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Uppdraget

Att utreda möjligheterna till en samordning rörande 
stiftelsernas hantering av kostnadskalkyler, ekonomisk 
rapportering samt projektens ekonomiska uppföljning. 

Frågor att utreda:

•Policy finansiering av indirekta kostnader
•SUHF:s medfinansieringsmodell
•Gemensamma nämnare angående ekonomiredovisning
•Tänkbara samordningsmöjligheter
•Möjliga jämförelser av lärosätens ekonomiredovisning



Skillnader och likheter mellan finansiärer

Forskningsbidrag från statliga myndigheter ska innefatta 
medel för de direkta och indirekta kostnaderna i samma 
proportion som beräknats för projektet i sin helhet. 
Forskningsstiftelser bör följa detta enligt proppen.

Regleringsbrev kan inte styra forskningsstiftelse.

Forskningsstiftelser är inte del av statens 
anslagssystem.

Presenter
Presentation Notes
Vilka skillnader och likheter finns det mellan olika typer av externa finansiärer?






Skillnaden mellan vetenskapsområden

Antagande:
Naturvetenskapliga institutioner har större indirekta 
ofördelade kostnader än institutioner inom humaniora.

Slutsats:
Har inte hittat några belägg för detta



Jämförelse av ekonomiredovisning?

Vilka delar är jämförbara?

•Lönekostnadspåslag

•Lokalkostnader

•Bibliotekskostnader

•Administrativa kostnader

•SUHF:s medfinansieringsmodell förutsätter 

tidredovisning

Enhetlig begreppsapparat behövs.



Vad är rimligt för finansiär att bidra med?

Rimligt att finansiärer betalar:

•Del av lokalkostnaderna.

•Del av institutionsadministrationen.

•Viss del av kostnader för infrastruktur, bibliotek och 

central administration under projekttiden.



Utredningens förslag

Doktorand  Professor

Lönekostnader 360 tkr 990 tkr
Bidrag till lokalkostnader 40 tkr 40 tkr
Bidrag till administrativa kostnader 100 tkr 100 tkr

Totalt bidrag för 100 % tjänst 500 tkr 1 130 tkr



Olika stödformer – olika indirekta kostnader

Stödform Bidrag till indirekta kostnader

Konferenser/mobilitetsbidrag Enbart direkta kostnader ersätts

Infrastruktur/utrustning Enbart direkta kostnader ersätts

Projekt (mindre stöd) Bidrag till indirekta kostnader och lokaler 
enligt föreliggande förslag

Program (större stöd) Enskild förhandling

Uppdragsforskning Samtliga kostnader ersätts fullt ut



Principiell hållning

Samtliga forskningsstiftelser ska kunna enas kring en 
rad principer kring forskningsbidrag till svenska 
universitet och högskolor. 

•Frångå procentuella schabloner för indirekta kostnader, 
övergå till kr påslag
•Göra skillnad på vilken typ av finansiär som ger bidrag.
•Göra skillnad på olika stödformer
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