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Til stede > Medlemmer af den tekniske referencegruppe 
Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard, KU 
Økonomichef Jannik Søndergård, ITU 
Økonomikonsulent Jesper B. Johnsen, AAA (deltog via skype) 
Økonomichef Torben Buch, UC Syd (deltog via skype) 
Ressourcechef Karin Slumstrup, EAMV (deltog via skype) 
Regnskabschef Linda Hansen, FMS 
Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen, Moderniseringsstyrelsen 
Specialkonsulent Jesper Christensen, Moderniseringsstyrelsen 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) 
Kontorchef Nicolai Ebsen (projektejer) 
Chefkonsulent Kirsten Zachariassen (projektleder) 
Specialkonsulent Elena Pirumova (projektmedarbejder) 
Fuldmægtig Karen Kolbye (projektmedarbejder) 
Fuldmægtig Mads Falkenfleth Jensen (projektmedarbejder) 
Ekstern konsulent Ilona M. Langgård (projektmedarbejder) 
 
Moderniseringsstyrelsen (MODST) 
Fuldmægtig Sophie Kosiara Næsvang 

Afbud > - 

  
 

 

Opstartsmøde for teknisk referencegruppe (Fælles Kontoplan) 

Onsdag, den 10. april 2019, kl. 12:30 - 14:00 

 

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

Ingen bemærkninger.  

 

2. Arbejdet med Fælles Kontoplan (Orienteringspunkt) 

Det blev bemærket, at der er på professionshøjskolerne er forskellige vur-

deringer af, om man fremadrettet vil registrere på delformål, som man gør 

i dag, eller kun på hovedformål. Det blev bemærket, at professionshøjsko-

lerne, så vel som universiteterne, oplever samproduktion og lønfordeling 

som udfordringer.   

 

SKS blev drøftet som en mulig løsning for indrapportering af regnskabs-

data. Det blev bemærket, at SKS kan være en kompliceret løsning for in-

stitutioner, som ikke anvender Navision. Indrapporteringsløsningen vil 

blive drøftet på et fremtidigt møde. 

 

3. Den tekniske referencegruppes rolle og opgaver (Drøftelsespunkt) 

Medlemmerne havde ingen kommentar til kommissoriet.  

 

Der blev drøftet, om der skulle være flere dage imellem tekniske referen-

cegruppe- og stående udvalgsmøder. SIU vil medtage drøftelsen til mødet 

med det stående udvalg d. 11. april 2019.  

 

Den tekniske referencegruppe (TRG) var enig i emneforslagene til næste 

TRG møde, som er:  
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- drøftelse af nyeste version af konteringsvejledningen  

- Drøftelse af erfaringer med pilotforløb og de første kick-off møder.  

 

Medlemmerne ønskede hellere for meget end for lidt mødemateriale.  

 

Melemmerne havde ingen indsigelser mod en yderligere repræsentant fra 

professionshøjskolerne. Nicolai Ebsen vil koordinere dette med professi-

onshøjskolerne.   

 

4. Arbejdsgang og understøttelse fra SIU (Drøftelsespunkt) 

Medlemmerne efterspurgte et tidligere afslutningstidspunkt end december 

2019 for den første version af konteringsvejledningen. Institutioner, der er 

store eller som vil udarbejde budget for 2020 med udgangspunkt i de nye 

principper har brug for vejledningen i juli-august 2019. Datoen blev drøftet, 

hvor der var enighed om, at vejledningen ikke kan være færdig til det øn-

skede tidspunkt, men at SIU vil arbejde på, at de væsentligste områder 

bliver afklaret først, således at institutionerne kan foretage de væsentligste 

rettelser først. Konteringsvejledningen vil blive uddybet og præciseret over 

hele projektets forløb indtil 2021.  

 

Der blev drøftet ændringer i regnskabspraksis, da regnskabsstandarder 

kræver sammenlignelignelighed i regnskabet over en årrække. Projektet 

bør inddrage revisorer for at sikre efterlevelse af gældende regler og stan-

darder.  

 

MODST oplyste, at MODST forventer at afholde gå-hjem-møder med le-

verandørerne i slut juni.   

 

Der blev efterspurgt en påbegyndelse af harmonisering af ens anvendelse 

af Statens kontoplan på tværs af institutionerne før sommerferien. MODST 

vil afholde workshops med selvejesektoren om dette efter sommeren. 

MODST efterspurgte eksempler på uklarheder i ØAV’en, da dette vil frem-
hjælpe tilretningen af ØAV’en. Spørgsmål og eksempler bedes sendt til fa-

elleskontoplan@ufm.dk. 

