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Opgørelse af indirekte omkostninger på tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket 
virksomhed på Aalborg Universitet. 

Jf. Finansministeriets Budgetvejledning1 har universiteterne adgang til at udføre ikke-kommercielle forsknings-
aktiviteter og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der er naturlige udløbere af universitetets ordinære virksom-
hed. Finansiering af denne type aktiviteter kan ske i form af private tilskud og gaver, indtægter i forbindelse med 
samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler mv.  

Budgetter for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv. skal i henhold til retnings-
linjerne i Finansministeriets Budgetvejledning indeholde et bidrag til fællesudgifter på 44 % af de direkte udgifter. 
Fællesudgifter udført under den almindelige virksomhed omfatter f.eks. husleje, forsyningsudgifter, reparation- 
og vedligeholdelse etc. og medtages således som merudgift på regnskaber for alle statslige tilskudsfinansierede 
forskningsaktiviteter, ved at tillægge aktivitetens direkte udgifter et overhead på 44 %. For andre tilskudsfinan-
sierede aktiviteter end forskningsaktiviteter, kan der afholdes udgifter til administrationsbidrag, bidrag til fælles-
udgifter og lignende som merudgift på regnskabet, men der er ikke anført en fast gældende procentsats i Finans-
ministeriets Budgetvejledning. 

På området for indtægtsdækket virksomhed dvs. kommercielle aktiviteter/konsulentydelser gælder jf. Budgetvej-
ledningen, at prisfastsættelse på de kommercielle aktiviteter universitetet udfører, skal sikre at der ikke sker 
konkurrenceforvridning overfor private eller offentlige konkurrenter og at alle direkte som indirekte omkostninger 
finansieres af de eksterne midler.  

På Aalborg Universitet kan det dokumenteres med baggrund i universitetets totale direkte og indirekte omkost-
ninger opgjort ud fra årsregnskaberne, at en overheadsats på 90 %, beregnet af en aktivitets direkte udgifter, vil 
sikre at alle indirekte omkostninger dækkes. Denne opgørelse (bilag 1) er gældende for både indtægtsdækket 
virksomhed og for forsknings- og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Indirekte TAP-løn som er den største post 
under de indirekte udgifter, består af løn til teknisk/administrativt personale blandt andet fra universitetets fælles 
støttefunktioner som f.eks. IT Support, Fundraising, Kontraktenheden, Økonomiafdelingen, HR og Campus ser-
vice. Posten til husleje og bygningsadministration udgør som det ses nedenfor også en betydelig andel af de 
indirekte udgifter. 

 

 

                                                      
1 Finansministeriets Budgetvejledning 2021 s.63-68 



 
 

Procentfordeling på hovedposter, indirekte omkostninger/direkte omkostninger: 

Teknisk/administrativt personale (drift) 42 % 
Husleje og bygningsadministration 32 % 
Kontorhold/bøger    5 % 
IT/telefoni     1 % 
Øvrige forbrugs-/driftsomkostninger   7 % 
Afskrivninger på anlæg/laboratorier   6 % 
Møder/kursus     2 % 

Grundlaget for at de indirekte omkostninger synliggøres og medtages som en standardsats i ansøgning, budget-
tering og regnskabsaflæggelse på andre tilskudsfinansierede aktiviteter end de statslige fonds- og programmidler 
ligger således i, at Aalborg Universitet ud fra årsregnskaber kan dokumentere, at det faktiske niveau for indirekte 
omkostninger set over de seneste år, gennemsnitligt ligger over 90 %. Ønsker bevillingsgiver ikke at finansiere 
posten til indirekte omkostninger, er konsekvensen at Aalborg Universitet på pågældende aktivitet vil få en for-
højet medfinansiering svarende til forskellen mellem den overheadsats bidragyderen godkender at finansiere og 
universitetets dokumenterbare sats på indirekte omkostninger.  

Indirekte omkostninger er en naturlig følge af al projektaktivitet på Aalborg Universitet. Der opfordres således til, 
at der ved ansøgning/budgettering på alle tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor regelsæt fra bevillingsgiver ikke 
på forhånd udelukker finansiering af overhead, vurderes og argumenteres for ansøgning om hel eller delvis eks-
tern finansiering af aktiviteternes indirekte omkostninger. 
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Bilag 1: Dokumentation for overheadsats IV (UK90) og FIK (UK95/97) 

 

 

 

 



 
 

Bilag 1 

 

Dokumentation for overheadsats for IV (UK90) og FIK (UK95/97) 

     AAU Årsregnskab 2020 (1.000 kr.) 

Direkte omkostninger:     
 
Personaleomkostninger     1.923.934 
heraf indirekte TAP-løn*)       -620.932  
Udstyr (køb og leje)          59.201 
Rejser og befordring          23.492  
Konsulentydelser          95.108 
Trykning og copydan           13.186  
Direkte omkostninger i alt     1.493.989 
 
Indirekte omkostninger: 
 
Indirekte TAP-løn*)        620.932 
Husleje         309.750 
Forsyningsområde (brændstof, fjernvarme, kloak m.v.)        37.895  
Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger        80.977 
Rengøring           47.531 
Revision og rådgivning            1.285  
Kursus (studerende og ansatte)         15.269 
Mødeomkostninger og repræsentation         10.646  
IT-service           10.171  
Telefoni             2.167  
Annoncering           18.228 
Kontorartikler           35.260 
Tidsskrifter og bøger          28.518  
Øvrige forbrugsomkostninger          86.317 
Andre driftsomkostninger          11.501 
Af- og nedskrivninger          88.099 
Indirekte omkostninger i alt     1.404.546 
 

Omkostninger i alt fra årsregnskab 2020, ekskl. finansielle poster  2.898.535 

Indirekte omkostninger som pct. af direkte omkostninger på Aalborg Universitet 94 % 

 

 

 

 

*) Teknisk/administrativt personale aflønnet på universitetets drift. 
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