
 

Løbende kontrol af formålsmappingen (efter pilotåret) 

Interne spørgsmål er markeret med [] 

[De kontroller, der skitseres i afsnit 1 sættes i gang medio september 2021 på projektniveau i første 
omgang, og dermed ikke på aktivitetsniveau. Projektenheden vil teste, hvad de kan lave af automatisk 
kontrol ved projektoprettelsesskemaer m.v. Eventuelt også på aktivitetsoprettelser/-rettelser] 

[uafklarede spørgsmål som forsøges adresseret i det følgende – til projektgruppens møde 15/9: 

1. Skal projektenheden også kontrollere sagopgavers/aktiviteters formål ved oprettelsen? 
2. Hvordan gemmer vi dokumentation for afvigelser, så merarbejdet minimeres? 

a. Hvordan vil vi gemme dokumentationen for afvigelser? 
b. Hvordan får vi løbende registreret ”godkendte” afvigelser og får frasorteret normale 

opsætninger, så vi ikke skal igennem alle 1 mio.+ kombinationer af projekter og aktiviteter 
hvert år? 

c. Hvordan undgår vi år for år at skulle kigge på allerede ”godkendte” afvigelser?] 
 

1. Ved oprettelse af nye projekter følger Projektenheden logikken i følgende matrice for det formål, der 
sættes på projektet: 

Ved oprettelse kontrollerer projektenheden, at projektets formål ikke er ”rødt” i f.t. nedenstående matrice: 

 

Hvis hele projektet har et afvigende formål, der er en undtagelse fra hovedreglen i matricen for 
sammenhængen mellem formål og delregnskaber, skal dette kort begrundes [på workzone-sagen eller ?] Et 
eksempel er, at en ekstern bevilling til en ”ren” forskningsbygning skal registreres som formål 7 på 
delregnskab 4 – Dette kan begrundes kort: ”Jf. bev.skrivelse af x/y 20zz, dokid. xxxxxxxx er formålet 7”. 

Hvis der ikke er en begrundelse for at oprette et projekt i et af de ”røde” felter i matricen, sender 
projektenheden projektoprettelsen retur med anmodning om en begrundelse for afvigelsen. I tvivlstilfælde 

Oversigt over sammenhængene mellem delregnskaber og formål ved projektoprettelse
Projektenheden opretter alle de hvide kombinationer uden særskilt begrundelse for det valgte formål

Hovedregel for formål på projekter ud 
fra delregnskab 

DR1. Alm. 
virksomhed

DR2. 
Indtætsdækket 

virksomhed

DR3. 
Retsmedicin

DR4. Tilskuds-
finansieret 
forsknings-
virksomhed

DR5. Andre 
tilskudsfinan-

sierede 
aktiviteter

DR6. Ph.D.-
uddannelsesråd

et

1. Uddannelse
Uregulerede 

kurser

2. Forskning
Kontrakt-
forskning

3. Formidling og videnspredning
Hvis ikke 1, 2, 

eller 4

4. Myndighedsbetj. og rådgivning

6. Generelle fællesfunktioner

7. Bygninger og bygningsdrift

8. Samproduktion

Ved projektoprettelse kontrolleres, at formål opsættes i et af de hvide felter
Afvigelser (undtagelser) for hele projekter eller på aktivitetsniveau, begrundes kort ved projektoprettelsen (spørg en fakultetets formålseksperter)
Een fast undtagelse skal dog altid eksistere - overheadindtægter og -omkostninger er altid formål 2 (aktivitet 77777 og 91777)
Formål 8 kan kun oprettes på DR1



 

skal en af fakultetets lokale formålseksperter kontaktes [link her til listen over disse]. Hvis man ikke 
begrunder afvigelserne, forsinkes projektoprettelsen, da projektenheden vil falde over ”det røde felt”. 

[Hvordan gemmer vi dokumentation/begrundelsen og hvordan henter vi de ”godkendte” afvigelser frem? – 
hvad er en god procedure?] 

[skal projektenheden ved projektoprettelse også kontrollere formålsopsætningen af aktiviteter efter 
samme logik?] 

2. Aktiviteterne tjekkes en gang om året 

Der er kun et krav at opsætte afvigende formål på aktiviteter, hvis den samlede omkostning til det 
afvigende formål på projektets aktiviteter forventes at blive over 100 t.kr. pr. år. 

