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2 Kunnskapsdepartementet 

• Hovedregler for klassifisering 

• Tre eksempler på klassifisering 

• Eksempel på regnskapsføring 

Klassifisering og regnskapsføring 
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Hovedregler for klassifisering 

 

• Bevilgninger og bevilgningsfinansiert aktivitet 

 

– Med bevilgning forstås det beløp Stortinget stiller til 
disposisjon for en statsinstitusjon for at institusjonen 
skal utføre sitt statsoppdrag.  
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Hovedregler for klassifisering 

• Bevilgninger og bevilgningsfinansiert aktivitet 

 
– Et bevilgningsvedtak innebærer  en rett og plikt til å 

utføre statsoppdraget i samsvar med Stortingets 
vedtak og forutsetninger, og gjelder for et bestemt år.  

– Tildelinger fra andre departementers budsjett som blir 
stilt til disposisjon for en institusjon uten konkurranse 
som et ledd i vedkommende departements 
statsoppdrag er å regne som bevilgning. 
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Hovedregler for klassifisering 

• Bidragsfinansiert aktivitet 

 
– Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor 

institusjonen henter støtte fra nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder til egne aktiviteter 
uten at avtaleforholdet er gjensidig bebyrdende (uten 
krav om motytelse når avtale om støtte inngås) 
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Hovedregler for klassifisering 

• Bidragsfinansiert aktivitet 
 

– Bidragsfinansiert aktivitet regnes som et forpliktende 
samarbeid mellom institusjonen og andre selvstendige 
virksomheter 

– Det stilles krav om prosjektorganisering og det skal 
foreligge en skriftlig avtale med den som yter bidrag  

– Det stilles også krav til forvaltningen av 
bidragsfinansiert aktivitet i vårt regelverk  
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Hovedregler for klassifisering 

• Oppdragsfinansiert aktivitet 

 
– Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter 

som institusjonen utfører mot vederlag fra ekstern(e) 
oppdragsgiver(e), og der avtaleforholdet er gjensidig 
bebyrdende med krav om spesifisert motytelse fra 
institusjonen på tidspunktet for avtale- eller 
kontraktsinngåelse  
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Hovedregler for klassifisering 

• Oppdragsfinansiert aktivitet 

 
– Med motytelse forstås levering av varer og tjenester 

mot vederlag (betaling) 

– Oppdragsgiver skal normalt ha full råderett over 
motytelsen fra institusjonen 

– Dette innebærer at det foreligger en transaksjon der 
risiko og kontroll over resultatet overføres fra 
institusjonen til oppdragsgiveren 
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Regnskapsføring av feriepenger 

• Problemstilling: En statsansatt går fra en 

statsinstitusjon til en annen statsinstitusjon 

 

– DFØ-modell:  

• Avgivende institusjon debiterer balansekontoene 
294 og 278 og krediterer  balansekonto 216 

 

• Mottakkende institusjon debiterer balansekonto 
216 og krediterer  balansekontoene 294 og 278  

 

– Bivirkning: 

• Inkongruens 
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Regnskapsføring av feriepenger 

• Problemstilling: En statsansatt går fra en 

statsinstitusjon til en annen statsinstitusjon 

 

– HiTe – modell: 

• Korrigeringen av konto 216 gjennomføres via 
resultatkonto 5081 Påløpte feriepenger og 
resultatkonto 5411 Arbeidsgiveravgift på påløpte 
feriepenger i det året overgangen finner sted og 
året etterpå 

 

– Fordel: 

• Kongruens mellom avregningen i resultatet og 
endringen i avsetningene i balansen 
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Regnskapsføring av feriepenger 

• Problemstilling: En statsansatt går fra en 
statsinstitusjon til en annen statsinstitusjon 

 

• Løsning: 

– DFØs modell 

 

• Virkning for UH-sektoren: 

– Det må legges inn en korreksjonslinje i note 15 som 
eliminerer virkningen av inkongruensen om modellen 
fører med seg 
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Eksempler på klassifisering I 

• Prosjekter med både offentlig og privat 
finansiering 

 

• Bakgrunn: 

– HiX har inngått en samarbeid med Sintef hvor 
prosjektet får 11,2 mill fra NFR og 2,8 mill fra privat 
næringsliv. HiX er prosjektdeltaker (omtalt i 
kontrakten) i prosjektet som administreres av Sintef. 

• Spørsmål:  

– Kan HiX anse hele sin andel å komme fra NFR, altså 
inntektsføre alt som tilskudd fra NFR?  
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Eksempler på klassifisering II 

• Senter for <   >forskning 

 

• Bakgrunn: 

 

– Senteret er opprette foreløpig for en femårsperiode 

– Aktørene er kommunen og universitetet 

– Senteret er knyttet til universitetet 

– I tillegg til midler fra de to aktørene (kommunen og 
universitetet) får senteret finansiell støtte fra et fond 
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Eksempler på klassifisering II 

• Senter for <   >forskning 

 

• Spørsmål: 

– Hvordan skal de ulike bidragene klassifiseres og kan 
senteret håndteres som et prosjekt? 

• Svar: 

– Vi har ikke merknader til at midlene fra fondet skal 
klassifiseres som bidrag 

– Vi har heller ingen merknader til at midlene 
universitetet selv skyter inn klassifiseres som 
bevilgning 

– Vi mener at midlene som kommunen tildeler må 
klassifiseres som bidrag 

– Vi synes det er naturlig å organisere senteret som et 
prosjekt 
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Eksempler på klassifisering III 

• UH-nett Vest 

 

• Bakgrunn: 

– UH-nett Vest er et formelt nettverkssamarbeid mellom 
fem institusjoner i sektoren: UiB, HiB, HiSF, HiVo og HSH 

– Inntektene til nettverket kommer fra de fem 
institusjonene og fra SAK-midler fra KD 

 

• Spørsmål: 

– Hvordan skal denne virksomheten regnskapsføres ved 
UiB? 

– Hvordan skal SAK-midler som videreføres til andre 
institusjoner regnskapsføres der? 

– Grunnbevilgning eller BOA? 
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Eksempler på klassifisering III 

• UH-nett Vest 

 

• Merknader fra KD: 

– Grunnleggende at inntekter og kostnader skal 
resultatføres hos sluttbrukeren 

– Regnskapsføringen må innrettes slik at bevilgninger 
ikke dobbeltføres 

– Regnskapsføring må innrettes slik at man unngår 
oppblåsing av inntekter og kostnader 


