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INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG 

BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET 

Fastsatt av Universitetsstyret 7. mai 2015 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets 
hovedinstruks av 10. juli 2014 § 2.1. 

1. Myndighet i økonomisaker delegeres slik det fremkommer av 
delegasjonsmatrisen, punkt 5 nedenfor. 
 

2. Rektor gis generell budsjettdisponeringsmyndighet som innebærer at rektor har 
fullmakt til å inngå avtaler og gi tilsagn som medfører økonomisk binding for 
staten. Fullmakten er begrenset til de midler NMBU kan disponere i henhold til 
tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og andre inntekter og at 
disponeringen ligger innenfor vedtatte budsjetter. Det forutsettes at rektor 
forelegger for styret saker som er av prinsipiell/strategisk art etter nærmere 
avtale med styrets leder. 
 

3. Rektor utarbeider operativ instruks for økonomiforvaltningen med nærmere 
bestemmelser om ansvarsforhold og delegering av myndighet. 
 

4. Dersom det gjennom året oppstår vesentlige avvik i økonomiforvaltningen ved 
NMBU, skal dette legges fram i tertialrapportene. Ved alvorlige avvik skal styret bli 
orientert umiddelbart. 
 

5. Delegasjonsmatrise: 

KDs HOVEDINSTRUKS  DELEGERES 

TIL  
UNNTAK ELLER  

PRESISERING  
1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE 

ØKONOMIREGELVERKET  
  

2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG 

ANSVARSFORDELING  
  

2.1 Interne regler og retningslinjer     
2.2 Økonomiforvaltningsansvar  Rektor Gjelder 2. avsnitt, 1. og 2. 

punktum (rektor skal fastsette 
interne kontrollrutiner tilpasset 
risiko og vesentlighet)  

3 DELEGERING AV 

BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG 

PLANLEGGING  

  

3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet    Rektor  
3.2 Langsiktig plan og budsjett   
3.3 Årsplan  Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret 

fastsetter årsplanen)  
3.4 Disponeringsplan      
4 LØPENDE ØKONOMIFORVALTNING     
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KDs HOVEDINSTRUKS  DELEGERES 

TIL  
UNNTAK ELLER  

PRESISERING  
4.1 Generelt om økonomiforvaltning  Rektor  
4.2 Regler for behandling av utgifter      
4.2.1 Lønn og oppgavepliktige ytelser  Rektor Gjelder ikke 1. avsnitt, 2. punktum 

(styret avgjør om andre enn 
NMBU helt eller delvis skal 
forestå lønnsarbeidet)  

4.2.2 Kjøp av varer og tjenester Rektor Gjelder ikke 1. avsnitt, 2. punktum 
(styret fastsetter 
innkjøpsreglementet)  

4.3 Attestasjon og bekreftelse av utbetalinger Rektor  

4.4 Betalingsformidling og regnskapsføring  Rektor  

4.5 Inntekter  Rektor  

5 REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING    

5.1 Regnskapsføring og økonomisystem  Rektor Gjelder ikke 2. avsnitt, 2. punktum 
(styret avgjør om andre enn 
NMBU helt eller delvis skal 
forestå regnskapsarbeidet)  

5.2 Arkivering av regnskapsmateriell og 
regnskapsdokumentasjon  

Rektor  

5.3 Rapport til statsregnskapet  Rektor  

5.4 Virksomhetsregnskap  Rektor Gjelder ikke 3. avsnitt (Styret 
avlegger årsregnskapet) 

5.5 Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter)  Rektor Gjelder ikke 2. punktum (Styret 
signerer rapportene) 

6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING    

6.1 Resultatoppfølging / evaluering    

6.2 Intern kontroll  Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret 
har ansvar for at NMBU har 
effektive styrings- og 
kontrollsystemer for å følge opp 
mål og resultatkrav)  

7 FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG 

EIENDELER  
  

7.1 Behandling av verdipost og verdipapirer  Rektor  

7.2 Forvaltning av eiendeler  Rektor  

7.3 Forvaltning av eierinteresser mv.   

7.3.1 Generelle bestemmelser om forvaltning av 

eierinteresser  
Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret 

fastsetter retningslinjer for 
hvordan styrings- og 
kontrollmyndigheten utføres 
overfor selskaper NMBU har 
eierandeler i)  

7.3.2 Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har 

dominerende innflytelse  
Rektor  
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KDs HOVEDINSTRUKS  DELEGERES 

TIL  
UNNTAK ELLER  

PRESISERING  
7.4 Statlige fond Rektor NMBU forvalter per i dag ingen 

statlige fond 
7.5 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler Rektor  

8 EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET   Rektor Gjelder ikke 1. punktum (styret 
fastsetter retningslinjer for 
bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet ved NMBU)  

9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP   Fordeling av ansvar og myndighet 
mellom styret og rektor 
bestemmer styret i 
samarbeidsavtalen for hvert 
enkelt samarbeidsobjekt  

10 ANDRE FORHOLD   

10.1 Erstatningsansvar Rektor 
innenfor et 
erstatnings-
beløp opptil 
50 000 kroner 

Institusjonen er gitt fullmakt til å 
inngå forlik eller innrømme 
ansvar i saker om erstatning opp 
til 250 000 kroner. Fullmakten 
gjelder de saker der institusjonen 
selv skal dekke beløpet innenfor 
egne budsjettrammer. I saker som 
gjelder erstatning over 250 000 
kroner, skal saken legges frem for 
departementet til avgjørelse. 

10.2 Påtalebegjæring Rektor  

 


