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Væsentlige forskelle fra 6. rammeprogram til 7. rammeprogram 

 

Til de rutinerede brugere af 6. rammeprogram gives her indledningsvist et hurtigt overblik over de 

væsentligste ændringer i 7. rammeprogram i forhold til det regelsæt, der var gældende under 6. 

rammeprogram: 

 

 AC-modellen afskaffes 

 Det betyder at fastansatte nu også kan finansieres via projekterne – forudsat at der 

leveres timesedler på udført arbejde. 

 

 Ændrede tilskudsrater 

 Der ydes nu ikke længere 100% tilskud til alle aktiviteter under projekterne. 

Forskningsaktiviteten i projekterne opnår således kun 75% i tilskud fra EU. Det 

betyder at der vil være en medfinansiering på projekterne fra de enkelte institutter, og 

denne medfinansiering skal kunne regnskabsaflægges efter samme krav som den 

tilskudsfinansierede andel.  

 

 Ændrede overheadsatser 

 Der er forskellige overheadsatser, men den typiske sats vil være 60%, som dog skal 

ses i lyset af at tilskuddet fra EU ikke udgør 100% på alle typer aktiviteter. Satsen 

var først gældende for alle projekter hvor aftalen blev indgået og underskrevet inden 

1. januar 2010, hvorefter satsen skulle revideres. Efterfølgende er satsen dog blevet 

fastholdt af EU for resten af programperioden. 

 

 Indførsel af garantifond 

 Der er indført en garantifond, som alle automatisk indbetaler 5% af projektets 

samlede tilskud til ved projektets start. Beløbet refunderes ved projektets afslutning, 

mens renterne tilfalder fonden og skal dække den finansielle risiko der måtte være 

ved øvrige partnere.  

 

 Ændret beregning af forudbetaling 

 Forudbetalingen vil nu typisk udgøre 160% af det gennemsnitlige årlige tilskud 

beregnet ud fra budgettet. 

 

 Nye regler for revisorerklæringer 

 Der bliver færre revisorerklæringer, og hovedreglen er at der skal revision på, når 

tilskudsdelen af projektet akkumuleret overstiger € 375.000. 

 

Desuden er der en række terminologier der også har ændret sig en smule, således at de nu er mere 

sigende. De væsentligste terminologi-ændringer er: 

 

 Model Contract → Model Grant Agreement 

 

 Contractor → Beneficiary 

 

 Audit Certificate → Certificate on Financial Statement 

 

 Instruments → Funding Schemes 

 

 Integrated Projects (IP) og Specific Targeted Research Projects (STREP) → Collaborative 

Projects 
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EU's 7. rammeprogram (FP7) - programmer og aktiviteter samt overhead og tilskud hertil 

 

Det 7. rammeprogram er et forskningsprogram og består af fem særprogrammer: 

 

 Overhead af alle 

direkte omkostninger 

(dog ikke subcon-

tracting og third-

party) 

Tilskud fra EU af 

de totale tilskuds-

berettigede 

udgifter inkl. 

overhead 

1) COOPERATION (forsknings- og netværksprojekter 

indenfor bl.a. sundhed, nanoteknologi, energi og 

miljø)   

 Research and Technological development 

activities (RTD) 

 Demonstration activities  

 Training, Management of the consortium 

and Other activities 
 Projekttyperne Coordination and support 

actions (CSA) 
 

 

 

 

 

60% 

60% 

 

60% 

 

7% 

 

 

 

 

75% 

50% 

 

100% 

 

100% 

2) IDEAS (grundforskning) 

 

20% 100% 

3) PEOPLE (primært uddannelsesprogrammer) 

i. Projekttypen afhænger af aktiviteten 

ii. Lump sum, flat rate eller actual eligible costs – fastsættes i Annex III (flere 

forskellige Annex III – typeafhængigt) 

 

4) CAPACITIES (forsknings- og netværksprojekter 

indenfor bl.a. infrastruktur og forskning til fordel 

for små og mellemstore virksomheder)  

 Research and Technological development 

activities (RTD) 

 Demonstration activities  

 Training, Management of the consortium 

and Other activities 
 Projekttyperne Coordination and support 

actions (CSA) 
 

 

 

 

 

60% 

60% 

 

60% 

 

7% 

 

 

 

 

75% 

50% 

 

100% 

 

100% 

5) EURATOM (det europæiske atomprogram) 

 Research and Technological development 

activities (RTD) 

 Demonstration activities  

 Training, Management of the consortium 

and Other activities 
 Projekttyperne Coordination and support 

actions (CSA) 
 

 

 

60% 

60% 

 

60% 

 

7% 

 

 

75% 

50% 

 

100% 

 

100% 

       

 

Bemærk at de nævnte satser er for universiteter m.v., herunder Aalborg Universitet. Der kan gælde 

andre satser for andre institutioner og virksomheder. 
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Betalinger fra EU 

 

EU laver følgende betalinger: 

 

- Pre-financing: en forudbetaling ved opstart af projektet. Typisk 160% af det beregnede 

gennemsnitlige periodeforbrug. 

- Interim payments: for projekter med mere end én rapporteringsperiode, udbetaler EU en 

interim betaling der svarer overens med det beløb, der er accepteret for hver 

rapporteringsperiode. 

- Final payment: det beløb som EU har accepteret efter den sidste rapporteringsperiode +/- 

eventuelle reguleringer. 

 

Pre-financing og interim payments kan ikke overstige 90% af det maximale tilskud. 

 

Garantifond 

 

EU har oprettet en garantifond, der skal dække den finansielle risiko i forhold til de øvrige partnere. 

