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Referat af 6. møde i Teknisk Referencegruppe 

Fælles Kontoplan  

 Tirsdag, den 12. maj 2020, kl. 14:00 - 16:00 

 Skype 

 
Deltagere 

 Medlemmer af den tekniske referencegruppe 

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, KU  

Økonomichef Jannik Søndergård, ITU 

Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen, AAA 

Økonomichef Torben Buch, UC Syd 

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou, VIA UC 

Ressourcechef Karin Slumstrup, EAMV 

Regnskabschef Linda Hansen, FMS 

Fuldmægtig Andreas Kofoed Sørensen, Økonomistyrelsen 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

Kontorchef Nicolai Ebsen (projektejer) 

Chefkonsulent Kirsten Zachariassen (projektleder) 

Chefkonsulent Helene Langager (projektmedarbejder) 

Fuldmægtig Karen Kolbye (projektmedarbejder) 

Fuldmægtig Mads Falkenfleth Jensen (projektmedarbejder) 

Afbud 

Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen, Økonomistyrelsen 

 

  



 

Dagsordenspunkter: 

 

1. Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU  

2. Status på projektet og gennemgang af forløb for 2020 (Orienteringspunkt) 

3. Kontering af overhead (Drøftelsespunkt)  

4. Tilføjet punkt: Hvad bruges TRG-møderne til (Drøftelsespunkt)  

5. Eventuelt 

 

Referat 

 

Punkt 1. Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU 

Punkt 4 ”Hvad bruges TRG-møderne til” blev tilføjet, og dagsordenen blev godkendt. 

Nicolai fortæller at projektgruppen har været optimistiske i planlægningen, og at omstæn-

dighederne med covid-19 yderligere har medvirket til at TRG først er blevet indkaldt i 

maj måned. 

------------------------------------------------------------- 

Punkt 2. Kort gennemgang af forløbet siden 4. TRG møde (Orienteringspunkt) 

Kirsten fortæller at projektgruppen i foråret 2020 har arbejdet med overhead, delregnska-

ber, rapporteringsløsninger samt formålsfordelinger.  

Det forventes at principper for fordelinger uden for regnskabet udarbejdes i efteråret 2020 

samt i foråret 2021. 

Implementeringen er foregået på nu syv institutioner, som projektgruppen har afholdt mø-

der med i starten af år 2020, og der er desuden afholdt møder med flere af de institutio-

ner der overgår til fælles kontoplan i bølge 2, dvs. i 2021. 

SIU har ambitioner om at opprioritere videndeling i projektet, men situationen med covid-

19 forhindrer at samle sektoren fysisk, og nogle ting giver mindre mening at gøre on-

line. Der er afholdt et enkelt ERFA-møde for ca. 70 deltagere med oplæg fra KP, DTU, 

PHA og SIMAC om processen med implementering af fælles kontoplan. 

SIU planlægger at udsende en liste om alle VEU-uddannelser (akademi-, diplom- og ma-

ster-uddannelser). Delformålene på øvrige formål kommer efter det igangværende ar-

bejde. 



 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 3. Kontering af overhead (Drøftelsespunkt) 

Helene Langager (SIU) præsenterede vejledningen til kontering af overhead (bilag 3) 

Der var generelt positive tilkendegivelser om vejledningen, herunder at den er metodisk 

gennemarbejdet og har gode eksempler. Det er fint med opdeling mellem obligatorisk 

og frivillig del. 

OES rejste to mindre punkter til afklaring. Andreas Kofoed Sørensen (OES) bemærkede, 

at der var mindre uoverensstemmelse med ØAV’en. Herunder vedrørende anvendel-

sen af 1808/1809 til ompostering mellem delregnskaber og anvendelse af standard-

konto 22 i stedet for 33/43. Det blev aftalt at dette drøftes med kontoret for statsregn-

skab.  

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 4. Tilføjet punkt: hvad bruges TRG-møderne til (Drøftelsespunkt) 

Det blev drøftet hvordan TRG-møderne bruges fremadrettet. Institutionsrepræsentanterne 

efterspurgte en plan for hvad SIU planlægger at TRG skal arbejde med i efteråret, samt 

mere inddragelse. Det kan være besværligt for institutionerne at ændre opsætning af 

registreringsrammen, og derfor blev der udtrykt et ønske om realistiske tidsplaner. 

SIU planlægger at der afholdes et møde om positivlisten i juni, samt to møder i efteråret. 

SIU modtager gerne input både generelt og til dagsordenerne for de nævnte møder 

specifikt.  

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 5. Evaluering af møderne i 2019 (Orienteringspunkt) 

Ingen bemærkninger. 

 

Næste møde 

 Ultimo august – præcis dato findes i august. 
o Oprindeligt planlagt d. 8. juni 2020 kl. 10.00 – 13.00 

 
 



 

 

Dagsorden for 6. møde i Teknisk Referencegruppe 

Fælles Kontoplan  

 Tirsdag, den 12. maj 2020, kl. 14 - 16 

 Skype 

 
Deltagere 

 Medlemmer af den tekniske referencegruppe 

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, KU  

Økonomichef Jannik Søndergård, ITU 

Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen, AAA 

Økonomichef Torben Buch, UC Syd 

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou, VIA UC 

Ressourcechef Karin Slumstrup, EAMV 

Regnskabschef Linda Hansen, FMS 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

Kontorchef Nicolai Ebsen (projektejer) 

Chefkonsulent Kirsten Zachariassen (projektleder) 

Chefkonsulent Helene Langager (projektmedarbejder) 

Fuldmægtig Karen Kolbye (projektmedarbejder) 

Fuldmægtig Mads Falkenfleth Jensen (projektmedarbejder) 

Studentermedhjælper Gorm Villads Jørholt 

Studentermedhjælper Caroline Thoby 

 

 

  



 

 

Dagsordenspunkter: 

 

1. Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU  

2. Kort gennemgang af forløbet siden 4. TRG møde (Orienteringspunkt) 

3. Konterings- og fordelingsvejledningen (Drøftelsespunkt)  

4. Formålsfordeling (Orienteringspunkt)  

5. Planlagt forløb i 2020 (Orienteringspunkt) 

6. Eventuelt 

 

Vejledning til dagsordenen 

 

Punkt 1. Velkomst og introduktion v/Nicolai Ebsen, SIU 

 Velkomst og introduktion 

Bilag 

Bilag 1. Referat af møde med den tekniske referencegruppe den 16. december 2019 

------------------------------------------------------------- 

Punkt 2. Status for arbejdet med Fælles Kontoplan (Orienteringspunkt) 

 Institutionernes arbejde med implementering af den fælles kontoplan 

 Konterings- og fordelingsvejledningen  

Bilag 

Bilag 2. Konterings- og fordelingsvejledningen for 2020 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 3. Konterings- og fordelingsvejledningen (Drøftelsespunkt) 

 Tilskud samt projekt og forskningsindtægter, specifikt anvendelse af indtægts- og 

udgiftskonti 31 og 34. 

 Intern fordeling af omkostninger og indtægter 

 Behandling af abonnementer og licenser  

 Fælles driftsomkostninger 

 Behandling af IT-omkostninger ift. formålsdimensionen. 

------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

Punkt 4. Formålsfordeling (Orienteringspunkt) 

 Formålsfordeling; gennemgang af kapitel 6 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 5. Planlagt forløb i 2020 (Orienteringspunkt) 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 6.  Eventuelt 

 



 

Referat af 5. møde i Teknisk Referencegruppe 

Fælles Kontoplan  

 Mandag, den 16. december 2019, kl. 09:30 - 13:30 

 SIU, Bredgade 40, 1260 København K 

 
Deltagere 

 Medlemmer af den tekniske referencegruppe 

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, KU  

Økonomichef Jannik Søndergård, ITU 

Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen, AAA 

Økonomichef Torben Buch, UC Syd 

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou, VIA UC 

Ressourcechef Karin Slumstrup, EAMV 

Regnskabschef Linda Hansen, FMS 

Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen, Moderniseringsstyrelsen 

Specialkonsulent Asbjørn Andersen Tranegaard, Moderniseringsstyrelsen 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

Kontorchef Nicolai Ebsen (projektejer) 

Chefkonsulent Kirsten Zachariassen (projektleder) 

Fuldmægtig Karen Kolbye (projektmedarbejder) 

Fuldmægtig Mads Falkenfleth Jensen (projektmedarbejder) 

Konsulent Ida Kimer-Jørgensen, Deloitte 

Studentermedhjælper Caroline Thoby 

 

 

  



 

Dagsordenspunkter: 

 

1. Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU  

2. Kort gennemgang af forløbet siden 4. TRG møde (Orienteringspunkt) 

3. Konterings- og fordelingsvejledningen (Drøftelsespunkt)  

4. Fælles Kontoplan i 2020 (Orienteringspunkt)  

5. Evaluering af møderne i 2019 (Orienteringspunkt) 

6. Eventuelt 

 

Referat 

 

Punkt 1. Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU 

Dagsordenen blev godkendt. 

Nicolai pointerer at TRG har været meget givtigt for projektet, og at forummet skal fort-

sætte i 2020. 

------------------------------------------------------------- 

Punkt 2. Kort gennemgang af forløbet siden 4. TRG møde (Orienteringspunkt) 

Projektgruppen har arbejdet intensivt med færdigskrivning af konterings- og fordelingsvej-

ledningen, som skal publiceres torsdag d. 19. december 2019. 

I skriveprocessen har projektgruppen ad flere høringsrunder modtaget sektorens bidrag 

samt inputs fra pilotinstitutionerne, KP og DTU. 

Der arbejdes på et pilot-paradigme og en revisions-instruks, som drøftes med pilotinstituti-

onen KP og som sendes til resten af sektoren i januar 2020. 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 3. Konterings- og fordelingsvejledningen (Drøftelsespunkt) 

a. Generelle kommentarer 

I 2020-KFV’en er der fortsat en række udeståender. Projektgruppen præsenterer på mødet en liste 

med eksempler på emner der bliver arbejdet videre med i det nye år. Listen er baseret på kom-

mentarer fra institutionerne, som projektgruppen modtog i den seneste høringsrunde af KFV’en. 



 

Omposteringer kan tage lang tid at lave i NavisionStat, og den simpleste måde at begrænse res-

sourcetrækket på, formodes at være ved at justere på hvor ofte man skal lave fordelinger. Det un-

dersøges i år 2020 om det er muligt. 

Projektgruppen fortæller at man tidligere har haft en ambition om at have en regnskabsmaskine i 

ministeriet, som skulle foretage fordelinger uden for regnskabet på vegne af institutionerne, men at 

en løsning først kan findes i år 2020. 

 

b. Formålsfordeling af samproduktion 

TRG drøftede kapitel 6 i 2020-KFV’en om ”Formålsfordeling”. Herunder blev det afklaret at man for 

så vidt muligt skal registrere alle posteringer løbende. Hvis en omkostning ikke kan henføres enty-

digt til et formål, skal der foretages en fordeling, som kan ske på 2 måder. Enten skal omkostnin-

gen henføres til et midlertidigt formål eller også skal der foretages en foreløbig fordeling på flere 

formål. I begge tilfælde skal fordelingen af omkostningen korrigeres før regnskabet lukkes.  

Det nye vedr. kapitel 6 i dette udkast, er, at der er fleksibilitet i valget af omkostningspuljer og for-

delingsnøgler, så fordelingerne laves mhp. på at sikre en retvisende og sammenlignelig opgørelse 

frem for en sammenlignelig metode. Der er lagt op til at man ikke vil skulle søge om dispensation 

for at anvende andre fordelingsnøgler end de af SIU foreslåede.  

Kontrollen af fordelingerne foretages af revisorerne, som modtager en instruks fra SIU, bl.a. med 

skærpet kontrol af formålsfordelingerne.  

Institutionerne reagerer positivt på udkastet til kapitel 6. 

 

c. Tilskud samt projekt og forskningsindtægter (art) 

Det blev drøftet at sagsmodulet i nogle tilfælde kan gøre det besværligt at håndtere bevillinger. In-

stitutionerne modtager ofte stamdata, som er lettere at håndtere udenfor sagsmodulet. Det skal un-

dersøges om man kan løse udfordringen i sagsmodulet. Institutionerne informerer om at Danske 

Universiteter har et indberetningskrav, som man bør forsøge at lave et match til. Projektgruppen 

arbejder videre med dette i 2020. 

 

d. Intern fordeling af omkostninger og indtægter (art) 



 

TRG drøfter administrationsbidrag og medfinansiering, hvor der nås enighed om at man ikke må 

tage indtægter fra virksomhedstype ”almindelig virksomhed” og flytte over til en anden virksom-

hedstype (fx DR95) hvor omkostningerne ligger. Det skal derfor præciseres at man i stedet skal 

flytte omkostningerne over til virksomhedstype ”almindelig virksomhed”. 

Moderniseringsstyrelsen har nogle krav om hvad man skal gøre når man flytter omkostninger mel-

lem virksomhedstyper, herunder vedr. anvendelse af fordelingsarter. Projektgruppen søger inputs 

til hvilke udfordringer det måtte give institutionerne. Institutionerne bemærker at fordelinger i res-

sourceregnskabet laves fra samme art til samme art, hvilket ikke er muligt hvis man flytter dem 

med fordelingsarter. Hvis de anvendes slører det transaktionssporet. 

SIU vil undersøge om sektoren må anvende konto 13 og 17 for at løse problemstillingen med at 

opdele løn og drift. Projektgruppen vil inddrage institutionerne i et udredningsarbejde i år 2020. 

 

e. Deltagerbetaling (art) 

TRG drøfter hvordan deltagerbetaling skal konteres på artsdimensionen. SIU påpeger at det skal 

tydeliggøres hvorvidt der er behov for én eller to arter, samt hvordan udlagt undervisning skal 

håndteres. Der er ingen input fra institutionerne til punktet. 

 

f. Behandling af abonnementer og licenser (art) 

TRG drøfter om alle abonnementer og licenser skal konteres på formål ”formidling og videnudveks-

ling”, eller om de skal fordeles mellem flere formål. Nogle institutioner betragter det som tilhørende 

bibliotekerne, som entydigt vedrører formål ”Generelle fællesomkostninger”, mens andre institutio-

nerne splitter det op afhængigt af hvem i organisationen der køber abonnementet. Der er behov for 

en fælles løsning, som projektgruppen vil udarbejde et oplæg til i år 2020. Angående licenser, ved-

rører de primært IT, som drøftes senere på mødet. 

 

g. Fælles driftsomkostninger (formål) 

TRG drøfter 2 typer fælles driftsomkostninger. Projektgruppen vil i år 2020 indhente flere eksem-

pler fra institutionerne. 

 

h. IT-omkostninger (formål) 



 

TRG drøfter om IT-omkostninger skal opdeles i infrastruktur, klientsystemer og specifikke 

systemer som fx studieadministration. SIU udarbejder et oplæg i 2020 til hvordan og i hvil-

ket omfang det er muligt at lave en ensrettet behandling af IT-omkostningerne (inkl. li-

censer) på tværs af sektoren. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 4. Fælles Kontoplan i 2020 (Orienteringspunkt) 

SIU informerer om de 2 fokuspunkter for projektgruppen i år 2020. Det første er at sikre et godt be-

redskab til at håndtere indvendinger fra sektoren og til at servicere institutionerne. Det andet er at 

udbygge KFV på de punkter hvor den er mangelfuld. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 5. Evaluering af møderne i 2019 (Orienteringspunkt) 

TRG drøfter mødeform, –forberedelse og –indhold af møderne i år 2019, samt hvordan møderne i 

år 2020 bedst kan tilrettelægges. Det bliver diskuteret at der skal være 4 møder i år 2020, evt. af 

en dags varighed. De forventes afholdt forskellige steder i landet langs toglinjen og inkl. frokost. 

Institutionerne bemærker at høringsrundernes deadlines har været for korte til at man har kunnet 

tage drøftelser med - og indhente bidrag fra resten af sektoren. Der forventes at blive afholdt flere 

workshops om konkrete emner i stedet for faste høringsrunder. Høringsrunderne afholdes kun om 

de vigtigste ting, med en fælles forventning om at det ikke er muligt at lave høringer om alt. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Punkt 6.  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Næste møde 

 Uge 10. Det præcise tidspunkt udmeldes af projektgruppen i starten af det nye år. 
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1. Fælles kontoplan for de 
videregående 
uddannelsesinstitutioner 
Om denne vejledning 

Vejledningen fastsætter regler for kontering- og fordeling af indtægter og omkostninger for de videregående 

uddannelsesinstitutioner under §19 (se bilag 1). Vejledningen er en udmøntning af anbefalingerne i 

’Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner’, 2018 (www.ufm.dk/faelles-

kontoplan) 

 

Formålet med vejledningen er at fastsætte retningslinjer for:  

- regnskabsregistrering af driftsposteringer på dimensionerne art, delregnskab, sted og formål jf. kap. 2-5. 

- metoder for fordeling, jf. kapitel 6 

- fordeling af driftsposteringer på faglige formål og delformål, jf. kapitel 7 og 8. 

- afrapportering af driftsposteringer og revision, jf. kapitel 9 og 10. 

 

Fælles Kontoplan finder anvendelse for driftsposteringer i institutionernes resultatopgørelser, dog forudsættes 

driftstilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ikke formålsfordelt. Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte anbefaler, at anvendelse af Fælles Kontoplan indtænkes i institutionernes posteringer på 

balancesiden. 

 

Vejledning offentliggøres årligt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte senest 1. oktober forud for 

regnskabsåret. For 2020 fastsættes vejledningen i løbet af efteråret 2019, og offentliggøres endeligt december 

2019.  

 

Vejledningen udvikles og udbygges i 2020 og 2021 i takt med at de videregående uddannelsesinstitutioner 

implementerer den fælles kontoplan med henblik på at imødekomme ovennævnte udvalgsrapports ambitioner om 

at den fælles kontoplan skal skabe størst mulig sammenlignelighed på tværs af institutionerne. 

 

Vejledningen erstatter følgende regelsæt, i takt med at de videregående uddannelsesinstitutioner implementerer 

den fælles kontoplan, efter aftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. 

