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Innledning 
Kontoplanen er grunnleggende for at et økonomi-/regnskapssystem skal kunne benyttes som et 
styringsverktøy med de budsjetteringsmuligheter som er nødvendig på de forskjellige nivå i 
organisasjonen. I tillegg er kontoplanen et helt sentralt redskap i alt regnskaps- og innkjøpsarbeid. 
Det er derfor viktig å sette seg inn i den logiske oppbyggingen av kontoplanen. Oversikt over 
kontoplanen er imidlertid ikke nok. Like viktig er det å kunne det øvrige regelverk som danner 
rammen for god regnskapsføring. Skal en sette seg skikkelig inn i statlig regnskapsarbeid, 
henvises det til egen litteratur. Vi anbefaler spesielt departementets ”Statlige 
regnskapsstandarder” SRS) i tillegg til  ”Reglement for økonomistyring i staten”, ”Bestemmelser 
om økonomistyring i staten”, ”Veiledning i Statlig budsjettarbeid”, utarbeidet av Finans-
departementet. og ”Forskrift om offentlige anskaffelser” utarbeidet av Nærings- og 
handelsdepartementet.  
 

Kontoplanens oppbygging 
Kontostrengen består av fem dimensjoner. Den enkelte dimensjon har ulik lengde og er bærer av 
helt selvstendig informasjon på den inntekt/utgift som er påløpt.  Kombinasjonen av 
informasjonen som ligger i de ulike dimensjoner i kontostrengen bygger opp en rekke ulike 
regnskapsnivå. Eksempel på dette er avdelingsregnskap, prosjektregnskap, lønnsregnskap, 
aktivering/avskrivning av anlegg m.v. 
 
 
Kontostreng 
 
Kontostrengens 5 dimensjoner består av: 
 
 1. KONTONUMMER 
 2. KOSTSTED 
 3. PROSJEKTNUMMER 
 4. ARBEIDSORDRE 
 5. ANLEGG/TT-KODE 
 
Konto 
 
Kontobegrepet består av 4 (5) siffer og er en spesifikasjon av inntekter og kostnader felles for alle 
institutter og avdelinger ved NMBU.  Kontoplanen er også felles for alle universiteter og 
høgskoler med nettobudsjettering under departementet.  
 
 Koststed 
 
Begrepet koststed er sekssifret, og er inndelt i to pluss to pluss to siffer.  Hvert 
fakultet/institutt/enhet har en egen tallkombinasjon som skal brukes som gjennomgående nummer 
for samtlige inntekter og kostnader fakultet/instituttet/enhet skal ha postert i regnskapet. De to 
første siffer er institutt/enhet, de to neste siffer er avdeling og de to siste siffer er seksjon. 
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Prosjektnummer  
 
Prosjektnummeret består av minimum 10 siffer med en underdeling av nummeret.  Første siffer 
(*) beskriver finansieringskilden, de fire neste (xxxx) henviser til koststedet for 
fakultet/institutt/enhet, og de fem neste (yyyyy) kan benyttes til en beskrivelse av prosjektet eller 
aktiviteten. 
Prosjekt som er definert som merverdiavgiftspliktig får i tillegg M (*xxxxyyyyyM) 
 
Første siffer i prosjektbegrepet (*) tilsvarer finansieringskilde: 

1 - Ordinær rammebevilgning (post 50) (se prosjektkodeplan) 
 2 - Spesialbevilgning utover ordinær ramme (brukes kun etter avtale med øk.avd.) 
 3 - Statlige foretak   
 4 - Forskningsrådet  
 5 - Kommuner/fylker  
 6 – Organisasjoner og stiftelser 
 7 - Utenlandske 
 8 - Private foretak 
 9 – Overskudd / underskudd BOA  
 
Dette vil si at prosjektnummer 1xxxxyyyyy alltid benyttes ved bruk av gitt rammebevilgning, se 
prosjektkodeplan for korrekt bruk. 2xxxxyyyyy benyttes ved spesialbevilgning utover gitt 
rammebevilgning etter avtale med Økonomiavdelingen, 3-8xxxxyyyyy benyttes ved eksterne 
tildelinger med kontrakt og første siffer indikerer hvor midlene kommer fra.  
Prosjektnummer 9xxxxyyyyy benyttes kun til avsetning av overskudd/underskudd på bidrags- og 
oppdragsfinansierte prosjekter. 
 
