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Universitetsdirektören

Beslut om fast procentsats för centralt INDI-uttag 2020
Bakgrund
Under 2018 beslutade universitetsdirektören om att det endast ska finnas en central
nivå för INDI- universitetsgemensamma funktioner- (dnr 1-720/2018).
Konsistoriet fastställde i oktober 2019 budgetram för de universitetsgemensamma
funktionerna till 665,9 mnkr för 2020, se sid 8 Konsistoriets beslut 2020.
Fast procentsats för utbildning respektive forskning
Den fasta procentsatsen är beräknad på prognosen av 2020 års totala kostnader för
lön och drift på Kl med reducering för kostnader som inte ingår, enligt instruktion se
Beräkning av underlag för indirekta kostnader 2019. Till denna beräkning ska även
reducering göras för VFU.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställs den centrala INDIprocentsatsen till 38,1 (36,3). Stor del av ökningen relateras till att
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, undantas för INDI-uttag. För forskning och
utbildning på forskarnivå fastställs procentsatsen till 15,0 (14,6). Större delen av
ökningen härleds till forskningens andel av de ökade universitetsgemensamma
kostnaderna.
U ni versitetstand vården
Det är beslutat att Universitetstandvården ska betala faktisk hyra och faktiska
indirekta kostnader, se beslut dnr 1-232/2015.
Faktiskt belopp för universitetsgemensamma kostnader fastställs till 5 000 tkr
(5 268 tkr) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 1 540 tkr (1 410 tkr)
för forskning och utbildning på forskarnivå för 2019.
Avstämning och uppföljning
Uppföljning av det centrala INDI-uttaget görs årligen. Ackumulerat överskott på mer
än 2 procent av årets fastställda centrala INDI-ramar, ska återföras till
institutionerna. Om det uppstår motsvarande ackumulerat underskott, mer än 2
procent, det vill säga att central INDI inte täcks av uttaget, debiteras underskottet
institutionerna.
Beslut
Efter föredragning av planeringsdirektören fastställer universitetsdirektören ovan
procentsatser för det centrala INDI-uttaget för utbildning respektive forskning samt
ovan belopp för faktiska indirekta kostnader för universitetstandvården.

Un

~;,::!,~

0~»'3~
Ingrid Palmer

Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77 STOCKHOLM

Handläggare
Planeringsdirektör
Ingrid Palmer

Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 86566, dir

Fax
Org. Nummer 202100 2973

08-320433

E-post
lngrid.palmer@ki.se
Webb
ki.se

