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Proces for kontrol og rettelse af formål på sager, sagsopgaver og sagsposter 
 
Baggrund 
Notatet beskriver de procestrin, der har til formål at identificere og rette fejl relateret til 
formålsdimensionen i Navision. Trinnene er skitseret nedenfor. 
 

 
[Kan udvides med procestrin 3: tjek af anlæg med forkert opsætning. Dette tjek er fo-
retaget op til bogføring 3. kvartal 2021] 
 
Selve udførelsen af trinnene ligger i Budgetenheden i Økonomisekretariatet. Budgeten-
heden kontakter relevant projektøkonom eller fakulteternes lokale formålseksperter, 
hvis der opstår tvivlsspørgsmål om, hvilket formål en given post eller sagsopsætning 
skal have. 
 
Der findes en særskilt, teknisk beskrivelse for processerne målrettet de personer i Bud-
getenheden, der skal udføre tjekkene. 
 
1. Procestrin 1. Rettelser på projektets stamkort 
I pilotåret 2021 består dette trin af to rettelsestyper: 

• Identificere og rette formål på aktive projekter og aktiviteter med ”blankt” 
formål – dvs., hvor der ved en fejl ikke er påført et formål 1-8. 

• Identificere og rette fejl i formål på overhead-aktiviteterne 77777 og 91777 
 
På længere sigt (efter 2021) vil procestrin 1 muligvis blive udvidet til at identificere flere 
potentielle fejl (se observationsliste sidst i notatet). Det skal i givet fald koordineres med 
projektgruppen for formålsregnskabsprojektet på AU (FR21-projektet). 
 
Det bemærkes, at blankt formål kun bør forekomme i sjældne tilfælde, fordi alle aktive 
projekter/aktiviteter blev mappet med formål ultimo 2020. Siden da har det været stan-
dardprocedure ved projektoprettelse at påføre formål på alle aktiviteter. Alligevel kan 
det forekomme, at et formål er blankt - f.eks. hvis et tidligere spærret projekt genåbnes. 
I så fald identificeres og rettes formål på de pågældende projekter/aktiviteter i pro-
cestrin 1. 
 
For så vidt angår overhead-aktiviteterne 77777 og 91777 er det i regi af FR21-projektet 
besluttet, at de uden undtagelse skal mappes med formål 2 forskning. På den måde ud-
ligner overheadindtægter og -udgifter sig i formålsregnskabet. 
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Fejl på stamkortet kan korrigeres i det servicevindue hvor projekterne er åbne – typisk 
fra d. 15. i måneden og en uge frem – eksakte datoer kan findes i månedshjulet på hjem-
mesiden. 
 
1.1 Tjek og rettelser i procestrin 1 

a. Der foretages et tjek centralt omkring d. 15. i sidste måned hvert kvartal. Hvis 
formål på et aktivt projekt eller aktivitet er blankt eller ikke har formål 2 på 
overhead-aktiviteter, skal det rettes på projektets stamkort i Navision. Som ho-
vedregel rettes der dog ikke på lukkede projekter.. 

b. Blankt formål identificeres via kontrolrapport 1. Budgetenheden udarbejder en-
ten en rettelsesliste til projektenheden, hvis det er åbenlyst, hvilket formål der 
skal påføres. Ellers kontaktes relevant projektøkonom eller fakultetets lokale 
formålsekspert, der så skal foretage rettelsen. Kontrolrapporten bruges som do-
kumentation for den gennemførte proces og arkiveres i workzone. 

c. Forkert formål (ej formål 2) på overhead-aktiviteterne 77777 og 91777 identifi-
ceres via BI-rapporten ”ØKO_Tjeklister og controlling_021 -> Mapning og kon-
trol af formål_021” 

 
 
2. Procestrin 2: Rettelser på postens formål 
Procestrin 2 omposterer bogførte poster, hvor formål ikke stemmer overens med for-
målet på projektet/aktiviteten. Denne fejltype vil typisk opstå, hvis formålsopsætningen 
på projektet/aktiviteten (f.eks. i forbindelse med procestrin 1) ændrer sig i løbet af året, 
efter at der allerede er bogført poster på projektet.  Procestrin 2 identificerer sådanne 
afvigelser, og der dannes en omposteringskladde med henblik på at bringe formål på 
regnskabsårets bogførte poster i harmoni med aktivitetens nyeste formålsopsætning.  
 
