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Økonomioppfølging 
__________________________________________________________________________________ 

En kort innføring i begreper som brukes i økonomioppfølgingen: 

Budsjett og regnskap 
Budsjettet er planen som vi legger for året. Der legger vi inn alle aktiviteter vi planlegger å 

gjennomføre og hvor mye penger vi tror de forskjellige aktivitetene vil koste. I løpet av året 

utarbeider vi prognose basert på avvik eller endringer i planen. 

Regnskapet er gjennomføringen av planen. Regnskapsrapportene viser hvor mye vi faktisk har brukt 

på de planlagte aktivitetene i løpet av året.   

Koder  
Regnskapet til Universitetet i Oslo består av flere variabler som hjelper med å skille virksomheten. 

Det kan være greit å vite om disse: 

Stedkode: Hvert institutt har en egen hovedstedkode, IKOS sin er 143200. Man kan også ha 

understedkoder som skiller avdelinger. På IKOS har vi 6 faggrupper med respektive understedkoder. 

Prosjektkode: All virksomhet er delt opp i prosjektkoder. Basisvirksomheten ved et institutt, dvs. 

undervisning og forskning som er finansiert fra hovedfordelingen fra Universitetet, har prosjektkode 

0. Noen interne satsninger har egne prosjektkoder. Alle prosjekter som har ekstern finansiering har 

en egen prosjektkode mellom 120000 og 699999.  

Tiltakskode: Budsjettet til IKOS basisvirsomhet blir delt opp i aktiviteter ved hjelp av tiltakskoder. Her 

kan vi skille mellom aktiviteter til forskning, aktiviteter til undervisning og studiekvalitet og annen 

faglig aktivitet. 

Artskode: Instituttets formelle budsjett og regnskap føres etter artskontoplanen. Artskoder beskriver 

hvilken type inntekt eller kostnad som er brukt. Alle arter som begynner med 3 er inntektsarter, arter 

som begynner med 4-8 er kostnadsarter. Når det gjelder arter skiller vi mellom lønnsutgifter, reiser 

og overnatting, bøker/faglitteratur osv. uten hensyn til hvilken aktivitet de er knyttet til. 

Finansieringsmodell  
HF bruker en finansieringsmodell til å viderefordele rammen fra UiO til instituttene. Denne modellen 

består per i dag av følgende komponenter: 

Studieplasser: Hvert institutt får tildelt et antall studieplasser på hvert fagområde. Det er ulike satser 

for uttelling basert på type fag. Utgjør ca. 40% av rammen. 

Rekrutteringsstillinger: Hvert institutt får tildelt midler til lønn og drift til sine stipendiater og 

post.doc. Utgjør ca. 16% av rammen. 

Studiepoeng: Hvert institutt får tildelt midler på bakgrunn av antall studiepoeng. Utgjør ca. 20% av 

rammen. 
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Publiseringspoeng: Det registreres publiseringspoeng ut fra hvor mye og hva de ansatte publiserer i 

tellende kanaler. Hvert institutt får tildelt midler på bakgrunn av antall publiseringspoeng de tre 

foregående år. For 2017 tildeles midler basert på gjennomsnittet av opptjente publiseringspoeng i 

perioden 2013-22015. Utgjør ca. 4% av rammen. 

Doktorgrader: Hvert institutt får tildelt midler på bakgrunn av antall doktorgrader som ble avlagt i 

foregående år. Instituttet får mer midler for stipendiater som gjennomfører på normert tid. 

Øremerkede midler: Det gis midler til spesielle satsinger. Småforskmidler er et eksempel på 

øremerkede midler. 

Eksternt finansierte prosjekter (EFP)  
Eksternt finansierte prosjekter basisøkonomien til et institutt. Faktorene som påvirker er som følger: 

Overhead: Overheaden skal dekke indirekte kostnader i prosjektet, som administrasjon, kontorhold, 
husleie, strøm, infrastruktur, telefon osv. Overheaden beregnes som et prosentpåslag på alle 
lønnskostnader på et prosjekt.   

Rundsum er NFRs måte å tildele midler til stillinger i prosjekter. Rundsummen er en fast sats 

som instituttet får per årsverk. Denne justeres årlig. Overheaden instituttet får på prosjekter 

finansiert av NFR er differansen mellom rundsummen og lønnskostnaden for den ansatte. 

Når lønnskostanadene er høye kan instituttet få en negativ overhead, og da må instituttet 

bidra med en egenandel som finansieres av basisbevilgningen. 

Frikjøp: Når en ansatt blir frikjøpt fra sin arbeidstid på basisvirksomheten for å jobbe på et eksternt 
finansiert prosjekt utgjør det en kostnad for instituttet. Man opererer med to typer frikjøp.  Internt 
frikjøp og eksternt frikjøp.  

Internt frikjøp viser hvor stor andel av arbeidstiden en ansatt bruker på et prosjekt, og som 

finansieres av IKOS. Interne frikjøp dekkes av basisbevilgningen og er en kostnad for 

basisvirksomheten. 

Eksternt frikjøp viser hvor mye en ansatt blir frikjøpt fra sin stilling ved instituttet 

(basisvirksomheten) for å jobbe på prosjektet. Den ansatte frikjøpes fra en prosentandels av 

hele stillingen sin (forskningstid og undervisning). Dette skal prosjektet betale for. Derfor er 

dette en kostnad for prosjekt og en inntekt for basis. Eksterne frikjøp sakl ikke overstige 50% 

av stillingen, og det er ikke mulig å frikjøpes kun fra undervisningen 

Egenandel: Betales fra basisvirksomheten til et eksternfinansiert prosjekt. Det er to typer egenandel. 

Det ene er det som gjelder internt frikjøp og er nevnt ovenfor. I tillegg stiller noen ganger  den 

eksterne finansiøren  betingelser for sitt tilsagn, for eksempel at institusjonen (her: UiO/HF) stiller 

med egenandel eller at instituttet må gå inn med eget bidrag. 

Nettobidrag: Nettobidraget er inntekten instituttet får fra et eksternt finansiert prosjekt, og er 

summen av inntekter for frikjøp og overhead, med fratrekk for egenandel.  

Prosjektavslutninger: Ved avslutninger av eksternfinansierte prosjekt vil det være enten et 

overskudd eller et underskudd. Ved overskudd vil finansiør som regel inndra midler. Ved underskudd 

må basisvirksomheten dekke overforbruket. 

 