Det giver mest værdi at tjekke opsætningen efter oprettelsen af projektet på aktivitetsniveau, da det 
enkelte projekts enkelte aktiviteter automatisk ”arver” formålsopsætningen fra projektet, bortset fra OH-
aktiviteter der altid har formål 2 (både som indtægt og omkostning). Men da det er muligt efterfølgende 
eller ved projektoprettelsen at rette formålet på en eller flere aktiviteter, så aktivitetens formål afviger fra 
projektets formål, er det mere interessant løbende at tjekke formålsopsætningen på aktiviteterne end på 
projekterne.  

Undtagelsesvist vil disse afvigelser kunne ramme en af de røde kombinationer i ovenstående matrice. Disse 
afvigelser (men kun de røde kombinationer) skal kort begrundes i f.t. projektenhedens opsætning, fordi de 
er gyldige eller rettes, fordi de er ugyldige.  

Hvis man alligevel ønsker af oprette afvigende formål som er en af de røde kombinationer i ovenstående 
matrice på en eller flere aktiviteter på et projekt, fremsendes en kort begrundelse i f.m. projektoprettelsen 
eller ved en efterfølgende rettelse.  

Efterfølgende kontrol (flyttes eventuelt til andet notat) 

Det kontrolleres en gang årligt fra 2022 i september/oktober om formålsmappingen af projekter og 
aktiviteter er korrekt – dette kontrolleres via aktiviteternes formål. Samtidigt kontrolleres opsætningen af 
omkostningstyper i f.t. administrative og bygningsprojekter. Kontrollen har tre led (a.-c.) 

1. ”Afvigende” kombinationer af formål og delregnskab udsøges, hvor forbruget er større end 100.000 
kr. ÅTD pr. projekt [skal beløbet være lavere, når man tjekker i september – ex. 50.000 t.kr. eller 
skal vi tage et skævt år (ex. 1/8 X-1 til 31/7 X?] 

a. Tidligere ”godkendte” afvigelser er dokumenteret ved [Lasse forslag er det bedste so far – 
AUBUDGET-linjer] 

b. Nye afvigelser sendes til vurdering via fakultetets formålseksperter 
c. Afvigelserne registreres som godkendte [i AUBUDGET] eller det afvigende formål rettes til i 

sagsopsætningen 
d. Efter pkt. c. vil ændrede formål bliver opfanget af opsætningskontrollen og omposteret til 

det opsatte formål inden nøglefordelingen 
2. Nye projekter (oprettelsesdato siden 1/10 det foregående år) udsøges i f.t. opsætning af formål på 

projektets aktiviteter og opsætning af afvigende formål (dog ikke OH, der overholder hovedreglen). 
Listen kontrolleres. [Listen deles eventuelt i to jf. Lasses forslag i allerede godkendte og nye 
afvigende kombinationer] 



 

3. Øvrige projekter udsøges, dog ikke DR4, hvis formålet er forskning og DR3, hvis formålet er 
myndighedsbetjening. Listen kontrolleres. [Listen deles eventuelt i to – allerede godkendte og nye 
afvigende kombinationer jf. Lasses forslag] 

 

3. Undtagelse for ”gamle” projekter, hvor formålet er rigtigt, men delregnskabet ikke er rigtigt 

I pilotåret 2021 er der tilladt kombinationer af delregnskab og formål for eksisterende projekter ved 
startmappingen, som er i modstrid med matricen – primært forskningsformål på DR5 og 
myndighedsbetjeningsformål på DR4. En række af disse kombinationer kan være udtryk for, at projektet er 
oprettet med forkert delregnskab, snarere end forkert formål. Det er ikke uden administrative 
konsekvenser at rette delregnskab på et projekt. Derfor er delregnskabet ikke bare rettet til. I foråret 2022 
(efter lukningen af regnskab 2021) vil disse kombinationer bliver gennemgået, og hvis restbevillingen er 
over 1 mio. kr. og løbetiden går ind i 2023 (tolket som forventet slutdato ligger efter 2022) rettes 
delregnskabet for projektet og den deraf følgende opsætning af Overhead og periodisering rettes til. 
Forudgående poster på forkert delregnskab rettes ikke til, men afrapportering skal selvfølgelig ske for 
begge delregnskaber samlet for at få en fuldstændig rapportering. 

 


