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TDI-modellen – hva er det?

▪ TDI-modellen er en felles nasjonal modell

▪ TDI-modellen er utviklet av UoH-sektoren 

▪ Formålet med TDI-modellen er å synliggjøre alle 
kostnader

▪ For institusjonen selv

▪ For finansierende institusjon



TDI-modellen skal gi:

▪ Bedre finansiering av institusjonenes reelle 
kostnader i forskningsprosjekter

▪ Bedre ressursstyring ved institusjonene

▪ Bedre kunnskap for Forskningsrådets om ressurser 
som skal brukes i prosjekter

▪ Bedre og enklere oppfølging av 
prosjektøkonomien, både for institusjonene og 
Forskningsrådet



Er målene oppfylt?

▪ Skal være innført ved alle universiteter og 
høyskoler

▪ Fører til større bevissthet i budsjetteringen

▪ Økonomiansvarlige ved institusjonene trekkes inn i 
søknadsprosessen

▪ Har inntrykk av det internt gir god oversikt 



Hva vil TDI-modellen dekke?

▪ Kostnadselementene deles inn i:

▪ direkte kostnader – knyttes til bestemte aktiviteter

▪ indirekte kostnader – felleskostnader for institusjonen som 
fordeles på de enkelte prosjektene

▪ De indirekte kostnadene i et forskningsprosjekt er en 
andel av felleskostnadene til institusjonen. Andelen 
skal tilsvare prosjektets andel av institusjonens totale 
virksomhet. 

▪ Både direkte lønns- og personalkostnader og de 
indirekte kostnadene knyttes til personellets 
tidsbruk.



Hvordan føres utgiftene/kostnadene i 
søknader til Forskningsrådet?

▪ Personal og indirekte kostnader: Vitenskapelig 
personell, stipendiat (PhD, postdok, utenlands, 
gjesteforsker), «Institusjonsspesifikk grunnsats», 
«Aktivitetsspesifikt» 

▪ Innkjøp av FoU: FoU utført av andre institusjoner

▪ Utstyr: Leiestedskostnader - drift av 
forskningsinfrastruktur, forbruksmateriell, 
kostnader forbundet med driftspersonell og 
avskrivninger på egne investeringer

▪ Andre driftskostnader: Drift av prosjektet, som 
reise- og møtekostnader og mindre 
underleveranser



Hvordan føres utgiftene/kostnadene?

▪ Én felles sats for overhead (indirekte kostnader) knyttet til det å 
ha en arbeidsplass 

▪ xx kr pr vitenskapelig årsverk

▪ xx kr pr administrative årsverk

▪ Overhead knyttet til bruk av teknisk infrastruktur/utstyr/lab, 
gjøres om til direkte kostnader i form av leiestedskostnader. 

▪ Tar utgangspunkt i kostnaden for hele leiested og beregner 
etter %-vis bruk

▪ Ingen fast sats som fordeles på alle



Forskningsrådets erfaring

▪ Personal kostnader og indirekte kostnader:

▪ Legger inn rundsumsats som er det vi dekker

▪ Synliggjør ikke egeninnsatsen ved å bruke «overhead-
satsen» ved institusjonen

▪ Leiestedskostnader:

▪ Mange legger inn en sjablongsats – dette er en del av 
overhead for personal

▪ Personell som er nødvendig for drift av utstyr/lab skal inn 
her

▪ Andre driftskostnader

▪ Tydelige på skillet mellom leiestedskostnader og utgifter til 
forbruksmateriell



Er prosjektene blitt «dyrere» for 
Forskningsrådet?

▪ Posten «utstyr» har generelt økt som følge av 
leiestedskostnader føres her.

▪ Prosjektene er ikke dyrere for Forskningsrådet, 
men egeninnsatsen er økt noe.



Får Forskningsrådet bedre informasjon om 
kostnadene i prosjektene

▪ Synliggjør sjelden egeninnsats ved personalkostnader

▪ Vi vil ikke kunne se hvor mye prosjektene koster 
institusjonene i form av lønnskostnader

▪ Gir ingen tall som vi kan bruke i våre videre beregninger

▪ Leiestedskostnader har økt

▪ Legger ofte på en sjablongsats for kostnadene ved 
utstyret/labben uten at den brukes i prosjektet – dette vil vi 
ikke ha!

▪ Prosjektene er ikke dyrere for Forskningsrådet, men 
egeninnsatsen er økt noe.

▪ Kan skyldes at det ofte er satt maks omsøkt beløp



Gir det bedre styringsverktøy for sektoren?

▪ Godt styringsverktøy internt

▪ Men ikke som styringsverktøy for å begrense antall 
søknader til Forskningsrådet

▪ Mottar like mange søknader

▪ Ingen stoppes fordi sektoren selv sier at det ikke er mulig 
å gå inn med betydelig egeninnsats om alle innsendte 
søknader vil bli støttet.