 

5. Kommende møder (Beslutningspunkt) 

Datoer vedlagt i bilag 5 blev besluttet. Mødevarighed ændres fra 2,5 til 3 

timer.  

 

Mødet den 18. juni afholdes hos FMS. Lokation for mødet d. 22. oktober i 

Jylland blev ikke besluttet.  

 

6. Eventuelt 

MODST opfordrede TRG-medlemmerne til at sende systemspørgsmål til 

faelleskontoplan@ufm.dk, hvorefter disse vil blive videresendt til de rette 

personer hos MODST.  



Dagsorden for o pstartsmøde for teknisk referencegruppe

Fælles Kontoplan

Onsdag, den 10 . april 2019, kl. 1 2:30 - 1 4:00

Styrelsen for Forskning og Uddannelse , Bredgade 40, 1260 Købe n-

havn K, Lokale 022

Deltagere

Medlemmer af den tekniske referencegruppe

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard , Københavns Universitet

Økonomichef Jannik Søndergård , It - universitetet

Økonomikonsulent Jesper Bru u n Johnsen, Arkitektskolen Aarhus

Økonomichef Torben Buch , UC Syd danmark

Ressourcechef Karin Slumstrup , Erhvervsakademi MidtVest

Regnskabschef Linda Hansen , Fredericia Maskinmesterskole

Specialkonsulent Jesper Christensen , Moderniseringsstyrelsen

Chefkonsulent Christian Tofft - Larsen , Moderniseringsstyrelsen

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Kontorchef Nicolai Ebsen (projektejer)

Chefkonsulent Kirsten Zachariassen (projektleder)

Specialkonsulent Elena Pirumova (projektmedarbejder)

Fuldmægtig Karen Kolbye (projektmedarbejder)

Ekstern konsulent Ilona Miettinen Langgård (projektmedarbejder)

Moderniseringsstyrelsen

Fuldmægtig Sophie Kosiara Næsvang



Dagsorden s punkter:

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

2. Arbejdet med Fælles Kontoplan (Orienteringspunkt)

3. Den tekniske referencegruppes rolle og opgaver (Drøftelsespunkt)

4. Arbejdsgang og understøttelse fra SIU ( Drøftelse spunkt)

5. Kommende møder (Beslutningspunkt)

6. Eventuelt



Vejledning til dagsordenen

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

Velkomst og introduktion

Kort præsentation af mødedeltagerne

Bilag
Bilag 1. Oversigt over repræsentanter i den tekniske referencegruppe

-------------------------------------------------------------
Punkt 2. Arbejdet med Fælles Kontoplan (Orienteringspunkt)

Projektets formål, herunder succes kriterier

Projektets tidsplan

Projektorganisering

Status på projektet

Opsummering af ringerunde

------------------------------------------------------------------
Punkt 3. Den teknisk e referencegruppes rolle og opgaver (Drøftelsespunkt)

Kommissorium

Yderligere deltagere

Bilag
Bilag 2 . Kommissorium for den tekniske referencegruppe

------------------------------------------------------------------
Punkt 4. Arbejdsgang og understøttelse fra SIU (Drøftelsespunkt)

Drøftelse af projektets kommende fokusområder

Arbejdsform og implementering

Værktøjskasse

Planlagt videre forløb

Bilag
Bilag 3 . Projektets kommende fokus områder

Bilag 4 . Værktøjskasse

------------------------------------------------------------------
Punkt 5 . K ommende møder ( Beslutnings punkt)

Datoer

Sted



Bilag

Bilag 5 . Forslag til mødedatoer for 2019

------------------------------------------------------------------
Punkt 6 . Eventuelt
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Modtager(e) > Den tekniske referencegruppe for fælles kontoplan 2019 
 
 
 

Bilag 1. Oversigt over repræsentanter i den tekniske referencegruppe 

 

Liste over repræsentanterne i den tekniske referencegruppe for fælles kontoplan 

som udmeldt af samarbejdsorganisationerne Danske Universiteter, Danske Pro-

fessionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier, de maritime og kunstneriske vide-

regående uddannelsesinstitutioner, samt Moderniseringsstyrelsen.  

