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FORMÅL 

På AAU bruges ØSS tidsregistrering til registrering af månedslønnedes tidsforbrug på tilskudsfi-

nansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projek-

ter (UK 10) a) samt på projekter, der er delvist tilskudsfinansierede og delvist AAU-finansierede. 

Der registreres udelukkende produktive timer, dvs. de timer der er arbejdet på det enkelte projekt. 

Der sker ikke registrering af ferie, sygdom eller andet fravær. De registrerede arbejdstimer på det 

enkelte projekt danner sammen med en automatisk beregning af timesatsen baggrund for bogfø-

ring af den lønomkostning der skal henføres til det enkelte projekt. 

Timesatserne beregnes månedligt på baggrund af stamdata for det enkelte projekt og lønomkost-

ningen for den enkelte person. Antal produktive timer pr. år samt beregningsmetoden for timesat-

sen fastsættes på baggrund af bevillingsgivers krav til beregningsmetode. 

Denne vejledning gennemgår principperne omkring tidsregistrering, en beskrivelse af ØSS elektro-

nisk tidsregistrering og vejledning i registrering af timer via systemet, samt en beskrivelse af de 

Qlikview rapporter, der med fordel kan bruges til løbende opfølgning på tidsregistreringen. 

a) Hvor kontosegmentet projektnummer bruges til aktivitetsstyring på UK 10 (valgt af nogle organisatoriske enheder) 

PRINCIPPER OMKRING TIDSREGISTRERING 

Tidstro tidsregistrering 

Jf. Rektoratets udmelding af 2. maj 2013 om tidstro tidsregistrering på eksternt finansierede projek-

ter skal der af hensyn til en sikker økonomistyring på universitetet ske en korrekt og rettidig regi-

strering af ressourceforbruget på de enkelte projekter.  

 

Dette indebærer, at al løn der skal bæres af et eksternt finansieret projekt (UK 90/95/97) løbende 

skal bogføres via ØSS elektronisk tidsregistrering. Tidsregistreringen skal gennemføres månedligt, 

således lønomkostningen henføres til den korrekte underkonto i den måned hvor arbejdet er ud-

ført. 

 

Der kan kun flyttes lønsummer mellem driften på UK 10 og et eksternt finansieret projekt (UK 

90/95/97) via lønkontoret som manuelle omkonteringer, hvis bogføring gennem ØSS tidsregistre-

ring systemteknisk ikke er mulig (se afsnittet Undtagelser fra ØSS tidsregistrering). 

 

Ligeledes kan der ikke længere foretages ansættelser direkte på et eksternt finansieret projekt (UK 

90/95/97). For projekter der hidtil har kørt med direkte ansættelser skal der ske en udfasning inden 

udgangen af 2013 ligesom beregning af FIK-feriepenge forsvinder helt.  
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Ansvar og rollefordeling 

Den økonomiske ledelseskompetence er ifølge rektors delegationsinstruks delegeret til ledere på 
niveau 3, dvs. institutledere, studieledere, ledere af såvel fællesadministrationens som de øvrige 
hovedområders afdelinger, herunder f.eks. fakultetskontorernes sekretariatschefer.  
 
Det er således lederen på niveau 3, der har det overordnede ansvar for, at der sker en korrekt og 
rettidig tidsregistrering på instituttet/i afdelingen.  
 
På institutterne/i afdelingen er der udnævnt en projektansvarlig med det overordnede administra-
tive ansvar for instituttets/afdelingens projektportefølje. Det er den projektansvarliges rolle at koor-
dinere instituttets/afdelingens tidsregistrering således det sikres, at der tidsregistreres korrekt og 
rettidigt på alle eksternt finansierede projekter. 
 
Den enkelte projektsekretær er ansvarlig for, at der sker korrekt og rettidig tidsregistrering på det 
enkelte eksternt finansierede projekt. 
 
Det er det enkelte institut/hovedområde, der er ansvarlig for at tilrettelægge de nærmere procedu-
rer for, at tidsregistreringen påbegyndes rettidigt og foretages løbende. 
 
En timeregistrering skal som udgangspunkt foretages af den pågældende medarbejder og godken-
des af den projektansvarlige eller anden organisatorisk overordnet. 
 
ØSS tidsregistrering følger attestationsbemyndigelserne i ØSS, og en attestationsbemyndiget per-
son kan således på vegne af en medarbejder foretage tidsregistreringen og en anden attestations-
bemyndiget person kan på vegne af den organisatorisk overordnede godkende tidsregistreringen.  
Dette kan administrativt være hensigtsmæssigt på en lang række projekter, men man bør være op-
mærksom på, om bevillingsgiver i det enkelte projekt har krav om, at registrering og godkendelse 
skal ske af hhv. medarbejder selv og en overordnet. Se hvordan dette håndteres under de enkelte 
bevillingstyper nedenfor. 
 

Definitioner 

Faktisk timeregistrering 

Når der i denne vejledning står ”faktisk timeregistrering” betyder det, at tidsregistreringen skal ske 

med de faktisk arbejdede timer specificeret på dagsbasis. Er der reelt arbejdet fire timer skal der 

registreres fire timer, og er der reelt arbejdet 10 timer skal der registreres 10 timer de enkelte dage. 

Normtimeregistrering 

Når der i denne vejledning står ”Normtimeregistrering” betyder det, at tidsregistreringen sker ved 

en timeopgørelse beregnet ud fra normtimer. Tidsregistreringssystemet bruges på denne måde re-

elt som omkonteringssystem uden en faktisk timeregistrering.  

Tidstro/rettidig timeregistrering 

Uanset om der benyttes faktisk timeregistrering eller normtimeregistrering skal tidsregistreringen 

gennemføres månedligt, således at lønomkostningerne henføres til det korrekte projekt og den kor-

rekte underkonto i den måned hvor arbejdet er udført.  

Projektrelevante timer 

Hvilke timer der kan registreres på det enkelte projekt skal vurderes af medarbejder og projektle-

der, som altid skal kunne argumentere for den faglige relevans for projektet. I nogle tilfælde er det 
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konkretiseret i projektets arbejdsbeskrivelse hvilke timer og aktiviteter, der kan finansieres af og 

dermed registreres på projektet (dette ses f.eks. i EU FP7 kontraktens Annex I), mens der i andre 

tilfælde vil være en bredere forståelse af hvilken faglig aktivitet der er tale om (dette ses f.eks. i be-

villinger fra Styrelsen for Forskning og Innovation, hvor der accepteres et nærmere angivet antal 

undervisningstimer). Det må altså ud fra bevillingsgivers betingelser og den ansøgte projektaktivi-

tet i det enkelte projekt afgøres, hvilke timer der er projektrelevante og kan registreres derpå. 

 

Som udgangspunkt skal alle projektrelevante timer registreres på projektet, også i tilfælde af at der 

bruges flere timer på projektet end der er budgetteret. Jf. nedenfor om tilskudsfinansierede timer 

contra medfinansierede timer bør det reelle timeforbrug på aktiviteten fremgå, når der benyttes ak-

tivitetsregistrering (metode B og C). Det er også muligt at registrere overforbrug ved tilskudsregi-

strering (metode A), hvilket f.eks. kan være hensigtsmæssigt hvor der er usikkerhed om bevillings-

givers accept af andre omkostninger. 

  

Tilskudsfinansierede timer contra medfinansierede timer 

Hvorvidt både tilskudsfinansierede timer og AAU medfinansierede timer skal indgå i tidsregistrerin-

gen afhænger af, hvilken metode der er valgt til projektstyring – se Vejledning om konteringsplan 

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

 

Ved metode A. Ren tilskudsregistrering er det udelukkende de tilskudsfinansierede timer der skal 

tidsregistreres og danne baggrund for bogføringen af lønomkostningen på projektnummeret. Even-

tuelle timer medfinansieret af AAU regnskabsregistreres ikke og skal derfor ikke tidsregistreres. 

 

Ved metode B. Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering skal både tilskudsfinansie-

rede og AAU-finansierede timer registreres. Der skal ved tidsregistreringen manuelt tages stilling til 

hvor stor en andel af timerne, der skal finansieres af hhv. tilskuddet (UK 95/97) og medfinansierin-

gen (UK 10). Se nærmere herom i afsnittet Projektstamdata. 

 

Ved metode C. Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering skal både tilskudsfinansie-

rede og AAU-finansierede timer registreres. Alle timer skal i tidsregistreringen registreres som til-

skudsfinansierede (UK 95/97), idet medfinansieringen (UK 10) efterfølgende beregnes gennem en 

månedskørsel som foretages af Økonomiafdelingen. 

 

Metodevalg 

Kravene omkring ØSS tidsregistrering er fastsat for at opfylde bevillingsgivernes regler om tidsregi-

strering og regnskabsaflæggelse og for at sikre et korrekt regnskab både for projekterne og for in-

stitutternes/AAU´s drift.  

 

Det er på det enkelte projekt dels den enkelte bevillingsgivers regnskabsbetingelser og dels den 

godkendte projektaktivitet, der afgør hvilke timer og hvordan der skal registreres. Nedenfor gen-

nemgås nogle konkrete bevillingstyper, men bemærk, at det ved hvert nyt projekt bør vurderes 

hvilken metode, der vil opfylde bevillingsgivers krav. 

 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/
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Generelt gælder det, at der på projekter hvor bevillingsgiver stiller krav om tidsregistrering skal ske 

faktisk timeregistrering. Dette gælder også hvor bevillingsgiver stiller krav om regnskabsaflæggelse 

af faktisk løn uden nærmere bestemmelse om tidsregistreringens form. For projekter hvor der ikke 

er krav fra bevillingsgiver om tidsregistrering eller regnskabsaflæggelse af faktisk løn kan tidsregi-

streringen ske ved normtimeregistrering.  

 

EU FP7 

Reglerne omkring timeregistreringen på et EU FP7 projekt bestemmes af Grant Agreement. 

Særligt Annex I (Description of Work), Annex II (General conditions) og Guide to Financial Issues 

omhandler dette. Uddrag af disse regler findes i bilag 1.  

 

På baggrund heraf gælder: 

 Timesatsen beregnes på AAU på baggrund af 1.584 produktive timer og metoden ”Standard-
sats 1” (STD1-in SF (lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata. 
 

 Der er krav om tidsregistrering og regnskabsaflæggelse af faktisk lønomkostning, dvs. der skal 

ske faktisk tidsregistrering. 

 

 Timerne skal være “used for the sole purpose of achieving the objectives of the project and its 
expected results”. Dvs. der kan udelukkende registreres timer (herunder undervisningstimer) i 
det omfang det er en aktivitet defineret i Annex I. 

 

 Timeregistreringen skal være underskrevet af den ansatte og godkendt af den projektansvar-
lige eller anden overordnet. Der skal således foreligge fysisk underskrift fra den ansatte og den 
overordnede – se nærmere herom i den interne EU-vejledning (link findes nedenfor). 

 

 Tidsregistrering skal ske for alle personens produktive timer, dvs. alle arbejdstimer. Registrerin-
gen skal opdeles på FP7-projektet (underopdelt på aktivitet RTD/Man/Other og pr. WP), even-
tuelle andre projekter og ”other activities” som blot kan være en sammenlægning af personens 
øvrige arbejdstimer den pågældende dag. Registrering af WP kan ske ved hjælp af analyse-
numre i rækken 80101-80129 .  ”Other activities” kan registreres på projektnummer 760242, 
Øvrig tid (se nærmere herom i afsnittet Oprettelse af timeseddel). Sygdom, ferie og andet fra-
vær skal ikke indgå i tidsregistreringen. 