 

Hver tilskudsmodtager skal bidrage til Garantifonden. Garantifonden er ”ejet” af alle 

tilskudsmodtagere med igangværende projekter under 7. rammeprogram. EU skal varetage fonden 

på vegne af tilskudsmodtagerne. Renteindtægterne tilfalder fonden, herunder EU og skal dække 

eventuelle tab. 

 

Tilskud til Garantifonden er 5% af det totale EU-tilskud til projektet. De 5% er en del af 

forudbetalingen, men vil ikke blive udbetalt til koordinator. I stedet vil pengene blive overført 

direkte til fonden på tidspunktet for forudbetalingen. 

 

Samtidig med den sidste udbetaling vil det beløb, som hver partner har indbetalt til Fonden bliver 

returneret til koordinator, som så skal stå for at videresende beløbet til partnerne.  

 

Skulle det ske, at de renteindtægter EU får til at dække eventuelle tab ikke slår til, vil det ikke få 

betydning for Aalborg Universitet. Nogle af samarbejdspartnerne vil dog kunne få reduceret deres 

samlede udbetaling med op til 1%. 

 

Regnskabsaflæggelse 

 

EU-projekterne består af et konsortium, med en koordinator og en række partnere. Konsortiet skal 

indenfor 60 dage efter hver regnskabsperiode aflevere en rapport til EU. Den afsluttende rapport 

skal også afleveres senest 60 dage efter projektafslutningen. Partnerne aflægger regnskab til 

koordinatoren, som samler alle regnskaberne til ét regnskab, der indsendes til EU. De enkelte 

regnskabsperioder dækker typisk et år, men i aftalen med EU kan der være aftalt anderledes. 

 

Regnskabet skal udarbejdes i euro og dække alle de tilskudsberettigede omkostninger inklusiv 

overhead. Dvs. at både den del af omkostningerne der finansieres af EU-tilskuddet og den del af 

omkostningerne der medfinansieres af AAU skal indgå i regnskabet. Regnskabet skal omregnes til 

euro efter den kurs som iflg. Den Europæiske Centralbank er gældende den 1. hverdag i måneden 

efter den periode regnskabet aflægges for. Kursen kan findes på 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-dkk.en.html  

 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-dkk.en.html
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Form C-regnskabet med tilhørende dokumentation sendes til gennemgang ved Projektøkonomi for 

underskrift af regnskabschefen som på AAU er ”Authorised to sign financial statement”. Ud over 

regnskabschefen skal form C underskrives af projektleder. 

 

Når regnskabet sendes til gennemgang ved Projektøkonomi skal følgende medsendes: 

 Form C   

 Tjekliste ved regnskabsaflæggelse *) 

 Afstemning ØSS - regnskab *) (for hvert projektnummer/aktivitet RTD, Management osv.) 

 FP7 timeoversigt *)  

 Dokumentation for eventuelle korrektioner opført på ”Afstemning ØSS-regnskab” 

 

*) Blanketterne findes på Projektøkonomis hjemmeside: 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/  

 

Når regnskabet er godkendt ved Projektøkonomi kan Form C submittes elektronisk til 

koordinator/EU. 

 

Elektronisk afrapportering 

FP7 kontrakter der underskrives efter 1/1-2013 skal indsende afrapportering til EU elektronisk og 

kan ikke afrapportere i papirform. For kontrakter underskrevet før 1/1-2013 kan de enkelte 

konsortier vælge at fortsætte afrapporteringen i papirform eller at ændre til elektronisk 

afrapportering. Såfremt alle parter i det enkelte konsortium er enige om at ville afrapportere 

elektronisk skal der laves kontraktændring herom gennem koordinator.  

 

På AAU håndteres den elektroniske underskrift af Form C af Projektøkonomi og de pågældende 

”FSIGN”s (Financial Statement Authorised Signature) er registreret i Participant Portal. Der kan 

således på igangværende projekter indgås aftale om elektronisk afrapportering såfremt projektet 

ønsker det. 

 

Den elektroniske afrapportering betyder at: 

Form C (regnskabet) skal underskrives elektronisk og indsendes elektronisk gennem Participant 

Portal. Projektadministrator skal inden der ”submittes til coordinator” registrere afrapporteringen 

”ready for signature”. Herefter skal Form C elektronisk godkendes af ”FSIGN” (Financial 

Statement Authorised Signatory) på AAU hvilket sker gennem Projektøkonomi. ”FSIGN” er som 

udgangspunkt regnskabschefen som skal tilknyttes det enkelte projekt i Participant Portal af 

projektadministrator. Ved regnskabschefens fravær når Form C skal underskrives vil 

Projektøkonomi bede projektadministrator ændre den tilknyttede ”FSIGN” til den konkrete person 

ved Projektøkonomi der i stedet kan underskrive regnskabet. Vær opmærksom på at det fortsat 

internt er et krav at regnskabet underskrives af projektleder inden det kan underskrives af 

regnskabschefen. Rent praktisk løses det ved at projektadministrator printer Form C udkastet når der 

er enighed om regnskabstallene, indhenter projektleders underskrift og afleverer denne til 

Projektøkonomi, der herefter kan underskrive Form C elektronisk. Når Form C er underskrevet af 

”FSIGN” kan projektadministrator ”submitte til coordinator”. 

 

Form D (Revisorerklæringen) skal underskrives fysisk, scannes og indsendes elektronisk. Den 

originale papirversion skal opbevares af projektet og kunne fremvises i tilfælde af EU-revision. 

 

 

 

 

 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/
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Revision (Certificate on Financial Statement) 

 

EU har med FP7 ønsket at skære ned på omkostningerne til konsulenter, herunder revision, for at 

bruge flere penge på det som det drejer sig om – nemlig forskningen. 