 

Medlem Institution E-mail Tlf. nummer 

Koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard KU makj@adm.ku.dk 35 32 23 91 

Økonomichef Jannik Søndergård ITU jmll@itu.dk 61 66 29 21 

Økonomikonsulent Jesper Brun Johnsen AAA jbj@aarch.dk 89 36 00 00 

Økonomichef Torben Buch UC Syd tmbu@ucsyd.dk 72 66 51 95 

Ressourcechef Karin Slumstrup EAMV ks@eamv.dk 29 69 37 02 

Regnskabschef Linda Hansen FMS lha@fms.dk 22 17 80 80 

Chefkonsulent Christian Tofft-Larsen MODST ctl@modst.dk 41 15 31 90 

Specialkonsulent Jesper Christensen MODST jechr@modst.dk 33 92 80 00 
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Modtager(e) >  
 
 

Bilag 2. Kommissorium for den tekniske referencegruppe for imple-
mentering af fælles kontoplan for videregående uddannelsesinstituti-
oner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 

Med udgangspunkt i rapporten afgivet af udvalget for fælles kontoplan i september 

2018, samt behovet for rådgivning på teknisk niveau, nedsættes den tekniske 

referencegruppe, med det formål at rådgive Styrelsen for Institutioner og Uddan-

nelsesstøtte (SIU) i spørgsmål om udviklingen af de endelige principper for konte-

ring og fordeling for den fælles kontoplan. Den fælles kontoplan indføres på bag-

grund af regeringens ønske om større gennemsigtighed i de videregående uddan-

nelsesinstitutioners omkostninger samt mulighed for at kunne sammenligne om-

kostninger på tværs af sektoren.  

Opgave for den tekniske referencegruppe 

Den tekniske referencegruppe vil være SIU’s sparringspartner i udviklingen af 
konkrete principper for kontering og fordeling. Projektgruppen vil over for den tek-

niske referencegruppe rejse problemstillinger og den tekniske referencegruppe 

kan ligeledes tage problemstillinger op af egen drift. Udfaldet af drøftelserne ind-

går i udviklingen af de endelige principper for kontering og fordeling i den fælles 

kontoplan. Dermed er den tekniske referencegruppe afgørende for inddragelsen af 

institutionernes behov og ønsker i udviklingen af den fælles kontoplan. Den tekni-

ske referencegruppe vil sparre med SIU i konkrete drøftelser angående:  

 organiseringen af implementeringsprocessen for den fælles kontoplan på 

tværs af institutionerne 

 tværgående, principielle implementeringsspørgsmål  

 konkretisering af principper for fordeling og kontering 

 afklaring af konceptuelle og systemmæssige muligheder og udfordringer 

 tekniske justeringer af principper for fordeling og kontering ud fra pilotinstitu-

tionernes læring med drift af en fælles kontoplan 
 

Der afholdes ca. 6 møder årligt i perioden 2019-2021. Projektgruppen betjener 

referencegruppen. Den tekniske referencegruppe holdes orienteret om status for 

og fremdrift i projektet på møderne. SIU fremsender dagsorden med bilag til refe-

rencegruppen ca. 1 uge forud for hvert møde. Kontorchef Nicolai Ebsen, SIU, 

leder møderne. 

Organisering af arbejdet 

Den tekniske referencegruppe sammensættes af: 
Rolle  Navn  Titel og enhed 
2 medlemmer udpeget af Danske 
Universiteter 

Jannik Søndergård 
Malene Kjærsgaard 

Økonomichef, ITU  
Koncernbudgetchef, KU 

1 medlem udpeget af  
Danske Professionshøjskoler 

Torben Buch Økonomichef, UC Syd 

1 medlem udpeget af Danske Er-
hvervsakademier 

Karin Slumstrup Ressourcechef, EAMV 

1 medlem udpeget af de maritime 
institutioner 

Linda Hansen Regnskabschef, FMS 

1 medlem udpeget af de kunstneri-
ske institutioner 

Jesper Brun Johnsen  Økonomikonsulent,  
Arkitektskolen Aarhus 

2 medlemmer udpeget af Modernise-
ringsstyrelsen 

Jesper Christensen 
Christian Tofft-Larsen 

Specialkonsulent, Modst 
Chefkonsulent, Modst 
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Modtager(e) >  
 
 

Bilag 3. Projektets kommende fokusområder 

 

SIU ønsker at holde institutionerne opdateret med det løbende arbejde med pro-

jekt fælles kontoplan. De overordnede fokusområder for projektet med tilhørende 

aktiviteter er angivet nedenfor. Tidsplanen (tabel 1) udfoldes ved mødet i uge 15.  

 

Processer, kommunikation og dialog 

SIU ønsker at tilvejebringe et overblik over og klar kommunikation om arbejdet 

med implementering af den fælles kontoplan. Dette sker gennem nyheder mv. på 

ufm.dk/faelles-kontoplan, samt gennem nedenstående aktiviteter.  

