
 
 

 
 
 Forskningsstøtteenheden 
Aarhus Universitet 
Katrinebjergvej 107, bygn 5530 
8200 Aarhus N 

  Tlf .:  87150000 
  Fax: 87150201 
  E-mail : adm@au.dk 
  www.au.dk/fse 

 

 
 
Jesper Juel Holst 
j jh@au.dk 
3058 7943 
Morten Hollænder Beeck 
mhbe@au.dk 
4087 7019 
Grethe Baasch Thomsen  
gbt@au.dk 
2778 2801 
 
Økonomikonsulenter 
Forskningsstøtteenheden 
Projektadministrationsteamet 
 
Dato: 01. sept. 2017 
 

 
 
Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Modtager(e): Økonomimedarbejdere på Aarhus Universitet. Notat 

Løn i Horizon 2020 (H2020) 

              
 

                
               
               

 
 

       
                 

                  
         

 
               
              

               
                 

        
 

                 
                 

                 
        

              
  

 
     

 
                

                
                  
                

             
             

                 
                     

                  
                    

                
  

I H2020 er der mulighed for at vælge to metoder til udregning af den løn der skal af-
rapporteres. 
 

1. Last closed financial year - timesatsen skal være et gennemsnit af de 
timesatser (NS-kostpriser), som var gældende i det senest tilgængelige 
hele afsluttede regnskabsår (”last closed financial year”), hvilket for AU’s 
vedkommende vil sige fra 1. januar til 31. december. 

2. Hourly rate per month – timesatsen skal beregnes som den faktiske 
månedlige omkostning delt med årlige produktive timer delt med 12. 
Dette stemmer overens med reglerne fra FP7. 

 
AU har valgt at benytte sig af metode 2, da der dermed kan tages højde for lønstignin-
ger og andre ansættelsesmæssige ændringer, i løbet af året.  
 
 
Timesedler er i H2020 fortsat nødvendigt for alle ansatte (også medfinansiering). I 
H2020 er det dog muligt at erstatte timesedler med en erklæring om fuldtidsarbejde 
på projektet i en på forhånd given periode.  
AU skal bruge timesedlerne til at opgøre lønnen præcist, da månedslønnen ændrer 
sig over et givent år. Medarbejderen har adgang til flextid, barsel etc., orlov med og 
uden løn og kan i løbet af året alligevel ende med at arbejde på flere projekter. Dette 
kan betyde, at de nøjagtige effektive timer kan blive nødvendige på et tidspunkt i lø-
bet af året – i så fald skal der laves timesedler med tilbagevirkende kraft, fx for flere 
måneder bagud, hvilket er vanskeligt at genskabe. Det er vigtigt at timesedler mat-
cher AUHRA-fraværsregistreringen. 
Endelig kræver afrapporteringen at effektive timer/mandemåneder er fordelt på ar-
bejdspakker (Work packages).  
Uddybende forklaring vedrørende timesedler findes her  under punktet timeregistre-
ring. 
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http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/forskningsstoette-projektadministration/partner-projektadministrationsteamet/
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I Navision ganges den aktuelle kostpris med månedens timer, hvilket ikke harmone-
rer med H2020-reglerne. Derfor vurderer FSE, at det fortsat vil være nødvendigt at 
anvende NS-EU-regnearkets faneblad ”Løn omregnet kostpris”. 
 
Ansættelsesbreve skal linke ansættelsen med det konkrete EU-projekt (som i FP7). 
Ændringer medfører tillæg til ansættelseskontrakten. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for alle H2020-projekter indtil det 
sidste projektets slutdato, hvilket fremgår af Annotated Model Grant Agreement 
(AGA): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma-
nual/amga/h2020-amga_en.pdf.  
 
I H2020 ligger de sidste deadlines for ansøgninger i 2020, så den sidste H2020-pro-
jektslutdato ligger måske helt hen i 2026. 
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