 

 Timesatsen beregnes ud fra en standard norm på 1.584 timer (se tabel nedenfor), og den be-
regnede sats kan derfor vise sig ikke at være personens faktuelle timesats ud fra den pågæl-
dendes totale produktive timer i regnskabsperioden. Viser det sig at personens totale produk-
tive timer overstiger 1.584 timer, skal timesatsen omberegnes efter de faktuelle produktive ti-
mer og reguleres i bogføringen. Eventuel omberegning af timesatsen skal ske i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen. Se nærmere herom i den interne FP7 EU-vejledning her: 
http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/  

 
 

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/
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Figur 1 Beregning af standardnorm 1.584 timer. 

 

Højteknologifonden (HTF) 

Reglerne omkring timeregistrering på et HTF projekt bestemmes af Medfinansieringsaftalen herun-

der HTF´s Generelle bestemmelser. Uddrag af disse regler findes i bilag 2. 

 

På baggrund heraf gælder: 

 Timesatsen beregnes efter AAU´s egen metode dvs. på baggrund af 1.642 produktive timer og 

metode ”Standardsats 1” (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstam-

data.  

 Der er krav om tidsregistrering og regnskabsaflæggelse af faktisk lønomkostning, dvs. der skal 
ske faktisk tidsregistrering.  

 

 Timerne skal være en del af formålet beskrevet i Projektplanen. Dvs. der kan udelukkende re-
gistreres timer (herunder undervisningstimer) i det omfang det er en aktivitet defineret heri. 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) 

Reglerne omkring timeregistrering på et FI projekt bestemmes af Bevillingsskrivelsen herunder 

Styrelsens Vilkår for bevillinger (Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd). Uddrag 

af disse regler findes i bilag 3. 

 

På baggrund heraf gælder: 

 Timesatsen beregnes efter AAU´s egen metode dvs. på baggrund af 1.642 produktive timer og 

metode ”Standardsats 1” (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstam-

data. 

 Der er krav om regnskabsaflæggelse af faktiske udgifter herunder nøjagtig lønberegning. I for-
hold til tidsregistrering medfører dette at: 
 

 Der skal ske faktisk tidsregistrering for medarbejdere der arbejder delvist på et projekt. 
 

 Der kan ske normtimeregistrering for medarbejdere der arbejder fuld tid på ét projekt. Norm-
timeregistreringen foretages ved at registrere den aktuelle måneds samlede tidsforbrug på den 
1. dag i måneden. Timeantallet beregnes som de faktiske arbejdsdage i måneden x 7,4 timer. 

Dage Timer pr. dag Timeantal

Hverdage incl. helligdage 37 timer x 52 uger 260 7,4 1924

Helligdage 9 7,4 -67

251 7,4 1857

Feriedage 25 7,4 185

Særlig feriedage 5 7,4 37

Gennemsnitlig sygdom 7 7,4 51

214 7,4 1584
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De faktiske arbejdsdage er månedens kalenderarbejdsdage fratrukket personens ferie (timean-
tallet bør ikke beregnes som 1.642/12, da der så ikke løbende bliver belastet den reelle ferie-
pengeforpligtelse på projekterne). 

 

 Timerne skal være relevante og nødvendige for at gennemføre aktiviteten. Hvor aktiviteten om-
fatter forskeruddannelse mv. kan undervisningstimer og studieindsats indgå som projektrele-
vante timer i det omfang det er accepteret af FI, jf. pkt. 15.2 i Vilkår for bevillinger. 

 

Bevillinger med fast timesats 

På nogle bevillingstyper kan der regnskabsaflægges en fast timesats – f.eks. på kr. 600,- pr. time 

inkl. overhead. Uanset dette er det omkostningen for den enkelte time der skal bogføres på projek-

tet.  

 

På baggrund heraf gælder: 

 Timesatsen beregnes efter AAU´s egen metode, dvs. på baggrund af 1.642 produktive timer og 
metode ”Standardsats 1” (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstam-
data. 
 

 Timeregistreringen skal ske som faktisk tidsregistrering hvor bevillingsgiver stiller krav herom. 
 

 Det vil i de fleste tilfælde være beskrevet hvilken aktivitet der skal udføres i projektet, og det må 
herudfra vurderes hvilke timer (herunder undervisningstimer), der er omfattet heraf og kan regi-
streres på det enkelte projekt.  

 

 Forskellen mellem den faktiske lønomkostning pr. time og den faste timesats pr. time skal bog-
føres som overhead på projektet. 

 

Regional/Socialfond (ERST) 

Reglerne omkring timeregistrering på et Regional- eller Socialfondsprojekt bestemmes af tilsagnet 

fra Erhvervsstyrelsen, herunder styrelsens ”Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 

2007-2013”. Uddrag af disse regler findes i bilag 4. 

På baggrund heraf gælder: 

 Timesatsen beregnes på baggrund af 1.613 produktive timer og metode ”Standardsats 2” 

(STD2-ex SF (EBST)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstamdata.  

 Der skal ske faktisk tidsregistrering for medarbejdere, hvis løn skal dækkes delvist af projektet. 
Registreringen skal foretages med udførlige oplysninger om arbejdets art, og timeregistrerin-
gen skal fysisk printes og underskrives af medarbejder og organisatorisk overordnet (print og 
underskrift laves for projekttimerne – ERST kræver ikke dokumentation for øvrige timer) - se 
nærmere om tidsregistrering og dokumentationskrav i den interne AAU vejledning strukturfon-
dene 2007-2013 her: http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/  

 

 Ved fuldtidsansættelse på ét støttet projekt hvor opgaver, tidsforbrug og løn er fyldestgørende 
angivet i ansættelsesaftalen kan der fritages for tidsregistrering. I ØSS tidsregistrering kan der i 
denne situation ske normtimeregistrering med 134,42 timer pr. måned (1.613/12). Periodefor-
skydningen af feriepengeforpligtelsen håndteres således ikke på disse projekter. I stedet finan-

http://www.okonomi.adm.aau.dk/fik/vejledninger-mm/
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sieres den fuldtidsansattes løn - også under ferieafholdelse - i projektperioden. Grundet beta-
lingskravet skal den særlige feriegodtgørelse (som udbetales i april) omkonteres manuelt (på 
udbetalingstidspunktet) via lønkontoret.  

 

 Uanset om der er tale om ansatte der arbejder fuldt eller delvist på projektet må den beregnede 
løn ikke overstige den faktisk betalte løn i den pågældende måned, og der kan derfor maksi-
malt tidsregistreres 134,42 timer pr. måned, medmindre der er udbetalt løn for overarbejdsti-
mer. Såfremt den faktiske tidsregistrering (aktuelt ved medarbejdere, der arbejder delvist på 
projektet) overstiger 134,42 i en måned, skal der umiddelbart efter godkendelse af den faktiske 
timeseddel laves en regulering med negative timer (f.eks. faktisk registreret 150 timer – 134,42 
= 15,58 timer reguleres).   

 

 Der kan udelukkende medtages omkostninger/registreres timer (herunder undervisningstimer) i 
det omfang det er en projektrelevant aktivitet som defineret i den godkendte ansøgning. 

  

AAU´s egen metode/bevillinger uden eksterne krav 

AAU´s egen metode benyttes på eksternt finansierede projekter (UK 90/95/97), hvor bevillingsgiver 

ikke stiller krav om konkrete beregningsmetoder for lønomkostningen eller om tidsregistreringens 

form. Metoden benyttes ligeledes ved AAU-finansierede projekter (UK 10). 

 

For metoden gælder: 

 Timesatsen beregnes efter AAU´s egen metode dvs. på baggrund af 1.642 produktive timer og 
metode ”Standardsats 1” (STD1-in SF(lb)) Se nærmere om timesatser i afsnittet Projektstam-
data. 
 

 Timeregistreringen kan ske som faktisk tidsregistrering eller som normtimeregistrering. Der 
vælges faktisk tidsregistrering hvor der er krav om dette (f.eks. på en del indtægtsdækkede 
projekter (UK90)). 
 

 Hvis der vælges normtimeregistrering foretages denne ved at registrere den aktuelle måneds 
samlede tidsforbrug på den 1. dag i måneden. Timeantallet beregnes som de faktiske arbejds-
dage i måneden x 7,4 timer. De faktiske arbejdsdage er månedens kalenderarbejdsdage fra-
trukket personens ferie (timeantallet bør ikke beregnes som 1.642/12, da der så ikke løbende 
bliver belastet den reelle feriepengeforpligtelse på projekterne). 

 

 Det vil i de fleste tilfælde være beskrevet hvilken aktivitet der skal udføres i projektet, og det må 
herudfra vurderes hvilke timer (herunder undervisningstimer) der er omfattet heraf og kan regi-
streres på det enkelte projekt. 

 

 

 
Figur 2 Beregning af standardnorm 1.642 timer 

Dage Timer pr. dag Timeantal

Alle hverdage incl. helligdage (37 timer x 52 uger) 260 7,4 1924,0

Helligdage 8 7,4 59,2

Mulige kalenderarbejdsdage 252 7,4 1864,8

Feriedage 25 7,4 185,0

Særlige feriedage 5 7,4 37,0

Mulige produktive dage 222 7,4 1642,8
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Undtagelser fra ØSS tidsregistrering 

Manuelle omkonteringer gennem lønkontoret efter maj 2013 kan kun foretages, når bogføring gen-

nem ØSS tidsregistrering ikke er mulig – f.eks. i følgende tilfælde: 

 

 Bevillingsgivers metodekrav kan ikke opfyldes gennem ØSS tidsregistrering (pt. Interreg. IVB 
Baltic Sea). 
 

 Eventuelle omkonteringer af engangsvederlag, særlig feriegodtgørelse o.l. der ikke indgår i 
timesatsberegningen. 
 

 Satsreguleringer (f.eks. FP7). 
 

 Timelønnede, som i udgangspunktet bogføres ud fra produktive timer x timesats (f.eks. studen-
termedhjælp), skal bogføres direkte på projekterne (som tidligere). 

 

 Timelønnede, som i udgangspunktet bogføres ud fra et skønnet antal produktive timer x time-
sats (f.eks. eksterne lektorer), skal bogføres på UK 10 og omkonteres manuelt efter faktiske 
timer. De faktiske timer skal manuelt tidsregistreres (papirblanket) hvor bevillingsgiver stiller 
krav om tidsregistrering. 
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SYSTEMBESKRIVELSE 

Følgende afsnit gennemgår og beskriver de systemmæssige sammenhænge i Tidsregistreringssy-

stemet ud fra stamdata i ØSS, timeregistreringer fra timesedlen, beregning af timesats, konteringer 

i ØSS, kendte fejl og Ofte stillede spørgsmål. 

Projektstamdata 

Adgang til projekternes stamdata fås via ØSS ansvarsområdet: AAU Projektsystem begrænset 

GUI.  

Stamdata indtastes i ØSS af Projektøkonomi ved projektets oprettelse, på baggrund af modtagne 

data fra projektsekretær. Det er vigtigt at stamdataene er korrekt registreret på projekterne og hol-

des ajourført; f.eks. ved ændringer i omkostningssted. Der gennemgås kun de stamdata som er 

relevante i forbindelse med tidsregistreringssystemet.  

På første faneblad under Projektstamdata ses felterne Timesats, Produktive timer, Omkostnings-

sted og Gyldighed. 

