
Eksempler på klassifisering og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 

Aktivitet Type Konkretisering i veilederen Relasjon til 
reglementet vist 
til i rundskriv  
F-07-13 

Relasjon til 
regnskapsregelverket 

Eksempler (ikke uttømmende liste) 

Bevilgnings
-finansiert 
aktivitet 

 

Bevilgning 
 

Med bevilgning forstås tildelinger fra departementer som blir stilt til 
disposisjon for institusjonen uten konkurranse. 
 
Bevilgning omfatter ikke departementers eller offentlige etaters kjøp av varer 
og tjenester til sitt eget formål [hvor det da vil foreligge et krav om 
motytelse]. 
 

Gjelder ikke, men 
er definert i 
reglementet for å 
avgrense 
bevilgning mot 
andre inntekter. 
 

Bevilging: 
Reguleres av SRS 10 
Inntektsføres og 
periodiseres innenfor 
den aktuelle 
budsjettermin (i de 
fleste tilfeller vil dette 
være innenfor 
regnskapsåret). 
Egne linjer i note 1 
Ubrukte midler 
avregnes som 
forpliktelse og 
presenteres i  note 15 
del 1.  Kontogrp. 39* 
 

• Tildelinger fra Kunnskapsdepartementet til 
statlige universiteter og høyskoler gjennom 
tildelingsbrev. 

• Tildelinger fra andre departementer 
• SAK-midler videreformidlet gjennom en annen 

institusjon 
• SAK-midler skal alltid klassifiseres som 

bevilgning ved den institusjonen der 
aktiviteten skjer, selv om midlene er overført 
via en koordinator (f.eks. UHR, UH-Nett Vest, 
universitet eller høyskole). SAK-midler skal 
regnskapsmessig håndteres som 
gjennomstrømningsmidler i koordinatoren sin 
balanse. 

• Tilsvarende gjelder for midler som tildeles via 
Norgesuniversitetet. 

• Tildelinger av budsjettmidler til nasjonale 
sentre skal klassifiseres som bevilgning ved 
den regnskapsførende institusjonen  
Andre spleiselag mellom institusjoner i UH-
sektoren (f.eks. UH-Nett vest, TeknoVest, 
Senter for konkurranserett) skal klassifiseres 
som bevilgning ved den regnskapsførende 
institusjonen 
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Bidrags-
finansiert 
aktivitet 

 

Tilskudd fra 
statlige etater  
 
Tilskudd fra NFR 
 
Tilskudd fra EU 
 
Tilskudd fra 
andre nasjonale 
og internasjonale 
finansierings-
kilder 
 

Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter 
støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder til sine egne 
aktiviteter, uten at det foreligger krav om motytelse fra institusjonen når 
avtale om støtte inngås. Ved bidragsfinansiert aktivitet vil det normalt 
foreligge en søknad fra bidragsmottaker, og det er primært bidragsmottaker 
selv som nyter godt av bidraget, men bidragsfinansiert aktivitet kan også 
være tildelt etter konkurranse.Bidragsfinansiert aktivitet skal alltid ha faglig 
interesse og bokføres i egne prosjektregnskap for hver enkelt aktivitet det 
gis tilskudd til. 

All bidragsfinansiert aktivitet, jf. reglementet punkt 2.2 bokstav a, skal 
organiseres som prosjekter, og det skal utarbeides egne avtaler, periodiserte 
budsjett og regnskap for disse. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og 
indirekte kostnader, og ellers ta høyde for bidragsyters spesifikke krav til 
opplysninger om budsjettering og regnskapsførsel.  

Kravene om avtaleinngåelse gjelder ikke midler stilt til rådighet som gave 
eller gjennom tilskuddbrev fra offentlig myndigheter, men institusjonen må 
likevel kunne redegjøre for bruken av disse midlene, og ellers ta høyde for 
bidragsyters spesifikke krav til dokumentasjon. 