 Udarbejdelse af oversigt over SIUs arbejdsplan, proces for spørgsmåls-

håndtering og beslutningstagning 

 Erfaringsudveksling og erfaringsdeling 

o Gå-hjem-møder 

o Workshops 

o Informationssessioner 

o Møder med det stående udvalg og den tekniske referencegruppe 

o Møder med pilotinstitutioner og øvrige institutioner 

 

Konteringsvejledning 

En central leverance i projektet er en uddybet og fyldestgørende vejledning om 

kontering og fordelinger for anvendelsen af den fælles kontoplan. Vejledningen vil 

beskrive hovedregel samt eventuelle godkendte undtagelser til denne.  

 Præcisering og udfoldning af konteringsvejledningen, f.eks. 

o Præciseringer af begreber fra Udvalgsrapporten, herunder ”lø-

bende registrering”, årsværksopgørelse mv 

o Formålsfordeling af løn (specielt i samproduktion) 

o Indirekte omkostninger og overhead 

o Fordeling af generelle fælles omkostninger og bygningsomkost-

ninger  

 Identifikation af omkostningspuljer 

 Identifikation af fordelingsnøgler  

 Afklaring af fordeling på delformål 

 Præcisering af dimensionsværdier  

 Delformål (uddannelser mv.): direkte registrering versus fordeling fra ho-

vedformål  

Understøttelse af lokale implementeringsprocesser 

Institutionerne forestår selv de lokale implementeringsprocesser, men SIU har et 

ønske om at bistå og understøtte institutionerne, hvor det giver værdi. Derfor vil 

SIU i samarbejde med MODST stille en digital værktøjskasse til rådighed omhand-

lende de mest centrale processer, som størstedelen af institutionerne skal gen-

nemgå.  

 Understøttelse af de lokale implementeringsprocesser med udgangspunkt 

i værktøjskassen  

 Kick-off møder med institutioner ved implementeringens start 
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 Vejledning om ændringer i registreringsrammer i de lokale økonomisyste-

mer 

 Erfaringsopsamling og videndeling i forbindelse med de lokale implemen-

teringsprocesser  

 

 

Rapportering 

Institutionerne skal én gang årligt, samtidig med årsrapporten, indsende regn-

skabsdata digitalt. SIU vil udarbejde løsning for indrapportering af data. Herudover 

vil SIU undersøge mulighederne for systemunderstøttelse af regnskabsopstillingen 

til årsrapporten.  

 Indrapportering af regnskabsdata (datastruktur og digital løsning) 

 Skabelon til årsregnskabet 

 

 

 

 
Tabel 1. Overordnet tidsplan for implementering af fælles kontoplan 

Projektplanlægning og projektdesign

Ansættelser, etablering af faste møder

Hjemmeside, kommunikation

Værktøjskasse

Pilotfase

Workshops, arbejdsgrupper og gå-hjem-møder

Møder med det stående udvalg og teknisk referencegruppe

Udarbejdelse af 'Principper for kontering og fordeling'

Kick off møder

Bølge 1 institutioner implementeringsproces

Bølge 2 institutioner implementeringsproces

Bølge 3 institutioner implementeringsproces

2019 2020 2021
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Modtager(e) > Det stående udvalg 

 

 

Bilag 4. Værktøjskasse 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) ønsker at understøtte de 

videregående uddannelsesinstitutioners lokale implementeringsprocesser i forbin-

delse med indførsel af en fælles kontoplan.  

 

I forbindelse med SIU’s telefoniske samtaler med de videregående uddannelses-

institutioner i marts 2019, er der fra en række institutioner efterspurgt støtte til at få 

klarhed over faser og fokusområder i forbindelse med de lokale implementerings-

processer.   

 

Til dette formål stiller SIU en digital implementeringsguide – en ’værktøjskasse’ - til 
rådighed for institutionerne.  

 

Værktøjskassen vil indeholde vejledende materiale både i forhold til projektstyring 

af implementeringen, samt materiale af mere systemteknisk karakter. Af hensyn til 

at opnå en sammenhængende implementeringsproces udarbejdes værktøjskas-

sen i samarbejde mellem SIU og Moderniseringsstyrelsen. Værktøjskassen er 

under udarbejdelse og vil være tilgængelig på ministeriets hjemmeside fra den 1. 

maj 2019.  