 

Figur 3 Projektstamdata, faneblad Projekt 

 

Timesats: 

Der er tre beregningsmuligheder af timesatsen, som dækker de fleste krav, AAU stilles af bevil-

lingsgivere: 

Mulighed 1: STD1-in SF(lb) 

Standardsats 1 – inkl. beregning af særlig feriegodtgørelse (løbende).  
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Satsen anvendes f.eks. til Forskningsråd (med 1.642 produktive timer), EU FP7 (1.584 produktive 

timer) og bevillinger uden specielle krav (1.642 produktive timer).  

Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp, aer og en beregning af den særlige feriegodtgø-

relse (udbetales for det foregående år i april). Satsen indeholder ikke engangsydelser og regulerin-

ger vedrørende tidligere perioder. Vær opmærksom på, at feriepenge er dækket qua et lavt pro-

duktivt timetal. 

 

Mulighed 2: STD2-ex SF(EBST) 

Standardsats 2 – ekskl. beregning af særlig feriegodtgørelse (Erhvervs- og Byggestyrelsen).  

Satsen anvendes f.eks. til Strukturfondene (med 1.613 produktive timer) og bevillinger med krav, 

der lægger sig op ad strukturfondsreglerne. 

Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp og aer. Satsen indeholder ikke engangsydelser, 

særlig feriegodtgørelse – hverken som beregning eller ved udbetaling i april – og reguleringer ved-

rørende tidligere perioder. Bemærk at feriepenge er dækket qua et lavt produktivt timetal. 

 

Mulighed 3: HOJ1-in FP13,4+SF(lb) 

Høj sats 1 – inkl. beregning af feriepenge med 11,9% samt særlig feriegodtgørelse 1,5% (lø-

bende). 

Satsen anvendes til bevillinger med et højt produktivt timetal hvortil der skal lægges feriepenge, 

f.eks. ved Proof-of-Concept-projekter via Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Satsen indeholder løn, varige tillæg, pension, atp, aer og beregning af feriepenge med 13,4%. Sat-

sen indeholder ikke engangsydelser og reguleringer vedrørende tidligere perioder.  

 

Produktive timer: 

De produktive timer afgøres af bevillingsgiver og –type, læs mere herom ovenfor i afsnittet Metode-

valg. 

 

Gyldighed: 

I dette felt kan aflæses gyldighedsdatoen i ØSS, dvs. fra hvilken periode der kan bogføres på pro-

jektet i ØSS. Der kan registreres timer via ØSS Tidsregistrering som ligger før denne periode, hvil-

ket ofte vil være tilfældet, da aktiviteten kan være igangsat inden ØSS projektoprettelsen. 
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Omkostningssted: 

Omkostningsstedet som angives her bruges af tidsregistreringssystemet i kontostrengen til UK9x- 

delen af frikøbet. 

På det andet faneblad under ØSS stamdata; Bevilling, er der også data som har indflydelse på 

konteringsbeløbene. Via Medfinansiering findes den fordeling af det totale beløb, timer x timesats, 

der skal ske mellem tilskudsfinansieringen (UK 9x) og AAU’s medfinansiering (UK 10). Begge po-

steringer har projektnummeret tilknyttet i kontostrengen. 

 

Figur 4 Projektstamdata, faneblad Bevilling 

 

Feltet Asymmetrisk (Ja/Nej) har indflydelse på, om fordelingen af projektfinansiering foretages 

direkte via tidsregistreringen ud fra den fordeling som godkendes på timesedlen (asymmetrisk) el-

ler om medfinansieringen beregnes efter den symmetriske model hvor Procentsatsen er styrende 

for en fordeling af alle de bogførte omkostninger på projektet.  

Asymmetrisk: "Ja" – Man kan i tidsregistreringen styre de posteringer der får UK10 + projekt-

nummer og der konteres kun den medfinansiering gennem tidsregistreringssystemet som fremgår 

af timesedlen (timer eller procent).  

Eksempel på asymmetrisk medfinansiering: 

En person ansat på flg. kontostreng: 

Med flg. stamdata på projektet: 

UK Art  Omk. sted  Projektnr. F.K. Formål Analyse 

10 111111 23001 000000 01 1234 12345 
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Vil ved angivelse af asymmetrisk medfinansiering med flg. data: 

 

Medføre frikøb på følgende kontostrenge: 

 UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 

Kredit 10 111117 23001 000000 01 1234 12345 

Debet 10 111117 23002 123456 01 1234 00000 

Debet 95 111117 23004 123456 01 1234 00000 

 

Det er muligt, ikke obligatorisk, at angive et særskilt omkostningssted til medfinansieringen. Det 

benyttes kun til den del af medfinansieringen som registreres gennem timesedlerne og er altså for-

bundet til den asymmetriske medfinansiering. Anføres der et omkostningssted, vil de timer der le-

veres som medfinansiering få dette omkostningssted på UK 10 med tilknyttet projektnummer. De 

tilskudsfinansierede timer knytter sig til projektets omkostningssted, mens krediteringen er på det 

omkostningssted hvor lønnen er konteret. Angives der intet omkostningssted vil timer, der registre-

res som medfinansiering, få samme omkostningssted som krediteringen – altså lønomkostnings-

stedet. I ovenstående eksempel omkostningssted 23001. 

Såfremt man under den asymmetriske model har behov for, at det er en fast procentdel som skal 

være medfinansiering af timerne, kan man under stamdata angive denne. Det er altid muligt på 

selve timesedlen at fjerne procenten og angive en anden procent eller antal timer i stedet. 

 

Asymmetrisk: "Nej" – Der beregnes en symmetrisk medfinansiering af alle bogførte omkostnin-

ger, herunder også af alle de timer der er registreret via tidsregistreringssystemet. Man kan ikke på 

timesedlen indtaste medfinansieringstimer. For nærmere beskrivelse af den symmetriske medfi-

nansiering og de affødte konteringer heraf se Konteringsplan under vejledninger her: 

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

 

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

Ansvarsområder i ØSS startende med AAU Projektsystem giver adgang til stamdata og timesedler. 

Områder der slutter med GUI (Graphical User Interface) giver adgang til de traditionelle ØSS 

skærmbilleder og således også Stamdata. Områder der slutter med WEB giver adgang til de web-

baserede timeregistreringer og processen omkring oprettelse og godkendelse heraf. 

 

Figur 5 ØSS Ansvarsområder 

 

Ved valg af ansvarsområde AAU Projektsystem Superbruger WEB har man bl.a. valgmulighederne 

Mine timesedler og Godkend timesedler. 

 

Figur 6 AAU Projektsystem Superbruger WEB 

Forskellen er, at man som godkender via superbrugeradgangen i forhold til medarbejderadgangen 

også har knapperne Godkend, Afvis og Opret regulering på sit oversigtsbillede. Det er en klar an-

befaling, at godkendelse foretages inde fra den åbne timeseddel og ikke fra forsiden. Hertil kom-

mer knapperne Opret timeseddel og Slet som også forefindes på den almindelige brugeradgang.  
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Figur 7 Oversigtsbillede AAU Projektsystem Superbruger WEB 

 

 

Figur 8 Oversigtsbillede AAU Projektsystem Medarbejder WEB 

 

For personer som oftest bruger ØSS til tidsregistrering er det muligt under præferencer, ansvars-

område, startside, at tilrette således, at man automatisk kommer ind i tidsregistreringssystemet. 

 

Oprettelse af timeseddel 

Ved oprettelse af timeseddel skal det angives hvilken person og periode timesedlen vedrører. Des-

uden skal det omkostningssted, personen er aflønnet fra, angives, og der foretages således frikøb 

herfra. Typisk vil der kun være ét omkostningssted at vælge, men der kan være personer som en-

ten har en delt ansættelse – hvor det omkostningssted der skal frikøbes fra angives, eller har flyttet 

omkostningssted inden for indeværende eller forrige finansår og her vælges det omkostningssted, 

der har været gældende for den pågældende periode. 

Vær især opmærksom på omkostningssteder som skal lukkes. Alle registreringer skal være på 

plads forinden, da systemet ikke tillader adgang til inaktive omkostningssteder. 
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Systemet finder de personer der har ret til at godkende timesedler på det valgte omkostningssted, 

og en af disse vælges. 

 

Figur 9 Oprettelse af ny timeseddel 

Herefter åbnes selve timesedlen. 

Timesedlen består af et ”hoved” med oplysninger om person, periode, omkostningssted, godken-

der og status på timesedlen (Påbegyndt, afleveret, afvist eller godkendt). 

 

Figur 10 Eksempel på timeseddel 

Ved selve registreringen af timer anvendes felterne: 

 Projekt: Projektnummer – der kan søges efter projektnummer eller navn via lommelygten. Som 
andre steder i ØSS kan ”%” anvendes som joker i søgekriterierne. 
 

 Husk: Ved flueben vil den aktuelle linje automatisk blive overført til de efterfølgende timesedler. 
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 Analyse: Det analysenummer som ønskes indgået i debet kontostrengen på den aktuelle regi-
strering. 
 

 Bemærk at modposteringen følger den aktuelle løn-kontostreng og tager et evt. analysenum-
mer derfra til krediteringen. 
 

 Kommentar: Evt. kommentarer til den enkelte linje kan angives her. Kommentaren overføres til 
udskrift af timeseddel i QlikView. 

 

 Medfinansiering: Her kan i enten % eller timer angives hvor mange af de registrerede projektti-
mer, der skal medfinansieres af UK 10. På projekter med asymmetrisk medfinansiering vil pro-
centsatsen fra stamdata automatisk blive udfyldt, men den kan ændres ved overskrivning. Be-
mærk at procenten skal slettes før der kan indtastes medfinansieringstimer i stedet, det kan 
ikke være både-og. Der kan kun lægges medfinansieringstimer ind på projekter med asymme-
trisk medfinansiering. Projekter med symmetrisk medfinansiering beregnes på månedsbasis via 
kørsel i ØSS. 

 

 Total: Total på de registrerede timer. 
 

 De enkelte dage: Her lægges timeforbruget ind på de enkelte dage. For krav om registrering af 
timer for de enkelte projekttyper se afsnittet Metodevalg 

 

 Er der krav om registrering af alle en persons produktive timer, som f.eks. under FP7, kan de 
timer som ikke vedrører projekter registreres på projekt 760242. Timer registreret på 760242 
medfører i modsætning til øvrige timer, der registreres via tidsregistreringssystemet, ingen bog-
føring, 

Når månedens registreringer er på plads, afleveres timesedlen til godkendelse. 

 

Godkendelse af timeseddel 

Når timesedlerne af brugerne eller en anden med rettighed hertil er afleveret til godkendelse, skal 

godkendere via ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB foretage selve godkendel-

sen af timesedlen, således at den kan udmønte sig i egentlige konteringer i ØSS. 

 

Figur 11 Oversigtsbillede ved fremsøgning af timesedler 
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Fra oversigtsbilledet kan de timesedler, der er afleveret til godkendelse på det eller de omkost-

ningssteder hvor man har attestationsret, fremsøges. 

Uanset hvilken person, brugerne har som godkender, kan alle timesedler på ens omkostningssted 

fremsøges. Det er således muligt f.eks. under fravær at benytte en anden godkender. 

Godkender har ansvaret for at forholde sig til følgende:  

 Omkostningsstedet: Det omkostningssted som udfylderen af timesedlen har valgt; er det i over-
ensstemmelse med det omkostningssted hvorfra der er udbetalt løn i den periode timesedlen 
vedrører og det omkostningssted hvorfra krediteringen af løn skal foretages. Bemærk at der er 
personer på AAU hvis lønkontering er delt mellem to eller flere kontostrenge. Viser det sig efter 
en godkendelse, at der ikke er udbetalt løn til den pågældende medarbejder fra det valgte om-
kostningssted bliver timesedlen automatisk afvist ved månedskørslen, og timesedlen skal så 
redigeres, afleveres og godkendes på ny. 
 

