
 

 

 

Timepris 

Føring av personalkostnader og indirekte kostnader for tilskuddsordninger1 i regi av 

sektor for næring, innovasjon og kompetanse (NIK) i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Virksomhetene kan budsjettere personalkostnader og sosiale kostnader for sitt arbeid under ett, ut fra en 
beregnet timesats. Timesatsen for den prosjektansatte beregnes med utgangspunkt i avtalt og reell årslønn for 
prosjektperioden. Lønnen skal i sluttrapporten være dokumentert2. Timesatsen skal dekke de direkte 
personalkostnadene og de indirekte kostnadene som er definert under.  

I kostnadsoverslag kan det beregnes en maks timepris for alle prosjektansatte, er det flere prosjektansatte skal 
timeprisen regnes for hver enkelt. Maks timepris settes for 2021 til kr 1100 (dekker kostnader beskrevet i 
beregningen nedenfor).  

Det forventes at avviket fra budsjettert timepris ikke overstiger 10% fra faktisk timesats. 

Utbetaling skjer på grunnlag av virksomhetens reelle årsutgift for hver enkelt av prosjektets deltakere, 
begrenset oppad til kr 1100 timen. Dokumentasjon skal legges ved sluttrapport. 

Slik beregner du som søker satser for tilskuddsordninger i regi av sektor for næring, innovasjon og kompetanse 

(NIK) i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Timeprisen i 2021 beregnes på følgende måte: 

Timepris = Avtalefestet årslønn x 0,83 promille 

Promillesatsen gir en timepris som dekker: 

Direkte personalkostnader:  

▪ Lønn 
▪ Pensjonsinnskudd 
▪ Arbeidsgiveravgift 
▪ Ansattforsikringer 
▪ Velferdskostnader 

 

 
1 Egne regler for ulike tilskuddsordninger kan forekomme 
2 For tilskudd over 200.000 kroner skal prosjektregnskap være godkjent av revisor, alternativt godkjent av 
autorisert regneskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig 
3 Inkluderer ikke utstyr, tjenester o.l. som er bestilt eller utløst direkte av prosjektet 

Indirekte kostnader:  

▪ Andel husleie og strøm 
▪ Kontorer/arbeidslokaler 
▪ PC, mobil og kontorutstyr 
▪ Administrative støttefunksjoner: 

HR, HMS, regnskap, revisjon 
▪ Spesielle infrastrukturkostnader3



Vestfold og Telemark fylkeskommune dekker inntil 1695 timer pr. år (netto årsverk). 

Det forutsettes at tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune benyttes innenfor de rammer og tariffer 
som gjelder for lønns- og arbeidsvilkår regionalt og nasjonalt (bla. arbeidsmiljøloven). 