 

Værktøjskassens struktur 

Værktøjskassen vil indeholde vejledning til de centrale faser, som institutionerne 

skal igennem ved implementeringsprocessen; ’forberedelse af implementering’, 
’afklaring af behov og styringsambition’, ’registreringsstruktur og krav til systemer’, 
’systemopsætning’ og ’go-live og support’. Værktøjskassen er struktureret såle-

des, at der til hver aktivitet er koblet en række relevante vejledninger, skabeloner 

og guidelines. 

 

Gennem anvendelse af værktøjskassen vil den enkelte institution blive understøt-

tet i udarbejdelsen af den lokale tids- og implementeringsplan samtidig med, at 

institutionerne frit kan indarbejde bredere institutionsspecifikke ønsker og udfor-

dringer i deres lokale implementeringsprocesser.  

 

Arbejdet med værktøjskassen præsenteres på mødet i uge 15. 
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Modtager(e) > Den tekniske referencegruppe for fælles kontoplan 2019 
 
 
 

Bilag 5. Forslag til mødedatoer for 2019 

 

Forslag til mødedatoer og for den tekniske referencegruppe for året 2019. Sted 

fastlægges på det første møde i den tekniske referencegruppe.  

 

Møde Dato og tidspunkt Mødemateriale Sted 

2. møde 18. juni 10:00-12:30 11. juni Jylland– skal fastlægges 

3. møde  28. august 12:00-14:30 21. august SIU, København 

4. møde 22. oktober 10:00-12:30 15. oktober Jylland – skal fastlægges 

5. møde 16. december 13:00-15:30 9. december SIU, København 
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Fælles kontoplan

1. møde med den tekniske referencegruppe
10.04.2019



Dagsorden

12:30-12:40 Velkomst og introduktion v/ kontorchef Nicolai Ebsen, SIU

12:40-13:00 Status for arbejdet med fælles kontoplan (Orienteringspunkt) 

13:00-13:30 Metode og kommende fokusområder (Drøftelsespunkt)

13:30-13:45 Den tekniske referencegruppes rolle og opgaver (Drøftelsespunkt)

13:45-13:55 Kommende møder (Beslutningspunkt)

13:55-14:00 Eventuelt

Side 2



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan
12:40-13:00

a. Projektets formål, herunder succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af ringerunde

Side 3



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

Side 4

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde

En fælles kontoplan skal bidrage til, at 
institutionerne, Folketinget, regeringen og 
omverdenen kan opnå et tværgående indblik i 
uddannelsesinstitutionernes omkostninger.

Projektets mål er, at opnå et optimalt samspil 
mellem institutioner, styrelsen og de øvrige 
interessenter. 

Konkret skal en fælles kontoplan som 
minimum muliggøre en sammenlignelig 
opgørelse af:

Uddannelsers (fx jura) omkostninger pr. 
studerende (enhedsomkostninger)

Omkostninger på forskningsområder eller 
forskningsprojekter

Generelle fællesomkostninger og 
omkostninger til bygninger

Én, fælles løsning - Alle institutioner skal 
opgøre omkostninger og indtægter i 
henhold til samme kontoplan og efter 
samme principper.

Fire obligatoriske dimensioner – Alle 
institutioner anvender dimensionerne 
formål, delregnskab, sted og statens 
kontoplan (4 første cifre).

Ens fordelingsmetoder – Alle institutioner 
anvender samme fordelingsmetoder for
fordelinger af omkostninger og indtægter 
på formål og delformål.

En vejledning om fælles principper for 
kontering og fordeling, der udtrykker 
rammer og regler samt fælles 
opgørelsesmetoder.

Ændrede krav om afrapportering i 
årsrapporter mv.

Aktiviteter i forbindelse med 
understøttelse af 34 institutioner for 
implementeringen
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Side 5

• At principperne for fælles kontoplan skaber sammenlignelige data

• At den fælles kontoplan implementeres i tæt samarbejde mellem UFM og 
institutionerne med henblik på i videst mulig omfang at inddrage best
practice og erfaringer fra institutionerne

• At økonomidata med udgangspunkt i en fælles kontoplan konstruktivt 
kan anvendes af UFM og institutionerne i strategiske drøftelser og 
analyser

• At den fælles kontoplan og afrapportering giver værdi i institutionernes 
interne styring, og kan erstatte visse eksisterende indrapporteringer 

• At fælles kontoplan bidrager til at skabe tillid i UFMs og sektorens 
omverden ved gennemsigtighed i indtægter og omkostninger til 
uddannelse og forskning
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2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



Side 6

2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

2019 2020 2021

janfebmaraprmajjun julaugsepoktnovdecjanfebmaraprmajjun julaugsepoktnovdecjanfebmaraprmajjun julaugsepoktnov

Implementeringsvejledning udarbejdet og godkendt (endelig version 1)

Interessenthåndtering og kommunikationsplan er godkendt af STG

Harmonisering af ekstern rapportering og regelsæt

Driftorganisation etableret

Bølge 2 implementeringer igangsat og afsluttet.

