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OVERSIKT OVER HOVEDTREKKENE I STYRINGSDIALOGEN   
Statlige universiteter og høyskoler 2019 

 
Tidsfrist  Tema  Kilde  

Desember 2018 Mål, styringsparametere, tildelt  
budsjettramme for 2019 og andre føringer  
(Informasjon fra KD)   

Tildelingsbrev for 2019  

15. januar 2019  Institusjonene rapporterer kontantbeholdning i 
Norges Bank per 31. desember 2018 til DFØ 
(Direktoratet for økonomistyring)  
(Rapportering fra institusjonene)  

Eget brev om regnskap 2018 

10. februar 2019  Årsregnskap for 2019 til DBH  
(Rapportering fra institusjonene)  
 

Eget brev om regnskap 2018 

15. februar 2019 
  

Data til DBH (utenom regnskap og personaldata)1  
(Rapportering fra institusjonene)   
 

DBHs nettside  
  

15. mars 2019  Årsrapport (2018–2019) og ev. saker til 
etatsstyringsmøtet   
 (Rapportering fra institusjonene)   

Tildelingsbrev for 2018 og 2019  

1. april 2019 Rapportering til UNIT (CRISTIN) (Rapportering fra 
institusjonene)   

Nettsiden til UNIT  
  

Mai – juni 2019 Etatsstyringsmøter   
(Strategisk dialog mellom institusjon og KD)   

Tildelingsbrev for 2019 

 Juni 2019 Skriftlige tilbakemeldinger fra KD   Brev til institusjonene    
22. mai 2019 Saldobalanse per 1. tertial 2019 (sendes DBH) 

(Saldobalanse til DBH skal samsvare med P-rapport 
per april til DFØ) 
 

Eget brev fra departementet i 2019 

1. juni 2019 Regnskap per 1. tertial 2019 til DBH (Rapportering 
fra institusjonene)  

Eget brev fra departementet i 2019  

23. september 2019 Saldobalanse per 2. tertial 2019 (sendes DBH) 
(Saldobalanse til DBH skal samsvare med P-rapport 
per april til DFØ) 

Eget brev fra departementet i 2019 

1. oktober 2019 Regnskap per 2. tertial 2019 til DBH (Rapportering 
fra institusjonene)  

Eget brev fra departementet i 2019 

Oktober 2019 Mål, styringsparametere, kandidatmåltall og 
foreløpige budsjettrammer for 2020, dokumentasjon 
av finansieringssystemet  (Informasjon fra KD)   
 

Orientering om forslag til 
statsbudsjettet 2020 for universitet og 
høgskolar (Blått hefte)   

1. november  
2019 

Budsjettforslag for 2021   
(Forslag fra institusjonene til KD)    

Tildelingsbrev for 2019, jf. vedlegg:  
Veiledning for  
fremstilling av budsjettforslag for 2021 

1. november  
2019  

Personaldata til DBH  
(Rapportering fra institusjonene)  

DBHs nettside  

Desember 2019  Mål, styringsparametere, tildelt  
budsjettramme for 2020 og andre føringer   
(Informasjon fra KD)   

Tildelingsbrev for 2020 

 

                                                           
1 Se hele oversikten over tidsfrister på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 
http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/  

http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/
http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/

