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Proces til håndtering af mindre aktiviteter under DR2 - Købmandsprojekter 
Ved et købmandsprojekt forstås et DR2 projekt, hvor aktiviteten omfatter:  
 

1. Salg af mindre ensartede aktiviteter med en rimelig lang levetid, f.eks. analyser, test, konsulent- og 
rådgivningstimer. 

 
2. Salg af mindre forskelligartede aktiviteter ud fra f.eks. en telefonisk henvendelse eller en mail til 

forskellige debitorer, hvor aktiviteten typisk er salg af timer. 

For Købmandsprojekter kan der være en potentiel risiko for, at gældende regelsæt for IV med hensyn til 
dokumentation, overhead og priskalkulation ikke kan overholdes. 
 
Derfor er det besluttet, at et købmandsprojekt oprettes med en projektperiode på et år. Projektet kan 
forlænges for et år ad gangen, når visse betingelser er opfyldte.   

Oprettelse og forlængelse 
Betingelserne for oprettelse og eventuel forlængelse er forskellig for projekter med ensartede aktiviteter 
og projekter med forskelligartede aktiviteter: 
 

1. Projekter oprettet til mindre ensartede aktiviteter kræver: 
a. Institutlederens godkendelse.  
b. Kræver et priskalkulationsskema godkendt af institutlederen. 
c. En betingelse for en forlængelse er, at projektet ikke har et underskud. 
d. Ved eventuel forlængelse af projektet, kræves en ny godkendelse fra institutlederen. 
e. Ved eventuel forlængelse af projektet, kræves et nyt godkendt priskalkulationsskema.  

2. Projekter oprettet til mindre forskelligartede aktiviteter kræver: 
a. Institutlederens godkendelse.  
b. Ingen krav om priskalkulation. 
c. En betingelse for en forlængelse er, at projektet ikke har et underskud. 
d. Ved eventuel forlængelse af projektet, kræves en ny godkendelse fra institutlederen.  
e. Ved eventuel forlængelse af projektet, kræves ikke et nyt godkendt priskalkulationsskema.  

Forskellen mellem de to typer er kravet om en priskalkulation. Se en skematisk oversigt på næste side.  

Bemærkninger 
Projektet oprettes uden brutto hjemskrivningsbeløb og netto rådighedsbeløb, da der er tale om salg, hvor 
antallet af solgte enheder ikke kendes på forhånd. Det bemærkes, at brutto hjemskrivningsbeløb og netto 
rådighedsbeløb generelt ikke er krav ved DR2 projekter, der kan dog være lokale krav, som skal overholdes. 
 
Ved projekter oprettet til mindre ensartede aktiviteter vil Priskalkulationen vise, hvad det koster at 
producere en enhed – f.eks. en analyse.  
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Skematisk oversigt over ”Købmandsprojekterne” på DR2 

 

Projektoprettelsesskema 

Valg af bevillingsgruppe 
Projektets bevillingsgruppe vælges ud fra den ”Diverse” bevillingsgruppe, der repræsenterer debitorerne på 
projektet. Er der tale om salg til den samme debitor anvendes den bevillingsgruppe der passer til debitoren. 
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