 Projekter og timer: Ser det afleverede antal timer på de valgte projekter sandsynlige ud og er 
der tale om projekter, hvor det må forventes at den pågældende medarbejder er tilknyttet. 

 

 Medfinansieringen: På asymmetrisk medfinansierede projekter kan der af godkender rettes i 
medfinansieringsprocenten eller medfinansieringstimerne uden at der skal ske yderligere god-
kendelse. Ofte er det godkender som har overblikket over hvor mange af de leverede timer på 
projekter, der skal finansieres af henholdsvis AAU og det eksterne tilskud. Timerne der regi-
streres som medfinansiering gennem systemet konteres på UK 10 med tilknyttet projektnum-
mer. 

Er man som godkender i tvivl om hvorvidt et eller flere af de angivne projekter er tilknyttet institut-

tet, kan man via stamdata i ØSS slå projektnummeret op. Heraf vil projektsekretærens navn også 

fremgå, ligesom det er muligt at få vist projektsekretærens personprofil i PDS. 

Når timesedlen er vurderet til at være i orden, godkendes denne til kontering. Konteringen foreta-

ges én gang månedligt i forbindelse med månedsafslutningen. Månedskørslen sker den 5. hverdag 

fra morgenstunden, og alle timesedler, der skal med i beregning og kontering skal således være 

godkendt senest den 4. hverdag i den efterfølgende måned – timesedler for februar skal således 

være godkendt senest 4. hverdag i marts for at blive konteret i februar måned i ØSS. 

 

Regulering af timeseddel 

Opdages det efter en timeseddel er godkendt, at den ikke er korrekt; enten i form af timer der 

mangler, timer der er for meget eller timer der skal ændres, skal der oprettes en regulering til den 

pågældende timeseddel. 

Det er kun via ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB, at knappen Opret regule-

ring kan findes. 

Når man har valgt den timeseddel, der skal reguleres, får man de oprindelige timeseddellinjer frem. 

Ved at højreklikke på den linje, der skal reguleres, får man mulighed for at vælge mellem at tilba-

geføre linjen eller at kopiere linjen.  
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Såfremt ændringerne til linjen ikke er umiddelbart indlysende anbefales det, at man altid tilbagefø-

rer den valgte linje og derefter laver en ny linje. Det sikrer et gennemskueligt forløb, når man efter-

følgende skal gennemgå de foretagne konteringer.  

Skal en linje slettes, gøres dette ved at tilbageføre den aktuelle linje. Man kan desuden tilføje nye 

linjer, hvis der skulle være projekttimer man i første omgang havde glemt. 

Når der er registreret en reguleringstimeseddel skal denne også godkendes af en attestationsbe-

rettiget person på medarbejderens lønomkostningssted. Reguleringer skal, som den ordinære 

timeseddel, gennemføres af to i forening. 

 

Figur 12 Opret regulering af timeseddel 

 

Print af timesedler 

Print af timeseddel via QlikView: vælg rapporten ProjektTid. Timerne for en person pr. måned, pr. 

projekt, afgrænses via valgboksene i venstre side: Valg af medarbejder, Valg af projekt og Valg af 

perioder. Ønskes alle timerne for en person pr. måned udelades valget af projekt. For at printe 

timesedler, benyt knappen ”Print timeseddel pr. medarbejder” eller ”Print timeoversigt projekt” ne-

derst i venstre side. 

Print af timeseddel via ØSS: under ansvarsområdet AAU Projektsystem Superbruger WEB eller 

AAU Projektsystem medarbejder WEB vælges Udskriv timesedler. Nedenstående browser pop-up 

vindue vises. 
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Figur 13 Print af timeseddel via ØSS 

Årstal, måned og medarbejdernummer skal udfyldes. Omkostningssted er frivilligt, alt efter hvilket 

overblik der er behov for. Klik herefter på Afsend to gange. Skulle der mod forventning ikke komme 

et print på ens ØSS standardprinter, kan man efter afsendelse klikke på OK og dernæst klik på iko-

net i output kolonnen under den pågældende timeseddel. Herved åbnes timesedlen i Word hvorfra 

den kan printes. 

 

Kendte fejltyper 

I forbindelse med tidsregistreringssystemet er der visse forhold man skal være opmærksom på, 

som kan have betydning for, om timesedlerne enten vil blive afvist eller ikke medføre et frikøb. 

Uoverensstemmelse mellem udbetaling af løn og ansættelsesperiode 

Såfremt der har været en forsinkelse i ansættelsen af en person, således der ikke har været udbe-

talt løn den første måned og dermed dobbelt løn i den efterfølgende måned, vil der ikke automatisk 

være beregnet timesatser for den første ansættelsesmåned. Det vil ikke være muligt at foretage et 

frikøb, eller beregne timesatser, før lønnen for begge måneder er bogført. Er man opmærksom på 

dette, kan fejl undgås ved at vente med godkendelsen af timesedlen til efter beregning af timesat-

sen for anden måned, samt kontakte Projektøkonomi med henblik på manuelt at lægge en time-

sats ind i timesatsdatabasen. 

Venter man ikke, vil det medføre to fejl i tidsregistreringssystemet. Timesedlen vil blive afvist med 

besked om at personen ikke var ansat på det pågældende omkostningssted til henholdsvis god-

kender og afleverer. Timesedlen vil ende på en månedlig fejlliste hos Projektøkonomi, hvor der vil 

blive set på fejlen vedrørende den manglende timesats. De to fejl afføder, at timesedlen skal afle-

veres og godkendes igen decentralt, samt at Projektøkonomi skal lave fejlsøgning og manuelt ind-

berette timesatsen i systemet. 
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Skift i stillingskategori 

Hvis en person skifter stillingskategori pr. anden dato end den 1. i en måned kan det medføre, at 

der ikke foretages et frikøb af systemet. Såfremt der er skift mellem to kategorier, som benytter for-

skellige artskonti, kan systemet ikke automatisk se hvilken det skal vælge. Dette medfører, at time-

sedlen ender på en månedlig fejlliste hos Projektøkonomi, hvor fejlen vil blive rettet. Der vil af pro-

jektøkonomi blive lavet en vurdering ud fra den pågældende timeseddel af, hvilken artskonto, der 

skal benyttes. 

Personer med flere ansættelser: 

Ved personer som har flere ansættelser, beregner systemet en timesats pr. ansættelse til databa-

sen. Det vil sige at der i databasen forefindes to forskellige satser; f.eks. Ph.d. og studielektor. 

Timesatsen der frikøbes til vil dermed ikke afspejle personens bruttoløn, men én af ansættelserne 

omregnet til en fuldtidsstilling. Følgelig vil frikøbene for de pågældende personer blive over- eller 

underfinansieret ift. bruttolønnen. Frikøbsart og kontostreng vil som udgangspunkt blive defineret 

ud fra ansættelsen med det laveste løbenr. 

Frikøb vedrørende tidligere regnskabsår 

Der kan laves reguleringer til godkendte timesedler vedrørende tidligere regnskabsår. Det er ikke 

teknisk muligt at lave reguleringer som vedrører en periode som ligger før januar 2011. Forsøges 

der gennemført timesedler før denne dato, vil timesedlen blive afvist. 

 

Ofte stillede spørgsmål 

Nedenstående afsnit berører nogle af de ofte stillede spørgsmål i forhold til ØSS Tidsregistrerings-

systemet. 

Asymmetrisk medfinansiering 

Spørgsmål: Hvorfor kan jeg ikke indtaste eller ændre i medfinansieringsprocenten eller antal timer 

under medfinansiering på timesedlen? 

Svar: Såfremt den ene boks er mørkegrå og man ikke kan taste i nogen af dem, anbefales det at 

slå projektet op i stamdata. Her skal projektet være registreret som Asymmetrisk: ja. Står der her 

anført nej og man ønsker at kunne registrere medfinansiering, skal Projektøkonomi kontaktes. De 

vil være behjælpelige med ændring af stamdata. 

 

Figur 14 Medfinansiering i stamdata 

Såfremt der er forudfyldt en procentsats skal denne slettes, før der kan tastes antal timer i stedet 

for under medfinansiering. Begge felter skal altså være blanke, før man kan skifte mellem procent-

sats eller antal timer. 
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Benyttelse af projektnr., analysenr., formål og stedkode i ansættelsen på UK10 

Spørgsmål: Hvorfor er det ikke alle elementerne i kontostrengen som overføres til UK10 krediterin-

gen? 

Svar: Det er ikke alle segmenter som ØSS Tidsregistreringssystemet kan tage højde for, i de af sy-

stemet genererede konteringer; eksemplificeret via nedenstående. 

En ansættelse på flg. kontostreng: 

UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 

10 111111 23002 761234 01 1234 12345 

 

Vil med flg. stamdata på projektnr. 123456: 

 

 

Give anledning til flg. kontostrenge ved frikøb via ØSS Tidsregistrering: 

 UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 

De-
bet 

95 111117 23001 123456 01 1234 00000 

Kre-
dit 

10 111117 23002 000000 01 1234 12345 

 

Som det ses er det F.K., formål og analysenr. som benyttes ved krediteringen på UK10. Elementet 

Projektnr. videreføres ikke til kontostrengen på UK10. 

QlikView – ProjektTid rapport 

Spørgsmål: Hvorfor står der intet frikøbsbeløb anført ved en godkendt timeseddel? 

Svar: Såfremt timesedlen er godkendt på eller efter den 6. hverdag i en måned, vil den stå som 

godkendt indtil næste månedsafslutning med beløbet 0. Efter omberegningskørslen i den efterføl-

gende måned vil der være anført et beløb. Husk at frikøbsbeløbene først kan ses dagen efter 6. 

hverdag grundet de natlige opdateringskørsler i QlikView. 

Hvis ovenstående ikke er tilfældet, er der flere mulige forklaringer, som alle står nævnt i afsnittet 

Kendte fejltyper. 

Sletning af timeseddel 

Spørgsmål: Hvordan sletter jeg en fejloprettet timeseddel? 
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Svar: Såfremt timesedlen er godkendt, kan den ikke slettes. Der skal i stedet foretages en regule-

ring af timesedlen, hvor de forkert registrerede timer tilbageføres (se afsnittet Regulering af time-

seddel). Hvis timesedlen er afleveret men endnu ikke godkendt eller har status afvist, er det nød-

vendigt at nulstille timesedlen, før den kan slettes, dvs. slette alle linjer på timesedlen.  

Omkostningssted på timesedlen 

Spørgsmål: Hvorfor er min timeseddel blevet afvist med beskeden ”Timeseddel afvist medarbejder 

er for denne periode ikke tilknyttet omkostningssted”, når jeg har valgt projektets omkostningssted? 

Svar: Det omkostningssted, som skal angives på timesedlen, skal være lig det som du var ansat 

på i den periode timesedlen dækker over. Såfremt der kan vælges flere og du er i tvivl, kontakt da 

projektsekretæren. 

Elementer i kontostrengen 

Spørgsmål: Hvor hentes oplysningerne vedrørende de enkelte elementer i kontostrengen ved et 

frikøb via ØSS Tidsregistrering? 

Svar: De enkelte elementer forklares via nedenstående tabeller. 

