med forkert 
formål. De kan blot ikke opfanges af et maskinelt opsat kontroltjek. For at der 
alligevel sker en vis kvalitetssikring af disse projekter, så vil de blive sendt som en 
”bruttoliste” til de lokale formålseksperter pr. fakultet. Opgaven for eksperterne, 
bliver så at skimme listen med henblik på at fange åbenlyse fejl, og derudover evt. 
tage stikprøver. Det er altså ikke tanken, at hvert enkelt projekt skal gennemgås 
minutiøst.  

iv. Tjekket bliver første gang udført i foråret 2022 – når rapporten er færdig. 
Efterfølgende betragtes den som værende i driftstilstand, og øvelsen skal 
gennemføres hvert år i perioden 1. oktober – 30. november, med opstart fra 1. 
oktober 2022. 

v. Tjekkene skal dokumenteres i Workzone 
b. Proces for 2021: 

i. Dette tjek bliver en light-udgave i forhold til 2022. Dels i lyset af den knappe tid, og 
dels fordi samtlige projekter blev gennemgået, da der første gang blev mappet i 
november 2020 – med efterfølgende rettelsesrunder i løbet af 2021. 

ii. Der udarbejdes i løbet af oktober en ”bruttoliste” med alle nyoprettede, aktive 
projekter pr. fakultet (oprettet siden 1. januar 2021). Dog ikke DR4-projekter. 
Listen sendes til de lokale formålseksperter pr. fakultet. 

iii. Eksperterne skal løbe projekterne igennem, foretage eventuelle rettelser, og sende 
en bekræftelsesmail med at tjekket er foretaget senest 30. november 2021. 

iv. Tjekkene skal dokumenteres i Workzone 
 
 

5. Der udføres periodevise tjek af, om bogførte poster rent faktisk harmonerer med 
sagens/aktivitetens opsætning 

a. Der er etableret en controlling-aktivitet, der periodevist tjekker formål på bogførte poster 
op mod sagsopsætningen og omposterer eventuelle afvigelser. 

b. Denne aktivitet er beskrevet i notat på hjemmesiden 
 

6. Primo 2022 gennemføres en analyse af indtægter/omkostninger på f.eks. DVIP, 
bygningsudgifter/bygningsformål samt udvalgte artskonti (f.eks. EVU) og afdækker om der bør 
være sammenhæng til formål… Ansvarlig: Projektgruppen senest primo 2022 
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7. Primo 2022: Gennemgang af formålsopsætningen på anlægsaktiver  