 

Der skal udarbejdes en revisorerklæring (af ekstern revisor), når det beløb man ved 

regnskabsaflæggelsen ønsker refunderet af EU (EU tilskuddet – ikke det regnskabsaflagte 

omkostningsbeløb, som udover tilskudsdelen inkluderer medfinansieringsdelen) er over 375.000 

euro (akkumuleret med alle tidligere regnskabsaflæggelser, der ikke er udarbejdet 

revisionserklæring på).  

 

Eksempel: Hvis EU-tilskuddet første år er 190.000 euro skal der ikke laves en revisorerklæring, men 

hvis EU-tilskuddet året efter er 205.000 euro skal der ved denne regnskabsaflæggelse udarbejdes en 

revisorerklæring, fordi summen akkumuleret (395.000 euro) er over 375.000 euro. For år 3 starter 

man så igen på 0, og der skal kun laves audit hvis regnskabsaflæggelsen i år 3 er over 375.000 euro.  

 

For projekter over 375.000 euro der kan gennemføres i en periode på 2 år (ikke reporting periods, da 

disse godt kan dække mere end et år) eller derunder skal der dog kun udarbejdes en revisorerklæring 

sammen med det afsluttende regnskab (også selv om det ønskede EU tilskud for år 1 er over 

375.000 euro.)  

 

For projekter hvor det samlede tilskud er under 375.000 euro skal der altså ikke laves en 

revisionserklæring – heller ikke ved den afsluttende regnskabsaflæggelse.  

 

Revisorerklæringen skal dække alle projektets udgifter, og ikke kun de udgifter, som refunderes af 

EU via tilskud, men altså også medfinansieringsdelen. 

 

Bemærk at revision betragtes som subcontracting og der må ikke beregnes overhead heraf. Se under 

”Subcontracting / Underentrepriser”. 

 

Revisionsprocessen på AAU 

 

Revisionsopgaven varetages på AAU af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) og 

rekvireres af Projektøkonomi når et regnskab er godkendt herfra og klar til revision. Derefter vil 

instituttet blive kontaktet af PWC for at aftale nærmere omkring processen. 

 

PWC har udarbejdet en materialeliste som synliggør revisionsprocessen og hvilket materiale der 

skal foreligge når revisionen påbegyndes. Materialelisten ”FP7 materialeliste” ligger på 

Projektøkonomis hjemmeside:  http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/  

 

Vær særligt opmærksom på: 

 at rekvirere kopi af ansættelseskontrakter fra HR i god tid før revisionen påbegyndes 

 om timeregistreringen er indberettet/underskrevet af den pågældende medarbejder selv og 

godkendt af projektleder eller anden organisatorisk overordnet. Hvis dette ikke er tilfældet 

skal der udskrives en Qlikview timeoversigt for regnskabsperioden opdelt pr. medarbejder 

således både projekttimer og ”other activities” fremgår heraf. Oversigten skal fysisk 

underskrives af hhv. medarbejder og overordnet og det anbefales at dette sker løbende. 

Eksempel på en timeoversigt kan ses sidst i denne vejledning. 

 at alle omkostningsbilag skal være attesteret og konteret og at al moms skal være flyttet fra 

projektet, også udenlandsk moms der eventuelt ikke refunderes, jfr. afsnittet om moms. 

 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/
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PWC´s pris for revision af et FP7 projektregnskab udgør erfaringsmæssigt mellem € 3.500 og  € 

5.000 excl. udlæg og moms. Der kan dog blive faktureret væsentligt større revisionshonorar såfremt 

forudsætningerne i materialelisten ikke er opfyldt. Vær derfor meget omhyggelig med at levere et 

fyldestgørende materiale til revisor. Udover et større revisionshonorar kan det også betyde en 

uhensigtsmæssig langvarig revisionsproces såfremt forudsætningerne ikke er opfyldt.  

 

Revisionsspørgsmål vedrørende specifikke områder fx overenskomst/løn spørgsmål som ikke kan 

besvares af projektadministrator skal rettes til Projektøkonomi, som afklarer spørgsmålet eller 

videreformidler kontakt til den relevante fagperson/afdeling. 

 

Oprettelse og løbende udgiftskontering 

 

Oprettelsen af projekter foregår efter sædvanlig praksis på AAU, hvor der sendes en 

”projektoprettelse” sammen med ”budgetskema eksterne bevillinger” til Kontraktenheden som 

godkender og videresender til Projektøkonomi. Blanketterne findes her: 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/  

 

Der skal laves et budgetskema pr. aktivitet i projektet, og skemaet skal afspejle det budget der 

fremgår af EU-aftalens skema A. Bemærk at de aktiviteter hvorpå der ikke er 100% finansiering fra 

EU skal afspejle dette i budgetskemaet. For eksempel skal der for aktiviteten RTD - med 75% 

tilskud - være 25% af omkostningerne opført under AAU-medfinansiering. 

 

Den løbende kontering af udgifter foregår på underkonto 95 med tilhørende omkostningssted og 

projektnummer. Hvis et projekt under 7. rammeprogram har flere forskellige aktiviteter, som 

eksempelvis RTD (forskning) og Management (administration) skal der oprettes et projektnummer 

til hver aktivitet, da der er forskellige tilskudssatser. Desuden bliver der oprettet et yderligere 

projektnummer, der fungerer som et sum-projekt, dvs. at alle aktiviterne summeres sammen på dette 

projektnummer, og at der derved kan gives et hurtigt overblik over hele projektets økonomi.  

 

Det er fra 1/1-2012 muligt yderligere at underopdele omkostningerne fx på workpackage niveau. 

Dette gøres ved brug af analysenumre i rækken 80101 (WP1), 80102 (WP2), 80103 (WP3) osv. 

