Veiledning til 685-prosjekter for Timeføring
685-prosjekt opprettes som hjelpeprosjekt for medarbeidere som skal føre timer i Maconomy på
ulike BOA-prosjekter. Ordningen var i utgangspunktet utviklet for midlertidig ansatt som skulle
jobbe på EU-prosjekter hvor det er krav om timeføring. De midlertidig ansatte skulle ved
rapportering til DBH regnes som BOA-ansatt. Det var derfor ikke ønskelig å ansett/lønne disse
personene i bevilgningsøkonomien (79-prosjekt). Løsningen ble da å ta i bruk hjelpeprosjekter (685projsekter). 685-prosjektene er klassifisert som BOA og inngår som en del av BOA porteføljen ved
rapportering.
Vi mottar en del spørsmål og henvendelse i forbindelse med opprettelse og oppfølging av 685prosjektene. Vi ser også at en del av prosjektene har store saldoer, så skal forsøke å komme med
noen anbefalinger og tips til hvordan dere kan følge opp disse prosjektene.
Link til rutinebeskrivelse for 685-prosjektene på innsida:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/685-prosjekter

1. Opprettelse av 685-prosjekt:
Eget skjema for opprettelse av prosjekt – se link til skjema i rutinebeskrivelsen.
Det opprettes ett 685-prosjekt pr. medarbeider.
NB! 685-prosjektene er kun hjelpeprosjekter som skal benyttes til lønnsbelastning fra Paga og
kreditering av timer fra Maconomy. Det vil si at hovedregelen for godskriving av timer til 79-prosjekt
ikke følges for medarbeidere som det benyttes 685-prosjekt på. Det bør være en viss varighet
(minimum 6 mnd.) for at det skal opprettes 685-prosjekt.
For midlertidig ansatt som har lønnsbelastning på 685-prosjekt må det også legges inn manuelt i
Maconomy at kreditering av timer skal gå til ett gitt 685-prosjekt. Hvis medarbeideren er tilgjengelig
i Maconomy ved opprettelse av 685-prosjektet vil den som oppretter 685-prosjektet også registrer
685-nummeret på medarbeideren i Maconomy. Når det er gjort, vil alle timer vedkommende fører i
Maconomy bli kreditert dette 685-prosjektet. Hvis det skjer endringer i lønnsbelastning for
medarbeideren er det viktig at dette meldes inn så Maconomy også blir oppdatert.

2. Kontroll – hvor posteres kreditering av timer for medarbeidere:
I medarbeiderlisten i Maconomy kan du som prosjektøkonom søke opp ansatte ved ditt
kostnadssted. I samme listen kan du også ved å skrive inn 685* i kolonne for avregningsprosjekt og
få opp alle medarbeiderne hvor det er registrert at kreditering av timer skal gå til 685-prosjekt. For
medarbeidere som IKKE er registrert med 685-prosjekt går kreditering av timer til
avregningsprosjektet (79-prosjektet).

For medarbeidere som får endret lønnsbelastning slik at lønnen ikke lenger belastes 685-prosjektet,
MÅ det meldes inn til kontakt@okavd.ntnu.no at opplysningen om 685-prosjekt skal slette på
medarbeideren i Maconomy. Det er ingen link mellom PAGA og Maconomy så vi er avhengig av at
det sendes inn melding når det er endringer i hvor kreditering av timene skal posteres.

3. Oppfølging av 685-prosjektene - månedlig
Det er laget en egen rapport i Bevisst for oppfølging og kontroll av 685-prosjektene. Denne
rapporten bør kjøres månedlig for å følge opp prosjektene og evt. avdekke feil så tidlig som mulig.
Rapporten finner du under Detaljrapporter (rapporten ligger i lista etter D13 rapporten). Kjør
rapporten for din enhet.

Rapporten viser en linje pr prosjekt og du kan velge å kun vise aktive prosjekter. De 5 første kolonne
gjelder i år – de neste 5 kolonne oppsummerer hittil i prosjektet, og siste kolonne viser saldo hittil i
prosjektet.

Aktive prosjekter uten bevegelse
Prosjekter med 0 i alle de 5 første kolonnene er prosjekter uten bevegelse i år. Det må da sjekkes om
dette er nyopprettet prosjekter eller om dette er prosjekt som burde vært avsluttet. Se punkt 5 for
avslutning av 685-prosjekt.

Kolonne - Resultat hittil i prosjektet/saldo:
Ved kreditering av timer tilsvarende stillingsandel skal det i teorien ikke være saldo på disse
prosjektene. Har du større saldo på prosjektet er det behov for å se nærmere på prosjektet for å
finne årsaken.