Debitering på UK9x 

UK1 Art2 Omk.st.3 Projektnr.4 F.K.5 Formål6 Analyse7 

System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

 

1 UK hentes i stamdata ud fra det valgte projektnr. på timesedlen. 

2 Frikøbsarten vælges automatisk ud fra den pågældende persons ansættelseskate-
gori/lønart. 

3 Omkostningsstedet hentes fra projektets stamdata 

4 Projektnr. hentes fra timesedlen. 

5 F.K. hentes fra kontostrengen hvor den pågældende person aflønnes. 

6 Formål hentes fra kontostrengen hvor den pågældende person aflønnes. 

7 Analysenr. vil som standard blive udfyldt med 00000, med mindre der på timesedlen 
angives et specifikt analysenr. til aktivitetsstyring. 

Kreditering på UK10 

UK Art1 Omk.st.2 Projektnr. F.K.3 Formål4 Analyse5 

10 System-
valgt 

System-
valgt 

000000 System-
valgt 

System-
valgt 

System-
valgt 

 

1 Frikøbsarten vælges automatisk ud fra den pågældende persons ansættelseskate-

gori/lønart. 
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2 Omkostningsstedet angives på timesedlen og skal være lig med hvor personen i peri-

oden blev aflønnet. 

3 F.K. hentes fra kontostrengen hvor den pågældende person aflønnes. 

4 Formål hentes fra kontostrengen hvor den pågældende person aflønnes. 

5 Analyse hentes fra kontostrengen hvor den pågældende person aflønnes. 

 

INFORMATION / RAPPORTER  

 

ProjektTid  

Qlikviewrapporten ProjektTid ligger under Økonomi/Projekt/. Bemærk at data i Qlikview opdateres 

hver nat, hvilket vil sige, at timer registreret eller godkendt i tidsregistreringssystemet først kan ses 

i Qlikview dagen efter indtastning. 

ProjektTid er en samling definerede QV tabelopslag og print funktioner, som kobler tidsregistrering, 

lønfrikøb og timesats-/løndokumentation. Rapportens tabelopslag og print kan i sammenhæng 

med Projektstatusrapporten anvendes som dokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelse 

og opfølgning på tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK90), 

samt hvor projekter er delvist tilskudsfinansieret og delvist AAU-finansieret. 

Nedenstående er en kort skitsering af mulighederne i rapporten. Der henvises til vejledningen i 

rapporten for brugen heraf. 

 

Opfølgning på timer på projekt eller person niveau 

På rapportens første faneblad ”Tidsregistrering og timesedler” er det muligt at fremsøge timer regi-

streret gennem ØSS Tidsregistrering på person- og/eller projektniveau, med muligheden for at af-

grænse på perioder. Det er således muligt at få et samlet overblik over antal timer registreret på et 

projekt, fordelt på personniveau med angivelse af frikøbsbeløb for en afrapporteringsperiode. Af 

oversigten fremgår også om timesedlen er påbegyndt, afleveret, afvist eller godkendt, og projektle-

der/administrator har mulighed for at følge op på, om de personer, der forventes at arbejde på pro-

jektet, har registreret timer, og om timetallet svarer til det forventede. 

Der er indbygget to printfunktioner på første faneblad i rapporten. Printet ”Timeseddel pr. medar-

bejder” genererer en timeseddel pr. medarbejder pr. måned i den periode som er valgt. Er der 

f.eks. valgt et projekt og en afgrænset periode, vil der blive genereret en timeseddel pr. måned for 

de personer som har godkendte timer på projektet, hvor man kan se timerne fordelt på dage. Øn-

sker man at få generet timesedler for alle registrerede timer pr. måned for en person, tager man 

således blot udgangspunkt i personen i stedet for et projekt. Dette kan med fordel bruges ved pro-

jekter med krav om fuld tidsregistrering. 
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Printfunktion nr. to ”Print timeoversigt projekt” genererer et print som opsummerer antal timer pr. 

måned for valgte projekt/person dvs. uden specifikation på dagsniveau. 

 

Timesats-/løndokumentation 

På faneblad to i rapporten ProjektTid er det muligt at fremsøge timesatser og den bagvedliggende 

løndokumentation. Rapporten viser via tabeller: alle personens løndele, de løndele som indgår i 

timesatsberegningen, ansættelsesgrad, løbende beregning af særlig feriegodtgørelse samt de tre 

mest anvendte timesatser. Timesatserne beregnes ikke i rapporten men hentes i samme database 

som anvendes ved frikøb via ØSS Tidsregistrering. Vær opmærksom på at der hos personer som 

har mere end én ansættelse, kan være fejl ved visningen af timesatserne, således at de vises som 

en sum af alle ansættelserne og derved er for høj. 

På fanebladet er der desuden mulighed for at printe timesats-/løndokumentationen for den valgte 

person pr. år.  

 

Overvågning og afstemning af tidsregistrering 

Det tredje faneblad i rapporten ProjektTid giver muligheden for at se nærmere på de enkelte detal-

jer for en timeseddel. Her er det f.eks. muligt at se hvilken person som har afleveret og godkendt 

timesedlen, samt hvornår den sidst er opdateret. Er der timesedler med status afvist, bør timesed-

len gennemgås, fejlen rettes og timesedlen godkendes igen for at blive bogført i forbindelse med 

næste månedslukning i ØSS. 

Det er også muligt for instituttet/afdelingen at bruge rapporten til at sikre, at der ikke ”hænger” timer 

i systemet, som burde være godkendt og omregnet. 

Det er på dette faneblad muligt at se timer og beløb fordelt på AAU og ekstern finansiering ved 

asymmetrisk finansierede projekter hvor man på timesedlen har angivet medfinansiering. 

På fanebladet har man desuden mulighed for at se kontostreng og bogføringsperiode for en given 

timeseddel til brug ved afstemning/opfølgning. 

 

Projektstatus (transaktionsliste løn)  

Rapporten Projektstatus er regnskabet for et projekt og viser således de regnskabsmæssige regi-

streringer fra ØSS for et projekt. Rapporten findes i QlikView under Økonomi/Projekt/. Projektsta-

tus indeholder tre transaktionslister, bl.a. en løntransaktionsliste, som viser alle lønomkostninger 

opgjort pr. medarbejder pr. periode. 

 

Løn transaktionslisten viser de bogførte beløb, som månedligt er gennemført på baggrund af time-

registreringen i ØSS tidsregistrering. De beløb, der er bogført på baggrund af ØSS tidsregistrering 

står med artskonto frikøb, perioden for timeregistreringen samt teksten Projekttimer f.eks. apr-13 

Projekttimer for timeregistreringen for april 2013. 
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Yderligere specifikation af det bogførte beløb skal søges i rapporten Tidsregistrering og timesedler 

hvor f.eks. timesatsen kan findes ved at dividere antal timer op i det frikøbte beløb (efter eksport til 

excel). 

 

Budgetopfølgning 

I Qlikview rapporten Frikøb budgetopfølgning 2013, som ligger under Økonomi/Budgetopfølgning 

Drift/, er det muligt at sammenholde det frikøbte beløb på en given person og et givent projekt med 

de to budgetversioner for 2013. Bemærk at denne rapport trækker budgetdata fra Prophix og ude-

lukkende følger op på beløbene.  

 

Manuel beregning af timesats- og lønberegning 

I de tilfælde hvor der er behov for at anvende en anden årsnorm, end de som er vist i Qlikview rap-

porten ProjektTid, kan man anvende Excel arket Timesats- og lønberegning med valgfri årsnorm 

2015 og frem, som kan findes på Projektøkonomis hjemmeside.  

 

 

 

Excel arket kan beregne timesatser efter de tre beregningsmuligheder som er forklaret under af-

snittet Projektstamdata. I arket har man mulighed for at kombinere de tre beregningsmuligheder 

med en valgfri årsnorm. Arket kan desuden tage højde for ansættelsesgrad samt evt. fravær som 

påvirker pension, ved beregning af timesatsen. Man kan i arket indtaste timer vedrørende et givent 

projekt for at beregne udgiften her til, f.eks. hvis frikøbet endnu ikke er gennemført ved regnskabs-

aflæggelse, eller ved beregning til budget. 

http://www.okonomi.aau.dk/projektoekonomi/blanketter-projektoekonomi/
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BILAG 1 -  EU FP7 

 

EU FP7  
Reglerne omkring timeregistreringen på et EU FP7 projekt bestemmes af Grant Agreement. 
Særligt  Annex I (Description of Work), Annex II (General conditions) og Guide to Financial Issues 
omhandler dette. Uddrag heraf findes nedenfor (gældende april 2013). I relation til tidsregistrerin-
gen er særligt tekst markeret med grønt værd at bemærke. 

Annex I 
Arbejdsbeskrivelsen som er individuel for hvert projekt og hvori det arbejde der skal udføres og budgettet herfor er be-
skrevet. 
 

Annex II (General conditions) 
II.14. Eligible costs of the project  
1. Costs incurred for the implementation of the project shall meet the following conditions in order to be considered eligi-
ble:  
a) they must be actual;  
b) they must be incurred by the beneficiary;  
c) they must be incurred during the duration of the project, with the exception of costs incurred in relation to final reports 
and reports corresponding to the last period as well as certificates on the financial statements when requested at the last 
period and final reviews if applicable, which may be incurred during the period of up to 60 days after the end of the pro-
ject or the date of termination whichever is earlier;  
d) they must be determined in accordance with the usual accounting and management principles and practices of the 
beneficiary. The accounting procedures used in the recording of costs and receipts shall respect the accounting rules of 
the State in which the beneficiary is established. The beneficiary’s internal accounting and auditing procedures must per-
mit direct reconciliation of the costs and receipts declared in respect of the project with the corresponding financial state-
ments and supporting documents;  
e) they must be used for the sole purpose of achieving the objectives of the project and its expected results, in a manner 
consistent with the principles of economy, efficiency and effectiveness;  
f) they must be recorded in the accounts of the beneficiary; in the case of any contribution from third parties, they must 
be recorded in the accounts of the third parties;  
g) they must be indicated in the estimated overall budget in Annex I.  
 

Guide to Financial Issues 
Art. II.15 
1. (a) The cost of personnel assigned to the project 
• The personnel must be directly hired by the beneficiary in accordance with its national 
legislation. 
• The personnel must work under the sole technical supervision and responsibility of the 
beneficiary. 
• As there is no distinction between cost models, any beneficiary may include in its 
personnel costs "permanent employees", who have permanent working contracts with 
the beneficiary or "temporary employees", who have temporary working contracts 
with the beneficiary. 
• Personnel costs should reflect the total remuneration: salaries plus social security 
charges (holiday pay, pension contribution, health insurance, etc.) and other statutory 
costs included in the remuneration. 
• Personnel must be remunerated in accordance with the normal practices of the 
beneficiary. 
Only the costs of the actual hours worked by the persons directly carrying out work under 
the project may be charged. Working time is the total number of hours, excluding 
holidays, personal time, sick leave, or other allowances. 
 