 

VIGTIGT: Vær på konteringstidspunktet/tidspunktet for timeregistrering meget opmærksom på 

hvilken aktivitet (RTD, Management osv.) og hvilken WP (hvis denne ønskes registreret) den 

pågældende udgift hører til, således at udgiften bliver konteret på det korrekte projektnummer og 

analysenummer. Hver aktivitet skal regnskabsaflægges på Form C og det efterspørges efterhånden 

ofte fra EU/koordinator at omkostningerne yderligere afrapporteres opdelt på WP. 

 

I lighed med overheadkørslerne, vil der på FP7- projekter månedsvist blive foretaget en ”Split-

kørsel”, hvor den del af omkostningerne, der ikke dækkes af tilskud fra EU bliver overført til en 

medfinansieringskonto på underkonto 10. Overførslen vil ske på det omkostningssted som 

projektets omkostninger bogføres på. Medfinansieringskontoen har tidligere haft artskontonummer 

199091 og 712003/762003 og er blevet bogført på underkonto 10 med analysenummer 90002 og 

projektnummer i posteringstekst. Efter ny AAU kontoplan pr. 1/1-12 bogføres medfinansiering på 

artskonto 712010/11/12/13 (762010/11/12/13) alt afhængig af omkostningstypen. Beløbene 

overføres til UK 10 med projektnummer og analysenummer 90002. 

 

Instituttet bliver altså belastet med en medfinansieringsdel, som dog dækkes ind via det øgede 

overhead bidrag. Se eventuelt beregningseksempler vedlagt sidst i dokumentet, samt tilskuds- og 

overheadsatser på side 3. 

 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/
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En af de væsentligste ændringer i forhold til 6. rammeprogram er at EU nu med 7. rammeprogram 

godkender at også fastansatte kan aflønnes på projekterne. Det kræver dog samtidigt, at der skal 

føres et korrekt timeregnskab for de enkelte medarbejdere.  

 

VIGTIGT: På Aalborg Universitet accepteres det ikke, at der ansættes (=bogføres) personale direkte 

på projekterne (UK 95) under 7. rammeprogram. Al løn skal konteres på projekterne via frikøb af 

personer ansat på UK 10. Se flere detaljer herom under forklaring til omkostningstypen Personnel / 

Lønninger. 

 

Omkostninger 

 

Omkostninger, der afholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, skal opfylde 

følgende betingelser for at være støtteberettigede: 

 

 de skal være faktiske 

 de skal afholdes af støttemodtager 

 de skal afholdes inden for projektets løbetid, dog med undtagelse af udgifter i tilknytning til 

udarbejdelse af de endelige rapporter samt udgifter til eventuelle endelige revisioner, der 

afholdes i en periode på op til 60 dage efter projektets afslutning 

 de skal fastslås i overensstemmelse med støttemodtagers sædvanlige regnskabs- og 

administrationsprincipper. De interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre en 

direkte afstemning mellem de udgifter og indtægter, der er angivet i forbindelse med 

projektet, og de tilsvarende regnskabsopgørelser og bilag  

 de skal anvendes med det ene formål at nå projektets mål og forventede resultater på en 

måde, der opfylder principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet  

 de skal være opført i støttemodtagers regnskaber, og hvis tredjeparter deltager, skal de være 

opført i tredjeparternes regnskaber  

 de skal indgå i det samlede budgetoverslag 

 

Direkte omkostninger 

 

I FP7 er de direkte omkostninger delt op i: Personnel, Subcontracting og Other direct costs. 

 

Personnel / Lønninger 

 

Der kan aflønnes fastansatte medarbejdere (både VIP og TAP) på FP7 projekter, hvilket kræver en 

større grad af projekt- og økonomistyring, herunder timeregistrering under projektforløbet. Den 

enkeltes timeregnskab skal være specificeret og vise, hvordan personens arbejdstid er brugt – dette 

gælder også den tid, der ikke er brugt på det pågældende projekt. Timeregnskabet skal føres dagligt. 

 

Der skal som minimum registreres arbejdstid i én uge, uagtet at en medarbejder kun arbejder på et 

projekt i en enkelt dag.  

 

Tidsregistreringen skal ske for alle personens produktive timer dvs. alle arbejdstimer. 

Registreringen skal opdeles på FP7-projektet (underopdelt på aktivitet RTD/Man/Other og evt. pr. 

WP), eventuelle andre projekter og ”other activities”, som blot kan være en sammenlægning af 

personens øvrige arbejdstimer den pågældende dag. Sygdom, ferie og andet fravær skal ikke indgå i 

tidsregistreringen. 

Da EU kom med regelsættet for 7. rammeprogram var ønsket på AAU, at vi skulle forsøge at få en 

årsnormering på timetallet så lavt som muligt ud fra det synspunkt at timesatsen så ville blive 
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højere. Vi fik hos EU godkendt en årlig normering på 1477 timer, og har brugt denne indtil 1/1-

2011. Forskellen på denne timenormering sammenholdt med øvrige timenormeringer har været 

udeholdelsen af frokost, således at man registrerede 34,5 timer pr. uge mod 37 timer på andre 

projekter. Det har vist sig at være forbundet med mange besværligheder for de personer som 

arbejder på flere forskellige projekttyper, at registreringen har været uens. 

Pr. 1. januar 2011 ændredes som en konsekvens heraf timesatsberegningen for FP7 projekter fra at 

blive beregnet ud fra 1477 produktive timer pr. år til fremover at blive beregnet ud fra 1584 

produktive timer pr. år. Dette betyder at der fra januar 2011 på FP7 projekter kan timeregistreres 

1584 produktive timer pr. år. 

 
 

Timeregistreringen fra 1/1-2011 skal således ske for en almindelig arbejdsuge på 37 timer. Der skal 

altså registreres timer incl. frokost på tilsvarende vis som for andre projekter (medarbejderen står til 

rådighed i frokostpausen). 