Indrapporteringsløsning er besluttet og godkendt; testet og kvalitetssikret

Evaluering af bølge 2, vejledninger tilpasset, næste bølge igangsat

15-04-2019

Projektgrundlag er godkendt af STG

Bølge 3 implementeringer igangsat og afsluttet

Understøttelse af god datakvalitet er godkendt og  iværksat

Evaluering af bølge 3 gennemført, vejledninger tilpasset og godkendt

Lokale implementeringsprocesser tidslagt og vejledende materiale udarbejdet

Erfaringer fra pilotforløb er opsamlet

Evaluering af hele projektet gennemført

Understøttelse af beregning af enhedsomkostninger mv. er udviklet og godkendt

Aktivitet

Bølge 1 implementering igangsat og gennemført

Evaluering af bølge 1, vejledninger tilpasset, næste bølge igangsat

Første udkast for konteringsvejledning

Endelig konteringsvejledning

Organisering er etableret og godkendt af STG

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

Side 7

Udførende 
niveau

Styring

Ledelse

Styregruppe

Projektleder

Projektgruppe

Spor 
10

ProjektlederDen tekniske 
referencegruppe

Det stående 
udvalg

Spor 
1

Spor 
2

Spor 
3

Yderligere ressourcer

SIU
- en ekstern konsulent (tidsbegrænset)
- videnspersoner for specifikke områder 

(løbende inddragelse)

MODST
- forretningsområdet, systemkontorerne 

og statsregnskabskontoret

INSTITUTIONERNE
- Deltagelse i projektgruppen, workshops 

mv.

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

Side 8

• Ringerunde til institutionerne – kortlægning og 
forventningsafstemning 

• Intern projektstyring og –design

• Kommunikation 

• Erfaringsopsamling fra pilotforløb og bølge 1

• Principper for kontering og fordeling 
( konteringsvejledning )

• Understøttelse af implementering på 
institutionerne

• Ændrede krav om afrapportering i årsrapporter 
mv.

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

Side 9

Kontakt til de videregående uddannelsesinstitutioner

- Institutionerne har informeret om
• status for projektet på institutionen og ønske om tidspunkt for overgang til fælles kontoplan
• institutionsspecifikke eller sektorspecifikke udfordringer og opgaver  
• systemanvendelse og leverandøranvendelse
• Behov for afklaring af spørgsmål eller behov for understøttelse fra SIU og MODST

- SIU har informeret om
• organisering af projektarbejdet, herunder Det St. Udvalg og Teknisk Ref. gruppe
• status for arbejdet i SIU
• redskab til understøttelse af institutionerne: værktøjskasse
• hjemmesiden, nyhedsbrev, kommende møder

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



2. Status for arbejdet med fælles kontoplan

Side 10

SIU noterede institutionernes største opmærksomhedspunkter og ønsker fra ringerunden. Disse 
inkluderer:Institutionernes største opmærksomhedspunkter

Uensartet konteringspraksis på statens kontoplan på tværs af 
institutioner
Fordeling af samproduktion og overhead
Formålsfordeling af løn
Anvendelighed af fordelingsnøgler på tværs
Implementeringsprojektet bliver nok større end oprindeligt tiltænkt 
af institutionerne
Om fælles kontoplan er styringsrelevant
Om man kan producere sammenligneligt data når der er 
metodefrihed
Sammenlignelighed af omkostninger (f.eks. skæv fordeling af 
overhead), hvis der ikke bruges samme principper til at registrere 
direkte og derefter fordele. 
Hvordan man kan opgøre omkostninger på uddannelsestyper, hvis 
man ikke registrer på uddannelsestype i formål? I dag registrerer
PH er alle omkostninger og indtægter på uddannelsestyperne, så 
man vil miste information, og kan ikke længere opgøre 
enhedsomkostninger.
Er usikre over, hvis man ikke er med fra starten, får man så ikke lov 
til at være med til at sætte rammerne?  
Hvordan arbejder man med delregnskab?
Moms 
Fordelinger på fordelinger