 

- Vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger (2012)  

- Undervisningsministeriets konteringsinstruks – erhvervsakademier og professionshøjskoler (2017) 

 

http://www.ufm.dk/faelles-kontoplan
http://www.ufm.dk/faelles-kontoplan
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Generelt om regnskabsregistreringen 

De videregående uddannelsesinstitutioner skal løbende kontere omkostninger i regnskabssystemet på de fire 

dimensioner. Den enkelte institution kan vælge at anvende alias, projektstyring, præformålskontering eller andre 

dokumentérbare metoder mv. således, at konteringen sker efter de angivne retningslinjer.     

 

Med løbende registrering forstås registrering på de fire obligatoriske dimensioner på konteringstidspunktet eller 

indenfor samme finansperiode, for de omkostningstyper, hvor dette er muligt. For nærmere definerede 

omkostninger, herunder konkret definerede omkostninger til løn og drift, hvor fordelingen på formål ikke kendes på 

konteringstidspunktet (samproduktion) – kan der foretages anden periodevis kontering og fordeling end løbende. 

For uddybning henvises til vejledningens kapitel 6 om fordeling af samproduktion. 

 

Fordelingen til underliggende delformål kan ske uden for regnskabssystemet efter følgende trin:  

1. Fordeling af bygningsomkostninger på formål 1-6 efter nærmere fastsatte fælles fordelingsmetoder,  

2. Fordeling af generelle fællesomkostninger inkl. andel af bygningsomkostninger under trin 1 på formål 1-5 

efter nærmere fastsatte fælles fordelingsmetoder,  

3. Fordeling af totalomkostninger under formålene 1-5 til delformål under hvert af disse formål efter nærmere 

fastsatte fælles fordelingsmetoder 

 

Afrapportering 

Afrapportering skal ske digitalt samtidig med indrapportering af årsrapporter til Styrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte, jf. kap 10.  

 

Overgang fra nuværende kontering og registreringsramme til Fælles Kontoplan 

Vejledningen finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner implementerer 

den fælles kontoplan efter aftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Implementeringen af den 

fælles kontoplan sker i bølger, således at pilotinstitutioner for 2019 aflægger regnskab efter denne vejledning i fald 

dette er muligt, eller efter konkret aftale. De øvrige institutioner følger i 2020 og 2021 efter institutionsspecifikke 

implementeringsplaner og efter aftale med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.  

 

Den enkelte institution er selv ansvarlig for implementering af den Fælles Kontoplan, med de krav der er beskrevet 

i nærværende vejledning. Der henvises til ’Værktøjskassen’ på www.ufm.dk/faelles-kontoplan/vaerktojskassen for 

understøttelse af de enkelte faser i implementeringsprocessen.  

 

Overgangen til Fælles Kontoplan for de 34 videregående uddannelsesinstitutioner under §19 i perioden 2019-2021 

aftales separat mellem den enkelte institution og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Styrelsen 

afholder kick-off møder, samt opfølgningsmøder med den enkelte institution forud for igangsættelse af 

implementeringen, hvor rammerne for implementeringen fastlægges.  

 

Styrelsen kan kontaktes på faelleskontoplan@ufm.dk 

 

http://www.ufm.dk/faelles-kontoplan/vaerktojskassen
mailto:faelleskontoplan@ufm.dk
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2. Art – statens kontoplan 

Institutionen skal løbende registrere driftsposteringer på artsdimensionen, der udgøres af statens kontoplan. 

Kravet om anvendelsen af statens kontoplan omfatter kun registreringer i resultatopgørelsen, men det anbefales at 

anvende kontoplanen for registreringer i balancen også. 

 

Statens kontoplan offentliggøres og vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen og den gældende version kan 

findes på: https://modst.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/ Af linket fremgår ligeledes den komplette 

konteringsvejledning for Statens Kontoplan. Nærværende kapitel indeholder dels et generelt afsnit om statens 

kontoplan og dels en specificering af anvendelsen af konkrete arter for de videregående uddannelsesinstitutioner 

under §19. I takt med implementeringen af den fælles kontoplan på institutionerne i 2020-2021 vil nedenstående 

specificering blive udvidet.  

 

2.1 Generelt om statens kontoplan 

Det er obligatorisk for de videregående uddannelsesinstitutioner at anvende statens kontoplan. Dog er det for tre 

institutioner, som ikke anvender Navision Stat, konkret aftalt med Styrelsen, at disse registrerer i henhold til en 

institutionskontoplan, som entydigt refererer til Statens kontoplan vha. en kontobro.  

 

Statens Kontoplan er bygget op om fire obligatoriske cifre, og omfatter både resultatopgørelse og balance. I tillæg 

til de fire obligatoriske cifre er det muligt at benytte yderligere institutionsspecifikke cifre (fri specifikation).  
 

Ciffer Anvendelse 

1.-2. ciffer Standardkonto: Dette niveau anvendes ved indrapportering til finansloven og afrapportering i statsregnskabet (for 

institutioner der indgår i statsregnskabet). Der vil på standardkontoniveauet være flere konti, der udelukkende 

anvendes ved budgetteringen. 

3. ciffer Specifikation: Dette niveau anvendes til en specifikation af den enkelte standardkonto. Eksempelvis vil varekøb på 

dette niveau blive opdelt på rejser og befordring, repræsentation osv.  

Dette niveau er enkelte steder anvendt til en forenkling af standardkontoplanen, således at forskellige nuværende 

standardkonti samles på andet ciffer og i stedet specificeres på tredje ciffer.  

4. ciffer Underspecifikation: Dette niveau anvendes til en yderligere specifikation. På visse beholdningsposter vil dette ciffer 

blive brugt til at håndtere registrering af forskellige hændelser (tilgang, afgang, nedskrivning, etc.) 

5.-10. ciffer Fri specifikation: Dette niveau anvendes til fri specifikation. Det vil således være muligt at specificere i henhold til 

institutionsspecifikke behov.  

 
De videregående uddannelsesinstitutioner skal årligt afrapportere på de fire første cifre. 
 

2.2 Specificering af anvendelsen af konkrete arter for de videregående uddannelsesinstitutioner  

Nedenfor følger vejledning til anvendelse af statens kontoplan på særlige områder. Områderne er udvalgt ud fra, 

hvor der er særlige forhold for de selvejende institutioner, og hvor der har været spørgsmål fra institutionerne. 

 

https://modst.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/
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Tilskud samt projekt- og forskningsindtægter 

Driftstilskud fra SIU skal indtægtsføres på 10.11.  

Andre tilskud, projektindtægter mv. indtægtsføres i takt med forbruget på standardkonto 31 (indtægter fra EU og 

øvrigt udland) og standardkonto 34 (indtægter fra danske bevillingsgivere).  

 

EU tilskud, der bevilges til institutioner i et partnerfællesskab konteres på standardkonto 31, uanset om 

institutionen er koordinator eller partner. Den enkelte institution konterer således sin andel, og samlet set skal det 

konterede EU-tilskud for alle deltagende institutioner tilsammen skal udgøre 100 pct. af tilskuddet.EU tilskud der 

bevilges gennem danske myndigheder konteres på konto 34.10.  

 

Når der flyttes omkostninger fra tilskudsfinansierede aktiviteter eller tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter til 

almindelig virksomhed jf, kap. 3, kan man enten ompostere via modposter på de artskonti, hvor indtægten eller 

omkostningen først er konteret, eller via 18.07, 18.08 og 18.09 for lønomkostninger eller 22.07, 22.08 og 22.09 for 

driftsomkostninger.  

 

Samme princip gælder hvis man flytter omkostninger fra tilskudsfinansieret aktiviteter eller tilskudsfinansieret 

forskningsaktiviteter til almindelige virksomhed ifm. medfinansiering, således at projektomkostninger afholdes 

under den almindelige virksomhed som medfinansiering.  

 

Driftstilskud 

For de institutioner der ønsker at ompostere fx taxametertilskud mellem steder eller formål kan dette gøres via 

artskonto 10.11. Eksempelvis ved at bruge den fri specifikation til at lave konti, hvorfra man hhv. sender midler ud 

fra og modtager på. 

 

Flytning af løn 

Til flytning af løn (interne omposteringer) anvendes kontiene 18.07, 18.08 og 18.09. Dette gælder både, hvis der er 

tale om korrektioner af en initial fordeling af løn, og hvis der foretages en lønfordeling uden forudgående 

forhåndskontering i SLS.  

 

Deltagerbetaling 

Indtægter fra deltagerbetaling til efter- og videreuddannelse skal konteres på 13.11 (indtægter, alle afgifter og 

gebyrer). mens indtægter fra tilkøb (bøger mv.) og tilknyttede ydelser fx forplejning bogføres på 11.80. 

 

Indtægter fra udenlandske studerende, der betaler for ordinær uddannelse (udenlandske selvbetalere), og 

indtægter fra kommuners betaling for uddannelse under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats konteres ligeledes 

på konto 13.11. 

 

Kommercielle kurser betragtes som ”salg af varer, tjenester og leje”, som bogføres på konto 11.80. 

 

Eksterne oplægsholdere/konsulenter 

Eksterne oplægsholdere og lignende konteres ligesom konsulenter på konto 22.70 (Køb af tjenesteydelser i 

øvrigt).  

 

Annoncekøb 

[SIU udarbejder i 2020 et konkret forslag til anvendelse af en fri specifikation i statens kontoplan til opgørelse af 

annoncekøb]. 
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Intern fordeling af omkostninger og indtægter  

Institutionsintern handel er ikke omfattet af de statslige vejledninger, idet institutioner formelt set ikke handler med 

sig selv. Derfor må standardkonto 12 og 17 ikke anvendes. Intern handel er derimod formelt set et spørgsmål om, 

at institutionen omfordeler omkostninger og/eller indtægter på den enkelte institution i regnskabet. Dette gøres 

typisk via omposteringer på de faktiske artskonti, hvor udgiften er bogført, eller via kontiene 18.07, 18.08 og 18.09 

(for lønomkostninger) samt 22.07, 22.08 og 22.09 (for driftsomkostninger), hvor der er mulighed for at lave sum-

ompostering. Dog skal huslejeomkostninger ikke fordeles via fordelingskontiene, men skal som udgangspunkt altid 

fordeles via artskonti under standardkonto 16.  
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3. Virksomhedstype 
(delregnskab) 

Institutionen skal løbende registrere driftsposteringer på dimensionen virksomhedstype, som angiver typen af 

finansieringskilde. Dimensionen anvendes til at afskille de forskellige typer virksomhed, som de videregående 

uddannelsesinstitutioner, kan udføre, jf. Finansministeriets budgetvejledning: 

 

- Almindelig virksomhed  

- Indtægtsdækket virksomhed  

- Tilskudsfinansierede aktiviteter 

- Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter. 

 

Nedenfor defineres de fire ovenstående virksomhedstyper med udgangspunkt i Budgetvejledningen. 

  

Almindelig virksomhed 

Institutionslovgivningen for de videregående uddannelser definerer institutionernes formål. Foruden 

institutionernes kerneydelser (fx forskning og uddannelse) indebærer dette bl.a. bygninger og fysiske rammer, 

administration, ledelse mv. knyttet til kerneydelsen. Indtægterne under almindelig virksomhed udgøres primært af 

driftstilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, herunder aktivitetsbaserede tilskud, 

resultatbaserede tilskud (hhv. indtægtsført bevilling for statsinstitutioner). Den almindelige virksomhed kan i mindre 

omfang finansieres af øvrige indtægter, som opnås i forbindelse med udførelsen af kerneydelserne.  

 

Herudover kan der bl.a. være følgende indtægter (listen er ikke udtømmende): 

 Biblioteksgebyrer 

 Deltagerbetaling i forbindelse med karrieredage mv.  

 Deltagerbetaling åben uddannelse / eftervidere uddannelse  

 Donationer 

 Entreindtægter (museer mv.) 

 Finansielle indtægter 

 Gebyrer 

 Kantinesalg 

 Konferenceindtægter, seminarer, workshops, temadage, offentlige foredrag (ikke indtægtsdækket 

virksomhed) 

 Myndighedsbetjening 

 Notesalg og kompendier, fotokopier 

 Patentindtægter, indtægter fra licenser mv., royalties 

 Studieture, feltekskursioner 

 

Indtægtsdækket virksomhed 

Indtægtsdækket virksomhed er kommerciel aktivitet, hvor institutionerne sælger varer eller tjenesteydelser til en 

ekstern part (studerende, virksomheder, offentlige myndigheder mv.). Dvs. aktiviteter hvor institutionerne er i 
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konkurrence med private virksomheder. Reglerne for indtægtsdækket virksomhed fremgår af Finansministeriets 

Budgetvejledning afsnit 2.6.8. Det gælder bl.a., at: 

 

- Der må ikke for kredsen af aftagere bestå en pligt til at aftage de pågældende varer eller tjenesteydelser. 

- Institutionen skal kunne adskille den produktion af varer eller tjenesteydelser, der søges udført med 

indtægtsdækning, fra institutionens øvrige opgaver. 

- De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. 

 

Retsmedicin betragtes som indtægtsdækket virksomhed og kan evt. opgøres på et separat delregnskab under 

denne virksomhedstype. 

 

Styrelsen henviser i øvrigt til Moderniseringsstyrelsens vejledning om prisfastsættelse. 

 

Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Tilskudsfinansierede aktiviteter er ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære 

virksomhed og finansieres af indtægter. Som indtægter kan optages private gaver eller tilskud, indtægter i 

forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler mv. Reglerne for tilskudsfinansierede 

aktiviteter fremgår af Finansministeriets Budgetvejledning afsnit 2.6.9. 

 

Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 

Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter er ikke-kommercielle forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er naturlige 

udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter i form af tilskud. Som indtægter kan optages 

private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler 

mv. til forskning. Reglerne for tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter fremgår af Finansministeriets 

Budgetvejledning afsnit 2.6.10. 

 

Samarbejder, der omfatter flere virksomhedstyper 

Et samarbejde mellem institutionen og en ekstern part kan indeholde elementer af f.eks. både indtægtsdækket 

virksomhed og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.  I så fald skal de enkelte aktiviteter behandles efter de 

respektive retningslinjer for de forskellige typer virksomhed. Eksempelvis vil et samarbejde med en ekstern part, 

som indeholder både forskning og udvikling (tilskudsfinansierede aktiviteter) samt rådgivning (indtægtsdækket 

virksomhed), skulle behandles efter regler om hhv. tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter og indtægtsdækket 

virksomhed. Det vil være det konkrete grundlag for samarbejdet (projektbeskrivelse, ydelsesbeskrivelse, 

samarbejdsaftale, budget mv.), der lægges til grund for denne vurdering. 

 

Øvrigt om delregnskaber 

Oprettelse af nye delregnskaber 

Institutionen kan tildeles yderligere delregnskaber eller ændringer i eksisterende delregnskaber efter henvendelse 

til Moderniseringsstyrelsen. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte orienteres ved oprettelse eller 

ændring af nye delregnskaber. Samtlige delregnskaber skal oprettes under en af ovenstående virksomhedstyper.  

 

Lønbærende delregnskab 

Et lønbærende delregnskab er et betalingsdelregnskab, hvorfra der trækkes betalinger til kreditorer, såsom 

pensionskasser, A-skat mv. Det lønbærende delregnskab vil typisk være knyttet til et delregnskab under 

’almindelig virksomhed’. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte anbefaler, at det lønbærende 

delregnskab forblive på det eksisterende delregnskab – med mindre institutionerne i forbindelse med 

implementeringen af den Fælles Kontoplan opretter nye regnskaber.  
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4. Sted 

Dimensionen ’Sted’ udgør en entydig henvisning til det organisatoriske budgetansvar. Det er obligatorisk, at 

institutionerne løbende registrerer på dimensionen. Dimensionsværdierne fastsætter institutionen. 

 

[En mulig anvendelse af steddimensionen til at understøtte beregning af enhedsomkostninger undersøges af 

styrelsen i 2020]. 

 

Øvrige oplysninger (uden for regnskabet) 

Institutionen skal i forbindelse med den årlige regnskabsrapportering oplyse grupperinger af 

steddimensionsværdier svarende til eventuelle overordnede organisatoriske enheder, f.eks. fakulteter og 

institutter. Denne gruppering skal årligt videregives til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. 

 

Niveauinddelingen skal minimum ske i to niveauer og til budgetansvarsniveauet (regnskabsniveauet): 

 

Niveau 1 (x):  Hele institutionen 

Niveau 2 (x1, x2, …, xy): Divisionsniveau – f.eks. fakulteter, afdelinger eller lignende 

Niveau 3 (xy1, xy2, …, xyz): Den laveste relevante produktionsenhed med budgetansvar, hvor alle relevante data 

kan samles vedr. en indsats eller produktionsfaktor f.eks. institutniveau (regnskabsniveauet). 
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5. Formål  

Om formål 

Institutionen skal løbende bogføre i regnskabssystemet på de syv formål i formålsdimensionen, jf. kap. 6. 

 

De syv formål er:  

 

1. Uddannelse 

2. Forskning og udvikling 

3. Formidling og videnudveksling  

4. Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser  

5. Kostafdeling og kollegier 

6. Generelle fællesomkostninger  

7.  Bygninger og bygningsdrift  

 

Formål 1-4 er udledt af de formål, institutionerne har i henhold til institutionslovene. Formål 5 er udskilt 

som selvstændigt formål, fordi det er en separat virksomhed, der ikke kan henføres direkte 

til de øvrige formål og ikke optræder på alle institutioner. Formålene 6 og 7 er udskilt 

som særskilte formål, af hensyn til muligheden for at kunne udskille omkostninger til disse to formål i 

sammenligninger af institutionernes omkostninger til delformål. 

 

5.1 Uddannelse 

Formålet omfatter alle institutionens omkostninger og indtægter (sidstnævnte undtaget tilskud til almindelig 

virksomhed fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte) til uddannelsesaktiviteter. 

 

Uddannelsesaktiviteter der skal registreres på formålet følger nedenfor. Listen indeholder aktiviteter, der skal 

registreres på ’Formål 1. Uddannelse’. Det er ikke obligatorisk at registrere indtægter og omkostninger på 

delformål i institutionens økonomisystem, men hvis institutionen ønsker dette, skal styrelsens nummerstruktur for 

registrering af delformål anvendes. Listen er tilgængelig på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-

uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret. 