Med ændringen er der overensstemmelse mellem de timer der skal registreres på FP7 projekter og 

på øvrige projekter. Således skal der ikke længere skelnes mellem timer incl. frokost og timer excl. 

frokost og timeregistreringen skulle derved gerne blive lettere da principperne for registreringen 

bliver ens for FP7 projekter, andre projekter og "other activities" i registreringen. 

Timesatsen beregnes fra 1/1-2011 tilsvarende ud fra 1584 timer og der vil således opnås samme 

omkostningsdækning som tidligere. 

Da timesatsen beregnes ud fra en standard norm (1477/1584 timer) kan den beregnede sats vise sig 

ikke at være personens faktuelle timesats ud fra den pågældendes totale produktive timer i 

regnskabsperioden. 

Viser det sig ved timeregistreringen at personens totale produktive timer overstiger hhv. 1477 eller 

1584 timer skal timesatsen omberegnes efter de faktuelle produktive timer og reguleres i bogføringen. En 

eventuel omberegning af timesatsen skal ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen når 

registrerede produktive timer overstiger det timeantal timesatsen er beregnet efter (1477 eller 1584 

t/år). 
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Reguleringen sker ved at udfylde blanketten ”FP7 timeoversigt til og med 2010” (omregner efter 

1477 normtimer) eller blanketten ”FP7 timeoversigt fra og med 2011” (omregner efter 1584 

normtimer). Blanketterne findes her: http://www.okonomi.aau.dk/fik/fik-blanketter/  

 

 

Manuel timeregistrering og omkonteringsmetode (Metode før 1/1-2012) 

 

Timesedlen skal udfyldes med den ansattes fulde navn, projektets titel – ved arbejde på flere 

projekter påføres alle projekterne på en og samme timeseddel, selve timeopgørelsen, underskrifter af 

projektmedarbejder samt af godkender.  

 

Timesedlen (EU timesheets) findes her: http://www.okonomi.aau.dk/fik/fik-blanketter/  

 

Selve timeopgørelsen foretages på de enkelte aktiviteter på projekterne. Dette er vigtigt, da der er 

forskellige tilskudssatser på aktiviteterne. Det er kun de arbejdstimer, der direkte kan henføres til 

projektet, som føres i ”projekt-delen” af skemaet.  

 

Medarbejdere der deltager i et 7. rammeprogram-projekt forpligter sig til også at registrere de timer 

man ikke bruger på projektet. Timerne registreres som ”andre aktiviteter”. 

 

VIGTIGT: Kun produktive timer skal registreres på timeopgørelsen. Uproduktiv tid som sygdom, 

ferie, frokostpause og lignende skal ikke registreres på timeopgørelsen. (Fra 1/1-2011 indgår frokost 

dog i produktive timer jf. ændring af timenormen under afsnittet ”Personnel/Lønninger”) 

 

Timeregnskabet skal månedligt attesteres af medarbejderens organisatorisk personaleansvarlige 

leder (som også har ansvaret for at opbevare den originale timeseddel), og medarbejderen 

distribuerer derefter kopier af timesedlen til den eller de respektive projektledere, som har med FP7-

projekterne at gøre. Projektlederne godkender de forbrugte timer udfor deres respektive projekt og 

afleverer timesedlen til projektsekretæren. Projektsekretæren foretager på baggrund af timerne fra 

timesedlen og den pågældende medarbejders timesats månedens omkontering af løn via frikøbsarter. 

Timesatsen findes ved opsalg i ØSS under ”FP7 Timesats” i ansvarsområdet Regnskab. Når man 

åbner Timesats-billedet tastes F7 og cpr.nr. på den pågældende medarbejder indtastes. Tast herefter 

F8, og timesatserne fremkommer med de nyeste satser nævnt først.  

 

I den timesats der findes i ØSS på den enkelte medarbejder er der allerede indregnet feriepenge, og 

da der kun registreres timer på projektet i takt med de timer der faktisk præsteres, vil der ikke være 

noget med FIK-feriepenge på 7. rammeprogram-projekterne. 

 

 

Frikøbet indberettes på frikøbsblanketten ”Omkontering af løn – EU´s 7. rammeprogram” som også 

findes på ovenstående link. De artskonti der skal anvendes i forbindelse med omkontering af løn er 

frikøbsarterne: 111105, 111117, 111127, 111137 eller 111157 alt efter hvilken lønart den 

pågældende medarbejders løn konteres på. 

Blanketten indsendes til FIK-kontoret sammen med en kopi af timesedlen. Det anbefales kraftigt at 

man indsender omkonteringerne via frikøbsarter månedligt af hensyn til driftens og projekternes 

økonomiske retvisende billede, men som et absolut minimum skal følgende frister overholdes: 

 

10/4  januar, februar og marts måneder  

10/8 april, maj, juni og juli måneder 

10/1 august, september, oktober, november og december måneder 

 

http://www.okonomi.aau.dk/fik/fik-blanketter/
http://www.okonomi.aau.dk/fik/fik-blanketter/
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Desuden skal der ved hver regnskabsaflæggelse på projektet være ajourført frikøb. Bemærk, at det 

er fristerne for, hvornår Projektøkonomi skal have frikøbene i hænde! Man kan ikke forvente at 

omkontering af løn via frikøb efter fristernes udløb vil blive gennemført. 

VIGTIGT: Løn udbetales altså pr. arbejdstime og skal føres via Frikøb. Der må således IKKE 

ansættes personale direkte på EU-projekterne – heller ikke selv om medarbejderen er ansat til 100 % 

at arbejde på et enkelt projekt! (Lønomkostningen til timelønnede -  fx studentermedhjælp – kan 

dog bogføres direkte på projektet, da timeregistreringen er grundlaget for lønudbetalingen). 