Tilskudd som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som 
bidrag  kan i de fleste tilfeller klassifiseres og behandles som gave. Dette vil 
gjelde tilskudd av mindre omfang der det ikke foreligger en transaksjon, 
men der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere den formelle 
dokumentasjonen som kreves for bidragsfinansiert aktivitet. Klassifiseringen 
må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

En transaksjon forutsetter i tillegg til en ytelse (betaling) at risiko og kontroll 
over en eiendel (motytelsen) overføres fra institusjonen til oppdragsgiveren. 
En transaksjon innebærer altså at det må foreligge både en ytelse og en 
motytelse. Se ellers nærmere omtale under oppdragsfinansiert aktivitet. 

 

Skal følge 
reglementet 
 

Reguleres av SRS 10 og 
SRS 11 
 
Bidrag inntektsføres 
etter prinsippet om 
motsatt sammenstilling 
 
Tilskudd fra statlige 
etater spesifiseres i 
eget avsnitt  i note 1 
 
Andre tilskudd 
spesifiseres i eget 
avsnitt i note 1 
 
Ubrukte tilskudd 
spesifiseres i note 15 
del 2 
 
Tilskudd inntektsføres 
i kontogrp. 34* 
 

• Tilskudd fra Norges Forskningsråd (NFR) 
• Tilskudd og overføringer fra NFR som 

overføres via statlige og private 
finansieringskilder 

• Tilskudd fra regionale forskningsfond 
• Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer  
• Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale 

etater 
• Tilskudd fra enheter, foretak og 

privatpersoner (uten at det foreligger krav om 
motytelse når avtale om støtte inngås) 

• Midler fra EUs rammeprogrammer 
• Andre inntekter fra EU (uten at det foreligger 

krav om motytelse når avtale om støtte 
inngås) 

• Utenlandske finansieringskilder (utenom EU, 
uten at det foreligger krav om motytelse når 
avtale om støtte inngås) 

• Hvis institusjonen får et bidrag for å tilby et 
EVU-kurs og bidragsyter ikke krever kontroll 
over hvem som tas opp på kurset/studiet, så 
vil det som regel være bidragsfinansiert 
aktivitet. 

• Tilskudd og overføringer fra NFR som 
overføres via statlige og private 
finansieringskilder skal klassifiseres som 
finansieringskilde NFR i DBH og 
regnskapsmalen 

• Tilskudd og overføringer fra regionale 
forskningsfond som overføres via statlige og 
private finansieringskilder skal klassifiseres 
som finansieringskilde RFF i DBH og 
regnskapsmalen 

• Tilskudd og overføringer fra EU’s 
rammeprogrammer som overføres via statlige 
og private finansieringskilder både i innland 
og utland, skal klassifiseres som 
finansieringskilde EU’s rammeprogram, i 
DBH og i regnskapsmalen 
Tilskudd og overføringer som klassifiseres 
som bidragsfinansiert aktivitet skal 
inntektsføres ved den institusjonen hvor 
aktiviteten skjer.  
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Oppdrags-
finansiert 
aktivitet 

Oppdrags-
inntekter 

Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot 
betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et kav om 
motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås. 

Med motytelse menes at risiko og kontroll over en eiendel overføres fra 
institusjonen til motparten(e) i avtaleforholdet, med andre ord at det 
foreligger en transaksjon mellom partene i avtaleforholdet. Med risiko 
menes i denne sammenhengen eiendelens gevinst- eller tapspotensial, og 
med kontroll menes beslutningsmyndighet og råderett over eiendelen.  

Alle oppdragsfinansierte aktiviteter, jf. reglementets punkt 2.2 bokstavene a 
og b, skal organiseres som prosjekter, og det skal utarbeides egne avtaler, 
periodiserte prosjektbudsjett og -regnskap for disse. Budsjett og regnskap 
skal vise alle direkte og indirekte kostnader, og ellers ta høyde for 
oppdragsgivers spesifikke krav til budsjettering og rapportering. 

For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og 
indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og institusjonen skal 
kunne dokumentere dette jf. reglementets punkt 2.2 bokstav b. I tillegg skal 
det beregnes en rimelig fortjeneste på oppdraget, jfr. EØS- regelverket som 
skal hindre ulovlig konkurransevridende offentlig støtte. 