 
Arbeidsordre (delprosjekt) 
 
Arbeidsordre er knyttet opp mot prosjekt. Alle prosjekter må ha minimum en arbeidsordre. 
Ved kontering konteres det på arbeidsordre og prosjektet blir automatisk utfylt. 
 
Hvert prosjekt kan deles inn i flere delprosjekter. Dette vil være fornuftig dersom man har flere 
prosjektfaser man ønsker å rapportere for seg, ulike milepæler, forskjellige kunder (innenfor 
samme finansieringskilde) osv. 
Det vises til prosjekthåndboka BOA kap. 4.3 
                
 
Anleggs- og utstyrsregistrering 
 
Begrepet anlegg er tisifret hvor de fire første sifrene indikerer koststedet til fakultet/institutt/enhet.  
(Koststedets 4 første siffer pluss 0 pluss 5-sifret utstyrsnummer =xxxx0zzzzz) Alle anlegg og 
utstyr  til en verdi av kr 30.000,- inkl. mva. eller mer, pluss IT-utstyr til en verdi av kr 5.000 skal 
registreres i anleggsmodulen. 
 Lett omsettelig utstyr, eller lett omsettelig utstyr til under en verdi av 30.000,- skal merkes på lik 
linje som anlegg, men registreres i utstyrsregisteret. 
 Modulen for anleggsregistrering vil ivareta aktivering/avskrivninger av anleggsmidler automatisk 
i henhold til de regler som der blir satt. 
En egen veiledningstabell for vurdering av aktivering/utgiftsføring ligger bakerst i 
kontoplanen. I tillegg forefinnes det en brukermanual i økonomihåndboken. 



Kontoplan for NMBU 

 6

 

Hva skjer ved aktivering og avskrivning? 
Aktivering og avskrivninger vil i vår sektor ikke ha noen reell økonomisk effekt, men man vil 
oppnå å synliggjøre de verdier man besitter og hvilket kapitalslit disse verdiene er utsatt for.  
 
Avskrivninger bokføres ved avslutningen av hver regnskapsperiode. 
 
Under er et eksempel som beskriver effekten av aktivering og avskrivning i regnskapet. 
 
Institutt X kjøper en personbil til 336 000,-. I det denne aktiveres, dvs. debiteres på konto 1230 
Biler etc. (og krediteres 2401 Lev.gjeld) genereres en automatpostering som reduserer inntekten 
på konto 3930 Debitering når investeringen dekkes av driftsbevilgninger, og setter av et 
tilsvarende beløp i balansen på konto 2151 Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Ved hjelp av T-
konti ser eksemplet slik ut: 
 
1230 Biler etc.  2401 Leverandørgjeld 
D K  D K 
336’    336’ 
     
     
3930 Debitering når…  2150 Forpliktelser .. 
D K  D K 
336’    336’ 
     
I stedet for at kjøpet av anleggsmidlet fremstår som en kostnad i resultatregnskapet vil inntekten 
bli redusert tilsvarende på konto 3930. Sluttresultatet vil være det samme som om utstyret hadde 
vært utgiftsført direkte. 
 
Ved periodevise avskrivninger (initieres av økonomiavdelingen) vil man få følgende føringer 
(Biler avskrives over 7 år/84 måneder): 
 
1231 Akk. 
Avskrivn.biler etc. 

 6040 Avskrivninger 
transportm….. 

D K  D K 
 4’  4’  
     
     
3950 Inntekter fra 
bevilgning.. 

 2151 Forpliktelser .. 

D K  D K 
 4’  4’  
     
 
Som man ser blir regnskapet belastet med en kostnad som følge av avskrivningen, men det vil 
samtidig skje en tilsvarende inntektsføring, dvs. nettoeffekt på resultatet vil være null. 
 
 
 
TT-koden 
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TT-koden består av fire siffer. TT-koden er en ”egen kontoplan” til bruk for lønningskontoret 
samtidig som TT-koden ivaretar oppgavepliktige ytelser overfor Skattemyndighetene. 
 