 

ØSS tidsregistrering og automatisk omkonteringsmetode (Metode efter 1/1-12) 

 

Med indførelsen af ØSS tidsregistrering og automatisk omkontering er der sket en rullende 

overgang fra manuel håndtering til automatisk omkontering i løbet af 2010 og 2011. Fra 1/1-2012 

bruges som udgangspunkt udelukkende ØSS tidsregistrering og automatisk omkonteringsmetode for 

lønbogføring på FP7 projekter. 

 

Kvikguide til ØSS tidsregisteringssystem findes her:  

http://www.okonomi.aau.dk/systemsupport/oss/  

Intern vejledning og guide til tidsregistrering findes her: 

http://www.okonomi.aau.dk/fik/vejledninger-mm/  

Vær opmærksom på at ”other activities” skal registreres på projektnummer 760242 (Øvrig tid 

tidsreg.) for at sikre, at vi også gennem den elektroniske tidsregistrering kan honorere EU's krav til 

en fuld tidsregistrering.  Timer der registreres på projekt 760242 bliver ikke omkonteret i ØSS, men 

vil blot fremgå af timesedlen.  

Vær desuden opmærksom på at EU kræver at timeregistreringen er indberettet/underskrevet af den 

pågældende medarbejder selv og godkendt af projektleder eller anden organisatorisk overordnet. 

Hvis dette ikke sker i forbindelse med timeregistreringen (men fx indberettes og godkendes af en 

administrativ medarbejder) skal der udskrives en Qlikview timeoversigt for regnskabsperioden 

opdelt pr. medarbejder således både projekttimer og ”other activities” fremgår heraf. Oversigten 

skal så fysisk underskrives af hhv. medarbejder og overordnet og det anbefales at dette sker 

løbende. Eksempel på en timeoversigt kan ses sidst i denne vejledning. 

Lønomkostninger til timelønnede -  fx studentermedhjælp –  bogføres direkte på projektet, da 

timeregistreringen er grundlaget for lønudbetalingen.   

Subcontracting / Underentrepriser 

 

Det særlige omkring subcontracting/underentrepriser er at der ikke må beregnes overhead heraf. 

Revision betragtes som subcontracting og skal – for at der ikke beregnes overhead heraf – føres på 

artskonto 147016, ”Konsulent EU-projekter”. Bemærk dog, at frivillig revision ikke betragtes som 

en gyldig omkostning, og vil derfor ikke kunne indgå i regnskabet. Dette gælder også for 

koordinator. 

 

 

 

 

 

 

http://www.okonomi.aau.dk/systemsupport/oss/
http://www.okonomi.aau.dk/fik/vejledninger-mm/
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Other direct costs / Andre direkte omkostninger 

 

Durable equipment / Varigt udstyr 
 

Udstyr som er anskaffet i forbindelse med gennemførelsen af projektet anses for direkte udgifter. 

Udstyret skal afskrives efter institutionens egne regnskabsprincipper. På AAU vil det sige, at 

udstyret skal afskrives: 

 

Udstyr anskaffet før 1/1-2012 

IT-udstyr med en anskaffelsessum på over 10.000 kr. skal afskrives over 3 år. 

Andet udstyr med en anskaffelsessum på over 50.000 kr. afskrives over fastsat levetid. 

 

Udstyr anskaffet efter 1/1-2012 

Alt udstyr (incl. IT-udstyr) med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. afskrives over fastsat 

levetid. 

 

Udstyr med en anskaffelsessum på mindre end ovenstående grænser kan således straksafskrives og 

udgiftsføres fuldt ud på projektet. 

 

Anskaffelsessummen for udstyr er selve anskaffelsessummen for udstyret samt de udgifter der er 

opstået i forbindelse hermed, f.eks. levering, installation m.v. 

 

Hvis projektet ikke løber i så mange år, som det vil tage at afskrive udstyret fuldt ud på projektet, 

udgiftsføres kun den del der kan afskrives i projektperioden på projektet. Instituttet skal så 

medfinansiere de afskrivninger der ikke falder indenfor projektperioden. Det betyder i praksis, at 

den del der ikke kan udgiftsføres på projektet føres over på UK 10. 

 

Såfremt der skal ske afskrivning skal det beløb der medtages i FP7 regnskabet dokumenteres ved 

regnskabsaflæggelse i form af en udskrift fra anlægsmodulet, hvoraf afskrivningerne på det 

pågældende udstyr fremgår for regnskabsperioden. 

 

Afskrivninger på udstyr som bruges på projektet, men som er anskaffet før projektstart er tillige at 

betragte som direkte udgifter, forudsat naturligvis at de overholder omkostningskriterierne. 

Opgørelsen af disse afskrivninger laves ligeledes på baggrund af dokumentation fra anlægsmodulet. 

Det er ikke tilladt at medtage afskrivninger på udstyr der allerede er finansieret af andre eksterne 

tilskud.  

 

Afskrivningen skal medtages i hver enkelt regnskabsperiode. Kun den procentvise del af udstyret 

som er blevet brugt i projektperioden kan blive refunderet som en udgift på projektet. Forbruget af 

udstyr (procentvis forbrug og tid) skal kunne revideres, så der skal foreligge en opgørelse heraf. 

 

 

Travel and subsistence / Rejser og diæter 

 

Faktiske rejseudgifter kan blive refunderet af EU, hvis de er afholdt i forbindelse med projektet. 

Hvis rejseudgifter er refunderet i form af faste beløb (lump sums) eller diæter er det disse, som 

anses som tilskudsberettigede udgifter. 