(a.1) Time recording system: general conditions 

Only the hours worked on the project can be charged. Working time to be charged must be 
recorded throughout the duration of the project by timesheets, adequately supported by 
evidence of their reality and reliability. In the absence of timesheets, the beneficiary must 
substantiate the cost claimed by reasonable means (alternative evidence) giving an 
equivalent level of assurance, to be assessed by the auditor. Employees have to record 
their time on a daily, weekly, or monthly basis using a paper or a computer-based system. 
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The time-records have to be authorised by the project manager or other superior. 
Where it is the usual practice of the beneficiary to consider certain types of personnel 
(such as administrative or support personnel) as indirect costs, the costs of this personnel 
cannot be charged as direct eligible costs, but only as indirect costs. 
If you decide to use timesheets to record working hours then they must meet at least the 
basic requirements indicated below: 
- full name of beneficiary as indicated in the ECGA; 
- full name and signature of the employee directly contributing to RTD project; 
- title of RTD project as indicated in the ECGA; 
- project account number must be indicated; 
- periodicity of filling in (for instance on daily, weekly, monthly basis) according to the 
beneficiary's normal practice; 
- amount of hours claimed on the RTD project. All hours claimed must be able to be 
verified in a reliable manner; 
- full name and a signature of a supervisor (person in charge of the project). 
- the timesheets must be reconcilable with the absences for holidays, illness, travels or 
others. 
It is also highly advisable that the time recording system meet the following additional 
criteria: 
- the time records disclose the hours worked on a daily basis; 
- a reference to the tasks or WP included in the Description of Work, allowing an easy 
reconciliation of the work done with the work assigned;- a reference to the type of 
activity (RTD, management, other…) to which the work has been attributed; 
- a description of the actions carried out by the staff, allowing to understand the work 
done and substantiate it, in particular in the case of a technical audit. 
In cases where personnel work on several projects during the same period the time 
recording system must enable complete reconciliation of total hours per person, listing all 
activities (EU projects, internally funded research, administration, absences etc.). It is 
important to remember that an effective time-recording system (a system which certifies 
the reality of the hours worked) is a requisite for the eligibility of the costs. A contract, as 
a document signed before the work is actually performed, would not be sufficient. 
It is worth mentioning that the above elements are the basic ones, thus there are no 
obstacles to running the timesheets in a more detailed way. 

 

(a.3) Working hours and productive hours 
A simple estimation of hours worked is not sufficient. Productive hours must be calculated 
according to the beneficiary's normal practices. 
The annual number of productive hours can be calculated in two ways: 
- by using a standard number of productive hours used for all employees; 
- by calculating an actual individual number of productive hours for each employee. 
The first option, the use of the standard number of productive hours, is the most efficient one. 
The use of actual productive hours per employee to compute the hourly personnel rate is the 
most precise. In general, the actual productive hours should be close to the standard 
productive hours. In addition, the time recording system of the beneficiary must allow keeping 
track of this number of actual individual number of productive hours. 
Productive hours per year should exclude annual leave, public holidays, training (if not project 
related) and sick leave. A figure of 210 working days- year could be considered representative 
in most cases 
For example: 
Total days in a year 365 
Weekends -104 
Annual holidays -21 
Statutory holidays -15 
Illness/Others -15 
Workable days in a year 210 
The above will vary depending on the personnel category, industry sector, unions, contracts 
and national legislation which must all be taken into account. 
Some beneficiaries use the (much lower) number of "billable" hours instead of the number of 
productive hours, with a higher hourly rate as a result. This is not acceptable. Productive hours 
are not the same concept as "billable" hours. 
Productive hours include all working activities of the personnel of the beneficiary; they 
include also activities such as: 
• Sales and Marketing 
• Preparation of proposals 
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• Administrative time 
• "Unsold time"/ "non-billable" hours 
• Non-project related, general research activities 
• In the case of universities or similar bodies: teaching, training or similar hours. 
This time is considered productive and usually would not be recovered via the indirect costs. 
If an employee of a beneficiary is working directly in a project and the beneficiary is charging 
the employee's time as a direct cost, it could only charge also part of the employee's time as 
indirect costs if the beneficiary can prove that these indirect costs are linked to the project and 
are eligible. In this case: 
• the beneficiary's accounting system must be able to exclude from the overheads charged 
any ineligible costs according to the ECGA (art. II.14) 
• the overheads charged must exclude costs already charged to the project as direct costs. 
Some activities may be considered not to be part of the productive hours of personnel: 
• General training (not project related 24) 

• General internal meetings (not project related 25) 
These activities together with the sickness days should not exceed 15 days a year (unless duly 
justified). The beneficiary must substantiate these hours/days. In addition, this calculation 
must be consistent with the internal regulations and/or practice of the organisation (e.g. 
minimum number of training days specified in the organisation's HR policy) and/or the time 
recording system of the beneficiary. (e.g. if internal meetings hours are deducted from the 
productive hours, the time recording system must keep track of the hours spent on meetings). 
Productive hours have to be clearly justified and must match the underlying time records. If 
hours actually spent in productive tasks (as supported by time records) exceed the standard 
productive hours, the first shall be used for the calculation of the personnel costs, 
The beneficiary cannot claim more hours than the ones he used for the computation of the 
personnel hourly rates. Otherwise, it would charge more than its actual personnel costs. If the 
beneficiary uses the standard productive hours, it cannot claim more hours than the standard 
productive hours, even if the actual time spent exceeds them. 
If the beneficiary uses the actual productive hours, it cannot claim more hours than the 
individual actual productive hours. 
Example: 

Total productive hours= 210 X 7,5 hours= 1570 hours 
Total Salary (statutory costs, including holiday pay, etc...): 30.000 Euro/year 
Hourly rate= 30.000/1570= 19,1 Euro hour 
Total hours worked for the project= 650 
Total costs charged to the project= 650 x 19,1= 12.415 Euro 
The productive hours have to be clearly justified and must match the underlying time recording system. 
24 Time spent on general training activities and/or general internal meetings can be deducted to arrive at the number 
of productive hours. Specific training activities and internal meetings which can be directly allocated to the 
project are part of the productive hours. 
25 Time spent on general training activities and/or general internal meetings can be deducted to arrive at the number 
of productive hours. Specific training activities and internal meetings which can be directly allocated to the 
project are part of the productive hours. 
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BILAG 2 – HØJTEKNOLOGIFONDEN 

 

Højteknologifonden (HTF) 
Reglerne omkring timeregistrering på et HTF projekt bestemmes af Medfinansieringsaftalen herun-

der Generelle bestemmelser, Projektplan (bilag 1) og budget (bilag 2). Uddrag af disse regler fin-

des nedenfor (gældende april 2013). I relation til tidsregistrering er særligt tekst markeret med 

grønt værd at bemærke. 

 

Generelle bestemmelser 
3. Aflæggelse af regnskab 

a) Løn: 
Gælder såvel videnskabeligt personale som teknisk og administrativt personale. 
• Opgøres for virksomheder som antallet af anvendte timer x DKK 600,-. 
• Opgøres for offentlige forskningsinstitutioner med angivelse af de faktiske 
lønomkostninger. 
 
4. Revision 

Ved revisionen skal revisor/den økonomiansvarlige på institutionen særligt efterprøve: 
a) Om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. 
b) Om regnskabet for medfinansiering er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 
herunder at kravene til maksimum for støtteandel til virksomheder (maksimalt 50% og for 
Små og Mellemstore Virksomheder op til 60%) er overholdt. Dette gælder også i forhold til 
aconto-udbetalinger fra Højteknologifonden. Den aftalte støtteprocent skal til et hvert 
tidspunkt overholdes. 
c) Om tilskudsbetingelserne er opfyldt. 
d) Om tilskuddet er anvendt til formålet. 
e) Om bevillingsmodtageren har udvist sparsommelighed. 
f) Om der ligger timeregnskab til grund for lønomkostningerne. 
g) Om der aflægges regnskab for den rigtige periode, og at der ikke er afholdt omkostninger i 
projektet fra perioden før projektet er startet. Vær særlig opmærksom på projektets 
regnskabsperiode for nystartede projekter, hvor startdatoen oftest er forskellig 
 

Medfinansieringsaftalen 

1.Bilagsfortegnelse 

Bilag 1: Projektplan, Milepæle, succeskriterier, organisation og ledelse 
Bilag 2: Budget 
Bilag 3:  Forretningsorden for Styregruppen 
Bilag 4: Samarbejdsaftale 
Bilag 5: Erklæring om status af Små- og Mellemstor Virksomhed. 
 
3. Baggrund og formål 

3.1 Formålet med denne Aftale er at beskrive Parternes samarbejde vedrørende Projektet, jf. Medfinansieringsaftalens 
bilag 1, samt at beskrive betingelserne for Virksomhedens/ernes og Institutionens/ernes modtagelse af støtte fra Fonden. 
Virksomheden/erne og Institutionen/erne har indgået en Samarbejdsaftale, jf. bilag 4, der regulerer deres indbyrdes for-
hold, herunder i relation til udnyttelsen og fordelingen af de resultater samt deraf afledte immaterielle rettigheder, der 
måtte opstå i forbindelse med Projektet. 
 
4. Parternes forpligtelser  

4.1. Fonden yder støtte på indtil DKK xxxx til Projektet i Bevillingsperioden. De samlede projektomkostninger samt den 
beløbsmæssige fordeling af støtten mellem Virksomheden/erne og Institutionen/erne fremgår af Budgettet.  
4.2. Virksomheden/erne og Institutionen/erne skal udføre deres respektive opgaver i Projektet, således at Projektet opfyl-
der Fondens hovedkriterier: 
• Marked: åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, 
• Teknologi: forskning og innovation af høj international standard, og 
• Entrepreneurship: samspil og ledelse. 
Derudover skal Virksomheden/erne og Institutionen/erne opfylde de Milepæle og udføre de opgaver, som er beskrevet i 
Projektplanen. 
Såfremt Parterne er enige om, at det er hensigtsmæssigt at ændre på Milepælene eller på de i Projektplanen beskrevne 
opgaver, for eksempel på grund af foreløbige resultater opnået i forbindelse med Projektet, skal Parterne udarbejde en 
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revideret Projektplan, hvor de nye Milepæle og opgaver er beskrevet. Virksomheden/erne og Institutionen/erne skal her-
efter opfylde de nye Milepæle og udføre de nye opgaver, som er beskrevet i den reviderede Projektplan.  
Virksomheden/erne og Institutionen/erne er forpligtede til at tilføre Projektet de materialer, personale, faciliteter, udstyr og 
andet, som er beskrevet i Projektplanen. Virksomheden/erne og Institutionen/erne er forpligtede til at fremme Projektet 
under bedst mulig anvendelse af de ressourcer, som er allokeret til Projektet. 
4.3. Projektet skal udføres, økonomisk bidrag skal erlægges og regnskab aflægges i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der fremgår af Projektplan, Budget samt Generelle bestemmelser for bevillinger fra Fonden. Fondens bevillin-
ger er omfattet af Finansministeriets Budgetvejledning. 
4.4. Parterne accepterer, at selvom Projektet gennemføres tilfredsstillende, er det ikke ensbetydende med, at de i Pro-
jektplanen angivne resultater opnås eller realiseres. Derfor påtager Parterne sig intet resultatansvar overfor en eller flere 
af de andre Parter eller på anden måde et ansvar overfor de andre Parters forventninger til Projektets resultater.      
4.5. Ingen af Parterne kan tilpligtes at tilføre Projektet yderligere ressourcer eller i øvrigt at afholde omkostninger ud over 
det, der er pålagt den pågældende Part i henhold til Budgettet. Hvert Part bærer selv endeligt de omkostninger, som Par-
ten måtte have afholdt ud over Budgettet. Parterne er forpligtede til at undgå unødigt ressourceforbrug, herunder særligt 
begrunde ekstraordinære anskaffelser m.v. i de sidste 6 (seks) måneder af Bevillingsperioden. 
4.6. Såfremt Virksomheden/erne eller Institutionen/erne opnår hel eller delvis finansiering af deres bidrag til Projektet fra 
andre offentlige eller private råd, fonde, virksomheder m.v., skal dette skriftligt oplyses Fonden. Fonden har ret, men ikke 
pligt til at modregne sin støtte i forhold til en sådan anden finansiering. Fonden har dog pligt til at foretage modregning i 
sin støtte, såfremt en virksomhed opnår en samlet offentlig medfinansiering, der er højere end tilladt i henhold til EU’s 
statsstøtteregler.  
4.7. Projektlederen skal orientere Fonden om fremskridt i Projektet i form af minimum to styregrupperapporter om året. 
For udformningen af styregrupperapport følges Fondens retningslinjer. Aflæggelse af styregrupperapport sker i forbin-
delse med afholdelse af styregruppemøder og skal være Fonden i hænde senest 14 (fjorten) dage inden styregruppemø-
det. 
4.8. Fonden kan til enhver tid anmode Virksomheden/erne og Institutionen/erne om at aflægge en styregrupperapport om 
Projektets fremdrift. Fristen for aflæggelse af en sådan styregrupperapport, der ikke udarbejdes i forbindelse med afhol-
delse af et styregruppemøde, er 5 (fem) arbejdsdage. 
 