Merverdiavgift (mva) 
Avgiftskoder: 
   
0 INGEN AVGIFT 
1 FRADRAG INNG MVA HØY SATS, 25%DRAG 
2 FRADRAG INNG MVA, MIDDEL SATS 15% 
3 UTGÅENDE MERVERDIGAVGIFT, STANDARD SATS 25% 
5N UTG MVA AVGIFTSFRITT SALG 
6 INNGÅENDE MVA 8%, LAV SATS 
7 KJØP AV TJENESTER UTLAND 
8 50% FORHOLDSMESSIG FRADRAG INNG. MVA 
9 90%  FORHOLDSMESSIG FRADRAG INNG. MVA 
U OMSETN UTENFOR MVA LOVEN 
Z DUMMY AUTOMATISK INNTEKTSFØRING -INGEN AVGIFT 

 
Foruten nevnte koder finnes noen «hjelpekoder» til bruk ved innkjøp. 
  
Fakturaer utstedt av NMBU må inneholde opplysninger som muliggjør senere kontroll/ettersyn av 
beregnet avgift. Dette er særlig viktig i «tvilstilfeller» hvor MVA ikke faktureres. 
 

Inngående MVA 
 
Inngående MVA er den avgift NMBU betaler for de varer og tjenester vi kjøper. Alle institutter 
og enheter må betale merverdiavgift på alt forbruk av varer og tjenester som er belagt med slik 
avgift. 
 
 

Fradrag for inngående MVA 
 
På oppdrag som er definert som avgiftspliktige prosjekt (prosjektnummer og M (3-
8xxxxyyyyyM)) kan fradrag for inngående avgift trekkes fra på kjøp av varer og tjenester som er 
konkrete og relevante for prosjektet og som kan spores tilbake som en del av kontrakten.  
 
Ved kontering av inngående faktura må den som konterer ta stilling til om fakturaen tilhører et 
avgiftspliktig prosjekt og kontere med rett mva-kode.  
 
  1 - Fradrag for inngående MVA 
   
Det er avgiftskoden som styrer at korrekt beløp blir belastet egen konto til Fylkesskattesjefen. 
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Utgående MVA 
 
Utgående MVA er den avgift NMBU er pålagt å kreve inn når vi omsetter varer eller tjenester. 
 
Fylkesskattesjefen har pålagt oss å holde streng kontroll med at korrekt beløp betales inn fra 
offentlig og privat virksomhet. Denne kontrollen vil i det vesentlige bli ført via regnskapet. Det er 
derfor viktig for de tjenestemenn ved institutt/enheter som behandler regnskap og sender ut 
fakturaer å være kjent med noen sentrale begrep i MVA-loven. 
 
Helt sentralt er begrepene avgiftspliktig omsetning og avgiftsfri omsetning. På all avgiftspliktig 
omsetning skal det beregnes MVA. På den avgiftsfrie skal det ikke beregnes MVA. 
 
Ved utfakturering skal den som utsteder fakturaen ta stilling til om salget er innenfor 
avgiftsområdet (avgiftspliktig eller avgiftsfri) eller om den er utenfor avgiftsområdet. Når dette er 
avgjort skal alle salgsdokumenter merkes med avgiftskode/betegnelse. 
 
  0 - Ikke omsetning, tilskudd el. refusjon 

3 - Utgående MVA, avgiftspliktig salg 
  5N - Utgående MVA, avgiftsfritt salg 

U- Omsetning utenfor avgiftsområdet 
 

 
 
Det er avgiftskoden som styrer at korrekt beløp blir godskrevet egen konto til Fylkesskattesjefen. 
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1 Eiendeler 
  Anleggsmidler 

  Immaterielle eiendeler 

10* Immaterielle eiendeler og lignende 

104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) 

1040 Lisenser/programvare 

10401 Åpningsbalanse lisens/programvare 

1041 Akk. avskrivning lisenser/programvare 

10411 Åpningsbalanse akk. avskrivninger lisens/programvare 

11* Tomter, bygninger og annen fast eiendom 

110 Bygninger 

1100 Bygninger 

11001 Åpningsbalanse bygninger 

1101 Akk. avskrivning bygninger 

11011 Åpningsbalanse akk. avskrivinger - bygninger 

1102 Påkostning egne bygg 

11021 Åpningsbalanse - påkostninger egne bygg 

1103 Akk. avskrivning påkostning egne bygg 

11031 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - påkostninger egne bygg 