 

VIGTIGT: Husk at afløfte moms. 
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Moms på EU-projekter 

 

Moms (indirect taxes, VAT and duties) er ikke en tilskudsberettiget udgifter under EU´s 7. rpg. og 

kan derfor ikke regnskabsaflægges overfor EU. Det betyder, at den moms, der ikke er 

fradragsberettiget, men som bliver betalt sammen med det øvrige fakturabeløb ikke må bogføres på 

EU-projektet, men skal bogføres andet sted (på UK 10). Det gælder al ikke fradragsberettiget moms 

fx moms på hotel, fortæring og udenlandsk moms. 

 

Når bilaget attesteres skal fakturabeløbet derfor deles i to, og momsbeløbet bogføres på UK 10 og 

det øvrige beløb på EU-projektet. For de bilag (fx i rejsesystemet) hvor dette ikke er muligt at gøre 

på forhånd, og hvor bogføring af det fulde beløb vil ske på EU-projektet, skal projektsekretær/-

ansvarlig efterfølgende omkontere momsbeløbet, så det fjernes fra EU-projektet. Dette kan ske ved 

at lave en samlet momsopgørelse for bilagene i regnskabsperioden og flytte det samlede momsbeløb 

væk fra projektet på artskonto 711082/761082 EU-moms.  

 

Eurokonti  

 

Når AAU er koordinator på et projekt skal der oprettes en særskilt eurokonto hertil. Dette sker ved 

henvendelse til Projektøkonomi.  

 

Eurokontoen er til brug for modtagelse af EU-bevillingen og viderefordeling til partnerne – 

herunder til AAU selv (projektkontoen). Viderefordeling skal ske umiddelbart efter modtagelse af 

beløb fra EU (dog skal der være underskrevet kontrakt før beløb kan viderefordeles). Anmodning 

om overførsel af euro til samarbejdspartner fremsendes skriftligt til Projektøkonomi. Blanketten 

”Overførsel til samarbejdspartner fra eurokonto” findes her: 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/  

 

Det er det enkelte institut/ projektadministratoren der er ansvarlig for saldo og bevægelser på 

eurokontoen tilsvarende saldo og bevægelser på projektet i øvrigt. Instituttet vil en gang årligt 

modtage kontoudtog fra banken. Ved behov for yderligere kontoudtog eller oplysning om saldo og 

bevægelser kan Projektøkonomi kontaktes. 

 

Renteindtægter af prefinancing der er påløbet indtil 31/12-2012 skal oplyses af koordinator på Form 

C og hvis renteindtægten er højere end det der er fastsat i ”Financial regulations” vil beløbet blive 

fratrukket den efterfølgende interim payment.  

 

Pr. 1/1-2013 er der fra EU´s side ikke længere krav om at der skal oprettes en særskilt rentebærende 

konto til forskudsbetalinger og renteindtægter der påløber efter 1/1-2013 skal således ikke oplyses i 

regnskabet.

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/fik-blanketter/


    EKSEMPEL FØR 2012 

 

Beregningseksempel af påvirkninger for fakultet og institut ved projekter gennemført under EU's 7. rammeprogram.

De fakultetsansattes løn 20.000 De fakultetsansattes løn 20.000 15.000 FRIKØB

 - pension 2.000  - pension 2.000 1.500 Med baggrund i udfyldt timeseddel 27.216 10.206

 - andre lønrelaterede omkostn. 2.000  - andre lønrelaterede omkostn. 2.000 1.500 og timesats

FRIKØB på timebasis til projekt 13.608 FRIKØB på timebasis til projekt 27.216 10.206

Der vil være en månedlig forskel på frikøbet alt efter hvor mange timer der arbejdes Der vil være en månedlig forskel på frikøbet alt efter hvor mange timer der arbejdes Øvrige poster - eksempel 13.608 1.000

på projektet. Arbejdes der fuld tid på projektet vil årets frikøb (12 mdr) svare til på projektet. Arbejdes der fuld tid på projektet vil årets frikøb (12 mdr) svare til

den pågældende medarbejdes løn. den pågældende medarbejdes løn.

Overhead på 60% omkostningerne. 31.518 21.012 Overhead beregnes med 60% af 500 31.518

Det øgede overhead skal ses i lyset omkostningerne i FP7

af at der følger en omkostning med

til instituttet på medfinansiering

Fordeling af overhead, kr. 31.518 mellem fakultet og institut efter gældende regler: Fordeling af overhead, kr. 31.518 mellem fakultet og institut efter gældende regler: Der medfinansieres 25% ved 21.012 63.036

forskningsaktivitet. Der er forudsat 

at al aktiviteten på dette projekt er

INS  (0%) 0 INS  (60%) 31.518 forskning.

SAMF  (15%) 4.728 SAMF  (45%) 26.790

HUM  (7%) 2.206 HUM  (53%) 29.312

AUA/AUB  (7%) 2.206 AUA/AUB  (53%) 29.312

Forudsætninger: 2 fastansatte på instituttet samt 1 fastansat på fakultetet arbejder på projektet med hhv. 100%, 50% og 50% af deres arbejdstid. Der er tale om et projekt med udelukkende forskningsaktivitet, så tilskuddet fra EU udgør 75% og medfinansieringen 

fra instituttet dermed 25%

Medarb.1 (100%) Medarb.2 (50%)

Medfinansiering

Medarb. 3 Rejser

Kontorhold Overhead

FAKULTET (UK 10) INSTITUT (UK 10) PROJEKT (UK 95/97)

Medarb.3 (50%)

Overhead

Medarb. 1 Medarb. 2

Overhead (Fakultet) Overhead (Institut)

Medfinansiering Likvid



                                                                                           

 

Noter et evt. WorkPackage nummer 

Projektleder 

godkender forbrug 

af timer på det 

enkelte projekt ved 

sin underskrift 

Medarbejder godkender skemaet ved sin underskrift og får den organisatorisk 

nærmeste personaleansvarlige leder til ligeledes at godkende timeforbruget 

Medarbejderen anfører sit fulde navn 

Det akkumulerede 

timeforbrug bør ikke 

overstige 1.477 timer på 

årsbasis. Overstiges dette 

skal timesatsen på den 

pågældende medarbejder 

omregnes.   

