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Modtagere: afdelingsbestyrere og professorsekretærer Notat 

Notat vedr. de forskningsunderstøttende midler (tidl. annuum),  

Institut for Klinisk Medicin 

For at understøtte afdelingernes drift tildeles afdelingerne forskningsunderstøttende 

midler (tidligere benævnt annuumsmidler), ud fra nedenstående kriterier for profes-

sorer, lektorer og ph.d.er. Hvor mange midler de enkelte afdelinger tildeles, afgøres 

ud fra de personer der udløser midler. For hver afdeling udpeges der en afdelingsbe-

styrer, som er ansvarlig for afdelingens forskningsunderstøttende midler. Afdelings-

bestyreren vil som udgangspunkt være en lærestolsprofessor eller en klinisk professor 

på afdelingen. 

 

Fordeling af de forskningsunderstøttende midler 

Det er vigtigt at understrege, at midlerne ikke er personlige, selvom det bliver opgjort 

pr. person. Det er udelukkende op til afdelingsbestyreren at disponere og formidle de 

forskningsunderstøttende midler på den bedst mulige måde. Afdelingsbestyreren kan 

derfor også frit vælge at omfordele midlerne helt eller delvist imellem personerne på 

afdelingen. Således kan en person, der ikke har udløst midler, få en råderet over et 

beløb fra afdelingens forskningsunderstøttende midler, mens en anden som reelt har 

udløst midler, ikke får nogen til rådighed. De forskningsunderstøttende midler kan 

på den måde anvendes strategisk for afdelingen. 

 

Tildeling af forskningsunderstøttende midler 

Professorer/lektorer 

Der tildeles som udgangspunkt forskningsunderstøttende midler til professorer og 

lektorer, som er aflønnet af instituttets ordinære midler og som har mere end 18,5t 

om ugen / 80,16t om måneden. Kliniske professorer tildeles forskningsunderstøtten-

de midler svarende til en fuldtidsstilling. 

 

Begrundelsen for, at det kun er de ordinære finansierede personer som får tildelt 

forskningsunderstøttende midler, er at de eksternt finansierede forudsættes at have 

et eksternt projekt, som de kan afholde udgifter fra. 

 

Fra 2016 og frem tildeles der 20.000 kr. pr. år for fuld tid. Ved en deltidsansættelse 

og /eller ved en ansættelse x/12 måneder beregnes beløbet forholdsmæssigt.  
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Der fratrækkes campuslicens af de tildelte forskningsunderstøttende midler på 2.000 

kr. for fuld tid for et helt år. Campuslicens beregnes tilsvarende forholdsmæssigt. 

Campuslicens er en tvungen licens, der dækker tilslutningen til Microsoft Campus af-

talen, som giver fri adgang til Microsoft Office produkterne, e-mail ved Institut for 

Klinisk Medicin samt adgang til fællesserverne. Aftalen gælder for alle ansatte og stu-

derende ved Institut for Klinisk Medicin1. 

 

Ph.d.-studerende  

Forskningsunderstøttende midler til ph.d.-studerende tildeles studerende på den 

gamle ordning fra Ph.d.-skolen. Nye ph.d.-studerende fra efteråret 2014 får ikke til-

delt forskningsunderstøttende midler (annuum) fra hverken Ph.d.-skolen eller Insti-

tut for Klinisk Medicin. 

 

Ph.d. midlerne vil derfor løbende blive udfaset, i takt med at ph.d.er på den gamle 

ordning udløber. 

 

For nye ph.d.-studerende er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på at søge 

om driftsmidler i forbindelse med ansøgninger om bevillinger. 

 

Retningslinjer for brug af de forskningsunderstøttende midler 

Løn 

Almindelig løn 

Afdelingens forskningsunderstøttende midler kan ikke anvendes til nogen former for 

løn og kompensationer, uden at det på forhånd er godkendt af institutlederen for In-

stitut for Klinisk Medicin. 

 

Løn dækker her over både månedslønnede og timelønnede. Det gælder derfor også 

for overarbejde ved dyreforsøg på Påskehøjgaard eksempelvis (her er argumentatio-

nen endvidere, at der alt andet lige bør være et eksternt projekt der kan betale). 

Kompensationer, som eksempelvis ulempegodtgørelse, i forbindelse med forsøg, må 

heller ikke finansieres fra de forskningsunderstøttende midler. Lønkompensation 

omfatter dog ikke time-dagpenge jf. nedenfor. 

 

Ph.d.-tilskud 

Når en ph.d.-studerende udløser et tilskud fra ph.d.-skolen, kan disse midler anven-

des til både løn- og driftsomkostninger til afdelingens ph.d.-studerende, samt beta-

ling af studieafgifter. 2 Tilskuddet vil blive overført forholdsmæssigt over ph.d.-

forløbet.3 

 

                                                           
1
 Eksempelvis beregnes forskningsunderstøttende midler  for en professor el ler en lektor der er ansat på halv 

tid, og som kun er ansat i fem måneder (i  det år)  således: (2 0.000-2.000)/2/12*5. Dvs. (forskningsunderstøtten-

de midler-campuslicens)/halvtid/årets m åneder*antal måneder ansat.  
2
 Ved spørgsmål vedr. den nye ph.d. ordning henvises der til vejledningen på IKMs hjemmeside  

3
 For yderl igere oplysninger henvises der ti l insti tuttets hjemmeside: http://clin.medarbejdere.au.dk/phd-og-

forskningsaar/  

http://clin.medarbejdere.au.dk/phd-og-forskningsaar/
http://clin.medarbejdere.au.dk/phd-og-forskningsaar/
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Time-dagpenge 

Institut for Klinisk Medicin har besluttet, at ovenstående regel omkring lønkompen-

sation ikke omfatter time-dagpenge ved rejser eller kurser. De forskningsunderstøt-

tende midler må således anvendes til udgifter i forbindelse med time dagpenge. 