5. Anvendelse af støttemidler 

5.1. Støttemidler fra Fonden kan anvendes til følgende udgiftstyper:  
• Udgifter til videnskabeligt personale, der deltager i Projektet,  
• Udgifter til teknisk og administrativt personale, der deltager i Projektet, 
• Udgifter til apparatur, udstyr og instrumenter, som anvendes i forbindelse med videnskabelige forsøg og 

lignende som led i Projektet, 
• Materialer, som anvendes i Projektet, 
• Omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, som udelukkende vedrører Projektet, 

herunder indkøb af forskning, patenter, m.v., der er nødvendig for udførelse af Projektet,  
• Overhead på maksimalt 44 % af de samlede udgifter (gælder kun offentlige forskningsinstitutioner), og  
• Øvrige udgifter, som er direkte relateret til Projektets aktiviteter. 
5.2. Udbetaling af støttebeløb fra Fonden sker medio hvert kvartal eller halvårligt på anmodning fra Projektlederen. Der 
benyttes Fondens anmodningsskabelon. Projektlederen skal, uanset om midler ønskes udbetalt for den pågældende 
periode, fremsende anmodningsskabelonen til Fonden inden den af Fonden fastsatte frist. Projektlederen har mulighed 
for ved Projektets opstart på anmodning til Fonden at få udbetalt et engangsbeløb til opstartsomkostninger. Disse op-
startsomkostninger skal godkendes af og aftales særskilt med Fonden. 
5.3. Uforbrugte beløb skal tilbagebetales til Fonden efter udløb af Bevillingsperioden. 
5.4. Projektlederen er ansvarlig for, at der årligt udarbejdes et regnskab for Projektet. Regnskabsåret følger kalenderåret, 
og regnskabet skal være indsendt til Fonden senest den 31. marts i det efterfølgende år. Regnskabet skal aflægges i 
overensstemmelse med de af Fonden meddelte regler og retningslinjer, herunder ”Generelle bestemmelser for bevillin-
ger fra Højteknologifonden” og Finansministeriets Budgetvejledning. 
5.5. Inden opstart af Projektet meddeles det Fonden, hvilken Virksomhed eller Institution, der er ansvarlig for at modtage 
og administrere Fondens støtte. Denne Part er ansvarlig for, at Fondens betalinger overføres rettidigt og korrekt til Virk-
somheden/erne og Institutionen/erne i overensstemmelse med Budgettet. 
5.6. Virksomheden/erne og Institutionen/erne er forpligtede til uden ugrundet ophold at udlevere alt nødvendigt materiale 
til brug for udarbejdelse af kvartals- eller halvårsbudgetter, årsregnskab m.v. til Projektlederen. Virksomheden/erne og 
Institutionen/erne er endvidere forpligtede til uden ugrundet ophold at meddele alle nødvendige oplysninger til brug for 
overførsel af Fondens støtte til Virksomheden/erne og Institutionen/erne. Udleveres dette materiale og disse informatio-
ner ikke rettidigt, kan Fondens støtte ikke udbetales. 
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BILAG 3 – FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FI) 

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) 
Reglerne omkring timeregistrering på et FI projekt bestemmes af Bevillingsskrivelsen herunder 

Styrelsens Vilkår for bevillinger (Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd). Uddrag 

af disse regler findes nedenfor (gældende april 2013). I relation til tidsregistrering er særligt tekst 

markeret med grønt værd at bemærke. 

 

Vilkår for bevillinger 
 
3.1 Rammebevillinger 

I en rammebevilling afsættes et beløb for den samlede bevillingsperiode. Bevillingen er baseret på et konkret budget, 

som er godkendt af bevillingsgiver i forbindelse med tildelingen af bevillingen. Budgettet fordeler bevillingen på en række 

budgetposter og på de eventuelle øvrige deltagere. I de tilfælde, hvor der er givet en reduceret bevilling i forhold til det 

ansøgte beløb, vil det normalt fremgå af bevillingen og/eller det reducerede budget, hvilke budgetposter der er reduceret. 

Bevillingen kan kun anvendes til dækning af udgifter, der direkte kan henføres til den søgte aktivitet, og som er relevante 

og nødvendige for at gennemføre aktiviteten. 

3.2 Projektbevillinger 

En projektbevilling er en bevilling, hvor der bevilges midler til en konkret, afgrænset aktivitet. 
Sammenlignet med en rammebevilling er budgettet på en projektbevilling mere udspecificeret. Det fremgår af bevillings-
grundlaget, hvilke budgetposter der er givet bevilling til. 
 
9.1 Generelt om regnskaber 

Der er to typer regnskaber for bevillingerne: årsregnskaber og slutregnskaber. De to typer regnskaber gennemgås ne-
denfor. 
Når der aflægges regnskab, skal den gældende version af FIs skema til regnskaber benyttes. Skemaet kan hentes på 
www.fi.dk/bevilling. Vejledningen til regnskabsskemaet beskriver nærmere, hvilke krav regnskabet skal opfylde, og i af-
snit 10 om revisionsregler præciseres regler for påtegning. 
Regnskabet skal være opdelt i de samme budgetposter som budgettet i bevillingsgrundlaget eller et senere godkendt 
budget. 
Fristerne for aflæggelse af regnskaber fremgår af bevillingsbrevet eller senere ændringsmeddelelser hertil. 
Bemærk at der i bevillingsgrundlaget kan være stillet krav om, at der skal indsendes supplerende oversigter over bevillin-
gens forbrug, f.eks. fordelt på deltagende institutioner og virksomheder. 
Reglerne om revision er beskrevet i afsnit 10. 
 
10 Revisionsregler 

Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution som administrerer bevillingen. 
Det er bevillingshavers ansvar, at delregnskaber - årsregnskaber såvel som slutregnskaber - fra øvrige deltagere opfyl-
der revisionskravene i dette afsnit. 
10.1 Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner 

Hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, skal regnskaberne 
altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator. Det gælder også, 
hvor revisionsopgaven i henhold til en § 9-aftale om intern revision varetages af en statsautoriseret revisor. 
10.2 Alle andre administratorer 

Her er tale om kommunale/regionale/private institutioner og virksomheder. 
De årlige regnskaber og slutregnskabet skal revideres eksternt, med mindre det udbetalte beløb er lavere end beskrevet 
i dette afsnit. Regnskaberne skal altid underskrives af bevillingshaver og påtegnes af bemyndiget medarbejder hos admi-
nistrator. 
Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som er fastlagt af Rigsrevisionen, og som 
er beskrevet på www.rigsrevisionen.dk. Der henvises i øvrigt til lov om revisionen af statens regnskaber. 
Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillingsbetingelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis og om bevillingen er anvendt til formålet. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyl-
dige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 
 
15 Ansættelsesvilkår og aflønning 
15.1 Generelt om ansættelsesvilkår og aflønning 

http://www.fi.dk/bevilling
http://www.rigsrevisionen.dk/
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Det er bevillingshavers ansvar, at ansættelser af medarbejdere under den enkelte bevilling sker efter de til enhver tid 
gældende regler hos ansættelsesmyndigheden. 
Når der udbetales løn, skal den nøjagtige lønberegning, herunder anciennitetsfastsættelse, foretages af ansættelses-
myndigheden. Eventuelle individuelle løntillæg ud over de overenskomstfastsatte tillæg til bevillingsfinansierede medar-
bejdere kan forhandles mellem bevillingshaver og ansættelsesmyndigheden. 
 
15.2 Forskeruddannelse med videre 

Rammebevillinger kan indeholde støtte til forskeruddannelse. I tilknytning til et ph.d.-studium skal der ydes et årligt ud-
dannelsestilskud til den offentlige danske institution, hvor den pågældende phd-stipendiat er ansat. De årlige takster ud-
gør ifølge aftale mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Danske Universiteter 50.000 kr. for 
humaniora og samfundsvidenskab og 80.000 kr. for teknisk, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Beløbet er inklude-
ret i bevillingen i det omfang, det fremgår af det budget, der ligger til grund for bevillingen. Tilskuddet reguleres ikke gen-
nem bevillingsperioden. 
Hvis der indgår videnskabelige medarbejdere, der er ansat på adjunkt/post.doc.-niveau i en tidsbegrænset periode, kan 
disse fra institutionens side pålægges følgende: Undervisning (inklusiv forberedelse) i et vist omfang og andre opgaver i 
et begrænset omfang. Dette må højst udgøre 20% af den normerede ugentlige arbejdstid, der finansieres af bevillingsgi-
ver. Et sådant eventuelt arbejde skal primært ligge inden for det forskningsområde, de pågældende videnskabelige med-
arbejdere beskæftiger sig med. Bevillingshaver skal træffe nærmere aftale herom med institutionen. 
Ph.d.- og kandidatstipendiater har pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelses- eller værtsinstitutioner efter instituti-
onens anvisning i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 timer. Ph.d.- og kandidatstipendiater, der under 
hele forløbet er indskrevet ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, er ikke forpligtet til at udføre sådant arbejde, men 
har pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat for forløbet. 
 

Vejledning til regnskabsskema 
 
7. Regnskabet opstilles på udgiftsposter (f.eks. VIP-løn, drift mv.). Både budgettal og faktiske udgifter skal anføres. 
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BILAG 4 – REGIONALFONDEN/SOCIALFONDEN (ERST) 

 

Regional/Socialfond (ERST) 

Reglerne omkring timeregistrering på et Regional- eller Socialfondsprojekt bestemmes af tilsagnet 

fra Erhvervsstyrelsen (ERST) herunder styrelsens ”Retningslinjer for strukturfondsfinansierede pro-

jekter 2007-2013”. Uddrag af disse regler findes nedenfor (gældende april 2013). I relation til tids-

registrering er særligt tekst markeret med grønt værd at bemærke. 

Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter 2007-2013 

Løn til projektansatte 
Der kan ydes tilskud til løn til ansatte, som deltager i gennemførelsen af strukturfondsprojekter. 
Det støtteberettigede beløb til løn til projektansatte opgøres som antallet af timer, som 
den pågældende medarbejder har anvendt på projektet, ganget med timelønnen. 
For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid kan tidsforbruget 
opgøres som samtlige medarbejderens arbejdstimer. Dokumentation for at 
en medarbejder arbejder fuld tid på det strukturfondsfinansierede projekt kan f.eks. være 
en ansættelsesaftale eller et tillæg til ansættelsesaftale, hvori arbejdets art, tidsforbrug 
og løn er fyldestgørende angivet. Aftalen eller tillægget skal være signeret af arbejdsgiveren 
og medarbejderen, og lønomkostningerne kan først medtages i projektregnskabet 
fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er underskrevet. Der skal i disse tilfælde 
hverken beregnes et tidsforbrug eller en timesats, idet samtlige lønudgifter til medarbejderen 
kan henføres til projektet. Dokumentation for projektrelevant anvendelse 
af tiden, lønnens størrelse samt betaling af lønnen, vil - som for alle andre udgifter - 
skulle fremlægges. 
Er medarbejderen timelønnet, kan den faktisk betalte timeløn tillægges en forholdsmæssig 
andel af de feriepenge og indbetalinger til fritvalgskonto for søgne-/helligdage, 
som arbejdsgiveren kan dokumentere at have betalt enten til medarb ejderen 
eller FerieKonto. 
Ansættelser med en arbejdstid på mindre end 37 timer kan behandles som fuldtidsansættelser i tilfælde, 
hvor den ansatte kun har én ansættelsesaftale med ansættelsesstedet. 
Er medarbejderen derimod månedslønnet, skal lønudgiften pr. time beregnes, hvorefter 
det herved fremkomne beløb ganges med antallet af timer, som er anvendt af den 
pågældende medarbejder på projektet. Nedenfor på side 20 følger et eksempel på, 
hvordan timelønnen udregnes. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen stiller på www.regionalt.dk et elektronisk værktøj til 
rådighed for projekterne, som beregner timesatsen for medarbejderen. Rigsrevisionen 
har ved sin revision af strukturfondsprojekter i 2011 konstateret, at anvendelsen af 
dette beregningsværktøj nedbringer fejlrisikoen i forbindelse med afrapportering til 
Erhvervs- og Byggestyrelsen betydeligt. Projekterne anbefales derfor at anvende 
værktøjet, hvortil Erhvervs- og Byggestyrelsen yder teknisk support. 
Opgørelsen af udgifterne kan ske ved brug af: 
1) standardsats eller 
2) dokumentation for de faktisk afholdte og betalte udgifter. 
Om et projekt skal opgøre sine lønudgifter til projektansatte ved at anvende en standardsats 
eller ved dokumentation for de faktisk afholdte og betalte udgifter, vil blive 
fastlagt i tilsagnsbrevet. Den valgte opgørelsesmetode skal anvendes for hele projektperioden. 
Ad 1) Standardsats kan kun benyttes, når strukturfondsstøtten ydes i form af tilskud. 
Ved anvendelsen af en standardsats kan den støtteberettigede timesats maksimalt 
udgøre et beløb svarende til den højeste dagpengesats. Standardsatsen for løn vurderes 
jævnligt, og oplysning om eventuelle justeringer kan fås hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.*) 
Der kan kun anvendes standardsats for løn i kombination med standardsatsen for indirekte 
omkostninger (se afsnit herom), hvis satserne dækker forskellige udgiftstyper 
under projektet. Der kan eksempelvis ikke anvendes standardsats for løn til pedel, 
rengørings- eller receptionspersonale, da lønnen allerede indgår i den udokumenterede 
standardsats på 18 % (se afsnit herom). 
Ad 2) Ønskes lønnen til projektansatte opgjort som de faktisk afholdte og betalte udgifter, 
kan følgende udgifter, som skal fremgå af lønsedlen, omfattes: 

 ferieberettiget løn 

 arbejdsgivers betalte udgifter til 
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- pension 
- ATP (fremgår dog ikke altid af lønsedlen) 

 overenskomstmæssige tillæg, i det omfang de er projektrelevante. Gives f.eks. 
et tillæg for varetagelse af en bestemt funktion, som ikke varetages under projektet, 
kan dette tillæg ikke medtages ved beregningen af den støtteberettigede lønudgift 

 andre arbejdsgiverbetalte udgifter, f.eks. fri bil, multimedieskat, gruppelivsforsikring 
eller avis. 

*) Satsen er for 2011 103,51 kr. i timen. 
 
Udgifter til AER, AES, finansieringsbidrag og bidrag til barsel.dk er alle arbejdsgiverudgifter, 
som er knyttet direkte til et ansættelsesforhold, men som ikke fremgår af 
den enkelte medarbejders lønseddel. Beregning og betaling sker i tilknytning til ATPbetaling. 
Såfremt udgiften kan dokumenteres ved udskrift fra arbejdsgiverens lønsystem 
eller ved betaling af en opkrævning fra ATP, og det kan dokumenteres, at lønudgiften 
alene er medtaget i det omfang, den er opstået som følge af et projekt, der er 
ekstraordinært, jf. det følgende afsnit, vil udgiften kunne medtages ved beregningen 
af de samlede lønudgifter. 
Løn er en udgift, der ofte vanskeligt kan adskilles fra almindelige driftsudgifter. En 
klar adskillelse af støtteberettigede projektudgifter fra almindelige driftsudgifter er 
derfor særligt afgørende for lønudgifter. Det skal kunne dokumenteres, at lønudgiften 
alene er medtaget i det omfang, den er opstået som følge af et projekt, der er ekstraordinært 
og altså ligger ud over den almindelige drift. For en offentlig myndighed må 
projektet ikke være en følge af et lovbestemt ansvar eller myndighedens løbende forvaltnings-, 
overvågnings- eller kontrolopgaver. 
Lønnen må ikke overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn 
for en ansat, der udfører den samme funktion, uden for strukturfondsprojektet. 
Såfremt en medarbejder, som udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid, 
går på barsel i projektperioden, vil arbejdsgiverens udgifter til medarbejderens løn 
under barslen, være en støtteberettiget udgift under forudsætning af, at arbejdsgiveren 
i henhold til ansættelsesaftalen er forpligtet til at betale medarbejderen løn under barsel. 
Arbejdsgiverens udgift til løn under medarbejderens barsel skal fratrækkes evt. 
modtaget refusion af barselsdagpenge. Udgifter til ansættelse af en evt. vikar på projektet, 
vil endvidere være støtteberettiget. 
For ansatte, som ikke udelukkende arbejder på projektet, sker beregningen ved at 
gange timelønnen med det antal timer, som anvendes på projektet. For månedslønnede, 
som er ansat 37 t./ugentligt hos den arbejdsgiver, som er partner i projektet, beregnes 
timelønnen som den faktiske årsløn divideret med 1613. 
Eksempel på beregning af timeløn: 
For ansatte hvor den egenbetalte pension indgår i grundlønnen (typisk privatansatte): 

Grundløn 
+ overenskomstmæssige, projektrelevante tillæg 
+ arbejdsgiverbetalt ATP 
+ arbejdsgiverbetalt pension 
+ andre arbejdsgiverbetalte udgifter, f.eks. fri bil, multimedieskat, gruppelivsforsikring eller avis 
. 
For ansatte hvor den egenbetalte pension IKKE indgår i grundlønnen, og hvor den alligevel 
er ferieberettiget (typisk offentlig ansatte): 

Grundløn 
+ overenskomstmæssige, projektrelevante tillæg 
+ egenbetalt pension 
+ arbejdsgiverbetalt ATP 
+ arbejdsgiverbetalt pension 
+ andre arbejdsgiverbetalte udgifter, f.eks. fri bil, multimedieskat, gruppelivsforsikring eller 
avis. 
 
I begge tilfælde findes timesatsen ved at dividere den beregnede månedlige lønomkostning med 
134,42. 
Hvis en medarbejder er ansat mindre end 37 t./ugentligt fastsættes normtimetallet med 
udgangspunkt i omregningsfaktoren 134,42/160,34 = 83,8396 %. Det beregningsværktøj, 
som Erhvervs- og Byggestyrelsen stiller til rådighed for projektet, kan også 
understøtte denne beregning. Se evt. mere herom i ”Manual til medarbejderværktøj”, 
som er tilgængelig på www.regionalt.dk. 
Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk betalte løn. Hvis en medarbejder i 
en måned har haft overarbejde på projektet, og der udbetales løn for disse overtimer, 
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kan udgiften hertil derfor medtages i projektregnskabet. Afspadseres overtiden derimod, 
kan udgiften hertil alene medtages i projektregnskabet, såfremt følgende krav 
overholdes: 

 det skal af ansættelsesaftalen fremgå, at det er aftalt, at overtid afspadseres efter 
en fast aftale, f.eks. i måneden efter, 

 overtiden registreres i den måned arbejdet udføres, 

 afspadseringen finder sted i projektperioden og i den måned, hvor der udbetales 
løn for afspadserede timer, registreres de afspadserede timer som sådan 
med henvisning til den måned, hvor timerne var optjent. 

Beregningen foretages fra den første måned, hvor medarbejderen anvender tid på projektet. 
Så længe medarbejderens løn forbliver uændret, kan denne beregning herefter 
bruges til opgørelse af lønudgiften for medarbejderen. Projektet skal til enhver tid 
kunne dokumentere ved fremlæggelse af lønsedler for medarbejderen, at den beregnede 
løn svarer til den faktiske løn. 
Støttemodtager, og dennes eventuelle partnere, skal kunne dokumentere lønudbetalingen, 
jf. side 16 ff. om betalingsdokumentation. I forbindelse med kontrol af lønomkostninger 
og lønudbetalingen, vil lønsedlen som udgangspunkt i sig selv være tilstrækkelig 
dokumentation. Der vil dog i særlige tilfælde kunne være behov for yderligere 
betalingsdokumentation, således at alle lønkomponenter der indgår i støttegrundlaget 
(skat, arbejdsmarkedsbidrag, pension, ATP, etc.) skal dokumenteres på medarbejderniveau, 
ligesom det skal kunne dokumenteres, at beløbet faktisk er udbetalt/ 
afregnet overfor medarbejderen. Det er støttemodtagers ansvar at denne betalingsdokumentation 
opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år efter projektets 
endelige afregning. 
Timeregistrering skal altid føres for personer, der ikke alene er tilknyttet ét projekt, 

men som også bruger en andel af den kontraktligt fastsatte arbejdstid på andre opgaver 
eller projekter. Dette gælder uanset, om der anvendes en standardsats eller faktisk 
afholdte og betalte udgifter. Timeregnskabet skal dokumentere, at udførte opgaver 
vedrører strukturfondsprojektet, og danne baggrund for beregningen af den andel af 
medarbejderens løn der kan indregnes i projektregnskabet. 
Der stilles følgende krav til timeregnskabet: 

 der skal etableres en opgørelse fordelt pr. medarbejder, 

 medarbejderen udarbejder timeregnskabet for de timer, der er anvendt på 
projektet. Frokost, sygdom, barsel, ferie, feriefridage, omsorgsdage, helligdage 
og andet fravær kan derfor ikke indgå i timeregnskabet, 

 der skal registreres kontinuerligt og omhyggeligt, 

 ved registreringen fordeler medarbejderen timerne på de udførte arbejdsopgaver, 
der er specificeret på arbejdets art og tidsforbrug pr. dag, 

 timeregnskabet godkendes ved underskrift af medarbejderen og en overordnet 
eller en projektleder i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til de registrerede 
timer (dokumenteres ved datering af underskriften). 

Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler projekterne at bruge det timeregnskabsskema 
på www.regionalt.dk, som er udviklet til strukturfondsprojekter. 
Timeregnskabet (original eller kopi) skal - som projektets øvrige regnskabsmateriale - 
opbevares frem til udgangen af 2020, dog altid mindst i 5 år efter projektets endelige 
afregning. 

 
 
 
 
 

 

 