 

Uddannelsesaktiviteter: 

- Direkte omkostninger (og eventuelle indtægter) til uddannelse, herunder undervisning (incl. ph.d’ers 

undervisningsforpligtelse), eksamen, forberedelse, vejledning, censoromkostninger mv. i relation til 

følgende uddannelsesudbud: 

o Heltidsuddannelse: 

o Ordinære heltidsuddannelser. Det gælder både korte, mellemlange og lange videregående 

uddannelser. 

o EUD og EUV.  

o Gymnasiale uddannelser  

o propædeutik. 

o E-læringsudbud af heltidsuddannelser. 

 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret


 

 

 

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

o Efter- og videreuddannelse og øvrige kurser mv.: 

o Akademi-, diplom-, HD/ED- og masteruddannelser. 

o Udbud af enkeltfag fra de ordinære uddannelser (herunder tompladsordningen). 

o Fagspecifikke kurser.  

o Uregulerede kurser, herunder kurser gennemført som indtægtsdækket virksomhed og 

tilskudsfinansieret aktivitet.  

o AMU-kurser.  

 

- Omkostninger (og eventuelle indtægter) til administration i tilknytning til uddannelse, herunder 

studievejledning og studieadministration: 

o Administration og ledelse på alle organisatoriske niveauer, der sker i tilknytning til alle typer 

undervisningsaktivitet eller servicering af studerende, f.eks. studieadministration, 

internationalisering af uddannelse, stipendie- og legat administration, administration af øvrige 

tilskudsordninger vedr. uddannelse, koordination af uddannelse og den koordinerede tilmelding. 

o Udadrettet sagsbehandling vedrørende studerende, f.eks. indskrivning, eksamens- og 

lokaleadministration, studie- og fagbeskrivelser, studie- og erhvervsvejledning. 

o Administration i tilknytning til alle de forskellige typer uddannelse, inkl. administration af kurser 

udbudt som indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret aktivitet. 

o Promovering/markedsføring (inkl. åbent hus arrangementer) af uddannelse, planlægning af 

uddannelseskonferencer, overordnet planlægning og strategisk udvikling af uddannelser og 

økonomisk opfølgning på projekter vedr. uddannelse. Ansættelses- og bedømmelsesudvalg i 

relation til stillinger under formålet uddannelse. 
o IT-udstyr og systemer vedrørende uddannelse, når det entydigt og direkte kan henføres hertil. 

 

-  

 

5.2 Forskning og udvikling 

Formålet omfatter alle institutionens omkostninger og indtægter (sidstnævnte undtaget tilskud til almindelig 

virksomhed fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte) til forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter følger nedenfor. Listen indeholder aktiviteter, der skal registreres på ’Formål 2. 

Forskning og udvikling’. Det er ikke obligatorisk at registrere indtægter og omkostninger på delformål i 

institutionens økonomisystem, men hvis institutionen ønsker dette, skal styrelsens nummerstruktur for registrering 

af delformål anvendes. Listen er tilgængelig på UFM.dk [linket indsættes her]. 

 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter: 

 

- Direkte omkostninger og indtægter til forskning og udvikling, for både interne og eksterne midler: 

Forskning jf. OECD’s definition i forbindelse med Frascati-manualen:  

o Grundforskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny 

viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. 

o Anvendt forskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det formål at opnå ny viden 

og forståelse. Arbejdet er dog primært rettet mod bestemte anvendelsesområder. 

o Udviklingsarbejde: Systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem 

forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembruge nye eller væsentlig forbedrede 

materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 
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- Andet: 

o Kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

o Videnskabelig formidling af resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteter, f.eks. 

tidsskriftartikler, som ikke kan adskilles mellem formidling og forskning. 

o Den del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening, jf. formålet Myndighedsbetjening, 

rådgivning og øvrige ydelser, der vedrører sektorrelateret forskning. 

 

- Omkostninger og indtægter til administration i tilknytning til forskning og udvikling, herunder 

forskningssupport, fundraising mv.: 

o Administration og ledelse på alle organisatoriske niveauer, der sker i tilknytning til forsknings- og 

udviklingsaktiviteter eller serviceringen af forskerne. 

o Forskningsplanlægning og strategiudvikling, herunder seminarer, publikationer, fundraising mv. 

o Promovering af forskning og udvikling, planlægning af forsknings- og udviklingskonferencer. 

o Sekretariatsbistand, projektadministration (samarbejdsaftaler, EU-kontrakter m.m.) og 

økonomisk opfølgning på projekter (uanset om denne opgave organisatorisk varetages af en 

central økonomifunktion). 

o Ph.d. studienævnssekretær. 

o Administration af forskeruddannelse og forskerskoler. 

o Ansættelses- og bedømmelsesudvalg i relation til stillinger under formål 2. Forskning og 

udvikling. 

o IT-udstyr og systemer vedrørende forskning og udvikling, når det entydigt og direkte kan 

henføres hertil. 

 

5.3 Formidling og videnudveksling 

Formålet omfatter alle institutionens omkostninger og indtægter (sidstnævnte undtaget tilskud til almindelig 

virksomhed fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte) til formidling og videnudveksling. 

 

Aktiviteter vedrørende formidling og videnudveksling følger nedenfor. Listen indeholder aktiviteter, der skal 

registreres på ’Formål 3. Formidling og videnudveksling. Det er ikke obligatorisk at registrere indtægter og 

omkostninger på delformål i institutionens økonomisystem, men hvis institutionen ønsker dette, skal styrelsens 

nummerstruktur for registrering af delformål anvendes. Listen er tilgængelig på UFM.dk [linket indsættes her]. 

 

Aktiviteter vedrørende formidling og videnudveksling: 

 

- Museer og permanente samlinger, som hører under institutionen. 

- Biblioteker som hører under institutionen (inkl. national biblioteksservice) 

- Forlagsvirksomhed på institutionen. Formålet omfatter ikke den enkelte videnskabelige medarbejders 

publicering. 

- Center for Undervisningsmidler, i henhold til LBK nr. 879 af 08/08/2011.  

o Etablere og drive en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til 

undervisningsinstitutioner, sørge for information og yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. 

om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af 

undervisningsmidler til eget brug, samt kursusvirksomhed over for undervisningsinstitutioner 

m.fl. samt pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning til undervisningsinstitutionernes brug 

onlinekurser, e-læring mv. 
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- Teknologioverførsel (tech trans)  

o Patenter, rettigheder og kommerciel udnyttelse af egne produkter. Hertil undersøgelse af 

markedspotentiale sikring af rettigheder samt markedsføring af goder (materielle eller 

immaterielle), som helt eller delvist er resultatet af institutionens egen produktion. Herunder 

medtages ressourceforbrug til teknologioverførselsenheder. 

- Udstillingsvirksomhed 

o Afholdelse af udstillinger, som har midlertidig karakter, og som udspringer af andre enheder end 

museer og permanente samlinger. 

- Forskningens døgn 

- omkostninger og indtægter til administration i tilknytning til formidling og videnudveksling 

- IT-udstyr og systemer vedrørende formidling og videnudveksling, når det entydigt og direkte kan 

henføres hertil. 

 

Formålet omfatter således ikke den generelle formidling og videnudveksling, der sker gennem uddannelsen af 

studerende, forskningspublikationer o.l. og myndighedsrådgivning. Disse omkostninger opgøres på de respektive 

andre formål.  

 

5.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser  

Formålet omfatter alle institutionens omkostninger og indtægter (sidstnævnte undtaget tilskud til almindelig 

virksomhed fra Styrelsen og Institutioner og Uddannelsesstøtte) til myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige 

ydelser. 

 

Aktiviteter vedrørende myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser følger nedenfor. Listen indeholder 

aktiviteter, der skal registreres på ’Formål 4. Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser’. Det er ikke 

obligatorisk at registrere indtægter og omkostninger på delformål i institutionens økonomisystem, men hvis 

institutionen ønsker dette, skal styrelsens nummerstruktur for registrering af delformål anvendes. Listen er 

tilgængelig på UFM.dk [linket indsættes her]. 

 

Aktiviteter i relation til myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser: 

 

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter omkostninger til myndighedsbetjeningsopgaver, som 

fremgår af finansloven.   

o For myndighedsbetjeningen gælder, at aktiviteten udføres på baggrund af en rammeaftale med 

et fagministerium, samt på baggrund af hertil knyttede tillægsaftaler (ekskl. IDV) med samme 

fagministerium, når tillægsaftalens indhold og dokumentation knytter sig specifikt til en 

forlængelse af det arbejde, der ligger i rammeaftalen. Den sektorrelaterede forskning henføres 

til formål Forskning og udvikling. Bevillingerne er til følgende opgaver: 

 Folkesundhedsforhold 

 Skov- og landskabsopgaver 

 Ressource og samfundsøkonomi 

 Veterinærforhold 

 Fødevarer og kemi 

 Fiskeri og akvakultur 

 Miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet 

 Natur og vand 

 Luft, emissioner og risikovurdering 

 Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd 
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 Arktisforhold 

 Planteproduktion  

 Husdyrproduktion 

 Transportforskning 

 Byggede miljø 

 Geodæsi 

o Retsmedicin omfatter de for retsvæsenet mv. særlige opgaver, som er henlagt til visse 

universiteters retsmedicinske institutter, jf. bekendtgørelse om retsmedicinske institutter ved 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet (BEK nr. 970 af 

25/09/2009). Det bemærkes, at omkostninger relateret til uddannelse samt forskning og 

udvikling i relation til retsmedicin henføres til disse formål. 

- Rådgivning og øvrige ydelser 

o Rådgivning og øvrige ydelser omfatter rådgivning af myndigheder, der ikke er henholdsvis 

forskningsbaseret myndighedsbetjening eller retsmedicin. På universitetsområdet omfatter det 

således den del af forskningsbaserede aktiviteter såsom faglig rådgivning i traditionel forstand 

(udredninger, notater, deltagelse i kommissionsarbejde og faglige udvalg mv.) og en række 

faglige opgaver som monitorering, laboratorieanalyser, risikoanalyser, dataaktiviteter mv, som 

ikke er en del af den egentlige forskningsbaserede myndighedsbetjening. Bemærk, at 

omkostninger til ’rådgivning og øvrige ydelser’ omfatter udelukkende rådgivning af myndigheder. 

Omkostninger til rådgivning af offentlige institutioner, fx kommuner, og private virksomheder 

fordeles på de resterende, respektive formål. Uanset formålsfordeling betragtes rådgivning og 

øvrige ydelser som indtægtsdækket virksomhed. 

- Administrative omkostninger i tilknytning til myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser: 

o Administration og ledelse på alle organisatoriske niveauer, der sker i tilknytning til 

myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser. 

o Promovering af aktiviteter under formål 4. Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 

o Økonomisk opfølgning på projekter inden for formål 4. Myndighedsbetjening, rådgivning og 

øvrige ydelser. 

o Ansættelses- og bedømmelsesudvalg i relation til stillinger under formål 4. 

Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 

o IT-udstyr og systemer vedrørende myndighedsbetjening, når det entydigt og direkte kan 

henføres hertil. 

 

5.5 Kostafdelinger og kollegier  

Formålet omfatter alle institutionens omkostninger og indtægter (sidstnævnte undtaget tilskud til almindelig 

virksomhed fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte) til kostafdeling og kollegier, som institutionerne jf. 

relevant lovgivning herom har hjemmel til at afholde. 

 

Aktiviteter vedrørende kostafdelinger og kollegier følger nedenfor. Listen indeholder aktiviteter, der skal registreres 

på ’Formål 5. Kostafdelinger og kollegier’. Det er ikke obligatorisk at registrere indtægter og omkostninger på 

delformål i institutionens økonomisystem, men hvis institutionen ønsker dette, skal styrelsens nummerstruktur for 

registrering af delformål anvendes. Listen er tilgængelig på UFM.dk [linket indsættes her]. 
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Aktiviteter vedrørende kostafdelinger og kollegier: 

 

- Omkostninger til kostafdeling og kollegier 

o Bygninger mv., som institutionerne stiller til rådighed for studerende i form af kostafdelinger eller 

kollegier 

o Udgifter til tilsyn, kost, inventar mv. 

- Administration af kostafdeling og kollegier  

o Administration og ledelse på alle organisatoriske niveauer, der sker i tilknytning til kostafdeling 

og kollegier 

o Promovering af aktiviteter  

o IT-udstyr og systemer vedrørende kostafdeling og kollegier, når det entydigt og direkte kan 

henføres hertil. 

 

5.6 Generelle fællesomkostninger 

Formålet ’Generelle fællesomkostninger’ er omkostninger, som vedrører hele institutionen.  

 

Generelle fællesomkostninger kan opdeles i to typer omkostninger:  

 

- Løn til generel ledelse og støttefunktioner.  

- Fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse samt driftsomkostninger for 

støttefunktioner. 

 

Identifikationen af generelle fællesomkostninger skal ske efter et princip om funktion (frem for placering). 

Funktioner, der vedrører hele institutionen uanset funktionens fysiske og organisatoriske placering, er generelle 

fællesomkostninger. I de tilfælde, hvor administrativt personale både varetager opgaver vedrørende hele 

institutionen såvel som opgaver, der kan henføres de faglige formål, skal lønomkostningerne fordeles mellem hhv. 

generelle fællesomkostninger og de respektive faglige formål.  

 

En ikke-udtømmende liste over aktiviteter vedrørende generelle fællesomkostninger følger nedenfor. Listen 

indeholder aktiviteter, der skal registreres på ’Formål 6. Generelle fællesomkostninger’.  

 

Generel ledelse 

Alle ledelsesniveauer med tværgående ledelses- eller personalemæssigt ansvar, uanset hvilke opgaver de 

underliggende enheder varetager, betragtes som generel ledelse. Generel ledelse omfatter lønomkostninger i 

forbindelse med den overordnede styring og ledelse af institutionen. Udfører en leder andre opgaver end ledelse 

kan en forholdsmæssig andel af lederens løn føres under det konkrete formål, fx undervisning. I praksis omfattes 

følgende stillinger i udgangspunktet som en del af institutionens generelle ledelse, ud over bestyrelsen: 

 

- Universiteter: 

o Rektor, prorektor og universitetsdirektør 

o Dekan, prodekaner og fakultetsdirektører 

o Institutledere, [viceinstitutleder] og institutadministrationschefer 

- Professionshøjskoler: 

o Rektor, prorektor, direktører 

o Dekan 

o Institutledere/chef, centerchefer 
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- Erhvervsakademier: 

o Rektor, uddannelsesdirektør, ressourcedirektør 

o Uddannelseschefer 

- Maritime institutioner 

o Rektor, direktør, studierektor 

- Kunstneriske institutioner 

o Rektor, prorektor 

o Institutledere 

 

Ledelse på enheder, dvs. faglig ledelse, som direkte kan henføres til et fagligt formål, henføres hertil.  

 

Støttefunktioner 

Støttefunktioner omfatter lønomkostninger for medarbejdere, som udgør fællesfunktioner og udfører 

støttefunktionsopgaver vedrørende institutionens overordnede ledelse og drift. Støttefunktioner omfatter desuden 

lønomkostninger for medarbejdere, der fungerer som støttefunktion for institutionens generelle ledelse 

(stabsenheder), herunder kontorchefer for støttefunktioner, fx økonomifunktion eller HR-funktion.  

 

Følgende stillinger indgår som en del af institutionens stabsenheder for den generelle ledelse: 

 Ledelsessekretærer 

 Direktionssekretærer 

 Pressemedarbejdere 

 Medarbejdere i ledelsessekretariatet inkl. Sekretariatschef 

 Økonomimedarbejdere 

 HR-medarbejdere 

 Chefer for økonomi- og HR-funktioner 

Servicefunktioner 

Servicefunktioner udfører overordnede serviceopgaver som for eksempel mødeservice, reception mv. De kan 

derfor ikke henføres direkte til et fagligt formål. Ansatte i servicefunktioner omfatter: 

 Receptionister 

 Mødeservice og kantinemedarbejdere 

 IT-support 

 Indkøb 

 Kommunikation 

 Rejse- og personaleadministration 

 Arkiv og journalisering 

 Revision (institutionsrevisor)  

 

Fælles driftsomkostninger 

Formålet omfatter endvidere fælles driftsomkostninger til kontorhold, IT og øvrig administration (dvs. fælles 

driftsomkostninger som ikke vedrører institutionens fysiske rammer, da disse henføres til bygningsomkostninger). 

Driftsomkostninger for generel ledelse og støttefunktioner omfatter eksempelvis omkostninger til rejser samt kurser 

og konferencer for den generelle ledelse og støttefunktionerne.  

 

Særlige forhold 

Administrative fællesfunktioner, der udføres for andre skal ligeledes bogføres under formål 6. Der kan nævnes 

følgende eksempler på administrative fællesfunktioner: 

Se i øvrigt bilag 3, eksempel 1 om bogføring af administrative fællesskaber. 
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 ØSS-samarbejdet på universiteterne 

 Danmarks Tekniske Universitets varetagelse af administrative funktioner for DeIC 

 Danmarks Tekniske Universitets modtagelse af tilskud hhv. afholdelse af omkostninger til Danske 

Universiteter 

 SDC-sekretariatet ved Aarhus Universitet 

 Sekretariatsfunktioner for ph.d.-rådet vedrørende uddannelsesforskning  

 

Ikke omfattet af formålet 

Den formålsrettede administration – studieadministration, administration af forskning og udvikling mv. – er ikke 

omfattet af de generelle fællesomkostninger, men registreres på det pågældende faglige formål, jf. formål 1-5.  

 

Bygningsomkostninger er ikke en del af generelle fællesomkostninger, men opgøres særskilt under formål 

bygninger og bygningsdrift, jf. også nedenstående afsnit 5.7. Ligeledes omfattes omkostninger til vedligeholdelse 

af institutionens fysiske rammer, inkl. husleje, vand, varme, el mv., ikke af de generelle fællesomkostninger, men 

registreres på formål 7 Bygninger og bygningsdrift. 

 

5.7 Bygninger og bygningsdrift  

Definition  

Formålet ’Bygninger og bygningsdrift’ omfatter omkostninger knyttet direkte til en bygning eller den løbende drift 

og vedligeholdelse af denne, dvs. alle typer af omkostninger, der skal til for at drive institutionens bygninger. Det 

kan f.eks. være husleje, afskrivning, forrentning af lån, vand, varme, vedligeholdelse, rengøring, løn til 

medarbejdere der arbejder med drift af bygninger, facility management mv.  

