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Rutine: Hvordan håndtere NFR prosjekter 
med midler som kommer inn under 

Fellesløftet 
 
Arbeidsområde: Prosjektadministrasjon 

Kommentarer: Prosjektsøknadene som er innvilget midler fra NFR gjennom fellesløftet, men som 
må omarbeide budsjettet kan ta følgende som utgangspunkt: 
  
I oversikten fra NFR står det hvilken tildeling prosjektet får, halvparten kommer fra 
NFR, halvparten fra UIB. 
Prosjektene må budsjetteres, og hele tildelingsbeløpet tas som utgangspunkt, - som 
om det hele kom fra NFR. Midlene fra UIB overføres til hvert prosjekt, etter den 
summen som står i oversikten fra NFR. Det skilles ikke mellom ulike kroner når 
pengene brukes. 
 
Prosjektene som får bevilgning fra Fellesløftet med NFR/UiB 50/50-finansiering 
opprettes, budsjetteres og regnskap-føres som BOA-prosjekter i PA. Prosjekter 
opprettes som NFR prosjekter med 1 avtale lik NFR-delen. UiB-finansieringen 
posteres direkte inn som utgiftsreduksjon på NFR-avtalen.  Alle personressurser 
som det er søkt midler for,  tilsettes på BOA økonomien og konteres i PAGA til PA 
prosjektet og NFR aktivitet i sin helhet. 
 
Dette betyr at UiB-delen i dette tilfellet ikke skal føres som egeninnsats over UiB-
kunden og prosjekt 700910. 
 
Merk at dersom institutt/fakultet ønsker å bidra inn på prosjektet utover de 50%, så 
blir dette å behandle som vanlig egenfinansiering med opprettelse av kunde 2UiB  i 
hht rutinen for egenfinansiering. 

 

Nr. Handlinger Ref. 

 Avtale  

 NFR malen brukes (ref NFR brukerdokumentasjon) og avtale opprettes på 1NFR 
med avtalebeløpet som bevilges fra NFR. Legg til NFR FL i navnet på prosjektet 
både i kort/lang tittel.  UiB bevilgning skal ikke opprettes som egen avtale, men 
tilføres prosjektet som eget tilskudd i form av kostnadsreduksjon på NFR.  Opprett 
underaktiviteter under NFR som vanlig, men en egen underaktivitet som heter FL 
Tilskudd.  

 

   

 Budsjett  

 Budsjetter på vanlig måte på NFR delen, men totalt budsjettert aktivitet skal 
inneholde både NFR bevilgning og UiB bevilgning. Tilskuddet fra UiB skal deretter 
legges på egen aktivitet FL Tilskudd i form av et minusbeløp (kostnadsreduksjon) på 
art 9089 tilsvarende bevilgning fra UiB.   

 

   

 Regnskap  

 Lønn og drift regnskap-føres på vanlig måte i henhold til budsjett til NFR aktiviteten. 
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Tilskudd 

 Tilskudd fra UiB overføres årlig  fra sentralt hold til hvert prosjekt på art 9089 med 
årets tilskudd. Dette fører til at rapportene viser en skjevhet på bunnlinjen på 
resultatrapport og prosjektgjeld, inntil prosjektet er ferdigstilt. 

 

   

 Fakturering  

 Midler fra NFR faktureres inn på prosjektet som vanlig.  

 