1104 Påkostning andres bygg 

11041 Åpningsbalanse - påkostninger andre bygg 

1105 Akk. avskrivning påkostning andres bygg 

11051 Åpningsbalanse akk. avskrivinger - påkostninger andre bygg 
112 Bygningsmessige anlegg 

1120 Bygningsmessige anlegg 

11201 Åpningsbalanse- bygningsmessige anlegg 

1121 Akk. avskrivning bygningsmessige anlegg 

11211 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - bygningsmessige anlegg 
113 Anlegg under utførelse 

1130 Anlegg under utførelse 

11301 Åpningsbalanse - anlegg under utførelse 

1131 Akk. avskrivning anlegg under utførelse 

11311 Åpningsbalanse - akk. avskriving anlegg under utførelse 
114 Jord- og skogbrukseiendommer 

1140 Jord- og skogbrukseiendommer 

11401 Åpningsbalanse - jord og skogbrukseiendom 
115 Tomter og andre grunnarealer 

1150 Tomter og andre grunnarealer 

11501 Åpningsbalanse - tomter og andre grunnarealer 
116 Boliger inkl. tomter 

1160 Boliger inkl. tomter 

11601 Åpningsbalanse - boliger inkl. tomter 

1161 Akk. avskriving - boliger inkl. tomt 
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11611 Åpningsbalanse - akk. avskriving - boliger inkl. tomt 
117 Infrastruktureiendeler 

1170 Infrastruktur 

11701 Åpningsbalanse - infrastruktur 

1171 Akk. avskriving - infrastruktur 

11711 Åpningsbalanse akk. avskriving - infrastruktur 
118 Nasjonaleiendom og kulturminner 

1180 Nasjonaleeiendommer, kulturminner og kunst 

11801 Åpningsbalanse - nasjonaleeiendommer, kulturminner og kunst 
119 Andre anleggsmidler 

1190 Andre anleggsmidler 

11901 Åpningsbalanse - andre anleggsmidler 

1191 Akk. avskrivning andre anleggsmidler 

11911 Åpningsbalanse - akk. avskriving - andre anleggsmidler 

12* Transportmidler, inventar og maskiner mv. 

120 Maskiner og anlegg 

1200 Maskiner og anlegg 

12001 Åpningsbalanse - maskiner og anlegg 

1201 Akk. avskriving maskiner og anlegg 

12011 Åpningsbalanse akk. avskriving - maskiner og anlegg 

1202 Forsknings- og laboratorieutstyr 

12021 Åpningsbalanse - forsknings- og laboratorieutstyr 

1203 Akk. avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr 

12031 Åpningsbalanse akk. avskriving - forsknings- og laboratorieutstyr 
121 Maskiner og anlegg under utførelse 

1210 Maskiner og anlegg under utførelse 

12101 Åpningsbalanse - maskiner og anlegg under utførelse 

1211 Akk. Avskrivinger maskiner og anlegg under utførelse 

12111 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - maskiner og anlegg under utførelse 
123 Biler 

1230 Biler 

12301 Åpningsbalanse - biler 

1231 Akk. avskriving - biler 

12311 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - biler  
124 Andre transportmidler 

1240 Andre transportmidler 

12401 Åpningsbalanse - andre transportmidler 

1241 Akk. avskrivning andre transportmidler 

12411 Åpningsbalanse - akk. avskriving - andre transportmidler 
125 Inventar 

1250 Inventar 

12501 Åpningsbalanse - inventar 

1251 Akk. avskriving inventar 

12511 Åpningsbalanse - akk. avskriving - inventar 
126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 
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1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 

12601 Åpningsbalanse - fast bygningsinventar med annen avskrivingstid enn bygningen 

1261 Akk. avskriving fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 

12611 Åpningsbalanse akk. avskriving - fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 

1262 Ventilasjon 

12621 Akk. Avskrivninger ventilasjon  

1264 Varme/sanitær 

1265 Akk. avskrivninger varme/sanitær 

1266 El.kraft installasjoner 

1267 Akk. avskrivninger el.kraft installasjoner 

1268 Tele./automatikk 

1269 Akk. avskrivninger tele./automatikk 
127 Verktøy og lignende 

1270 Verktøy 

12701 Åpningsbalanse - verktøy 

1271 Akk. avskrivning verktøy 

12711 Åpningsbalanse - akk. avskriving - verktøy 
128 Datamaskiner (Pc-er, servere m.m.) 