 

It køb 

It udstyr købt via Aarhus Universitet må og kan ikke viderefaktureres til andre insti-

tutioner, da det vil være i strid med Aarhus Universitets licensaftaler mv. 

 

Praktisk information 

De forskningsunderstøttende midler skal anvendes indenfor det år, som midlerne 

er blevet udløst i. Det er således ikke muligt at overføre et evt. overskud på afde-

lingens projekt med forskningsunderstøttende midler til næste finansår. 

 

Det er ikke muligt at lave et overtræk på afdelingens forskningsunderstøttende 

midler.   
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Ny struktur for forskningsunderstøttende midler fra 2016 og frem 

I forbindelse med Institut for Klinisk Medicins nye økonomistruktur er det fra insti-

tuttets side valgt, at hver afdeling får et nyt projekt til håndteringen af afdelingens 

forskningsunderstøttende midler, som er gældende fra 2016 og frem. I brevet vedr. 

forskningsunderstøttende midler 2016 (tidl. annuum) har hver afdeling fået oplyst 

deres nye projekt nr. 

 

Det nye projekt medfører også en ny aktivitetsstruktur, som ses nedenfor: 

 
 

Forskningsunderstøttende midler 

Når en afdeling skal anvende deres forskningsunderstøttende midler, skal de bogfø-

res under en af driftsomkostningsaktiviteterne (akt. 82101…82997). Undtaget herfor 

er dog køb af forsøgsdyr, interne korrektioner og udlovede midler, som bogføres un-

der de relevante aktiviteter. 

Overførslen af midlerne vil blive foretaget via aktivitets nr. 91802. 

Sagsopgavenr. Beskrivelse Opret som dimensionsværdi Sagsopgavetype

82000 Driftsomkostninger Nej Fra-sum

82101 Rejser, hotel, konferencer Ja Konto

82102 Forplejning Ja Konto

82201 CopyDan, bøger, tryk, print ol. Ja Konto

82301 Telefon, Teleafgift, bredbånd mv. Ja Konto

82401 Tjenesteydelser Ja Konto

82501 IT-udstyr og kontormaskiner Ja Konto

82601 Møbler, inventar, varer og materialer Ja Konto

82701 Internt køb i øvr. Ja Konto

82801 Afskrivninger Ja Konto

82901 Finansielle poster Ja Konto

82997 Øvrige omkostninger Ja Konto

82999 Driftsomkostninger Nej Til-sum

85000 Ph.d. studerende Nej Fra-sum

85501 Overførsel af ph.d. tilskud Ja Konto

85502 Ph.d. løn Ja Konto

85503 Ph.d. driftsomkostninger Ja Konto

85504 Ph.d. studieafgift Ja Konto

85999 Ph.d. studerende Nej Til-sum

90100 Interne overførsler Ja Fra-sum

91801 Interne korrektioner AU Ja Konto

91802 Interne korrektioner HO Ja Konto

91803 Udlovede midler tilskud Ja Konto

91810 Køb af forsøgsdyr Ja Konto

91820 Udlovede midler OH retur Ja Konto

91840 Udlovede midler USM/FSM mv. Ja Konto

91860 Udlovede midler IKM strategiske midler Ja Konto

91999 Interne overførsler Ja Til-sum

96000 Salgsindtægter Ja Fra-sum

96501 Salg Ja Konto

96502 Deltagerbetaling Ja Konto

96999 Salgsindtægter Ja Til-sum



 

 

 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Summen af driftsomkostningerne (akt. 82999) skal svare til summen af de interne 

overførsler (akt. 91999) og salgsindtægter (akt. 96999) - dvs. at det samlet skal gå i 

nul hvert år. 

 

Ph.d.-studerende (ph.d. tilskud) 

Når en ph.d.-studerende får tildelt et ph.d. tilskud, vil afdelingens andel af tilskuddet 

blive overført til afdelingens projekt for forskningsunderstøttende midler i samme 

kadence, som Institut for Klinisk Medicin modtager disse fra ph.d. skolen.  

 

Anvendelse af midlerne skal ske via følgende konti: 

- 85502 – Ph.d. løn 

- 85503 – Ph.d. driftsomkostninger 

- 85504 – Ph.d. studieafgift 

 

Vær opmærksom på at en ph.d.-studerendes driftsudgifter skal konteres under akti-

vitet 85503 (uafhængig af om afregningen vedr. forplejning, flybilletter, it udstyr 

mv.). Det er kun tilladt at betale ph.d. relaterede omkostninger med ph.d. tilskudde-

ne. 

 

Overførslen af midlerne vil blive foretaget via aktivitets nr. 85501. 

 

Eventuelle uforbrugte tilskuds midler under aktivitet 85000 til 85999 overføres lige-

ledes ikke det et næste regnskabsår. 

 

Andre interne overførsler 

Såfremt afdelingen modtager en USM bevilling, OH midler retur eller instituttet ind-

vilger i at yde afdelingen bistand et enkelt år, så vil disse midler blive overført via en 

af de ovenfor viste interne overførsler. 

Såfremt afdelingen modtager ovenstående midler bedes I kontakte jeres projektøko-

nom for håndteringen heraf. 

 

Afslutning 

Afslutningsvist vil vi gerne opfordre til, at man i forbindelse med ansøgninger til eks-

terne bevillingsgivere er opmærksom på at få ansøgt om særskilte yderligere midler 

til at understøtte driften på afdelingen. 

 

Er der spørgsmål vedrørende de forskningsunderstøttende midler, kan afdelingens 

sædvanlige projektøkonom kontaktes. 

 