Institutionernes største ønsker

En oversigt over arbejdsplanen fra SIU
Formålsbeskrivelse for at understøtte valg mellem metoder og 
detaljegrad
Efterspørgsel af best practice workshops
Krav til output
Klarere beskrivelse af beslutningstagningsprocessen og hvordan 
spørgsmål fra institutioner håndteres
Den endelige indrapporteringsløsning
Et målbillede og formålsbeskrivelse fra ministeriet
Møder, hvor man spørge, hvor omkostninger skal konteres, f.eks. 
med de nye delregnskaber og med statens kontoplan
SIU skal arbejde videre med, at data er sammenligneligt, hvis andre 
registrerer på delformål og andre kun på hovedformål
Skabelon til årsregnskabet
Ønsker at konteringsvejledningen udfoldes og præciseres
Ønsker at høre andres erfaringer og vidensdeling

a. Projektets formål, 
herunder 
succeskriterier

b. Projektets tidsplan

c. Projektorganisering 

d. Status på projektet

e. Opsummering af 
ringerunde



3. Metode og kommende fokusområder 
13:00-13:30

Side 11

a. Metode – Hvordan arbejder vi?

b. Kommende fokusområder - Hvad arbejder vi med og hvornår?

i. Udarbejdelse af principper for kontering og fordeling

ii. Foreløbig plan for implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 12

a. Metode 

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb

SIU og MODST
- Høringer

Udvalget vedrørende fælles 
kontoplan

- Møder og høringer

Det stående udvalg, den tekniske 
referencegruppe, pilotinstitutioner,  

institutionerne, MODST
- Møder, workshops, arbejdsgrupper, 

høringer

Idriftsættelse, ny etablering 
af governance

- Høringer, evt. møder

Udvalgsarbejde og -rapport

Afklaring af forskelligheder og 
metodefrihed

Fælles principper for kontering og 
fordeling ( konteringsvejledning )

Fælles standarder og lokale behov

De tværgående
principper

De lokale 
implementeringer

Hvordan 
skaber vi en 
kontoplan der 
er fælles?



3. Metode og kommende fokusområder

Side 13

Tværgående

Lokalt

2019 2020 2021

Ibrugtagning

Pilotinstitutioner

Ibrugtagning

Bølge 1

Ibrugtagning

Bølge 2 & 3

Første udkast 
konterings-og implementeringsvejledning

Udfoldet
konterings-og implementeringsvejledning Opdaterede vejledninger og fremtidig drift

Workshops

STU og TRG

STU og TRG

Erfaringsdeling

Erfaringsdeling

Løsningsudvikling

Best practice

Workshops

Spørgsmål

Kursus Kursus

Workshops

a. Metode 

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 14

Tidspunkt Aktivitet

Frem til medio maj Gennemskrivning af konteringsvejledningen mhbp
tydeliggørelse af udeståender

Medio maj – ultimo maj Tidsplan på afklaring af udeståender (drøftelser med 
pilotinstitutioner og evt. øvrige)

Primo juni – medio juni Fremsendelse til teknisk referencegruppe for kommentering

TRG og STU møde juni (uge 25) Drøftelse af plan for indhold og tidsplan

April - juni Projektgruppen arbejder videre med de konkrete
udeståender

Ultimo juni- primo august Høring hos alle 34 institutioner

September og oktober Workshops, arbejdsgrupper mv. vedr. konkrete 
problemstillinger

November Gennemskrivning og høring på institutionerne

December Konteringsvejledning 2020

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 15

Aflægger regnskab efter fælles kontoplan Institutioner

2019 eller 2020 Piloter: DTU, KP

2020 Bølge 1: CBS, Absalon, VIA, AAMS, SIMAC

2020 eller 2021 Bølge 2: KU, SDU, AU, AAU, RUC, AAA, KADK, DSKD, 
UCN, UCSYD, KEA, EAAA, MSK

2021 Bølge 3: ITU, UCL, DMJX, ZEALAND, DANIA, EASV, 
EAMV, CPHBusiness. IBA, MARTEC, FMS, SGS, 
SVESOEF, Marstal

Placeringen i bølger afhænger af Implementeringsprocesserne

Institutionernes endelige ønsker

Tidspres hos leverandører/MODST

Institutionens øvrige forandringer

SIU s interne proces

Forestås af institutionerne selv

Kick-off møde med SIU og MODST

Tidsplan og løbende opfølgning

Understøttelse aftales bilateralt

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 16

Formål
- At sikre en robust implementering ved at understøtte de videregående 

uddannelsesinstitutioners lokale implementeringsprocesser

Værktøj til understøttelse af lokale implementeringsprocesser 
Herunder 
- At skabe klarhed over de relevante aktiviteter
- Guider til hvordan aktiviteterne kan gennemføres
- Tidplaner, vejledninger, skabeloner, m.fl.