 

Under bygningsformålet indgår nagelfast inventar og udstyr, samt ikke nagelfast inventar som bunkes ved indkøb 

og afskrives over levetiden. Herudover indgår al ikke nagelfast inventar som indkøbes i forbindelse med 

nyindretning. 

 

Ikke-nagelfast investering indgår under Generelle fællesomkostninger (formål 6), med mindre disse direkte kan 

henføres til et fagligt formål. 

 

Aktiviteter vedrørende bygninger og bygningsdrift beskrives nedenfor. Listen indeholder aktiviteter, der skal 

registreres på ’Formål 7. Bygninger og bygningsdrift’.  

 

Registrering på bygninger og bygningsdrift 

På formål ”Bygninger og bygningsdrift” registreres løbende alle omkostninger knyttet direkte til en bygning eller 

den løbende drift og vedligehold af denne. Det kan eksempelvis være: 

 

Omkostninger vedrørende bygningsdrift og service 

 Centrale omkostninger: Eksempelvis tilsyn, energi, varme, vand, renovation, ventilation, nødstrøms- og 

brandslukningsanlæg og øvrige installationer, der kan betragtes som en del af bygningen. Dette er 

eksempelvis kabler, krydsfelter, særlige installationer i serverrum og andre passive dele af IT-netværk og 

telefonsystem. 

 Vagttjeneste, adgangskontrol, overvågning, fælles budtjeneste, snerydning, betjente, skiltning, 

beredskabsvedligehold, gartnerarbejde, vask af arbejdstøj og gardiner. Pasning og styring af ejendomme, 

lokaler, materiel, anlæg, inventar og service. 

  Øvrige bygningsdrift og service. 
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Omkostninger vedrørende husleje og ejendomsskatter, samt afskrivninger 

  Huslejeomkostninger 

  Ejendomsskatter 

  Afskrivninger på bygninger 

  Afskrivninger på anlæg og installationer vedrørende bygningerne 

Omkostninger vedrørende vedligeholdelse og mindre byggearbejder 

 Løn og drift til håndværkere (interne og eksterne) og materiale ved vedligehold af egne og lejede 

bygninger. Indvendigt vedligehold af vægge, døre, gulve, inventar mv.  

 Udvendig vedligeholdelse af facader, vinduer og tag samt vedligehold af terræn (f.eks. parkeringsanlæg).  

 Vedligeholdelse af tekniske fællesanlæg som varmeanlæg og elektriske anlæg, henføres til dette formål. 

Øvrige omkostninger vedrørende bygninger 

 Omkostninger til bygningsrådgivning fx ingeniører og arkitekter el. lign. 

 

Fremleje 

Formålet omfatter indtægter i forbindelse med fremleje, herunder gæsteboliger.  

 

Finansielle bygningsomkostninger 

Formålet omfatter renter, bidrag og kurstab fra tinglyst gæld i fast ejendom (prioritetsgæld) optaget med henblik på 

finansiering af bygninger, inkl. af vedligehold og forbedringer. Som prioritetsgæld anses både gæld til 

realkreditinstitut, pengeinstitut eller andet. 

 

Ikke omfattet af formålet 

Formålet ”Bygninger og bygningsdrift” omfatter ikke udstyr og infrastruktur der direkte kan henføres til et fagligt 

formål jf. formål 1-5. 

 

Formålet omfatter endvidere ikke fælles driftsomkostninger til kontorhold, IT og øvrig administration, dvs. fælles 

driftsomkostninger som ikke vedrører institutionens fysiske rammer. Disse henføres til formål generelle 

fællesomkostninger. 
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6. Formålsfordeling 

Dette kapitel omhandler fordeling af omkostninger, der vedfører flere formål – samproduktion. For eksempel kan 

forskning være integreret med produktion af undervisningsmateriale, så det ved produktionstidspunktet ikke er 

muligt at henføre omkostningerne direkte til enten uddannelse eller forskning. Formålsfordelingen skal sikre en 

retvisende opdeling af omkostninger per formål, og herved skabe det bedst mulige udgangspunkt for at kunne lave 

sammenligninger på tværs af sektoren.  

 

Kapitlet indeholder beskrivelse af to metoder til fordeling af omkostninger til formål. Dernæst beskrives kravene til 

organiseringen af et midlertidigt fordelingsformål, og endeligt beskrives anbefalede fordelingsnøgler. 

 

6. 1 Kontering af omkostninger der vedrører flere formål 

Institutionerne skal løbende registrere indtægter og omkostninger på de fire obligatoriske dimensioner.  

- Hvis indtægten eller omkostningen entydigt kan henføres til et formål skal dette gøres.  

- I de tilfælde hvor en omkostning vedrører flere formål –  typiske eksempler er lønomkostninger for 

videnskabeligt personale på universiteterne samt visse driftsomkostninger – skal disse fordeles mellem de 

relevante formål.  

o Hvis al relevant information til den relevante fordelingsnøgle eksisterer på konteringstidspunktet, 

foretages en splitkontering.  

o Hvis fordelingen kan blive mere præcis ved at foretage fordelingen ud fra en opgørelse, der ikke er 

tilgængelig på konteringstidspunktet, foretages fordelingen, når den relevante opgørelse/nøgle er 

tilgængelig.  

 

En sådan senere fordelingen kan foretages efter følgende to metoder. 

 

Metode 1: Foreløbig placering på et eller flere hovedformål 

Denne metode er funderet på et princip om, at alle opgaver kommer ud af et hovedformål, men dele af 

omkostningerne understøtter et andet formål og skal derfor flyttes. På konteringstidspunktet placeres 

omkostningen på et eller flere af de syv formål, og senere fordeles det med en korrektion. Omkostningerne vil med 

denne metode være grupperet i en række omkostningspuljer på en anden dimension (fx delformål, projekt eller 

lignende), som anvendes til at udføre fordelingen mellem formålene. Mindst én gang årligt, og altid inden 

regnskabsårets afslutning, revurderes fordelingen ud fra den senest kendte information om årets forbrug på de 

relevante formål, og der foretages en korrektion af den oprindelige placering. 

 

Metode 2: Midlertidigt fordelingsformål 

En omkostning, der vedrører flere formål, kan på konteringstidspunktet konteres på ”formål 8” (midlertidigt 

fordelingsformål), til senere fordeling på de syv formål. Omkostninger konteret på formål 8 fordeles til de relevante 

formål, når den nødvendige information til de anvendte fordelingsnøgler foreligger. Formål 8 skal være tømt inden 

regnskabsåret lukkes. 

 

Konteringen på formål 8 skal organiseres i relevante omkostningspuljer – fx projekter, sager, steder eller 

artsgrupper, som danner grundlag for en retvisende fordeling af puljerne på de relevante formål.  
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Omkostningspuljerne kan enten organiseres direkte på formålsdimensionen, eller i en anden dimension (fx projekt, 

sag e.l.). Det skal kunne dokumenteres over for revisionen, at fordelingen på formål er sket på baggrund af 

relevante omkostningspuljer. 

 

6.2 Fastlæggelse af omkostningspuljer 

Grundlaget for at kunne udarbejde en fordeling er, at de omkostninger, der skal indgå i fordelingen er grupperet 

efter de centrale drivere for omkostningerne. Det kan fx være timer for lønnen eller forbrugsopgørelser for 

driftsudgifter. I både metode 1 og 2 vil det være centralt at få defineret omkostningspuljer, som kan knyttes op på 

forskellige drivere.  Det kan enten være arter eller aktiviteter, hvis institutionen allerede har en aktivitetsbaseret 

fordelingsmodel.  

 

Når institutionen fastlægger omkostningspuljer er det centralt, at fordelingen og dermed valg af omkostningspuljer 

afspejler formålet med fordelingen: at sikre den mest muligt retvisende opdeling af omkostninger per formål. Det vil 

sige, at definitionen af omkostningspuljer og nøgler skal tage udgangspunkt i, at man får grupperet og fordelt de 

omkostninger, der indgår i samproduktion, så den regnskabsmæssige fordeling bliver så tro mod forbruget på 

formål som muligt. Inden institutionen lægger sig fast på valg af omkostningspuljer, er det derfor væsentligt, at 

dette sker med henblik på at sikre den mest muligt retvisende regnskabsmæssige formålsfordeling af 

omkostningerne. 

 

6.3 Fordelingsnøgler 

Valg af fordelingsnøgler skal til hver en tid foretages ud fra en vurdering af hvilken nøgle, der sikrer den mest 

mulige retvisende fordeling.  

De anvendte nøgler vurderes herudover efter følgende fire kriterier: 

- Sporbarhed vurderes ift. hvordan omkostningerne fordeles, hvad grundlaget for fordelingen er, og hvordan 

dokumentationen er. 

- Datatilgængelighed vurderes ift. hvor let det vil være at understøtte den enkelte fordelingsnøgle med 

relevante data, herunder omfanget af vedligehold for fordelingsnøglen. 

- Ensartethed vurderes ift. hvor let det vil være at implementere fordelingsnøglen på tværs af sektoren. Vil de 

forskellige institutioner kunne opgøre nøglen på samme måde? 

- Styringsrelevans vurderes ift. fordelingsnøglens evne til at afspejle det reelle aktivitetstræk – det er fx bedre 

at basere fordelingsnøglen for laboratorieudgifter på det antal timer, et laboratorie faktisk anvendes af hver 

uddannelse, frem for fx på antal studerende på hver uddannelse. 

 

Vurdering af nøgler 

I de følgende afsnit gennemgås anbefalinger til valg af nøgler. Udgangspunktet er, at omkostningerne skal 

fordeles ud fra de enkelte formåls ressourcetræk – ideelt set ud fra forbrugsopgørelse (fx tidsforbrug, 

stykopgørelse mv. – afhængigt af omkostningsdriveren); i mangel af direkte forbrugsopgørelser kan trækket 

opgøres ud fra andre tilgængelige nøgler. Institutionerne skal have overvejet de anvendte nøglers kvalitet i forhold 

til en retvisende fordeling i forhold til de enkelte formåls ressourcetræk, og skal kunne dokumentere dette. 

 

Anbefalede nøgler til fordeling af løn 

Følgende fordelingsnøgler anbefales ved formålsfordeling af lønomkostninger: 

 
Fordelingsnøgle Definition Vurdering Begrundelse 

Tidsregistrering Sum af medarbejdernes registrerede timer 

per formål ● Tidsregistreringer afspejler den faktiske aktivitet, og 

tidsregistreringer er et stærkt datagrundlag. 
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Fordelingsnøgle Definition Vurdering Begrundelse 

Arbejdstidsnorm 

baseret på kontrakt 

Sum af medarbejdernes aftalebelagte timer 

per formål ◕ 
Stærkt transaktionsspor, men kræver løbende 

vedligehold for at give styringsrelevante registreringer. 

Lokal norm Gennemsnitlig norm for gruppe af 

medarbejdere på en lokal administrativ 

enhed (fx fakultet eller institut) 

◕ 
Stærkt transaktionsspor, men kræver løbende 

vedligehold for at give styringsrelevante registreringer. 

Sektornorm Gennemsnitlig norm for gruppe af 

medarbejdere for hele sektoren ◑ 
Hvis der ikke haves andre fordelingsnøgler, kan man 

anvende en sektornorm. Variationen mellem 

institutionerne gør den potentielt mindre retvisende end 

de øvrige nøgler. 

 

 

Anbefalede nøgler til fordeling af drift 

Følgende fordelingsnøgler anbefales ved formålsfordeling af driftsomkostninger:   

 
Fordelingsnøgle Definition Vurdering Begrundelse 

Identifikation af  

omkostnings-drivere 

Identifikation af hvad der driver en given 

omkostning. Fx antal medarbejdere, antal 

DNA-analyser, kørte KM, antal studerende 

ol. 

◕ 
Høj datavaliditet, afspejler ressourcetrækket på et givet 

formål, Afspejler præcist det enkelte formåls træk på 

ressourcen. Kræver løbende forbrugsregistrering 

Årsværksfordelinger Årsværksfordelinger 

◕ 
Transparent datagrundlag, men afspejler ikke 

nødvendigvis de faktiske omkostninger. Der kan i øvrigt 

være flere forskellige fordelingsnøgler her: TAP/VIP, 

VIP/ph.d. og TAP/VIP/ph.d. 

Lønsumsfordeling Antal lønkroner registreret på formål (inden 

fordeling) ◑ 
Høj datavaliditet, stærkt transaktionsspor, afspejler 

ressourcetrækket på et givet formål. Kræver, at der er 

styringsmæssig sammenhæng mellem størrelsen på 

lønnen og trækket på aktiviteten, hvilket sjældent fuldt 

er tilfældet. 
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7. Fordeling af formål 6 og 
7 uden for regnskabet 

[Udarbejdelsen af de fælles fordelingsmetoder for formål 6 og 7 uden for regnskabssystemet vil blive udviklet og 

præciseret i 2020 af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte].  



 

 

 

 

 

 

24 
 

 

 

 

 

8. Opgørelse af 
omkostninger på delformål  

Institutionen skal opgøre omkostninger under formål 1-5, på underliggende delformål. Dette kan enten gøres i eller 

uden for regnskabet. Hvis institutionen vælger at opgøre indtægter og omkostninger på delformål i 

regnskabssystemet, henvises til afsnit 8.1. Hvis institutionen vælger at opgøre indtægter og omkostninger på 

delformål uden for regnskabssystemet, henvises til afsnit 8.2.  

 

8.1 Opgørelse af omkostninger til delformål under hvert formål i regnskabssystemet 

Institutionerne kan efter eget ønske opgøre indtægter og omkostninger på delformål i regnskabssystemet ved 

løbende bogføringer eller ved fordelinger i regnskabssystemet. Fordelinger til delformål vil skulle følge 

principperne for fordeling af samproduktion, beskrevet i kapitel 6.  

 

Posteringer på formål 6 og 7 skal ikke afrapporteres på delformål, men fordeles til delformål på formål 1-5 jf, 

kapitel 7.  

 

Styrelsen opdaterer løbende listen over godkendte delformål på de fem faglige formål. Der er ikke krav om at den 

tilhørende nummerstruktur anvendes i institutionernes regnskabssystemer, men at denne anvendes i forbindelse 

med den årlige indrapportering til styrelsen jf. kapitel 10. 

 

Henvisning til de godkendte delformål fremgår nedenfor. 

  

Formål 1: Uddannelse 

Institutionens omkostninger til uddannelse skal årligt opgøres på enkeltuddannelser. Uddannelserne baseres på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsesregister, således at der sikres sammenhæng med de øvrige 

statistiske opgørelser på uddannelsesområdet. Således danner uddannelsesregistret grundlag for værdilisten for 

delformål under formål uddannelse. Listen med delformål inkl. nummerstruktur findes på UFM’s hjemmeside (se 

dette link).  

 

Formål 2-5 

[Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udarbejder en præcisering af fordeling på delformål med 

dertilhørende nummerstruktur i 2020].  

 

8.2 Opgørelse af omkostninger til delformål under hvert formål uden for regnskabssystemet 

Institutionerne kan efter eget ønske opgøre indtægter og omkostninger på delformål uden for regnskabssystemet, 

efter regnskabsårets afslutning. Udarbejdelsen af de fælles fordelingsmetoder for formål 6 og 7 uden for 

regnskabssystemet vil blive udviklet og præciseret i 2020 af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.  

Posteringer på formål 6 og 7 skal ikke opgøres på delformål, men fordeles til de formål 1-5 jf, kapitel 7.  

 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret
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Styrelsen opdaterer løbende listen over godkendte delformål på de fem faglige formål. Den tilhørende 

nummerstruktur skal anvendes i forbindelse med den årlige indrapportering til styrelsen jf. kapitel 10. 

 

Henvisning til de godkendte delformål fremgår nedenfor. 

  

Formål 1: Uddannelse 

Institutionens omkostninger til uddannelse skal årligt opgøres på enkeltuddannelser. Uddannelserne baseres på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsesregister, således at der sikres sammenhæng med de øvrige 

statistiske opgørelser på uddannelsesområdet. Således danner uddannelsesregistret grundlag for værdilisten for 

delformål under formål uddannelse. Listen med delformål inkl. nummerstruktur findes på UFM’s hjemmeside. (se 

dette link). 

 

Formål 2-5 

[Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udarbejder en præcisering af fordeling på delformål med 

dertilhørende nummerstruktur i 2020.]  

 

 
 

 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/faelles-kontoplan/konterings-og-fordelingsvejledningen/uddannelsesregistret
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9. Revision  

Kravene til institutionens regnskabsregistrering og fordelinger af driftsposteringer er omfattet af de til enhver tid 

gældende regler for institutionens regnskabsaflæggelse og revision, herunder Bekendtgørelse om statens 

regnskabsvæsen mv.” nr. 116 af 19. februar 2018, udstedt i medfør af ”Lov om statens regnskabsvæsen mv.” nr. 

131 af 28. marts 1984, med de krav til supplerende bilag til regnskabet, som fremgår af de sektorspecifikke 

bekendtgørelser om tilskud og revision. Regnskabsreglerne er i øvrigt nærmere specificeret i Finansministeriets 

Økonomisk- Administrative Vejledning ("ØAV'en"). Aflæggelse af årsregnskab sker i øvrigt efter de til enhver tid 

gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Rigsrevisor har ansvaret for revisionen af institutionerne. Rigsrevisor har indgået aftale med uddannelses- og 

forskningsministeren om at revisionsopgaven kan varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor 

en anden revisor (institutionsrevisor). Dette samarbejde er fastlagt i de såkaldte §9 aftaler.  

 

Uddannelses- og forskningsministeriet kan til enhver tid anmode om revisionserklæringer på særskilte 

indberetninger jf. gældende bekendtgørelse.  

 

Revisionsinstruks foreligger i udkast og udarbejdes endeligt januar 2020. 
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10. Rapportering 

Institutionerne afrapporterer én gang årligt, digitalt og samtidig med årsrapporten en opgørelse af driftsposteringer 

på de fire obligatoriske dimensioner, dvs. art, virksomhedstype, sted og formål. 

 

Afrapporteringen omfatter: 

 Den anvendte registreringsramme for regnskabsåret for så vidt angår dimensionerne art, sted, 

virksomhedstype og evt. delformål. 