2.1 Tjek og rettelser i procestrin 2: 

a. Procestrin 2 gennemføres ultimo kvartalet. Dvs. efter at procestrin 1 er gennem-
ført, så formålsopsætning på projekter-/aktiviteter er ajour. 

b. Ved hjælp af Kontrolrapport 2 dannes der et udtræk, der viser mismatch mel-
lem hhv. formål på aktivitetsopsætning og på bogførte poster. Ud fra dette dan-
nes en central omposteringskladde, der bringer posterne i harmoni med aktivi-
tetens nyeste formålsopsætning 

• Til omposteringen er der oprettet nye sagskladdenavne, så posterne får 
samme bilagsserie. Kladderne hedder FORMAAL, og bilagsserien får 
startbogstaverne FROMP; sagskladde vedr. rettelser på ressourceni-
veau hedder FROMPA og sagsfinanskladde vedr. rettelser på artskon-
toniveau hedder FROMPB. 

• Omposteringskladden og udtræk fra rapporten sendes til OMPARKIV 
og mailen arkiveres i workzone.  

c. Omposteringskladden bogføres centralt ud fra følgende principper: 
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• Aktive projekter: Rettelse bogføres på de enkelte projekter. På hvert 

projekt bogføres to poster, der retter formålet år-til-dato, men i øvrigt 
går i nul. Rettelsen sker med antal -1 og 1 og på sumniveau – altså ikke 
med anførte timer eller på bilagsniveau. 

• Spærrede projekter: Her rettes bogførte poster som udgangspunkt ikke, 
jf. pkt. 1.1.a. 

• Udvalgte artskonti undtages (SLS-konti). Der rettes ikke på balance-
konti. 

 
Implikationer af skitseret løsning 
En aktivitet kan kun have ét rigtigt formål i regnskabsåret 
Løsningen indeholder en implicit forudsætning om, at når procestrin 1 og 2 er gennem-
ført, så er det den senest gældende projekt-/aktivitetsopsætning, der er facit som ”rig-
tigt” formål på bogførte poster i det pågældende år. Når regnskabsåret er slut, vil det 
altså ikke være muligt at have en aktivitet på et aktivt projekt, der i første halvår blev 
bogført som uddannelse og i andet halvår som forskning. Hvis der efter første halvår 
sker en rettelse på aktiviteten fra uddannelse til forskning, vil procestrin 2 sikre en om-
postering, således at al formål på aktiviteten er registreret som forskning når regnskabs-
året er slut. 
 
Poster med formål fra STADS og anlægsmodulet rettes til sagsopgavens opsætning 
Af systemtekniske årsager får poster, der genereres via STADS (på fx konto 118016 EVU 
– Efter-videreudd.) eller via anlægsmodulet (som afskrivningsposter på konto 203011) 
ikke nødvendigvis påført formålet fra sagsopgaven. I stedet bogføres de med et formål, 
der kommer fra opsætningen af STADS hhv. anlægsmodulet. Opsætningen i STADS er 
pt. sat op, så posterne får formål 1, mens opsætningen i anlægsmodulet har en manuel 
opsætning af formål pr. sag/sagsopgave. Derfor er der en risiko for, at poster som dan-
nes fra disse systemer afviger fra sagsopgaven på projektet. Disse poster vil blive ompo-
steret til sagsopgavens formål jf. ovenstående procedure. 
 
Omposteringer på SLS-konti foretages ikke, da disse er spærret for almindelig bogfø-
ring. Disse vil evt. blive rettet til årsafslutningen.  
 
Antal timer på ressourcer rettes med antal 1, hvilket medfører at bogførte timer ikke 
flyttes fra det forkerte formål. Dette fordi rettelserne sker på sumniveau og ikke på post-
niveau. På det tidsregistrerende område kan der være behov for at rette timerne, men 
dette gøres på nuværende tidspunkt ikke via denne proces, men lokalt på Tech. 
 
3. Dokumentation af rettelser 
Rettelser i 2021 arkiveres på Workzone sag 2021-0242453 
Der oprettes tilsvarende, nye sager fra 2022. 
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Ud fra Kontrolrapport2 udarbejdes en kladde, som bruges til bogføring. Denne kladde 
skal evt. modificeres ud fra ovenstående implikationer. Kladden gemmes som alminde-
lig Excel fil og der laves tilpasninger i en ny fane, sådan at oprindelig kladde og modifi-
ceret kladde fremgår. Denne dokumentation samt sagsfinanskladde og finansjournal 
sendes til OMPARKIV. Mailen til denne journaliseres på sagen. Herunder opsummeret: 
 

1. Mail til OMPARKIV med følgende bilag: 
a. Sagsfinanskladde 
b. Finansjournal 
c. Dokumentation for omposteringer i form af kladdemateriale beskrevet 

ovenfor. 
 
 
 
Observationsliste – mulig, fremtidig implementering: 
 
Projekter og aktiviteter oprettet med afvigende formål.  

• DR-regler 
• Artskonto-regler 
• UFM-konti 

 
Yderligere tjeks: 

• Delregnskaber (tag dialog med projektenheden) 
• Stedkoder 

 
Udvidelser til rapporter: 

• Kontrolrapport 1 – inkludering af afsluttede projekter/projekter der ikke har 
bogførte poster? 
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