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



Side 17

3. Metode og kommende fokusområder

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 18

Aktiviteter med piloter og bølge 1
• Kick-off møder inden sommerferien
• Månedlige møder
• Konteringsvejledningen i høring
• Opsamling af spørgsmål til 

konteringsvejledning

Erfaringsdeling med kommende bølger
• Portrætter
• Interviews
• Q&A
• Best practice
• Fortællinger fra kick-off

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



3. Metode og kommende fokusområder

Side 19

Hjemmeside,  nyhedsbrev, Q&A

Fokus på at nå bredt ud til alle 
relevante ansatte på 
institutionerne med henblik på at 
informere

Det stående udvalg
Den tekniske referencegruppe

Fokus på at drøfte fremdriften og 
resultaterne af fælles kontoplan med 
institutionsrepræsentanter, der taler på 
vegne af alle institutionerne

Workshops, arbejdsgrupper, gå-hjem-
møder, infomøder

Fokus på at nå specifikke 
interessenter og eksperter på 
institutionerne, hos leverandører 
og konsulenter med henblik på at 
finde konkrete løsninger

Møder på institutionerne

Fokus på at drøfte den enkelte institutions 
behov og implementeringsplan med henblik 
på understøttelse og erfarings-opsamling

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



Side 20

Konteringsvejledning
• Gennemskrivning af konteringsvejledningen mhp. tydeliggørelse af udeståender (

medio maj)
• Præciseringer af begreber fra Udvalgsrapporten, herunder ”løbende registrering”, 

årsværksopgørelse mv.

Implementering
• Forberedelse af kick-off møder på bølge 1 institutioner, udarbejdelse af 

værktøjskassen

Pilotforløb
• Møder med erfaringsopsamling og vidensdeling 

Kommunikation
• Hjemmeside, nyhedsbrev, Q&A
• Møder med TRG og STU

April 2019

3. Metode og kommende fokusområder

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



Konteringsvejledning
• Gennemskrivning af konteringsvejledningen mhp. tydeliggørelse af udeståender 

( medio maj)
• Delformål (direkte registrering versus fordeling fra hovedformål) 
• Indrapportering af regnskabsdata (datastruktur og digital løsning)
• Tidsplan for afklaring af udeståender (ultimo maj)

Implementering
• Kick-off møder med bølge 1 institutioner

Pilotforløb
• Møder med erfaringsopsamling og vidensdeling 

Kommunikation
• Hjemmeside, nyhedsbrev, Q&A

Maj 2019

3. Metode og kommende fokusområder

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



Konteringsvejledning
• Fremsendelse til TRG for kommentering (primo-medio juni)
• Drøftelse af plan for indhold og tidsplan (TRG og STU møde medio juni)
• Identifikation af omkostningspuljer, identifikation af fordelingsnøgler, afklaring 

af fordeling på delformål samt præcisering af dimensionsværdier 
• Høring hos institutioner (ultimo juni  primo august)

Implementering
• Kick-off møder med bølge 1 institutioner
• Tidsplan

Pilotforløb
• Møder med erfaringsopsamling og vidensdeling 

Kommunikation
• Hjemmeside, nyhedsbrev, Q&A
• Gå-hjem-møder, informationsmøder
• Møder med TRG og STU

Juni 2019

3. Metode og kommende fokusområder

a. Metode

b. Kommende 
fokusområder 

i. Udarbejdelse af 
principper for kontering 
og fordeling

ii. Foreløbig plan for 
implementering

iii. Værktøjskasse

iv. Pilotforløb og bølge 1

v. Kommunikation og 
samarbejde

c. Planlagt videre forløb



4. Den tekniske referencegruppes rolle og opgaver 
13:30-13:45

a. Kommissorium
Spørgsmål eller kommentarer til

1. Den tekniske referencegruppes rolle og opgaver
2. Mødeformat og –kadence

b. TRG-mødet i juni 
Drøftelse af ny version af konteringsvejledningen
Drøftelse af erfaringer med pilotforløb og de første kick-off møder

c. Yderlige deltagere



5. Kommende udvalgsmøder 
13:45-13:55

Side 24

Møde Dato og tidspunkt Mødemateriale til TRG Sted

2. møde 18. juni 10:00-12:30 11. juni Jylland – skal fastlægges

3. møde 28. august 12:00-14:30 21. august SIU, København

4. møde 22. oktober 10:00-12:30 15. oktober Jylland – skal fastlægges

5. møde 16. december 13:00-15:30 9. december SIU, København



6. Eventuelt

Side 25
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