 Driftsposteringer aggregeret til alle anvendte kombinationer af dimensionsværdierne for art, sted, 

delregnskab og formål.  

 Evt. driftsomkostninger og driftsindtægter opgjort på delformål.  

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udarbejder præciseringen af afrapporteringsløsningen i 2020 

inden institutionerne skal aflægge afrapportering.  

 

Årsrapport 

Pilotparadigme for årsrapporten, samt vejledning, foreligger i udkast og udarbejdes endeligt januar 2020. 
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Bilag 1. Omfattede 
institutioner  

Universiteter 

Copenhagen Business School (CBS) 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 

IT-Universitet (ITU) 

Københavns Universitet (KU) 

Roskilde Universitet (RUC) 

Syddansk Universitet (SDU) 

Aalborg Universitet (AAU) 

Aarhus Universitet(AU) 

Kunstneriske uddannelser 

Arkitektskolen Aarhus (AAA) 

Designskolen Kolding (DSKD) 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 

Professionshøjskoler 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) 

Københavns Professionshøjskole (KP) 

University College Lillebælt (UCL) 

University College Nordjylland(UCN) 

Professionshøjskolen Absalon (UCSJ) 

University College Syddanmark (UCSYD) 

VIA University College (VIA) 

Erhvervsakademier 

Erhvervsakademi Dania (EADania) 

Erhvervsakademi Kolding (IBA) 

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) 

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) 

Erhvervsakademi SydVest (EASV) 

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) 

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (CPHBusiness) 

Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

Maritime 

Fredericia Maskinmesterskole (FMS) 

Marstal Navigationsskole (MARNAV) 

MARTEC (MARTEC) 

Maskinmesterskolen København (MSK) 

Skoleskibet Georg Stage (SGS) 

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) 

Svendborg Søfartsskole (SVESOEF) 

Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) 
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Bilag 2. Lovgrundlag  

Nærværende vejledning er udstedt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i henhold til 

[bekendtgørelse, jf. hjemmelsgrundlag nedenfor], og finder anvendelse på de videregående 

uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. bilag 1: 

- Universiteter, jf. Bekendtgørelse af lov om universiteter LBK nr 172 af 27/02/2018 

- Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, jf. Bekendtgørelse af lov om 

professionshøjskoler for videregående uddannelser LBK nr 152 af 27/02/2018, samt Bekendtgørelse af lov om 

medie- og journalisthøjskolen LBK nr. 154 af 27/02/2018  

- Erhvervsakademier, jf. Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr. 153 

af 27/02/2018 

- Maritime uddannelsesinstitutioner, jf. Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser LBK nr 164 af 27/02/2018 

- De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner LBK nr. 59 af 26/01/2015 

 

Hjemmelsgrundlag for bekendtgørelse om fælles kontoplan 

I forbindelse med indførelse af en fælles kontoplan er hjemmelsgrundlaget for krav om at 

uddannelsesinstitutionerne under § 19 anvender centralt definerede kontoplaner i regnskabsførelsen følgende: 

 

Universiteterne: 

Efter universitetslovens § 28, stk. 6, kan ministeren fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i 

overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Bestemmelsen er således en 

hjemmel til at fastsætte nærmere regler (almindeligvis i bekendtgørelsesform).  

 

§ 28, stk. 6, blev indsat i universitetsloven ved § 1, stk. 46, i lov nr. 634 af 14. juni 2011, der ændrer 

universitetsloven og andre love. Det anføres i ændringslovens bemærkninger, at ministeren med den foreslåede 

bestemmelse i stk. 6 får mulighed for at fastsætte særlige regler for regnskabsaflæggelsen, blot disse overholder 

de gældende statslige regnskabsregler.  

 

De maritime uddannelsesinstitutioner 

Hjemlen til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse på det maritime område svarer til bestemmelsen på 

universitetsområdet. Det følger således af § 10, stk. 6, i lov om maritime uddannelser, at ministeren kan fastsætte 

regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. 

 

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen 

Det er efter § 34, stk. 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 36, stk. 4, i lov om 

professionshøjskoler for videregående uddannelser og § 32, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen 

forudsat, at ministeren fastsætter regler om uddannelsesinstitutionernes regnskabsføring. 

 

Den oprindelige bemyndigelse kan føres tilbage til lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser 

m.v., der trådte i kraft 1. januar 1997. Det er med selvejeloven forudsat, at regnskaberne opstilles og revideres 
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efter regler fastsat af ministeren. Lovbemærkningerne indeholder imidlertid ikke en nærmere beskrivelse af 

bemyndigelsens nærmere rammer for fastsættelse af regler om regnskabsføringen. I bemærkningerne til hhv. lov 

om erhvervsakademier og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser henvises der blot til de hidtil 

gældende regler. 

 

Med bekendtgørelse nr. 1721 af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for 

uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde er det fastsat, at erhvervsakademier, 

professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. og 

regler fastsat i medfør af loven. 

 

Designskolen i Kolding 

Det følger af § 16 c, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LBK nr. 59 af 

26/01/2016, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskaber m.v.  

 

Bemyndigelsen er udmøntet i bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding, jf. BEK nr. 762 

af 27/09/1999, hvori det bl.a. følger af bekendtgørelsens § 12, at regnskabet udarbejdes efter de af 

Finansministeriet til enhver tid fastsatte retningslinjer for udarbejdelse af virksomhedsregnskaber samt efter 

eventuelle supplerende retningslinjer fastsat af Kulturministeriet (nu UFM).  

 

De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner - KADK og AAA 

Det følger af § 11 c, der blev indsat med lov nr. 549 af 31/05/2011 (Ændring af styrelse af visse 

uddannelsesinstitutioner samt fusion af Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks 

Designskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole m.v.), at bestyrelsen overfor ministeren 

er ansvarlig for institutionens samlede virksomhed, for institutionens anvendelse af bevillingen, for institutionens 

regnskab og for overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen underskriver 

institutionens regnskab. 

 

Det følger herunder af lovbemærkningerne, at bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen følger de til enhver tid 

gældende regler vedrørende statens budget- og bevillingssystem, herunder at institutionen følger reglerne for 

statens regnskabsaflæggelse. 

 

I det konkrete tilfælde vil reglerne om en fælles kontoplan blive fastsat i ministerieinstruksen, jf. §§ 13 og 14 i 

bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., jf. bek. nr. 70 af 27/01/2011. 
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Bilag 3. Eksempler på 
håndtering af særlige 
omkostningstyper 

Eksempel 1. Administrative fællesskaber 

Om administrative fællesskaber 
Administrative fællesskaber mv. indgås mellem to eller flere institutioner, hvor én institution påtager sig rollen som 

værtsinstitution og mod betaling varetager administrative opgaver for de øvrige deltagerinstitutioner. Disse 

omfatter aktiviteter udført i henhold til Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem 

uddannelsesinstitutioner, BEK nr 158 af 19/02/2009 (Professionshøjskoler inkl. DMJX og erhvervsakademier) 

samt lignende samarbejder mellem andre videregående uddannelsesinstitutioner.  

Et administrativt fællesskab og lignende samarbejder mellem andre videregående uddannelsesinstitutioner kan 

indgås som et samarbejde (hvor omkostninger deles efter nøglen, som er defineret i samarbejdsaftalen), eller som 

indtægtsdækket virksomhed (hvor værtsinstitutionen udbyder en ydelse på et marked i konkurrence med andre 

aktører). Uanset hvilken model der vælges, skal der indgås en skriftlig aftale mellem parterne.  

 

Bogføring 

Artsdimension 

Handel mellem administrative fællesskaber og lignende samarbejder mellem institutionerne håndteres via 

anvendelsen af artskontiene 12.15 og 17.15 for hhv. indtægt og udgifter. 

 

Formål 

Værtsinstitutioner konterer omkostninger til administrative fællesskaber samt betaling fra deltagerinstitutioner på 

’Formål 6. Generelle fællesomkostninger’. De deltagende institutioner i administrative fællesskaber konterer 

tilsvarende omkostninger hertil i form af betaling til værtsinstitutionen på det relevante ’Formål 6. Generelle 

fællesomkostninger’. 

 

Delregnskab 

Det anbefales, at der oprettes et særskilt delregnskab til de administrative fællesskaber mv., organiseret efter 

samarbejdsmodellen. 

 

[Bilaget uddybes løbende med eksempler].  

 



 

Eksternt finansierede projekter 

Styringsmodel, kontering og systemanvendelse 
Uddannelses- og forskningsministeriet 

Version 1.0 
 



 

Indholdsfortegnelse 

1. Formål ................................................................................................................................ 4 

1.1. Forkortelser og ordforklaring ............................................................................................... 4 

2. Projektøkonomimatrix – tilgang til økonomistyring af eksternt finansierede projekter ......... 6 

2.1. Projektøkonomimatrix – opgørelse af projektets omkostninger ......................................... 6 

2.2. Projektøkonomimatrix – projektets finansiering .................................................................. 7 

3. Konteringsmetodik ............................................................................................................. 9 

3.1. Del A (den obligatoriske del) – bogføring af eksternt finansierede omkostninger og 

indtægter .......................................................................................................................................... 9 

3.1.1. Gennemgang af konteringseksempel på den obligatoriske del ................................. 10 

3.2. Del B (anbefalet) – bogføring af bevillingstilsagn ............................................................... 11 

3.2.1. Gennemgang af konteringseksempel på den anbefalede del .................................... 11 

3.3. Del C (anbefalet) – bogføring af de samlede omkostninger på projektet .......................... 12 

3.3.1. Konteringer ved opstart af projekt – bogføring af bevillingen ................................... 12 

3.3.2. Kontering af projektets omkostninger........................................................................ 13 

3.3.3. Kontering af projektets finansiering ........................................................................... 14 

3.3.4. Medfinansiering (MF) ................................................................................................. 14 

3.3.5. Kontraktuelt bestemt overhead - OH-K ...................................................................... 15 

3.3.6. Den internt finansierede overhead - OH-IF ................................................................ 16 

3.3.7. Bogføring af projektets likviditet ................................................................................ 16 

3.3.8. Opsamling – overblik over samtlige konteringer ........................................................ 18 

3.4. Konteringsmetodik – ved afslutning af et projekt .............................................................. 18 

3.4.1. Eksempel med et mindre forbrug ved projektafslutning ........................................... 19 

3.4.2. Eksempel med merforbrug ved projektafslutning ...................................................... 20 

3.5. Formålskontering ifm. bogføring på projekter ................................................................... 22 

4. Systemanvendelse – eksternt finansierede projekter ......................................................... 23 

4.1. Opbygningen af sager i Navision Stat ................................................................................. 23 

4.1.1. Sagskortet ................................................................................................................... 24 

4.1.2. Sagsopgaver ................................................................................................................ 25 

4.1.3. Aliaskontering ............................................................................................................. 25 



3 

4.1.4. Registreringer i sagsmodulet ...................................................................................... 26 

4.1.5. Bevillingsstyring i Navision Stat .................................................................................. 29 

4.1.6. Opsamling ................................................................................................................... 31 

4.2. Projektrapportering på basis af LDV ................................................................................... 33 

4.2.1. Power BI rapportering ................................................................................................ 33 

5. Bilag ................................................................................................................................. 34 

5.1. Projektregnskabets balancekonti ....................................................................................... 34 

5.2. Forskel på samarbejdspartner og underleverandør ........................................................... 36 

5.3. Samlet konteringseksempel på et projekts opstart og en periodeafslutningskørsel ......... 37 

5.4. Samlet konteringseksempel ved afslutning af et projekt – mindre forbrug ...................... 38 

5.5. Samlet konteringseksempel ved afslutning af et projekt – merforbrug ............................ 39 

 

  



4 

1. Formål 

Dokumentet gennemgår for udvalgte områder den regnskabsmæssige håndtering af eksternt 

finansierede projekter. Dokumentet omfatter den del af eksternt finansierede projekter, der er 

tilskudsfinansierede. Indtægtsdækket virksomhed håndteres efter samme metodik, som er 

beskrevet i dokumentet, dog uden med- og egenfinansieringselementer.  

Dokumentet er bygget op om 3 overordnede afsnit: 

 Projektøkonomimatrixen, der er den bagvedliggende styringsmodel ift. projektøkonomisty-

ring 

 Konteringsmetodik, der beskriver den regnskabsmæssige operationalisering af projektøko-

nomimatrixen  

 Værktøjsafsnit, der beskriver muligheder i Navision Stat og LDV for understøttelse af pro-

jektøkonomimatrixen  

Implementering af det gennemgående koncept i dette dokument vil medføre, at din institution får 

overblik over projektøkonomien, og dermed vil få mulighed for bl.a.:   

 at sikre, at bevillinger bliver modtaget/opkrævet  

 at sikre, at der ikke bliver indtægtsført mere end bevillingens størrelse 

 at sikre, at der udbetales til en samarbejdspartner ift. kontrakt 

 at sikre, at institutionens egenfinansiering løbende bliver registreret og har virkning på drif-

ten, således at det løbende regnskab for den samlede virksomhed er retvisende 

 at få en identifikation af dels den forventede bevilling, der mangler at blive modtaget, dels 

det forventede arbejde, der skal udføres, og dels det forventede træk på den almindelige 

virksomhed, som projekterne kan medføre.  

 at anvende Navision Stat til understøttelse af projektøkonomistyring igennem sagsmodulet 

1.1. Forkortelser og ordforklaring 

Følgende forkortelser og udtryk bliver anvendt i dette dokument. 

Forkortelse Betydning 

AV Den almindelige (ordinære) virksomhed. Delregnskab 10. 

Bevilling/ekstern fi-
nansiering 

Den samlede kontraktsum for projektet i form af bevilling, tilskud, salgspris og lign. Dette omta-
les samlet som ”Bevilling/ekstern finansiering”.  

DR Dimensionen delregnskab, der svarer til underkonto på finansloven. 

EF Egenfinansiering – summen af medfinansiering (MF) og den internt finansierede del af over-
head (OH-IF), som institutionen finansierer.  

FK Finanskonto i Navision Stat (NS). 

MF Medfinansiering – den andel af direkte omkostninger (løn og/eller drift), som institutionen 
ifølge kontrakt skal finansiere. 
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Forkortelse Betydning 

OH Overhead er de indirekte omkostninger, der fordeles ud på de enkelte aktiviteter/projekter. 

Indirekte omkostninger er fx husleje, administrationsomkostninger (herunder løn til administra-
tive medarbejdere), driftsomkostninger mv. – altså alle de omkostninger, der ikke direkte kan 
henføres til et bestemt projekt. 

OH-K Kontraktuel overhead. Den del af overhead, som den eksterne bevillingsgiver finansierer jf. 
kontrakten. 

OH-IF Overhead, intern finansieret er den del af OH, som institutionen selv finansierer på projekterne 
(OH-IF = OH fratrukket OH-K). 

Skyldigt arbejde Skyldigt arbejde er et udtryk for, hvad institutionen kontraktligt er forpligtet (beløbsmæssigt) til 
at levere på et TF/TA-projekt. Dette svarer til institutionens andel af en bevilling plus medfinan-
siering.  

TF/TA Tilskudsfinansierede projekter eller tilskudsfinansieredes aktiviteter. Delregnskab 95 og 97. 

Udført arbejde  Udført arbejde er et udtryk for, hvad institutionen har udført af arbejde udtrykt i afholdte om-
kostninger på et TF/TA-projekt. Dette svarer også til, hvad der er indtægtsført på projektet på 
nuværende tidspunkt.   
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2. Projektøkonomimatrix – tilgang til økonomistyring af 

eksternt finansierede projekter 

Projektøkonomimatrixen er en visualisering af økonomistyringen på et eksternt finansierede pro-

jekter. I projektøkonomimatrixen skelnes skarpt mellem: 

 Projektets omkostninger – hvor meget har projektet kostet at udføre for institutionen 

 Projektets finansieringen – hvor stor en del af projektets omkostninger som finansieres af 

ekstern bevilling og hvor meget finansieres ved institutionens finanslovsmidler under almin-

delige virksomhed 

I de næste afsnit gennemgås et fiktivt og enkelt eksempel på et tilskudsfinansieret projekt, således 

at ovenstående skelnen fremstår tydeligt. 

2.1. Projektøkonomimatrix – opgørelse af projektets omkostninger 

Fundamentet i projektøkonomimatrixen er at opgøre projektets samlede omkostninger uanset, 

hvor finansieringen kommer fra.  

I projektmatrixen nedenfor er vist et meget simpelt eksempel på omkostninger i et projekt: 

 En medarbejder har arbejdet 10 timer på projektet 

 Medarbejderens timepris er opgjort til 400 kr. 

 I forbindelse med projektet er der forbrugt 1.000 kr. i direkte driftsomkostninger fx rejser, 

konferencedeltagelse etc. 

 Institutionen har beregnet et overhead på 40 % af de direkte omkostninger. 

Nedenfor ses matricen hvori udgifterne er opgjort: 

 

 

Projektets samlede omkostninger på 7.000 kr. er et udtryk for institutionens samlede omkostninger 

ved at gennemføre projektets aktiviteter, uanset hvordan finansieringen er aftalt. 
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2.2. Projektøkonomimatrix – projektets finansiering 

Projektets finansiering er styret af, hvad det er aftalt, at bevillingsgiver skal finansiere, og hvad insti-

tutionen selv skal finansiere. Projektets finansiering er således afledt af de kontraktuelle betingelser 

for projektet.  

Der er derfor forskel på projektets omkostninger og finansieringen af projektet. Nedenfor ses matri-

cen, hvori finansieringen af omkostninger er opgjort: 

 

I bogføringsmæssig sammenhæng kan farverne/finansieringskilderne i ovenstående figur omsættes 

til delregnskaber i regnskabet, og hvor projektspecifikationen er henholdsvis obligatorisk og anbefa-

let: 
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I afsnit 3 gennemgås, hvordan projektmatrixen overføres til en konkret konteringsmetodik. 