De 1.477 timer skal 

omregnes forholdsmæssigt 

til den periode som 

medarbejderen faktisk har 

arbejdet på projektet. 

Mindste registrerings-

periode er en uge 

Timerne for de enkelte 

aktiviteter skal frikøbes. 

Bemærk at hver aktivitet 

har sit eget projekt-

nummer 

Noter antallet af 

timer der er brugt 

på andre opgaver 

end FP7-projekt-

arbejde. D.v.s. 

undervisning, 

andre projekt-

timer end FP7-

projekter o. lign. 

Fravær i form af 

sygdom, ferie o. 

lign. noteres ikke. 

Bemærk at 

frokostpause 

heller ikke noteres 

– gennemsnitlig 

daglig arbejdstid 

er således 6,9 

timer. 

Projektets 

titel anføres 

her 

(akronym) 

Ved plus og 

minus 

henholdsvis 

udvides og 

indskrænkes 

antallet af felter 

til udfyldelse. 

Bruges når der 

er behov for 

flere projekter 

eller 

WorkPackages 

MANUEL METODE FØR 2012 

 



                                                                                           

 

 

Uddrag af vejledningen:        MANUEL METODE FØR 2012 

 
Der kan aflønnes fastansatte medarbejdere (både VIP og TAP) på FP7 projekter, hvilket kræver en større grad af projekt- og økonomistyring, herunder 

timeregistrering under projektforløbet. Den enkeltes timeregnskab skal være specificeret og vise, hvordan personens arbejdstid er brugt – dette gælder også 

den tid, der ikke er brugt på det pågældende projekt. Timeregnskabet skal føres dagligt. 

 

Timesedlen (http://okonomi.adm.aau.dk/GetAsset.action?contentId=2138522&assetId=3710440) skal udfyldes med den ansattes fulde navn, projektets titel 

– ved arbejde på flere projekter påføres alle projekterne på en og samme timeseddel, selve timeopgørelsen, underskrifter af projektmedarbejder samt af 

godkender.  

 

Selve timeopgørelsen foretages på de enkelte aktiviteter på projekterne. Dette er vigtigt, da der er forskellige tilskudssatser på aktiviteterne. Det er kun de 

arbejdstimer, der direkte kan henføres til projektet, som føres i ”projekt-delen” af skemaet. Bemærk at frokostpausen ikke betragtes som arbejdstid på AaU 

under 7. rammeprogram, hvorfor en normal arbejdsdag varer 7 timer (6,5 timer fredag).  

 

Medarbejdere der deltager i et 7. rammeprogram-projekt forpligter sig til også at registrere de timer man ikke bruger på projektet. Timerne registreres som 

”andre aktiviteter”. 

 

VIGTIGT: Kun produktive timer skal registreres på timeopgørelsen. Uproduktiv tid som sygdom, ferie, frokostpause og lignende skal ikke registreres på 

timeopgørelsen.  

 

Timeregnskabet skal månedligt attesteres af medarbejderens organisatorisk personaleansvarlige leder (som også har ansvaret for at opbevare den originale 

timeseddel), og medarbejderen distribuerer derefter kopier af timesedlen til den eller de respektive projektledere, som har med FP7-projekterne at gøre. 

Projektlederne godkender de forbrugte timer udfor deres respektive projekt og afleverer timesedlen til projektsekretæren. Projektsekretæren foretager på 

baggrund af timerne fra timesedlen og den pågældende medarbejders timesats månedens omkontering af løn via frikøbsarter. Timesatsen findes ved opsalg 

i ØSS under ”FP7 Timesats” i ansvarsområdet Regnskab. Når man åbner Timesats-billedet tastes F7 og cpr.nr. på den pågældende medarbejder indtastes. 

Tast herefter F8, og timesatserne fremkommer med de nyeste satser nævnt først.  

 

Frikøbet indberettes på frikøbsblanketten (http://okonomi.adm.aau.dk/GetAsset.action?contentId=2137822&assetId=3802409). De artskonti der skal 

anvendes i forbindelse med omkontering af løn er frikøbsarterne: 111105, 111117, 111127, 111137 eller 111157 alt efter hvilken lønart den pågældende 

medarbejders løn konteres på. 

Blanketten indsendes til FIK-kontoret sammen med en kopi af timesedlen. Det anbefales kraftigt at man indsender omkonteringerne via frikøbsarter 

månedligt af hensyn til driftens og projekternes økonomiske retvisende billede, men som et absolut minimum skal følgende frister overholdes: 

 

10/4  januar, februar og marts måneder  

10/8 april, maj, juni og juli måneder 

10/1 august, september, oktober, november og december måneder 

 

Desuden skal der ved hver regnskabsaflæggelse på projektet være ajourført frikøb. Bemærk, at det er fristerne for, hvornår FIK-kontoret skal have 

frikøbene i hænde! Man kan ikke forvente at omkontering af løn via frikøb efter fristernes udløb vil blive gennemført. 

http://okonomi.adm.aau.dk/GetAsset.action?contentId=2138522&assetId=3710440
http://okonomi.adm.aau.dk/GetAsset.action?contentId=2137822&assetId=3802409


                                                                                           

 

 

 

Eksempel på qlikview rapporten ”Tidsregistrering og 

timesedler”. I rapporten vælges År, måned og person. 

For print vælg ”Reports-timeregistrering”. 

Bruges til medarbejders og projektleders/organisatorisk 

overordnets fysiske underskrift af timeregistrering jf. 

afsnittet ”ØSS tidsregistrering og automatisk 

omkonteringsmetode” (Metode efter 1/1-2012) 