1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr 

12801 Åpningsbalanse - kontormaskiner og øvrig kontorutstyr 

1281 Akk. avskriving kontormaskiner og øvrig kontorutstyr 

12811 Åpningsbalanse - akk. avskriving kontormaskiner og øvrig kontorutstyr 

1282 IT/Audiovisuelt utstyr 

12821 Åpningsbalanse IT/Audiovisuelt utstyr 

1283 Akk. avskrivning IT/Audiovisuelt utstyr 

12831 Åpningsbalanse - akk. avskriving - IT/Audiovisuelt utstyr 
129 Andre driftsmidler 

1290 Andre driftsmidler 

12901 Åpningsbalanse - andre driftsmidler 

1291 Akk. avskriving andre driftsmidler 

12911 Åpningsbalanse - akk. avskriving - andre driftsmidler 

1292 Undervisningsutstyr 

12921 Åpningsbalanse - undervisningsutstyr 

1293 Akk. avskrivning undervisningsutstyr 

12931 Åpningsbalanse -  akk. avskriving undervisningsutstyr 

1294 Infrastruktur campus 

12941 Åpningsbalanse - infrastruktur campus 

1295 Akk. avskriving - infrastruktur campus 

12951 Åpningsbalanse akk. avskriving - infrastruktur campus 

1298 Løpende investeringer – hjelpekonto anlegg 

1299 Kunst 

13 Finansielle anleggsmidler 

130 Investeringer i datterselskap 

1301 Aksjer i datterselskap 
135 Investeringer i aksjer og andeler 
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1351 Aksjer  

1352 Andeler 

14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører 

146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) 

1460 Varebeholdning innkjøpte varer 
148 Forskuddsbetaling til leverandør 

1481 Forskudd leverandør 

15 Kortsiktige fordringer 

150 Kundefordringer 

1501 Kundefordringer 

1502 Fordringer fakturert i FS 

1503 Kundefordringer, prematch 
153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 

1530 Opptjente oppdragsinntekter 
154 Fordring på ansatte 

1540 Reiseforskudd 

1541 Lønnsforskudd 

1542 Lønnslån 

1543 Stipendforskudd 

1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer 
157 Andre kortsiktige fordringer 

1570 Fordringer NAV 

1571 Periodisert refusjon trygd 

1578 Andre opptjente inntekter 

1579 Andre kortsiktige fordringer 

15791 Gjennomgangskonto – feilkontert lønn 

15792 Utlegg – konto for tollkreditt 
158 Avsetning tap på fordringer 

1580 Avsetning tap på fordringer 

16 Merverdiavgift o.l. 

163   

1631 Gjennomgangskonto 
165   

1653 Interim porto 

1654 Interim vannavgift 

1655 Interim kloakkavgift. 

1656 Interim strøm 

1657 Interim fyringsolje. 

17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. 

170 Forskuddsbetalt leie 

1701 Forskuddsbetalt leie 
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175 Opptjent leieinntekt 

1750 Opptjent leieinntekt 
176 Opptjent renteinntekt 

1760 Opptjent renteinntekter 
179 Andre forskuddsbetalte kostnader 

1799 Andre forskuddsbetalte kostnader 

18 Kortsiktige finansinvesteringer 

19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen 

190 Kontanter 

1900 Kasse 

1901 Vekslingskasse 

1903 Håndkasse Sandnes 

1904 Salgskasse SportFaMed 

1905 Salgskasse SportFaMed (Hest) 

1906 Salgskasse SportFaMed (kveld/helg) 
191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) 

1910 Depositumkonto utenlandsstudenter 
192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) 

1920 Euro-konto 
193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – inn 

1930 Innbetaling studentavgift/FS arbeidskonto 

1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto 

1932 Innbetaling klinikk 

1933 Innbetaling refusjon fra NAV arbeidskonto 

1939 Fondsmidler arbeidskonto 
194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – ut 

1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto 

1941 Utbetalinger arbeidskonto 

1942 Utbetalinger utland arbeidskonto 
196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte virksomheter) 

1961 Konsernkonto Norges Bank 

1962 Oppgjørskonto fondsmidler 
198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert 

1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) 
199 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter 