I afsnit 4 gennemgås, hvordan Navision Stat og LDV kan understøtte projektmatrixens tilgang til 

økonomistyring af projekter.   
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3. Konteringsmetodik 

I det følgende afsnit er beskrevet den konteringsmetodik, der understøtter styringskonceptet be-

skrevet i kapitel 2. Konteringsmetodikken er opdelt i tre trinvise dele: 

 Del A (obligatorisk): Løbende indtægtsføring i takt med forbrug på projektet, der sikrer en 

retvisende bogføring af de eksternt finansierede omkostninger og indtægter på projektet så 

delregnskabet nulstilet 

 Del B (anbefalet): Bogføring af bevillingstilsagn, som sikrer en løbende styring af projektets 

eksterne bevilling  

 Del C (anbefalet): Bogføring af de totale omkostninger ved projektet, der sikrer et retvi-

sende og transparent billede af de samlede omkostninger, herunder den egenfinansierede 

del af projektet. 

I det følgende gennemgås den obligatoriske og de anbefalede dele i særskilte afsnit med udgangs-

punkt i samme projekteksempel. Projekteksemplet er et tilskudsfinansieret forskningsprojekt på 

delregnskab 95 med følgende projektforudsætninger givet af bevillingsgiver: 

Kontraktsum 500.000 kr. 

Heraf til samarbejdspartner 200.000 kr. 

Institutionens andel af kontraktsum (500.000 kr. – 200.000 kr.) 300.000 kr. 

Medfinansiering: 25 % af institutionens andel (300.000 kr. x 25 %) 75.000 kr. 

  

Dvs. skyldigt arbejde i alt for institutionen (300.000 kr. + 75.000 kr.) 375.000 kr. 

OH-K (Beregningsgrundlag: direkte lønomk.) 60 % 

I eksemplet er projektets løbende omkostninger opgjort efter en periode fx måned:   

Direkte lønomkostninger  

(Direkte lønomkostninger fratrukket medfinansiering (25%) - vigtig for forståelse af 
del A (obligatorisk)) 

27.574 kr. 

 

(20.680 kr.) 

Institutionens overheadomkostninger (66% af de direkte lønomkostninger på pro-
jektet 

18.279 kr. 

I gennemgangen anvendes konteringsskitser, der visse steder referer til finanskonti, hvor den fri-

specifikation (ciffer 5 og 6) er angivet. Den fri-specifikation af finanskonti i eksemplerne er ikke obli-

gatoriske, men skal ses som inspiration.  

3.1. Del A (den obligatoriske del) – bogføring af eksternt finansierede om-

kostninger og indtægter 

Det er obligatorisk at opgøre de løbende omkostninger på et eksternt finansieret projekt. Opgørel-

sen af omkostningerne på et eksternt finansieret projekt skal følge principperne beskrevet i Finans-

ministeriets budgetvejledning, samt vejledning om prisfastsættelse fra Finansministeriet.  
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I forhold til kontering er det obligatorisk, at omkostninger, der er relateret til et eksternt finansieret 

projekt, skal konteres på virksomhedstype 95 eller 97. Det er således ikke obligatorisk, at konterin-

gen indeholder en projektdimension eller specificeres med sag og sagsopgave i Navision Stat. 

Sidstnævnt er alene en anbefaling i forhold til en stærk intern styring og en enkelt afrapportering til 

bevillingsgiver. 

3.1.1. Gennemgang af konteringseksempel på den obligatoriske del 

I det gennemgående eksempel er der udelukkende medgået timer på projektet. Timerne skal ”om-

sættes” til lønomkostninger på projektet. Ved direkte omkostninger ville institutionen fx have 

modtaget en faktura, som herefter ville blive bogført på korrekt driftsfinanskonto og delregnskab 

95 eller 97.  

I dette eksempel sker det ved, at ompostering af lønomkostningerne til projektet. 

Resultatet af omposteringen er, at der omposteres fra delregnskab 10 almindelige virksomhed til 

delregnskab 95 tilskudsfinansieret forskning og med angivelse af projektet eller anden relevant di-

mension. Lønomkostningen, der skal finansieres af ekstern bevillingsgiver, er opgjort til 20.680 kr., 

og omposteringen ser således ud på de to delregnskaber: 

 

Af aftalen med bevillingsgiver fremgår det, at bevillingsgiver finansierer en del af institutionens indi-

rekte omkostninger i form af det såkaldte kontraktuelle overhead. Det kontraktuelle overhead 

beregnes som 60 % af de direkte omkostninger, i dette eksempel 60 % af de 20.680 kr. i lønomkost-

ninger. 

Bogføringen af det kontraktuelle overhead sker som en omkontering af omkostninger fra delregn-

skab 10 til delregnskab 95 på artskonto 2207xx.  

 

Som sidste del af konteringen skal der ske en indtægtsføring af det løbende forbrug på projektet. 

Denne kontering sker ved, at det samlede forbrug 33.088 kr. krediteres på 3410xx og debiteres på 

konto 934131. 

DR10 - AV DR 95 - TF

Direkte løn Direkte løn

F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

20.680 20.680

-20.680           20.680             

DR10 - AV DR 95 - TF

OH løn og drift OH løn og drift

F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

12.408 12.408

-12.408               12.408                 
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I den obligatoriske model vil der løbende ske en bogføring af projektets likviditet i form af bevil-

lingsindbetalinger fra bevillingsgiver, samt udbetalinger til samarbejdspartnere. Denne kontering 

beskrives i afsnit 3.3.  

Ved at anvende den obligatoriske del opnås: 

 Løbende registrering af de eksternt finansierede omkostninger på korrekt delregnskab 

 Løbende indtægtsføring af eksternt finansierede omkostninger i takt med forbrug på projek-

tet 

 Registrering af ind- og udbetalinger på projektet 

3.2. Del B (anbefalet) – bogføring af bevillingstilsagn 

Som supplement til den obligatoriske del anbefales det at bogføre bevillingstilsagnet, når bevillin-

gen til projektet er indhentet. Ved bogføring af bevillingstilsagnet opnås: 

 Et overblik over institutionens samlede skyldige arbejde ift. ekstern bevillingsgiver og andel 

til samarbejdspartner  

 Et overblik over likviditets-flowet ift. bevillingssagn og herved en løbende kontrol af, om alle 

indbetalinger er modtaget, og om udbetalinger til samarbejdspartnere er gennemført 

3.2.1. Gennemgang af konteringseksempel på den anbefalede del 

Institutionen har modtaget en ekstern bevilling på 500.000 kr. I projektet har institutionen koordi-

natoransvaret ift. en samarbejdspartner, der skal udføre arbejde for 200.000 kr. 

Forudsætningerne er skitseret i nedenstående tabel: 

Kontraktsum 500.000 kr. 

Heraf til samarbejdspartner 200.000 kr. 

Institutionens andel af kontraktsum (500.000 kr. – 200.000 kr.) 300.000 kr. 

  

Dvs. skyldigt arbejde i alt for institutionen (300.000 kr. ) 300.000 kr. 

Så snart en kontrakt eller et tilsagn er indhentet, skal den økonomiske ramme bogføres på 

balancen, således at den samlede bevilling nu kan følges: 

DR 95 - TF DR 95 - TF

Udført arb. - Indtægtsført Indtægtsf.

F.konto: 934131 F.konto: 3410xx

20.680 20.680

12.408 12.408

33.088                 -33.088               
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Med denne bogføringsmetodik kan institutionen aflæse projektforudsætningerne jf. kontrakt i 

regnskabet. 

Ved at anvende del B i bogføringer, opnås: 

 Et overblik over værdien af de kontraktlige forpligtelser for institutionen 

 Et overblik over om institutionen har fået opkrævet alle indbetalinger fra bevillingsgivere og 

foretaget alle udbetalinger til samarbejdspartnere. Det sker ved, at den eksterne bevilling og 

andel til samarbejdspartner jf. kontrakt er registreret i balancen og kan sammenholdes med 

de løbende ind- og udbetalinger  

3.3. Del C (anbefalet) – bogføring af de samlede omkostninger på projektet 

I del A (obligatorisk) og del B (anbefalet) er udelukkende blevet bogført den eksterne finansiering 

og derved den del som vedrører virksomhedstype 95 eller 97. Der er således ikke registreret med- 

eller egenfinansiering af omkostninger ved at gennemføre projektet. 

I projektet var der fra bevillingsgivers side krav om medfinansiering, og derved er de egentlige be-

villingsvilkår som vist i nedenstående tabel: 

Kontraktsum 500.000 kr. 

Heraf til samarbejdspartner 200.000 kr. 

Institutionens andel af kontraktsum (500.000 kr. – 200.000 kr.) 300.000 kr. 

Medfinansiering: 25 % af institutionens andel (300.000 kr. x 25 %) 75.000 kr. 

  

Dvs. skyldigt arbejde i alt for institutionen (300.000 kr. + 75.000 kr.) 375.000 kr. 

OH-K (Beregningsgrundlag: direkte lønomk.) 60 % 

I del C anskueliggøres projektet samlede omkostninger, hvilket har indflydelse på de løbende drifts- 

og balanceposteringer, og derfor gennemgås projektets samlede konteringer i nedenstående afsnit. 

3.3.1. Konteringer ved opstart af projekt – bogføring af bevillingen 

Ligesom i afsnit 3.2.1 (del B) skal en kontrakt eller et tilsagn bogføres på balancen, så snart det er 

indhentet. Forskellen i forhold del B er, at man også bogfører egenfinansiering på balancen:  

DR 95 - TF DR 95 - TF DR 95 - TF

Bevilling / ekst. fin. Skyldigt arb. Samarb.partner

F.konto: 934120 F.konto: 934130 F.konto: 934140

500.000               300.000   200.000  

500.000              -300.000             -200.000             
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Venstre konto i hvert kontosæt definerer projektets kontraktlige forhold, der bogføres ved projekt-

oprettelsen, mens højre konto først vil blive berørt i takt med bevægelser på projektet.  

3.3.2. Kontering af projektets omkostninger 

I projekteksemplet er omkostningerne efter en given periode opgjort til 

 Direkte omkostninger = 27.574 kr. (lønomkostninger) 

 Overhead = 18.279 kr. (ca. 66 % af de ovenstående direkte omkostninger) 

Lønnen er initialt bogført i SLS på delregnskab 10 og uden specifikation af projekt i 

segmentværdierne. I forbindelse med lønfordelingen omposteres fra delregnskab 10 almindelige 

virksomhed til delregnskab 95 tilskudsfinansieret forskning og med angivelse af projektet 

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug

F.konto: 934110 F.konto: 934111

75.000

75.000           -                  

Bevilling/ekst. fin. Bevilling - Modtaget

F.konto: 934120 F.konto: 934121

500.000         

500.000         -                  

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført

F.konto: 934130 F.konto: 934131

300.000

75.000

-375.000       -                  

Samarb.partner Samarb.partner - Udbetalt

F.konto: 934140 F.konto: 934141

200.000

-200.000       -                  
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Udover de direkte lønomkostninger i projekteksemplet, er der blevet beregnet en samlet overhead-

omkostning på 18.279 kr. svarende til ca. 66 % af de direkte omkostninger. Der er her tale om 

institutionens interne overhead, dvs. indirekte omkostninger i relation til produktionen. Opgørelsen 

af det interne overhead er baseret på en forkalkulation af, hvor stort overheadet er for at opnå fuld 

omkostningsdækning på et projekt. 

I konteringsmæssig sammenhæng bogføres det interne overhead på delregnskab 10 med projekt-

angivelse på debetposteringen. Overhead bogføres på finanskonto 2207xx. 

 

3.3.3. Kontering af projektets finansiering 

I forbindelse med bogføring af projektets finansiering skal det sikres, at der sker: 

 en bogføring af medfinansieringsandelen på de direkte omkostninger, dvs. belastning af AV 

 en bogføring af den af overhead, som skal finansieres af den eksterne bevilling (OH-K) 

 en bogføring af indtægten og dermed en nedskrivning af det skyldige arbejde 

Dette bliver uddybet i de tre næste afsnit, hvor bogføringerne vises hver for sig (i praksis sker 

mange af bogføringerne dog samtidigt). 

3.3.4. Medfinansiering (MF) 

Når de samlede direkte omkostninger er opgjort, kan størrelsen på institutionens medfinansiering 

beregnes og herefter den eksternt finansierede andel: 

 MF af fordelt løn = 6.894 kr. (25% af 27.574 kr.) 

 Den eksternt finansierede del af de direkte lønomkostninger = 20.680 kr. (75% af 27.574 kr.) 

Dette bogføres i resultatopgørelsen og på balancen på følgende måde: 

 Resultatopgørelsen: MF medfører en flytning af direkte løn og direkte øvrig drift fra DR95 

tilbage til DR10 

Delr. 1 - AV Delr. 3 - TF

Direkte løn Direkte løn

F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

27.574 27.574

-27.574       27.574          

DR10 - AV DR 95 - TF

OH løn og drift OH løn og drift

F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

Proj.

18.279 18.279

-            -            
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 Balancen: Reguleringen i resultatopgørelsen fra DR95 til DR10 registreres på egenfinansie-

ring og udført arbejde – indtægtsført i balancen 

 Balancen: Den eksternt finansierede del af lønomkostninger indtægtsføres på skyldigt 

arbejde i balancen og modposteres som indtægt i resultatopgørelsen. 

 

Bevægelserne på balancen og resultatopgørelsen kan i den nedenstående figur: 

 

 
 

  

3.3.5. Kontraktuelt bestemt overhead - OH-K 

I projektet finansierer bevillingsgiver en del af institutionens indirekte omkostninger – det der be-

tegnes som kontraktuelt bestemt overhead. I eksemplet er det muligt at indtægtsføre et OH-K 

svarende til 60 % af de direkte omkostninger. Det kontraktuelt bestemte overhead registreres i re-

sultatopgørelsen og balancen på følgende måde: 

 Resultatopgørelsen: Her omposteres mellem delregnskab 10 og 95 på konto 2207xx, hvor 

institutionens samlede overhead er bogført. Det kontraktuelle overhead beregnes som 60 % 

af 20.680 kr. svarende til 12.408 kr.  

 Balancen: Den kontraktuelle overhead indtægtsføres på skyldigt arbejde i balancen og mod-

posteres som indtægt på resultatopgørelse.  

Bevægelserne på balancen og resultatopgørelsen er i den nedenstående konteringsskitser: 

 

Balancen

DR10 - AV DR 95 - TF

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug Direkte løn Direkte løn

F.konto: 934110 F.konto: 934111 F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

75.000 6.894 27.574 27.574

6.894 6.894

75.000        -6.894          -20.680           20.680             

Indtægtsf.

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført F.konto: 3410xx

F.konto: 934130 F.konto: 934131 20.680

300.000 20.680

75.000 6.894

-375.000    27.574         -20.680           

Resultatopgørelsen
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3.3.6. Den internt finansierede overhead - OH-IF 

Det internt finansierede overhead er forskellen mellem institutionens samlede overhead 18.279 kr. 

og det kontraktuelle overhead 12.408 kr. I dette eksempel svarer OH-IF til 5.871 kr., som institutio-

nen selv finansierer. OH-IF bogføres alene på balancen. På resultatopgørelsen fremgår den 

indirekte, ved at fremgå af delregnskab 10 og på konto 2207xx.  

 

 

3.3.7. Bogføring af projektets likviditet 

Som en del af økonomistyringskonceptet skal faktureringen eller modtagelse af acontobeløb af be-

villingen foretages på balancekonto 934121 (Bevilling – modtaget) og modkontoen er en 

bankkonto. I nedenstående eksempel har institutionen modtaget 250.000 i banken ud af en samlet 

ekstern bevilling på 500.000 kr. 

Balancen

DR10 - AV DR 95 - TF

OH løn og drift OH løn og drift

F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

18.279 18.279

12.408 12.408

-12.408           12.408             

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført Indtægtsf.

F.konto: 934130 F.konto: 934131 F.konto: 3410xx

300.000 12.408 12.408

75.000

-375.000    12.408         -12.408           

Resultatopgørelsen

Balancen

DR10 - AV DR 95 - TF

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug OH løn og drift OH løn og drift

F.konto: 934110 F.konto: 934111 F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

75.000 5.871 18.279 18.279

12.408 12.408

75.000        -5.871          -12.408           12.408             

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført Indtægtsf.

F.konto: 934130 F.konto: 934131 F.konto: 3410xx

300.000 12.408 12.408

75.000 5.871

-375.000    18.279         -12.408           

Resultatopgørelsen
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Balancen 9341xx Balancen øvrige 

 

 

 

 

  

Ved udbetaling til samarbejdspartner bogføres dette på balancen 934141 (Samarb.partner – udbe-

talt) og modkontoen er kreditor/bank. I nedenstående eksempel vises, at der er bogført 

udbetalinger for 100.000 kr., der mangler således at blive udbetalt 100.000 kr. yderligere af projek-

tets eksterne bevilling.  

Balancen 9341xx Balancen øvrige 

 

 

 

 

  

  

Bevilling / ekst. fin. Bevilling - Modtaget

F.konto: 934120 F.konto: 934121

500.000 250.000       

500.000     -250.000     

Debitorer/bank

F.konto: 63xxxx

250.000       

250.000      

Samarb.partner Samarb.partner - Udbetalt

F.konto: 934140 F.konto: 934141

200.000      100.000

-200.000    100.000         

Kreditorer/bank

F.konto: 63xxxx

100.000

-100.000     
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3.3.8. Opsamling – overblik over samtlige konteringer 

Nedenfor er vist alle konteringer i sammenhæng, som gennemgået i afsnittene ovenfor: 

 

Ved at anvende del C opnås: 

 Et overblik over projektets samlede omkostninger – hvad koster projektet samlet set for in-

stitutionen? 

 Et overblik over projektet forskellige finansieringskilder – hvor stor en del af omkostnin-

gerne skal vi som institution selv finansiere? 

 Et overblik over projektets likviditetsflow 

3.4. Konteringsmetodik – ved afslutning af et projekt 

I forbindelse med den regnskabsmæssige afslutning af et projekt, skal balancesummen på finans-

kontiene 9341xx være i balance/stemme, dvs. summere til nul.  

Balancen

DR10 - AV DR 95 - TF

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug Direkte drift Direkte drift

F.konto: 934110 F.konto: 934111 F.konto: 22xxxx F.konto: 22xxxx

75.000 6.894

5.871

75.000        -12.765       -                   -                   

Bevilling / ekst. fin. Bevilling - Modtaget Direkte løn Direkte løn

F.konto: 934120 F.konto: 934121 F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

500.000 250.000       27.574 27.574

6.894 6.894

500.000     -250.000     -20.680           20.680             

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført OH løn og drift OH løn og drift

F.konto: 934130 F.konto: 934131 F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

300.000 20.680 Proj. 18.279 18.279

75.000 6.894 12.408 12.408

12.408

5.871

-375.000    45.853         -12.408           12.408             

Samarb.partner Samarb.partner - Udbetalt Indtægtsf.