Det går ikke et entydig skille mellom oppdragsfinansiert aktivitet og salg 
(oppdragsfinansiert aktivitet er iht. definisjonen å betrakte som en 
underkategori av salg), og klassifiseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

For å vurdere art og omfang i klassifiseringen, kan valg av organisering og 
krav til dokumentasjon benyttes. Oppdragsfinansiert aktivitet skal alltid ha 
faglig interesse og bokføres i egne prosjektregnskap for hvert oppdrag.  
Salgstransaksjoner skal være dokumentert i henhold til økonomiregelverket, 
jf. også § 5-1 i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring. 

Skal følge 
reglementet 

Reguleres av SRS 9 
Inntektsføres etter 
aktivitet 
Egen gruppe i note 1 
Spesifiseres nærmere  i 
note 16 
Kan generere 
overskudd/underskud
d 
Kontogrp. 30*-32* 

• Oppdragsforskning når det foreligger et krav 
om motytelse fra institusjonen når 
avtale/kontrakt inngås (når oppdragsgiver får 
full råderett over resultatene) 

• Analyseoppdrag og konsulentoppdrag 
• Kurs når art og omfang tilsier at det ikke er 

ordinær salgsvirksomhet, for eksempel et 
samlet kjøp av EVU-kurs der oppdragsgiver 
bestemmer hvem som skal delta. 

• Hvis en eller flere oppdragsgivere for en 
samlet sum kjøper et EVU-kurs for et vist 
antall deltakere og oppdragsgiverne 
bestemmer hvem som skal delta så vil det 
være oppdragsfinansiert aktivitet. 
 

Side 3 av 4 

 



 
Andre 
inntekter 

Salgsinntekter Aktivitet som etter sin art og omfang ikke naturlig kan klassifiseres som 
oppdragsfinansiert aktivitet kan i de fleste tilfeller klassifiseres som salg. 
Dette vil gjelde aktiviteter av mindre omfang der det forekommer 
transaksjoner, men der det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å etablere 
den formelle dokumentasjonen som kreves for oppdragsfinansiert aktivitet. 
 
For salg skal kunden(e) dekke alle direkte og indirekte kostnader som 
aktiviteten fører med seg og det skal beregnes en rimelig fortjeneste, jfr. 
EØS- regelverket som skal hindre ulovlig konkurransevridende offentlig 
støtte. 
 
 

Omfattes ikke av 
reglementet men 
er omtalt i 
veilederen. 
 
Bør følge 
dokumentasjons-
kravene i 
økonomiregelverk
et, jf. også forskrift 
om bokføring 

Salgsinntekter: 
Reguleres av SRS 9 
Fakturert inntekt 
Egne linjer i note 1 
Inngår i avregning og 
note 15 del 1. 
Kontogrp. 30-32 og 36 

• Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og 
maskiner 

• Leieinntekter 
• Laboratorietjenester 
• Kurs av mindre omfang 
• Egenbetaling fra studenter (herunder etter- og 

videreutdanning) 
• I tilfeller hvor institusjonen tilbyr EVU-kurs 

hvor det er fri påmelding og det er 
enkeltstudenter som betaler deltakeravgift, vil 
dette klassifiseres som salgsinntekter  

• Konferanseavgift 
• Pasientinntekter 
• Salg av kopiering 
• Honorarer fra foredragsvirksomhet 
• Alt annet salg av varer og tjenester 

 
Gaver Med gave forstås midler som tilflyter institusjonen i den hensikt å styrke den 

økonomisk. Det må ikke være bindinger på gaven slik at den anses som 
betaling for en ytelse til giveren. 

Gaver må dokumenteres i samsvar med de krav giveren stiller til bruk av 
midlene. 

 

Omfattes ikke av 
reglementet men 
er omtalt i 
veilederen. 

Gaver og 
gaveforsterkninger 
resultatføres i takt med 
kostnadene (motsatt 
sammenstilling) og 
spesifiseres i eget 
avsnitt i note 1. 

• Gaver og gaveforsterkningsmidler. Se for 
øvrig egne retningslinjer for 
gaveforsterkningsmidler. 

• Mindre gaver (under kr. 30 000) resultatføres 
når de mottas (jf. prinsippnote til 
oppgjørspakke). 
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