Policydokument angående hantering av OH vid Svenska institutet i Athen
Vid administration av externa anslag av universitet, högskola eller annan vetenskaplig
institution tas normalt sett en avgift ut för hanteringen av medlen, vilken kallas OH
(overhead), indirekta kostnader eller omkostnadspåslag. Denna summa förväntas täcka de
kostnader som uppkommer hos medelsförvaltaren i hantering av pengarna, t.ex.
administration av löneutbetalningar och olika former av forskningsinfrastrukturellt stöd
(kontorsplats, biblioteksresurser, internet, kopiering).
Alla forskare som önskar förlägga externa medel vid SIA måste kontrollera om
finansiären ger OH på de medel som söks och i så fall vilken procent samt ansöka om
densamma.
Alla forskningsfinansiärer beviljar dock inte OH, vilket resulterar i olika kategorier av OHprocent för SIAs räkning.
Vetenskapsrådet (VR). Förslag SIA: 30%
SIA är godkänd som förvaltare av VR-medel och VR ger den OH som förvaltaren kräver.
Den som innehar VR-medel anställs vid SIA och får sin lön utbetald via institutet. Dessutom
ska institutet erbjuda arbetsplats, biblioteksresurser och kontorsinfrastruktur (kopiering,
internet, porto).
Riksbankens Jubileumsfond. Schablontillägg
SIA är godkänd som förvaltare av RJ-medel och om medel erhålles lägger RJ till ett bidrag
på de lönemedel som söks i relation till dessas storlek. Den som innehar RJ-medel anställs
vid SIA och får sin lön utbetald via institutet. Dessutom ska institutet erbjuda arbetsplats,
biblioteksresurser och kontorsinfrastruktur (kopiering, internet, porto).
Övriga finansiärer som ger OH på forskningsmedel
Sökande förväntas söka den OH som finansiären tillåter alternativt 30% om ingen specifik
siffra anges. Denna form av forskningsmedel består i princip aldrig av lönemedel och det
är framför allt en fråga om att finansiären inte betalar ut direkt till en privatperson utan
medlen ska administreras av en institution. Om medlen ska gå till många små
delutbetalningar såsom materiel, bokinköp etc. förväntas forskaren själv sköta detta så
att inte kansliet eller SIA belastas med fakturahanteringen.
Övriga finansiärer som inte ger OH på forskningsmedel
Dessa medel är normalt sett smärre summor. Också här ska delbetalningar och fakturor
hanteras av forskaren själv.