F.konto: 934140 F.konto: 934141 F.konto: 3410xx

200.000 100.000 20.680

12.408

-200.000    100.000      -33.088           

Resultatopgørelsen
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Grundlæggende metodik for at et projekt regnskabsmæssigt kan afsluttes er, når de 8 finanskonti 

går i nul – heri at venstre og højre side, hver for sig, summerer til nul:   

Egenfinansiering  

934110 Egenfinansiering 934111 Egenfinansiering – Modkonto (driftsført på AV) 

Bevilling/ekst. fin. 

934120 Bevilling/ekst. fin. 934121 Bevilling/ekst. fin – Modtaget 

Skyldigt arbejde  

934130 Skyldigt arbejde 934131 Udført arbejde – Indtægtsført 

Samarbejdspartnere 

934140 Samarbejdspartnere 934141 Samarbejdspartnere – Udbetalt 

Hvis ovenstående konti ikke går i nul, angiver dette et mindre- eller merforbrug, der anbefales bog-

ført på særskilt finanskonto i dette eksempel 934151 Projekt afsluttet.  

Modkonto til 934151 Projekt afsluttet, kan være følgende konti:  

Projektresultat Konto Delregnskab For-
tegn 

Mindreforbrug – uden krav om tilbagebetaling 3410xx Øvrige indtægter 10 AV Kredit 

Mindreforbrug – krav om tilbagebetaling Debitor/bank 10 AV Kredit 

Merforbrug 3410xx Øvrige indtægter 

2207xx Øvrige drift 

2207xx Øvrige drift 

95 TF / 97 TA 

95 TF / 97 TA 

10 AV 

Debet 

Kredit 

Debet 

Også efter projektet er afsluttet vil det derved let kunne aflæses på FK 934151 om projektet har 

haft et merforbrug eller mindreforbrug. 

 

I det følgende gennemgås eksempler på den regnskabsmæssige kontering når et projekt kan afslut-

tes. I eksemplerne er forudsat, at institutionerne har sørget for:  

 at der er udbetalt til samarbejdspartner ifølge aftalen (934140 og 9134141 stemmer) 

 at institutionen har modtaget/opkrævet hele bevillingen (934120 og 934121 stemmer) 

 

Der er opstillet 2 scenarier for når finanskontiene for Skyldigt arbejde (934130 og 934131) ikke 

stemmer/går i nul. Årsag: 

 Mindreforbrug: Institutionen har brugt mindre end institutionens andel af bevillingen. Her 

sondres mellem om restbevillingen skal tilbagebetales eller ej 

 Merforbrug: Institutionen har brugt mere end det bevilligede beløb 

3.4.1. Eksempel med et mindre forbrug ved projektafslutning 

Det samlede projektregnskab udgør følgende ved projektets afslutning: 



20 

 

Institutionen har brugt 15.000 kr. mindre end andelen af kontraktsummen/bevillingen, hvoraf 

3.000 kr. var budgetteret som eget bidrag (egenfinansiering), dvs. den reelle restbevilling/indtægt 

fra bevillingsgiver er 12.000 kr. 

Den sidste bogføringspost, som angiver projektets resultat med et mindreforbrug, kan konteres på 

en af følgende måder:  

 Såfremt institutionen er berettiget til at indtægtsføre, dvs. ikke skal tilbagebetale restbevil-

lingen, er konteringen: 

 
 

 Såfremt institutionen ikke er berettiget til at indtægtsføre dvs. institutionen skal tilbagebe-

tale restbevillingen, er konteringen: 

 

 

Den samlede kontering inklusiv den sidste bogføring, hvor resultatet er et mindreforbrug og institu-

tionen kan indtægtsføre restbevillingen, kan ses i bilag 5.4 Samlet konteringseksempel ved 

afslutning af et projekt – mindreforbrug. 

3.4.2. Eksempel med merforbrug ved projektafslutning 

Det samlede projektregnskab udgør følgende ved projektets afslutning: 

Finanskonto Kontrakt Realiseret Netto
934110 Egenfinansiering 75.000,00 75.000,00

934111 Egenfinansiering - Modkonto -72.000,00 -72.000,00

Egenfinansiering 75.000,00 -72.000,00 3.000,00

934120 Bevilling/ekst. fin. 500.000,00 500.000,00

934121 Bevilling - Modtaget -500.000,00 -500.000,00

Bevilling 500.000,00 -500.000,00 0,00

934130 Skyldigt arbejde -375.000,00 -375.000,00

934131 Udført arbejde - indtægtsført 360.000,00 360.000,00

Skyldigt arbejde -375.000,00 360.000,00 -15.000,00

934140 Samarbejdspartner -200.000,00 -200.000,00

934141 Samarbejdspartner - Udbetalt 200.000,00 200.000,00

Samarbejdspartner -200.000,00 200.000,00 0,00

Total 0,00 -12.000,00 -12.000,00

Finanskonto Beløb

934151 Projekt afsluttet 12.000,00

3410xx øvrige indtægter, AV -12.000,00

Beskrivelse

<projektnr.> afsluttet , mindreforbrug

<projektnr.> afsluttet , mindreforbrug

Finanskonto Beløb

934151 Projekt afsluttet 12.000,00

Debitor xxxx (salgskreditnota)(bank udb.) -12.000,00

Beskrivelse

<projektnr.> afsluttet , mindreforbrug

<projektnr.> afsluttet , mindreforbrug
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Institutionen har brugt (arbejdet for) 20.000 kr. mere end andel af kontraktsummen/bevillingen, 

hvoraf 4.000 kr. er eget bidrag (egenfinansiering) som allerede har belastet AV. Den reelle yderli-

gere belastning på AV er derfor 16.000 kr. 

Ved merforbrug skal der foretages 2 bogføringer:  

1. Regulere indtægtsføringskontoen på driften for DR95/97, da merforbruget ikke må op-

puste indtægtskontoen. Modkonto 934151 Projekt afsluttet angiver resultatet for 

projektet (i dette tilfælde et merforbrug). 

2. Regulere/flytte omkostningen (merforbruget) fra DR95/97 til DR10, ved anvendelse af 

2207xx  

Konteringen for de sidste bogføringsposter, som angiver projektets resultat med et merforbrug og 

en regulering af omkostningen der skal belaste AV, sker som følgende: 

Ad 1) 

 

Ad 2) 

 

 

Den samlede kontering inklusiv den sidste bogføring, hvor resultatet er et merforbrug, kan ses i 

bilag 5.5 Samlet konteringseksempel ved afslutning af et projekt – merforbrug. 

I resultatopgørelsen vil projektresultatet på TF (DR95) afspejle den aftalte bevilling/forbrug fra TF 

på 300.000 kr., mens institutionen (AV / DR10) har medfinansieret med 75.000 kr. (jf. aftalen) og 

yderligere belastet AV (DR10) med 20.000 kr. (4.000 kr. + 16.000 kr.) vedr. merforbrug på projektet. 

På balancen ses det samlede projektresultat ift. kontrakten/tilsagnet: 

Finanskonto Kontrakt Realiseret Netto
934110 Egenfinansiering 75.000,00 75.000,00

934111 Egenfinansiering - Modkonto -79.000,00 -79.000,00

Egenfinansiering 75.000,00 -79.000,00 -4.000,00

934120 Bevilling/ekst. fin. 500.000,00 500.000,00

934121 Bevilling - Modtaget -500.000,00 -500.000,00

Bevilling 500.000,00 -500.000,00 0,00

934130 Skyldigt arbejde -375.000,00 -375.000,00

934131 Udført arbejde - indtægtsført 395.000,00 395.000,00

Skyldigt arbejde -375.000,00 395.000,00 20.000,00

934140 Samarbejdspartner -200.000,00 -200.000,00

934141 Samarbejdspartner - Udbetalt 200.000,00 200.000,00

Samarbejdspartner -200.000,00 200.000,00 0,00

Total 0,00 16.000,00 16.000,00

Finanskonto Beløb

934151 Projekt afsluttet, TF/TA -16.000,00

3410xx Overførselsindtægter, TF/TA 16.000,00

<projektnr.> afsluttet , merforbrug

<projektnr.> afsluttet , merforbrug

Beskrivelse

Finanskonto Beløb

2207xx øvrige drift , TF/TA -16.000,00

2207xx øvrige drift , AV 16.000,00

<projektnr.> afsluttet , merforbrug

<projektnr.> afsluttet , merforbrug

Beskrivelse



22 

 

3.5. Formålskontering ifm. bogføring på projekter  

I konteringsmetodikken beskrevet ovenfor har fokus været på de obligatoriske elementer, arts-/fi-

nanskonti og delregnskab, samt en anbefaling til anvendelse af en dimension til specifikation af 

projektet. 

I forhold til den obligatoriske formålsdimension gælder følgende principper: 

 De direkte omkostninger skal følge projektets formål dvs. ved et tilskudsfinansieret forsk-

ningsprojekt, skal direkte omkostninger henføres til formål 2 (formålsdimensionen opsættes 

på sagen) 

 Ved bogføring af medfinansiering skal ikke der påføres formålskode, da finansieringskilden 

ikke har indflydelse på projektets formål  

 Når der fordeles overhead ud på et projekt, skal omkostningsfordelingen være neutral ift. 

formål. Der skal således ikke anføres formål ifm. bogføring på konto 2207xx.  

 Der skal påføres formål ifm. indtægtsføring afledt af projektets formål  

 Ved anvendelse af sagsmodulet i Navision Stat (behandlet i afsnit 4) følger formålskontering, 

hvad der er opsat på sag. Dette betyder, at ifm. medfinansiering og overhead bogføres både 

debet og kredit postering med formål. Resultatet er forsat, at overheadfordelingen ikke på-

virker institutionens formålsregnskab 

 

Type Formål Uden formål 

Direkte omkostninger +  

Medfinansiering  + 

Overhead +  

Indtægtsføring +  

 

 

Finanskonto Kontrakt Realiseret Netto
934110 Egenfinansiering 75.000,00 75.000,00

934111 Egenfinansiering - Modkonto -79.000,00 -79.000,00

Egenfinansiering 75.000,00 -79.000,00 -4.000,00

934120 Bevilling/ekst. fin. 500.000,00 500.000,00

934121 Bevilling - Modtaget -500.000,00 -500.000,00

Bevilling 500.000,00 -500.000,00 0,00

934130 Skyldigt arbejde -375.000,00 -375.000,00

934131 Udført arbejde - indtægtsført 395.000,00 395.000,00

Skyldigt arbejde -375.000,00 395.000,00 20.000,00

934140 Samarbejdspartner -200.000,00 -200.000,00

934141 Samarbejdspartner - Udbetalt 200.000,00 200.000,00

Samarbejdspartner -200.000,00 200.000,00 0,00

934151 Projekt afsluttet -16.000,00 -16.000,00

Total 0,00 0,00 0,00
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4. Systemanvendelse – eksternt finansierede projekter 

I forrige afsnit er opstillet en konteringsmodel for eksternt finansierede projekter. I dette afsnit be-

handles, hvordan økonomistyringen af eksternt finansierede kan understøttes i Navision Stats 

sagsmodul, samt hvordan LDV kan understøtte den løbende rapportering af projektdata. 

Det er ikke obligatorisk at anvende sagsmodulet, men giver en række fordele i den løbende økono-

mistyring: 

 Stamdata på projekter kan oprettes i Navision Stats sagsmodul og herved indgå i den lø-

bende projektrapport. Det kan erstatte Excel regneark uden for økonomisystemet 

 På sagerne (projektet) kan opbygges en afrapporteringsstruktur i form af sagsopgaver, der 

afspejler bevillingsgivers ønske til afrapportering 

 Sagsmodulet understøttes af alias-funktionalitet i Navision Stat, herunder at der automatisk 

kan oprettes alias fra en sag  

 Bevillingskørslerne sikrer en automatisk driftsmæssig bogføring af medfinansiering, over-

head (kontraktuel) og indtægtsføring i resultatopgørelsen samt en løbende nedskrivning af 

det skyldige arbejde i balancen 

 Ved at anvende sagsmodulet overføres data til LDV, som bliver grundlaget for en sammen-

hængende rapportering på de eksternt finansierede projekter  

 

Før en eventuel ibrugtagning af sagsmodulet skal institutionen vurdere gevinsten ved sagsmodulet 

ift. antallet af projekter, volumen af den eksterne finansiering og omfanget af styringsrelevante 

projektstamdata der ønskes struktureret.    

4.1. Opbygningen af sager i Navision Stat 

Når en institution modtager en ekstern projektbevilling, kan der oprettes en sag til styring og rap-

portering af projektets økonomi. Én sag er typisk lig med ét projekt. 

Sager i Navision Stat er således en særskilt kontostruktur, hvor projektrelaterede indtægter, udgif-

ter og balanceposter, der bogføres i regnskabet, kan opsamles med afsæt i det enkelte projekt. 

Sager består af 2 lag: 

 Sagskortet, der indeholder en række stamdata og styringsparametre gældende for det på-

gældende projekt 

 Sagsopgaver, der er gør det muligt at opstille en ”lokal kontoplan” for det pågældende pro-

jekt, så registreringen fx sker i overensstemmelse med bevillingsgiverens rapporteringskrav 

(work packages og lign.) eller i øvrigt tilrettelægges, så den honorerer institutionens sty-

ringsmodel for eksternt finansierede aktiviteter 
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4.1.1. Sagskortet 

På sagskortet registreres en række stamoplysninger om projektet. Disse stamoplysninger overføres 

til rapporteringsplatformen LDV, hvor sager kan indgå i rapporteringen (se også afsnit 4.2 Projekt-

rapportering på basis af LDV nedenfor). 

 

Typiske stamdata på sagsstamkortet er:  

 Projektets nummer og navn 

 Projektet start- og slutdato 

 Sagsoplysninger som er op til 22 institutionsspecifikke felter med relevante informationer: 

Eksempler på oplysninger kan være projektansvarlig, projektkoordinator/-administrator, er 

der revisionspligt, projektets type, oplysninger om evt. partner, journalnummer, bevillingsgi-

vers reference mv. 

 

På sagen opsættes også en række forhold vedr. styring af bevillingen. Bevillingsstyringsopsætningen 

omfatter (se også afsnit 4.1.5 Bevillingsstyring i Navision Stat nedenfor): 

 Stamdata vedr. bevillingsgiveren og statistiske data vedr. selve bevillingen (fx om det er pri-

vate eller offentlige midler)  

 Opsætning af evt. kontraktligt aftalt medfinansieringsgrad 

 Opsætning af evt. kontraktlig aftalt overheadallokering 

 Opsætning af den periodiske indtægtsføring i takt med forbrug  

 

Endelig er det muligt at knytte regnskabsdimensioner til sagen fx delregnskab og formål. 
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Disse dimensioner vil blive afledt automatisk på bogføringslinjer, når der konteres på sagen fx i Ind-

Fak eller i kladder i Navision Stat. 

4.1.2. Sagsopgaver 

Sagsopgaver muliggør at sagen opdeles i en række registreringsindgange. Her kan man både imøde-

komme interne og eksterne rapporteringskrav. 

 

Opdelingen kan fx afspejle projektfaser, delleverancer, work packages og lign. og – hvis det ønskes 

– en opsplitning af de balanceposteringer, der vedrører bevillingen (fx bevillingens størrelse, hvor 

stor en del af bevillingen der er modtaget, partnerandel, indtægtsført bevilling, skyldigt arbejde 

mv.) 

Det er institutionen selv, der fastlægger sagsopgavestrukturen. 

De dimensioner, der er opsat på det overliggende sagskort, vil som udgangspunkt nedarves til sags-

opgaverne, men der er muligt at ændre dimensionskontering for en specifik sagsopgave.  

Tilsvarende vil den bevillingsstyring, der er opsat på sagskortet, blive overført til sagsopgaverne, 

men disse kan også ændres på den enkelte sagsopgave. Et eksempel kan være at forskellige pro-

jektaktiviteter har forskellige overheadsatser eller lignende. 

4.1.3. Aliaskontering 

Det er muligt automatisk at oprette aliaskoder, med afsæt i sager og tilhørende sagsopgaver. Et 

alias i Navision Stat er en koder, der rummer en samlet kontostreng.  

Aliaskoden kan så påføres en konteringslinje hvorved kontostrengen automatisk udfoldes på konte-

ringslinjen. 

Aliaskoder, der oprettes med afsæt i sager, indeholder sagsnummer og sagsopgavenummer samt 

de dimensioner der er opsat på den pågældende sagsopgave.  
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Anvendelse af aliaskontering gør som udgangspunkt kontering nemmere og mindre fejlbehæftet, 

idet der som hovedregel (og afhængig af konteringsopsætning i øvrigt) blot skal angives en finans-

konto og en aliaskode på en bogføringslinje for at opnå en fuld kontering af et bilag på sag og 

dimensioner. 

Aliaskoder kan overføres til andre fællesstatslige systemer (IndFak og RejsUd) og indgå i konterin-

gen her også. 

4.1.4. Registreringer i sagsmodulet 

Sager og sagsopgaver udgør som nævnt en særskilt kontostruktur, som derfor kan medtages i kon-

tering og bogføring i Navision Stat. 

Overordnet kan sagspostering inddeles i 2 grupper: 

 Regnskabsposteringer: Her er tale om posteringer, der spejler de projektrelevante bevægel-

ser, der bogføres i det almindelige finansregnskab. Dvs. lønomkostninger, øvrig drift, 

indtægter og balanceposteringer med relevans for projektet. 

 Ressourceposter: Ved bogføring af ressourceforbrug (fx timeregistrering) kan projekternes 

timeforbrug registreres på sagen. Dermed dokumenteres det faktiske antal timer der er 

medgået på projektet. Såfremt der er opsat priser på ressourcerne, bogføres samtidig et res-

sourceforbrug i kroner, som kan udtrykke medgået løn på projektet. 

De 2 grupper beskrives nærmere i det følgende: 

4.1.4.1. Regnskabsposteringer 

En lang række af de transaktioner i Navision Stat, der danner posteringer i finansregnskabet, kan 

samtidig bogføres på sagen.  

