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Manglende overhead på private midler og samarbejdsaftaler betyder, 
at SDU skal bruge en større andel af basismidlerne på indirekte omkost-
ninger. Denne tendens er blevet forstærket i de senere år i takt med den 
store vækst i ekstern finansiering af forskning. Derfor har bestyrelsen 
vedtaget en ny overheadmodel. Modellen trådte i kraft 1. januar 2016.
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Overheadmodellen er enkel: Alt overhead går ube-
skåret til institutterne, mens der skal afregnes en 
simpel projektafgift på 10 % til SDU Reserve. Det 
gælder for samtlige eksterne projekter på under-
konto 90, 95 og 97. Eksisterende projekter omfat-
tes også af de nye regler. Afgiften trækkes kun for 
forbruget fra 2016 og frem. 
Projektafgiften til SDU Reserve trækkes direkte fra 
instituttets ordinære drift – og altså ikke på projek-
tet.

Alle projekter skal afregne en ensartet projektaf-
gift på 10 % til dækning af fællesomkostninger på 
universitetet. Det betyder et øget incitament til 
at søge bevillinger fra projekttyper med indregnet 
overhead på over 10 %. 
Der er interne økonomiske gevinster for forsker, 
institut og fakultet ved modellen. Det bør øge 
søgningen på statslige fonde og råd samt EU-be-
villinger. 
På projekter med lidt eller ingen overhead er det 
en god ide at forsøge at forhandle større overhead 
hjem, hvor det er muligt.

Fordelingen af SDU’s basismidler mellem fakulte-
terne er fra 2016 delvis afhængig af størrelsen af 
den eksterne virksomhed. Øget ekstern virksomhed 
på et fakultet vil altså betyde, at der fordeles flere 
basismidler til fakultetet.

Der kan ikke dispenseres fra projektafgiften, men 
der er dog mulighed for at fakultetet kan vælge at 
projektafgiften afholdes på andet omkostnings-
sted

VÆRD AT VIDE
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Fordele ved 
overheadmodellen

• Modellen er enkel, og er ikke afhængig af de forskellige over-
headsatser eller af, hvem der er bevillingsgiver. 

• Der er kun få parametre, der påvirker projektafgiftens størrelse 
til SDU Reserve. Det gør modellen gennemskuelig.

• Institutterne modtager overhead ubeskåret. Et incitament til at 
maksimere projekternes overhead.

• Det er nemt at beregne instituttets forventede projektafgift ud 
fra en forventet omsætning. Det giver bedre og mere transpa-
rent budgetlægning på ordinær virksomhed. 

VÆRD AT VIDE
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Særligt om
indtægtsdækket
virksomhed

SDU må ikke forvride markeds- og konkurrencevilkår ved at bruge 
billigere timetakster end andre udbydere. 

Derfor skal instituttet altid sikre sig mindst 150-180 % af lønom-
kostninger til overhead. 

Hvis timetaksterne stadigvæk er lavere end de andre udbyderes, 
skal markedsprisen anvendes. 

Overhead går til instituttet, og der afregnes en projektafgift på 10 
% til SDU Reserve. 

VÆRD AT VIDE
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Sådan søger du 
overhead

Der kan søges overhead på flere måder. 

Almindeligt overhead, timepris inklusiv overhead, intern afreg-
ning eller indregning af ordinært finansierede medarbejdere. 

Det afhænger af den enkelte bevillingsgiver, hvilke metoder der 
kan og må anvendes. 

Jo større overhead et projekt opnår, jo bedre er det både for insti-
tuttet og for SDU som helhed. 

Derfor opfordres ansøgere til at søge det maksimale overhead 
efter den aktuelle bevillingsgivers regler på området.

Se forskerportalen.sdu.dk for uddybning af mulighederne.

VÆRD AT VIDE
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Har du yderligere spørgs-
mål om reglerne, kan du 
kontakte:

Daglig leder
Karin Bruun
Juridisk Kontor
Telefon: 6550 1089
Mail: karinb@sdu.dk

Budgetchef
Erik Kjær-Larsen
Budgetafdelingen
Telefon: 6550 2208
Mail: ekl@sdu.dk

Daglig leder
Annette Schøn Hansen
Forskerservice Økonomi
Telefon: 6550 2957
Mail: asha@sdu.dk