Hypotese 1: TDI fører til bedre synliggjøring av 
alle prosjektkostnader, særlig bruk av 
utstyr/infrastruktur

▪ Tendens: Ikke store endringer i kostnadsarter «Utstyr» og «Andre 
driftskostnader», men økning i «Innkjøp av FoU-tjenester» (midler til 
samarbeidspartnere). 
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Hypotese 2: TDI – synliggjør i større grad samlet 
finansiering av prosjektet – økt egenfinansiering i 
prosjekter

▪ Tendens: Økt gjennomsnittlig totalbudsjett i prosjektene. Økende andel 
egenfinansiering.
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Så noe om prosjektoppfølging (ikke direkte 
til TDI, men likevel…..)

▪ Fra 22.03 skal alle endringer i prosjektene meldes 
inn via Mitt nettsted

▪ Prosjektleder og/eller administrativt ansvarlig som 
sender inn

▪ En form for «søknad»

▪ Kan aksepteres

▪ Kan be om tilleggsopplysninger

▪ Kan avslås



Prosjektendringer via Mitt nettsted

▪ Søknad/melding om endringer i prosjektets:
▪ Prosjektperiode 
▪ Milepæler 
▪ Forbruk/finansiering
▪ Stipend
▪ Samarbeidspartnere
▪ Mål 
▪ Prosjektsammendrag

▪ Vedlegg (type Prosjektbeskrivelse, Bedriftsopplysning og Annet) 

▪ Fordeler: 
▪ Sikker kommunikasjon om prosjektet via Mitt nettsted (framfor skjemaer sendt pr. 

e-post) 

▪ Alltid tilgang til oppdaterte prosjektdata og oversikt over prosjektendringer på Mitt 
nettsted 

▪ Brukervennlig selvbetjeningsfunksjon for å utforme søknad om 
prosjektendringer/meldinger 

▪ Effektiv dialog mellom prosjektet og Forskningsrådet 

▪ Bedre datakvalitet 



Prosjektendringer og og rapportering

▪ Alle avvik i økonomi, prosjektperiode, stipend, milepæler, 
samarbeidspartnere, mål og prosjektsammendrag skal 
meldes løpende via på Mitt nettsted. 

▪ Framdriftsrapporteringen med frist 1. juni 2017 blir som 
vanlig for innovasjonsprosjekter.

▪ Ved rapporteringsfristen 1. oktober skal Prosjektendring på 
Mitt nettsted ha erstattet avviksrapportering i 
framdriftsrapportene. 

▪ Framdriftsrapporten blir en resultatrapportering og inneholde 
færre bolker

▪ Populærvitenskapelig framstilling
▪ Publikasjoner
▪ Resultatindikatorer
▪ Internasjonalt samarbeid



En kikk på hvordan det vil se ut for prosjektene
Logg inn på Mitt nettsted:



Mitt nettsted

Klikk på 
lenken til 
prosjektet du 
vil se på / 
endre

Gå til 
menyvalget 
«Prosjekter/ 
Rapporter»



Klikk på knappen «Vis/endre prosjekt»

Klikk på knappen 
«Vise /endre prosjekt»



FOUP på Mitt nettsted
- Her vises prosjektinformasjon og her kan man opprette 
søknad om prosjektendring/melding til Forskningsrådet

Klikk på knappen 
«Endre prosjekt» for å 
opprette ny søknad om 
prosjektendring/melding 



FOUP

Prosjektendring er innsendt
- kun en om gangen

Sende inn Prosjektendring



Prosjektdata

▪ Prosjektdata vil til enhver tid være oppdatert

▪ Midler utbetalt fra Forskningsrådet til prosjektet vil 
til enhver tid være oppdatert

▪ Opp til prosjektansvarlig å bidra til at dette blir et 
godt system

▪ Forskningsrådet forventer færre 
kontraktsendringer



Endringer

▪ Alle meldinger arkivføres

▪ Ved godkjenning av endringen, oppdateres data

▪ Nye retningslinjer for hva som skal føre til endret 
kontrakt

▪ Her er vi i prosess – klart i løpet av noen få uker



Fakturabasert utbetaling

▪ Skal legge til rette for en pilot for å gå over fra 
automatisert utbetaling til fakturabasert utbetaling

▪ Sannsynlig i 2018

▪ Utbetalingene må fortsatt være i samsvar med 
progresjonen i prosjektet



Har dette noe med TDI-modellen å gjøre?

▪ Ja, fordi det berører budsjett og regnskap 

▪ Et godt budsjett gir korrekt utbetalingsregime –
enten det er i form av automatisk utbetaling eller 
fakturabasert


