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Reglement for statlige universiteter og høyskolers oppbygging og 
anvendelse av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) 

 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt reglement for statlige universiteter og høyskolers 
oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger (avsetninger).  
 
A. Virkeområde 
Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og trer i kraft 1. januar 2021. 
 
Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes 
adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 
fra ett budsjettår til et annet. Ubenyttede bevilgninger betegnes som avsetninger. 
Avsetningene skal spesifiseres i note til regnskapet. Reglementet setter en øvre grense for 
hvor store avsetningene kan være per 31.desember i regnskapsåret.  
 
B. Retningslinjer for avsetninger fra bevilgningsfinansiert aktivitet 
Avsetningene deles inn i to hovedkategorier: 
 
- Avsetninger til investeringer 
- Avsetninger til andre formål 
 
Regnskapsmessige definisjoner er beskrevet i vedlegg. 
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Side 2 
 

Avsetninger til investeringer 
Med investeringer menes anskaffelser av anleggsmidler (eiendeler) som skal balanseføres i 
henhold til de statlige regnskapsstandardene. Avsetninger til vedlikehold av eiendom for de 
selvforvaltende institusjonene regnes også som avsetninger til investeringer. 
 
Det er ingen øvre grense for hvor mye institusjonen kan avsette til investeringer. Dersom 
institusjonen ønsker å avsette midler til fremtidige investeringer, må det dokumenteres hva 
det skal investeres i, hvilket år det er planlagt å gjennomføre investeringen og hvilket beløp 
som er avsatt til den konkrete investeringen.  
 
Avsetninger til andre formål 
Med avsetninger til andre formål menes avsetninger av  bevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet som ikke er avsetninger til investeringer.  
 
Avsetninger til andre formål skal ikke overstige 5 % av bevilgningene gitt i tildelingsbrev fra 
Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret.  
 
C. Styrets ansvar 
Styret har ansvaret for at aktiviteten ved institusjonen gjennomføres innenfor de finansielle 
rammer og målsetninger som er gitt i tildelingsbrev eller på annen måte fra departementet.  
 
Styret skal beslutte hvor mye som skal avsettes til fremtidige investeringer i forbindelse med 
fastsettelse av institusjonens årsregnskap. Beslutningen skal dokumenteres i form av en  
investeringsplan som spesifiserer hva det skal investeres i, hvilket år det er planlagt å 
gjennomføre investeringen og hvilket beløp som er avsatt til den konkrete investeringen. 
 
D. Rapportering 
Institusjonene skal rapportere størrelsen på avsetningene i regnskapet ved tertial- og 
årsavslutning. I regnskapet skal det fremgå hvor store avsetninger institusjonene har gjort til 
investeringer og til andre formål. 
 
I årsrapporten skal institusjonene kort omtale årsakene til avsetningene og om størrelsen på 
avsetningene har påvirket måloppnåelsen. Institusjonene skal i ledelseskommentarene til 
regnskapet kommentere størrelsen på avsetningene, og hva avsetningene planlegges brukt 
til. Dette gjelder både avsetninger til investeringer og avsetninger til andre formål.  
 
Hvis institusjonen har avsetninger til andre formål på mer enn 5 % av bevilgningene fra 
Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret skal avsetningene utover 
maksimalgrensen tilbakeføres statskassen. Institusjoner som har avsetninger som overstiger 
5 % skal uoppfordret redegjøre for dette i brev til Kunnskapsdepartementet. 
Kunnskapsdepartementet kan i samråd med Finansdepartementet i særskilte tilfeller innvilge 
søknad om høyere avsetninger.  
 
 



 

 

Side 3 
 

E. Overgangsordning i 2021 
For 2021 gjelder en overgangsordning der institusjoner som har avsetninger til andre formål 
utover maksimalgrensen skal redegjøre for årsakene til dette i brev til 
Kunnskapsdepartementet. Departementet tar deretter stilling til eventuelle budsjettmessige 
konsekvenser. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Børve (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Peter Olgyai 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 4 
 

VEDLEGG – Regnskapsmessige definisjoner 

Avsetninger av bevilgningsfinansiert aktivitet fra Kunnskapsdepartementet 

Avsetninger av bevilgningsfinansiert aktivitet fra Kunnskapsdepartementet skal fremgå på 
egne linjer  i note 15 til årsregnskapet pr. 31. desember i regnskapsåret. Mer- eller 
mindreforbruk fra avsluttede bidragsprosjekter skal også klassifiseres som avsetning fra 
bevilgningsfinansiert aktivitet og presenteres i note 15 del I. 

Avsetninger i avsnittet "Andre departementer" i note 15 del I og del III skal ikke tas med når 
institusjonene vurderer størrelsen på avsetningene i henhold til dette reglementet. 

 

Avsetninger til investeringer 

Med investeringer menes anskaffelser av anleggsmidler (eiendeler) som skal balanseføres i 
henhold til SRS17 Anleggsmidler.  

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med 
varige eiendeler menes eiendeler med utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelige 
eiendeler forstås eiendeler eller grupper av eiendeler med anskaffelseskost på 50 000 kroner 
eller mer. Anleggsmidler omfatter fysiske eiendeler som bygninger og utstyr og immaterielle 
eiendeler som programvare eller lignende. Planlagte påkostninger av leide lokaler som skal 
dekkes av institusjonenes bevilgning fra Kunnskapsdepartementet regnes også som 
avsetninger til investeringer. Avsetninger til vedlikehold av eiendom for de selvforvaltende 
institusjonene regnes også som avsetninger til investeringer. 

Avsetninger til investeringer fremgår på egne linjer i note 15. 

 

Avsetninger til andre formål 

Med avsetninger til andre formål menes avsetninger av bevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet som ikke er avsetninger til investeringer.  
 
Avsetninger til andre formål skal ikke overstige 5 % av bevilgningene gitt i tildelingsbrev fra  
Kunnskapsdepartementet per 31. desember i regnskapsåret. Avsetninger til andre formål 
fremgår på egne linjer i note 15. 
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