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EKSEMPEL PÅ OPPRETTELSE AV NFR PROSJEKT 

UNDER FELLESLØFTET 

 
Case:   

I program fellesløftet skal NFR og UiB ihht avtale bidra med like deler av finansiering; 

    Bidrag fra NFR – 10 mill. 

    Bidrag fra UiB – 10 mill (sentral bevilgning). 

    I vårt case skal instituttet i tillegg bidra med egenfinansiering – 0,5 mill. 

1. Velg mal M. Bidrag NFR prosjekt 

 

2. Gi prosjektet et navn som inneholder tekst «NFR FL» og velg  40 % 

inntektsoverhead. (Navn og overhead kan endres etter prosjektet er opprettet.) 
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3. OPPRETT AVTALE – MENY: Prosjekt | Oppsett – kunde og avtaleopplysninger 

 På NFR kunden legges inn bidrag vi mottat fra NFR:  10 mil. 

 På UiB kunden legges inn egenfinansiering / tilleggsbevilgning fra instituttet: 0,5 mill 

Nb! Sentral bevilgning fra UiB på 10 mill skal IKKE registreres i avtalebildet, men skal  

tilføres prosjektet som en kostnadsreduksjon på art 9089 på NFR kunden. Se budsjett. 

 

4. Opprett underaktiviteter  – Meny:  Økonomi | Aktiviteter 

 Opprett ønskede underaktiviteter under aktivitet 1 NFR 

 Opprett en egen underaktivitet under NFR hvor bevilgning fra UiB skal registreres; 

     eks. « 1.99 FL tilskudd» (Navngi alltid denne aktivitet med «FL tilskudd»). 

 Opprett ønskede underaktiviteter under 2 UiB  
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5. Opprett budsjett – Meny: Økonomi | Budsjett og prognoser 

 Kostnader for helle fellesløftbevilgning 20 mill. (10 mill fra NFR og 10 mill fra UiB) 

skal budsjetters som kostnader på NFR kunde 

 Bevilgning fra UiB skal legges inn i budsjettet som en kostnadsreduksjon på aktivitet 

 1.99 UiB bidrag FL. Bruk art 9089 og legg beløpet inn med negativt fortegn (- 10 mill) 

 Tilleggsbevilgning fra instituttet budsjetteres som vanlig egenfinansiering på kunde 2 UiB 

 

 

6. Overføring av bidrag til prosjektet: 

 

 NFR sitt bidrag faktureres inn på prosjketet etter vanlig rutine 

 UIB sitt bidrag (50 % av avtale – i vårt case 10 mill) overføres årlig fra sentralt hold 

direkte til prosjektet – aktivitet 1.99 FL Tilskudd – art 9089,  med årets tilskudd.  

 Egenfinansiering / tilleggsfinansiering kunde 2 UiB – se egenfinansieringsrutine. 

(Husk belastning av drift på kunde 2 UiB medfører belastning på prosjekt 700910, 

 vurder i så fall om instituttet ønsker å avsette midler / cash på prosjekt 700910 til dette  

formålet. Lønn som egenfinansiering er i utgangspunktet kun synliggjøring). 


