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Beslut om princip kring hantering av institutionsöverskridande
fördelning av intäkter inom ett forskningsprojekt
Detta beslut har undertecknats elektroniskt.

Beslutet
Skolchef beslutar att forskare som deltar i ett forskningsprojekt som är placerat på annan
institution än forskarens egen hemorganisation ersätts genom att intäkter fördelas mellan
institutionerna. En skriftlig överenskommelse som signeras av berörda prefekter ligger till
grund för fördelningen av medel.

Ärendet
Personalkostnader är skolans största kostnadspost och för att vår dynamiska verksamhet ska
fungera väl, behöver vi en tydlig och balanserad planering och kontering av personalen. Ur detta
perspektiv ger kontering inom respektive institution flera fördelar:
 Enklare och tydligare bemanning samt bättre översikt och planering av institutionens
personal för chefer och projektledare.
 Stabilare lönebas som ger jämnare täckningsbidrag och mindre kalkyldiffar inom
respektive institutions stödverksamhet.
 Underlätta fördelning av samfinansiering och finansiering av eget arbete inom skolan.
 Underlättar vid budgetering och uppföljning.
Detta beslut har fattats av skolchef Muriel Beser Hugosson efter föredragning av
ekonomiansvarig Ulf Arvidsson. Närvarande vid beslutet var vice skolchef Mats Wilhelmsson,
administrativ chef Johanna Stellan och redovisningsansvarig Lars Österman.
Kungl. Tekniska högskolan
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