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Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och
projektekonomer
Kursen är obligatorisk för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och
projektekonomer.
Hösten 2021 genomförs kursen som en distansutbildning via Zoom och är
uppdelad på fyra kurstillfällen med olika teman, samt möjlighet att delta i en digital
datastuga. Max antal deltagare är 20 personer.

Kurstillfälle 1
Kurstillfälle 2
Kurstillfälle 3
Kurstillfälle 4

Måndag
Torsdag
Tisdag
Torsdag

15 nov
18 nov
23 nov
25 nov

10.00-12.00
10.00-12.00
09.00 -12.00
09.00 -12.00

Plats: distansutbildning (Zoom)
Anmälan görs via länk nedan:
Administrativa roller - utbildning och kurser | Medarbetarwebben (slu.se)

Information om kursen finns på länken:
Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd |
Medarbetarwebben

Sista anmälningsdag är måndag den 10 november.
Vid frågor mejla redovisning@slu.se

SLU Ekonomiavdelningen, Box 7086, 750 07 Uppsala
Org.nr 202100-2817
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/
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Information kring OH-beräkning vid ansökningar till SLF
SLF har uppmärksammat SLU på att avskrivningskostnader samt analys- och
konsultkostnader inte får ingå vid beräkning av ersättningsbar OH. I nuläget
framgår inte detta av ansökningsformuläret eller SLFs handbok, men beskedet som
ekonomiavdelningen fått vid kontakter med SLF är att detta gäller. SLF kommer
att förtydliga skrivningarna kring OH i kommande uppdateringar av
ansökningsformulär/handboken.
Det har också under hösten uppstått frågetecken kring vilken procentsats som ska
användas vid beräkningen av OH med anledning av formuleringar i SLF:s
handbok. Det besked SLU har fått av SLF är att i den ansökningsomgång som
pågår i höst, med deadline den 7 oktober (steg 2) kommer SLF att tillåta 33%
påslag på direkta kostnader (=25% av total budget) på de projekt som beviljas
medel. Vid ansökningar från och med 2022 kommer däremot 25% OH-påslag vara
det som gäller, vilket kommer förtydligas av SLF i samband med uppdateringen av
handboken som görs till årsskiftet.
Vid frågor mejla projektekonomi@slu.se

Nya villkor för Formasprojekt – krav på revisorsintyg i vissa fall
Forskningsrådet Formas har nyligen upprättat särskilda villkor för flerpartsprojekt.
Om Projektpart enligt beslutet får medel motsvarande tre (3) miljoner kronor eller
mer från Formas ska revisorsintyg från auktoriserad/godkänd revisor avseende
denna Projektpart bifogas den ekonomiska slutrapporten. Revisorsintyg ska även
bifogas rapport om Formas så särskilt begär. Kostnader för revisorsintyg utgör en
stödberättigande kostnad upp till 30 000 kronor. Revisorsintyg beställs av
upphandlad ramavtalsleverantör via Proceedo under Övriga tjänster/Revision och
certifiering. Avtalsbenämningen är Revisorstjänster för externfinansierade projekt.
Formas villkor för flerpartsprojekt finns här:
Särskilda villkor för flerpartsprojekt.pdf (formas.se)
Vid frågor mejla projektekonomi@slu.se
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