Kolonne - Andre poster hittil i prosjektet:
I denne kolonnen vises beløp for posteringer på konti som vi mener ikke skal benyttes på denne
prosjekttypen. Det betyr at beløp i denne kolonne må kontrolleres da det mest sannsynlig er
posteringer som ikke skal på denne prosjekt-typen eller det er benyttet feil konto. Korrigeres med
ompostering til riktig prosjekt/konto.

Kontrollere/sammenligne kolonnene for 9401 Kreditering av timer mot Lønnsbelastning:
Ved kreditering av timer tilsvarende stillingsandel skal posteringene på konto 9401 og
lønnsbelastningen utligne hverandre. Men da lønnsbelastningen viser eksakt lønnsbelastning for den
enkelte medarbeider, mens det ved timeføring i Maconomy benyttes gruppe pris kan det oppstå en
liten saldo. Det betyr at krediteringen av timekostnader som skjer på konto 9401 ikke vil tilsvare
nøyaktig lønnskostnaden selv om det er ført timer tilsvarende stillingsandelen. Dette avvik vil i løpet
av ett år ikke overstige 30.000.
Forskjeller mellom kolonne for 9401 og kolonnene for Lønn (art 5*) og eventuelt 9021 krever
undersøkelse.
NB: For medarbeidere som har mindre enn 100% belastning av lønn på 685-prosjektet skal det føres
timer for kun den andelen som belastes 685-prosjektet. (Årsverk utgjør 1628 timer)

Ulike feil som oppstår:
•

•

•

Kolonne for 9401 viser ingen beløp eller det er samme beløp som forrige periode
o sjekke om det er registrert 685-prosjekt på medarbeideren – se punkt 2. Hvis kreditering
av timene har gått til avregningsprosjekt istedenfor 685-prosjektet må dette korrigeres.
Se eget punkt for korrigering.
o Har medarbeideren ført timer, evt. ligger det timer som ikke er bokført? Her kan du
kjøre rapporten «Timerapport – ikke bokførte timer» som du finner under menypunktet
Rapporten i Maconomy. Det er også mulig å sjekke under menypunktet
Timeseddelstatus om vedkommende har ført timer.
Kolonne for 9401 viser mye høyere beløp enn hva som er belastet av Lønn
o Sjekke om det er endring i hvor lønnen belastes - sjekke mot PAGA – har det skjedd
endring i lønnsbelastningen? Hvis lønnsbelastningen er endret er det sannsynligvis
behov for å endre hvor kreditering av timene skal posteres.
o Er det ført korrekt antall timer på BOA prosjektene?
Kolonne for lønnsbelastning har ingen beløp eller det er samme beløp som forrige periode
o Sjekke mot PAGA – har det skjedd endring i lønnsbelastningen? Hvis lønnsbelastningen
er endret er det sannsynligvis behov for å endre hvor kreditering av timene skal
posteres.

Kolonne 9021
Ompostering av lønn må ses i sammenheng med kolonne for Lønn. Hvis det er ompostering av lønn
er det kun lønnskostnaden som skal posteres mot 685-prosjektet, eventuelle indirekte kostnader
skal ikke posteres på 685-prosjektet.

Avvik i saldo - korrigering
Avvik i saldo som skyldes differanse mellom «gruppepris» på timekostnadene og faktisk
lønnsbelastning, anbefales å korrigere ved å postere DB/CR på konto 9064 Egenfinansiering mellom
685-prosjekt og BOA-prosjektet (EU-prosjektet) det er jobbet på.

4. Kreditering av timer til «feil prosjekt» - Korrigering
Time kostnader kreditert avregningsprosjektet istedenfor 685-prosjekt korrigeres med en
ompostering på ADI-bilag med DB/CR på konto 9401 mellom prosjektene. ADI-bilaget må behandles
manuelt så anbefaler at det sendes til kontakt@okavd.ntnu.no med merknad om at saken skal til
BOA-gruppa for kontroll/godkjenning.

5. Avslutning av 685-prosjektet
685-prosjektet skal avsluttes så snart behovet opphører. Eget skjema for avslutning finnes på
innsida under «skjema økonomi», se også rutinebeskrivelse for 685-prosjekter. Stor saldo som
skyldes feil på 685-prosjektet skal korrigeres FØR skjema for avslutning sendes inn. Mindre saldo
(inntil kr 30.000) kan posteres i forbindelse med avslutning. Saldo ved avslutning av 685-projektet
posteres på konto 9303 Avslutning av bidragsprosjekt og inngår i samspillet mellom BOA og BFV.