Eksempler: 

 Bogføring af købsbilag i IndFak: De købsbilag, som institutionen modtager i IndFak, kan i 

IndFak konteres på sag og sagsopgave typisk via aliaskode 

 Kladdeposteringer: I finanskladder i Navision Stat kan der konteres på sager (omposterin-

ger, fordelinger mv.) 

 Salgsbilag: Fra sagen kan der bogføres debitorbilag, der afsendes som almindelige salgsbilag 

fra Navision Stat, og hvor indtægten efterfølgende fremgår af sagen. Det kan fx dreje som 

om almindelige salgsindtægter og/eller hjemtaget bevillinger 
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 Anlægstransaktioner: På anlægskonti kan der opsættes sagsreference, så transaktioner på 

anlægget fx afskrivninger automatisk bogføres på sagen 

I afsnittet om konteringsmetodik er der i det gennemgående projekteksempel registreret et lønfor-

brug på projektet på 27.574 kr. Nedenfor er vist hvordan den omfordeling af lønomkostningen på 

en kladdelinjer, hvor den ene post er konteret på en sag: 

 

Efter bogføring fremgår omkostningen af sagen: 

 

 

4.1.4.2. Bogføring af ressourceforbrug (tidsregistrering) 

Medarbejdere kan oprettes som ressourcer i Navision Stat med angivelse af ressourcernes kost- og 

salgspriser.  

 

Ressourcernes timeforbrug kan bogføres på sager fx via import fra eksternt tidsregistreringssystem 

og ad den vej udtrykke både timeforbrug og lønomkostning på sagen. 

Her er vist kladde med ressourcernes tidsforbrug på sagen: 
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Efter bogføring fremgår både timer og kostbeløb af sagen: 

 

4.1.4.3. Bogføring af løn på sager 

Lønomkostninger kan overordnet set bogføres på en af tre måder: 

 Løn kan udtrykkes gennem bogført ressourceforbrug på sagen, som det er beskrevet i for-

rige afsnit. Det har den fordel, at der direkte på sagen er dokumentation for faktisk medgået 

tid. Samtidig kan der opsættes sagsspecifikke salgspriser for ressourcen og ad den vej er det 

muligt at afregne løn til de satser der er aftalt med bevillingsgiver. 

 Lønkontobroen i Navision Stat, der styrer hvordan løn fra SLS konteres i Navision Stat, kan 

opsættes, så løn fra SLS konteres direkte på sagen. Denne metode forudsætter således, at 

lønnen fordeles på projekter gennem segmentkonteringen i SLS.  

 Periodisk lønfordeling i Navision Stat: Ved denne metode fordeles løn på sager ved en perio-

disk ompostering i Navision Stat. Grundlaget kan være tidsregistrering (fx ressourceforbrug 

som beskrevet oven) for eller anden opgørelse af lønforbruget på de enkelte projekter. 

Metoderne kan i nogle tilfælde bruges i kombination. Fx kan løn til medarbejdere, der er fast ansat 

på et projekt, konteres direkte på sagen i SLS, mens man på projekter med krav om detaljeret løn-

dokumentation benytter en af de andre metoder.  

4.1.4.4. Budgettering på sag 

Der kan lægges budgetlinjer (planlægningslinjer) på den enkelte sag.  

Planlægningslinjerne kan tage afsæt i både finanskonti og ressourcekonti. Sidstnævnte muliggør 

altså timebudgettering på sag og dermed også opfølgning med afsæt i timer i stedet for kroner. 

Skærmbilledet herunder viser et eksempel, hvor der er lagt både driftsomkostninger (konsulentkøb) 

og timer på specifik medarbejder ind som budgetlinjer på en sag. 
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4.1.5. Bevillingsstyring i Navision Stat 

Bevillingsstyring dækker over automatiseret håndtering af evt. kontraktuel medfinansiering, kon-

traktuelt aftalt overheadbidrag samt automatisk periodisering af indtægter i takt med forbruget på 

sagen. 

De tre områder styres via opsætning på sag/sagopgave og udføres konkret gennem tre periodiske 

kørsler i Navision Stat.  

De tre områder beskrives i de følgende afsnit. 

4.1.5.1. Medfinansiering  

På sag/sagsopgave kan opsættes en række parameter, der kan styre evt. aftalt medfinansiering på 

sagen/sagsopgaven.  

 

Periodisk aktiveres kørsel der automatisk omkonterer en andel af projektomkostninger fra delregn-

skab vedr. ekstern finansiering til ordinær virksomhed både på sagen og i finansregnskabet.  
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Eksemplet herunder vises en kladdepostering dannet ved medfinansieringskørslen hvor en omkost-

ningen flytter fra delregnskab vedr. ekstern virksomhed (i dette til fælde 95) til ordinær virksomhed 

(delregnskab 10). 

 

Medfinansieringen ændrer således ikke omkostningerne på projektet (sagen), men specificerer fi-

nansieringskilden. 

4.1.5.2. Overheadbidrag 

På tilsvarende vis kan der på sag/sagsopgave opsættes parametre, der styrer allokering af over-

head. 

 

Når overheadkørslen periodisk startes, aflæses periodens forbrug på sagen og der bogføres et over-

headbidrag svarende til den angivne overheadprocent. I det gennemgående projekteksempel er 

overheadprocenten 60 % svarende til 12.408 kr., som vist i kladden nedenfor: 
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Den bagvedliggende opsætning, styrer hvor hhv. overheadomkostning og -indtægt konteres i regn-

skabet. 

4.1.5.3. Indtægtsperiodisering 

Den sidste bevillingskørsel, indtægtskontering, aflæser periodens forbrug på delregnskab vedr. eks-

tern finansiering og danner en indtægtspost i resultatopgørelsen svarende til forbruget. Modkonto 

er balancekontoen vedr. skyldigt arbejde, der derved nedbringes. 

I det gennemgående projekteksempel er de eksternt finansierede omkostninger, der kan indtægts-

føres: 

 Den eksternt finansierede del af de direkte lønomkostninger = 20.680 kr. 

 Den kontraktuelle overhead = 12.480 kr. 

 Samlet indtægtsføringsgrundlag = 33.088 kr.  

Skærmbilledet herunder viser kladdepostering i det gennemgående projekteksempel dannet ved 

den automatiske indtægtskontering.  

 

 

4.1.6. Opsamling 

I det foregående er sagsmodulet beskrevet herunder en del af de periodiske aktiviteter, der kan 

helt eller delvis automatiseres. 

I nedenstående er angivet (med rammer) hvor i konteringsmetodikken sagsmodulets bevillingskørs-

ler automatisk kan aflede bogføringer ud fra regelstyring:  
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Den præcise anvendelse af sagsmodulet skal tilrettelægges af den enkelte institution. Faktorer som 

antallet af projekter, størrelsen af den eksternt finansierede virksomhed i den samlede institutions-

økonomi samt projekternes styringsmæssige kompleksitet vil ofte sætte rammerne for omfanget af 

sagsanvendelsen.  

Det anbefales derfor at analysere området grundigt inden sagsmodulet tages i brug, så anvendelsen 

optimeres og tilrettelægges med afsæt i det faktiske styringsbehov.  

Projektøkonomi samlet

Balancen

DR10 - AV DR 95 - TF

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug Direkte drift Direkte drift

F.konto: 934110 F.konto: 934111 F.konto: 22xxxx F.konto: 22xxxx

75.000 6.894

5.871

75.000        -12.765       -                   -                   

Bevilling / ekst. fin. Bevilling - Modtaget Direkte løn Direkte løn

F.konto: 934120 F.konto: 934121 F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

500.000 250.000       27.574 27.574

6.894 6.894

500.000     -250.000     -20.680           20.680             

OH løn og drift OH løn og drift

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

F.konto: 934130 F.konto: 934131 Proj. 18.279 18.279

300.000 20.680 12.408 12.408

75.000 6.894

12.408

5.871

-375.000    45.853         -12.408           12.408             

Samarb.partner Samarb.partner - Udbetalt Indtægtsf.

F.konto: 934140 F.konto: 934141 F.konto: 3410xx

200.000 100.000 20.680

12.408

-200.000    100.000      -33.088           

Resultatopgørelsen
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4.2. Projektrapportering på basis af LDV 

Som det fremgår ovenfor, muliggør anvendelse af sagsmodulet: 

1)  registrering af en lang række stamoplysninger på sagen.  

2) opsamling af alle projektrelevante regnskabstransaktioner på sagen.  

3) registrering af timeforbrug på sager fx gennem tidsregistrering.  

Alle ovenstående oplysninger dvs. sagsstamdata, sagsbudgetter og sagstransaktioner er tilgænge-

lige for rapportering i den statslige rapporteringsplatform LDV. Institutionen kan enten anvende de 

standardiserede sagsrapporter i LDV eller via de indbyggede sagskuber, som tilgås via Excel. 

4.2.1. Power BI rapportering  

En anden mulighed inden for rammerne af den statslige systempakker er anvendelse af Power BI. 

Her er de muligt at opstille meget overskuelige og visuelt baserede præsentationer af projekterne, 

med rig mulighed for målrettet afgrænsning og drill-down i data. 

Skærmbilledet herunder er et simpelt eksempel på et overblik over en sag: 

 

Læst øverst fra venstre, skaber ovenstående rapport: 

 Overblik over projektets stamdata  

 Den økonomiske ramme for projektet på et overordnet niveau 

 Det opdaterede driftsregnskab for projektet 

 Et visuelt overblik over finansieringen af projektet 

 Et visuelt overblik over den økonomiske fremdrift i projektet 

Tilsvarende overblik kan skabes på et andet relevant dimensions- eller aggregeret niveau. 
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Power BI rapporterne gør det også muligt at fremvise rapporter på telefoner og tablets. Derved bli-

ver det muligt for institutionen gøre data tilgængelige for brugere der er på farten. 

5. Bilag 

5.1. Projektregnskabets balancekonti 

Der anvendes følgende finanskonti, som er oprettet under artskonto 9341 Igangværende arbejde 

for fremmed regning til at kunne styre og rapportere på bevillingssummer, skyldigt arbejde mv.: 

Egenfinansiering 

934110 934111 

Egenfinansiering Egenfinansiering – Modkonto 

 

Bevilling/ekst. fin. 

934120 934121 

Bevilling/ekst. fin. Bevilling/ekst. fin – Modtaget 

 

Skyldigt arbejde inkl. EF (andel af kontrakten) 

934130 934131 

Skyldigt arbejde Udført arbejde – Indtægtsført 

 

Samarbejdspartnere 

934140 934141 

Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere – Udbetalt 

 

Afsluttede projekter 

- 934151  

 Projekt afsluttet 

 

Som det fremgår af ovenstående, er der 8 finanskonti der parvis (debet/kredit) danner 4 kontosæt 

samt én finanskonto 934151 som alene anvendes i forbindelse med projektafslutning/nulstilling.  

For så vidt angår kontosættene, består den ene side af en kontraktuelt bestemt sum (første/venstre 

konto i hvert sæt) og den anden side/konto består af ”forbruget” heraf (anden/højre konto i hvert 

sæt).  

Hvis et projekt forløber helt efter planen, vil hvert af de 4 sæt ved projektets afslutning have en 

samlet saldo på 0 kr. Hvis et projekt afsluttes med afvigelser ift. kontrakten/bevillingen, anvendes 

konto 934151 Projekt afsluttet til at angive et evt. mer- eller mindreforbrug. 
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Den valgte opdeling på 4 sæt af 2 konti gør det muligt løbende at rapportere dels på 

kontraktsummerne, dels på ”forbruget” og dels på nettobeløbene. 

Nedenstående skema beskriver, hvornår balancekontiene anvendes/bogføres og hvad kontoen er 

udtryk for. 

Finanskonto 

De-
bet/ 

Kredit Anvendes til Udtryk for DR 

934110  
Egenfinansiering 

Debet Registrering af kontraktuel MF på 
projektet. 

Kontraktens krav medfinansie-
ring.  

95 / 97 

934111  
Egenfinansiering – 
modkonto 

Kredit Registrering af forbrug (løn, drift 
og OH-IF), som egenfinansierer. 

Den del af udført arbejde, som 
vedr. egenfinansiering. 

10 

Saldo 
934110+934111 

  Størrelsen på egenfinansiering, 
som er belastet på AV. 

- 

934120  

Bevilling/ekstern fin. 

Debet Registrering af kontraktsummen 
(bevillingen eller eksterne finan-
siering). 

934120 = 934130+934140 -
934110 

Den eksterne bevilling/finansie-
ring. 

95 / 97 

934121  
Bevilling/ekstern fin. 
– modt. 

Kredit Registrering af den modtagne del 
af bevilling/eksterne finansiering. 

Den andel af den eksterne bevil-
ling/finansiering, der er modtaget 
(/faktureret). 

95 / 97 

Saldo 
934120+934121 

  Hvor stor en del af den eksterne 
bevilling/finansiering, der mang-
ler at blive modtaget/faktureret. 

- 

934130  
Skyldigt arbejde 

Kredit Registrering af, hvad institutionen 
”skylder” af arbejde ift. kontrak-
ten. 

934130 = 934110+934120-
934140 

Institutionens andel af bevillin-
gen plus egenfinansiering og 
dermed ”værdien” af det ar-
bejde, institutionen er forpligtet 
til at levere. 

95 / 97 

934131  
Udført arbejde – ind-
tægtsført 

Debet Registrering af den periodiske pe-
riodisering af indtægten. 

Hvor stort et beløb, der er ind-
tægtsført på projektet, og 
dermed værdien af det udførte 
arbejde. 

10 / 95 / 
97 

Saldo 
934130+934131 

  Den del af arbejdet, der mangler 
at blive udført/indtægtsført. Be-
løbet er dermed også udtryk for 
de kommende måneders/års for-
ventede udgifter på projektet. 

- 

934140 
Samarbejdspartnere 
– andel 

Kredit Registrering af samarbejdspartne-
rens andel af bevillingen for et 
projekt. 

Den andel af den samlede eks-
terne finansiering, som forventes 
udbetalt til samarbejdspartner. 

95 / 97 

934141  
Samarbejdspartnere 
– udbetalt 

Debet Registrering af den del (kr.), som 
er udbetalt til samarbejdspartne-
ren. 

Beløb udbetalt til samarbejds-
partner. 

95 / 97 
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Finanskonto 

De-
bet/ 

Kredit Anvendes til Udtryk for DR 

Saldo 
934140+934141 

  Samarbejdspartnernes andel, der 
mangler at blive udbetalt. 

- 

934151 
Projekt afsluttet 

Debet 

Kredit 

Registrering af den(/de) sidste 
bogføringspost(er), som enten 
angiver om projektet kommer ud 
med et mindreforbrug eller mer-
forbrug 

Denne/disse postering(er) tillader 
institutionen at opbevare histo-
rikken på projektet, og samtidig 
får nettonulstillet 9341xx-konti-
ene på projektniveau. 

95 / 97 

5.2. Forskel på samarbejdspartner og underleverandør  

Forskellen på en samarbejdspartner og en underleverandør er fordelingen af det juridiske ansvar 

over for bevillingsgiver/kunden.  

 

 Underleverandør: Såfremt institutionen har det samlede økonomiske ansvar over for 

bevillingsgiver/kunden, er der tale om en underleverandør (institutionen står til ansvar over 

for bevillingsgiver/kunden, mens underleverandøren står til ansvar over for institutionen).  

 

Institutionen er ansvarlig for hele projektet og derfor skal hele projektets omsætning 

registreres som omsætning hos institutionen, hvorfor omkostningen til 

underleverandørerne registreres som en omkostning (FK 227xxx). 

 

 Samarbejdspartner: Såfremt institutionen og en anden aktør har et fælles ansvar over for 

bevillingsgiver/kunden, er der tale om en samarbejdspartner (Institutionen og kunden står i 

fællesskab til ansvar – eller står til ansvar for hver deres andel – men begge direkte over for 

bevillingsgiver/kunden). 

Institutionen er blot administrator for den samlede bevilling. Den andel af bevillingen 

vedrørende samarbejdspartner videresendes til dem. Derfor skal beløbene kun registreres i 

balancen (934140 + 934141). 
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5.3. Samlet konteringseksempel på et projekts opstart og en periodeafslut-

ningskørsel 

 



38 

5.4. Samlet konteringseksempel ved afslutning af et projekt – mindre for-

brug  
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5.5. Samlet konteringseksempel ved afslutning af et projekt – merforbrug  
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Balancen

Delr. 1 - AV Delr. 3 - TF

Egenfinansiering Egenfinansiering - Forbrug Direkte drift Direkte drift

F.konto: 934110 F.konto: 934111 F.konto: 2207x F.konto: 2207xx

75.000        6.894 0

5.871 16.000            16.000          

66.235

75.000        -79.000       16.000            -16.000           

Bevilling / ekst. fin. Bevilling - Modtaget Direkte løn Direkte løn

F.konto: 934120 F.konto: 934121 F.konto: 1809xx F.konto: 1808xx

500.000     250.000       27.574 27.574

250.000       6.894 6.894

235.760 235.760

58.940 58.940

-197.500        197.500          

500.000     -500.000     

OH løn OH løn

Skyldigt arb. Udført arb. - Indtægtsført F.konto: 1807xx F.konto: 1807xx

F.konto: 934130 F.konto: 934131 Proj. 8.781 8.781

300.000     20.680 5.956 5.956

75.000        6.894 54.470 54.470

12.408 50.924 50.924

5.871 -56.880          56.880            

235.760

113.387 OH drift OH drift

-375.000    395.000       F.konto: 2207xx F.konto: 2207xx

Proj. 9.498              9.498              

6.452 6.452

Samarb.partner Samarb.partner - Udbetalt 58.917 58.917

F.konto: 934140 F.konto: 934141 55.168 55.168

200.000     100.000

100.000 -61.620          61.620            

Indtægtsf.

-200.000    200.000       F.konto: 3410xx

16.000 20.680

12.408

F.konto: 934151 176.820

16.000 106.092

-300.000         

-16.000       

Sum af 9341x0 Sum af 9341x1 Sum af AV udgifter Sum af TF udgifter

-              -               79.000            * 300.000          

Sum af TF i alt

* Hertil bliver AV belastet -                   

   med 16.000 kr.

Resultatopgørelsen
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