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Vejledning og checkliste til at afgøre om en ekstern bevil-
ling skal oprettes som delregnskab 4 (forskning) eller del-
regnskab 5 (anden tilskudsfinansieret aktivitet). 
Oplysninger om AU’s eksternt finansierede forskning indgår i forskellige interne og eksterne leveran-
cer til bl.a. Universitetsledelsen, AU Forskning og Eksterne Relationer, Danske Universiteter, Dan-
marks Statistik og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne er 
retvisende. Omfanget af eksterne forskningsmidler indgår bl.a. i fordelingen af nye basisforsknings-
midler, hvor det indgår som andet element (20%) i 45-20-25-10 fordelingsmodellen. 

OECD og Danmarks Statistiks definition af forskning og udvikling 
Forskning og udvikling er defineret på følgende måde i OECD’s Frascati-manual: 

Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske vi-
den, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund - samt udnyttelse af den eksisterende 
viden til at anvise nye praktiske anvendelser. 

I Danmarks Statistiks vejledning til den årlige kortlægning af forskning og udvikling i offentlige insti-
tutioner uddybes Frascati-manualens definition yderligere:  

Grundforskning er originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at 
opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. 

Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er 
primært rettet mod bestemte praktiske mål. 

Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning 
og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, 
produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 

Regel nr. 1 – bevillingsgivere, som kun giver midler til forskning    –      DR4 
Et antal bevillingsgivere har som formål at yde tilskud til forskning. Bevillinger herfra vil altid skulle 
behandles som forskningsmidler (DR4), idet formålet er bestemt af finansieringskildens regelgrundlag. 

• Aarhus Universitets Forskningsfond 
• Danmarks Frie Forskningsfond 
• Danmarks Grundforskningsfond 
• Danmarks Innovationsfond (Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling 

af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løs-
ninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark). 

• EU’s forskningsprogrammer. 
• Alle midler, som omfattet af det statslige forskningsbudget (forskningens finanslov). 

Der kan være enkelte undtagelser til ovenstående, idet kommerciel forskning, hvor AU sælger forsk-
ningsresultaterne fx i form af rettigheder, altid skal oprettes som delregnskab 2 Indtægtsdækket virk-
somhed (IV).  
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Regel nr. 2 – lever bevillingens formål op til definitionen af forskning? 
Uddannelses- og forskningsministeriet har i sin vejledning til formålsfordeling af omkostninger yderli-
gere detaljeret de aktiviteter, som indgår i de enkelte formål (uddannelse, forskning, formidling/viden-
udveksling, myndighedsbetjening og generel ledelse og administration). Hvis det ikke på basis af regel 
nr. 1 umiddelbart kan afgøres, om en bevilling skal karakteriseres som forskning, kan nedenstående 
checkliste, som er baseret på ministeriets vejledning til formålsfordeling, benyttes som et hjælpeværk-
tøj til afgørelse af, om en ekstern bevilling skal oprettes under DR4 elle DR5. 

Hvis en bevilling opfyldet ét eller flere af nedenstående kriterier, oprettes den under DR4 
Ja/nej Kriterium Beskrivelse 
 

Forskning  Forskningsaktiviteter og formidling heraf som ikke er uddannelse. 
  Den del af myndighedsbetjeningen, der vedrører sektorrelateret 

forskning/beredskabsforskning 

  
 

Egen forskningsrelateret uddannelse, samt planlægning af og delta-
gelse i forskningsseminarer, forskningskonferencer o. lign.  
 
Bevillinger til konferencer, seminarer og workshops betragtes som 
bevillinger til forskningsformidling, hvis invitationen henvender sig 
til forskere og ph.d.-studerende (fra forsker til forsker).  

  Rejsebevillinger til deltagelse i forskningsseminarer, workshops, 
konferencer, og planlægning/koordinering af samme. 
 
Rejsebevillinger til gæsteforskerophold. 
 
Netværksbevillinger med forskningsformål (fx deltagelse i europæi-
ske forskernetværk). 
 

  Større systematiske arbejder med henblik på væsentlig forbedrede 
afprøvningsmetoder og markante kvalitetsforbedringer 

  
Egentlig videnskabelig formidling, fx tidsskriftsartikler, som ikke 
kan adskilles mellem formidling og forskning.  
 
Bevillinger til bogudgivelser, bidrag til bøger og artikler betragtes 
som bevillinger til forskningsformidling, hvis udgivelsen forventes 
registreret i den bibliometriske forskningsindikator som forskning. 
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-
bibliometriske-forskningsindikator 
   
Uddannelse af adjunkter og post. doc.’er   
Drift og udvikling af specialiserede IT-systemer, som anvendes i 
forskningen 

  
Omkostninger vedrørende afskrivninger på anlægsaktiver i forbin-
delse med forskning 

  
Forsøgsopstillinger samt drift og udvikling af specialiserede IT-sy-
stemer, som anvendes i forskningen 

 
Forskeruddan-
nelse 

Omkostninger i forbindelse med alle ph.d.er 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator


AU 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 

Eksterne bevillinger 

 
Økonomi og bygninger 
Økonomisekretariatet 

Den 10. november 2017 

 

Side 3 af 3 

 

Ja/nej Kriterium Beskrivelse 
  

TAP-bistand der har direkte tilknytning til ph.d.-uddannelsen   
Vejledning af ph.d. er og afholdelse af kurser/seminarer for ph.d. er 
samt ph.d.-studielederfunktion 

  
Løn og driftsomkostninger til ph.d. er   
Omkostninger vedrørende afskrivninger på anlægsaktiver i forbin-
delse med forskeruddannelse og andel af afskrivninger, der kan 
henføres til forskeruddannelse 

  
Driftsomkostninger der direkte kan henføres til forskeruddannelse. 
Herunder falder eksempelvis øvrige udgifter til rejser, apparatur, 
bedømmelse, publicering af afhandlinger 

 
Forskningsle-
delse og admini-
stration 

Særbevillinger til løn og drift af projekt/konsortieledelse og admini-
stration. (Koordinatorbevilling). 

  
Forskningsplanlægning og strategiudvikling, herunder seminarer, 
publikationer, fundraising, mv. 

  
Promovering af forskning   
Planlægning af forskningskonferencer  

Bygninger til 
forskning, for-
skeruddannelse 
og forskningle-
delse og -admi-
nistration 

Bygningsomkostninger vedrørende bygningsdrift og service som 
kan henføres til forskning, forskeruddannelse, forskningsledelse og 
-administration 

  
Bygningsomkostninger vedrørende vedligeholdelse og mindre byg-
gearbejder, som kan henføres til forskning, forskeruddannelse, 
forskningsledelse og -administration. 

  
Bygningsomkostninger vedrørende husleje, ejendomsskatter og 
bygningsafskrivninger som kan henføres til forskning, forskerud-
dannelse, forskningsledelse og -administration 

 

Regel nr. 3: Hvilke bevillinger er altid DR5 (anden tilskudsfinansieret aktivitet)? 
DR5 er i praksis et opsamlingsdelregnskab for tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke er forskning. 
Enkelte aktiviteter kan dog entydigt defineres som tilhørende DR5. 

1. EU Erasmus bevillinger 
2. Samarbejdsaftaler med virksomheder om  

• Specialer 
• Praktikophold 
• Bidrag til AU’s karriere og alumneaktiviteter 
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