1990 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter (IB) 

2 Virksomhetskapital og gjeld 

20 Virksomhetskapital 

200 Innskutt virksomhetskapital 

2000 Deponerte aksjer 

2002 Andelsinnskudd 

2009 Annen innskutt virksomhetskapital 

205 Opptjent virksomhetskapital 
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2050 Aksjer, bundet 

2051 Andeler, bundet 

2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret 

2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret 

2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret 

2058 Til/fra bunden VK 

2059 Løpende avslutning av oppdragsprosjekter 

21 
Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte 
virksomheter 

215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 

2150 Forpliktelser anleggsmidler 

216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) 

2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet  

2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket  

2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement 

2164 Avregning av ubrukte bevilgning fra NFR 

21641 Avregning av ubrukt NFR-tildeling via statlige 

21642 Avregning av ubrukt NFR-tildeling via andre - ikke statlige 

2165 Avregning av ubrukte bevilgning fra Regionale forskningsfond 

21651 Avregning av ubrukt bevilgning fra Regionale forskningsfond via statlig 

21652 Avregning av ubrukt bevilgning fra Regionale forskningsfond via andre - ikke statlig 

217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) 

2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD 

218 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) 

2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer 

2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram 

2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU - utenom rammeprogram 

2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke 

2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser 

2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private 

2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring, utlandet 

2189 EU-midler (Koordineringsansvar ved EU-prosjekter) 

22 Annen langsiktig gjeld 

23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner 

24 Leverandørgjeld 

240 Leverandørgjeld 

2401 Leverandørgjeld norske 

2402 Leverandørgjeld utland 

2403 Leverandørgjeld personer/reiseoppgjør 

2404 Leverandørgjeld - lønn over "Arild" 
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2405 Leverandørgjeld - øremerket EU-konto 

2408 Gjeld til trekkmyndigheter 

2409 Gjeld til ansatte 

26 Skattetrekk og andre trekk 

260 Forskuddstrekk 

2601 Forskuddstrekk 

2602 Svalbardskatt 

2604 Forskuddstrekk reiser 

261 Påleggstrekk 

2611 Påleggstrekk 

262 Bidragstrekk 

2621 Bidragstrekk 

263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%) 

2631 Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK 

2632 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK 

2633 A konto utbetaling til SPK 

264 Forsikringstrekk 

2641 Forsikringstrekk gruppeliv 

265 Trukket fagforeningskontingent 

2651 Trukket fagforeningskontingent 

269 Andre trekk 

2691 Trygdeavgift til NAV utland  

2692 Utleggsforretning 

2696 Trygdeavgift grensegjengere 

2698 Rekalkuleringsdifferanse 

2699 Andre trekk 

27 Skyldige offentlige avgifter 

270 Utgående merverdiavgift 

2701 Utgående merverdiavgift, kode 3, høy sats 

2702 Utgående merverdiavgift, kode 4, middels sats 

2704 Reverse charge, mva utland, kode 7, høy sats 

2709 Utgående mva. - intern salg 

271 Inngående merverdiavgift 

2711 Inngående merverdiavgift, kode 1, høy sats 

2712 Inngående merverdiavgift, kode 2, middels sats 

2713 Inngående merverdiavgift, kode 6, lav sats 

2714  

2719 Inngående mva - (intern salg) 

274 Oppgjørskonto merverdiavgift 

2741 Oppgjørskonto merverdiavgift 

2742 Oppgjørskonto mva. for SHF 

277 Skyldig arbeidsgiveravgift 

2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring 

2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift 
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2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av reiser 

2774 Arbeidsgiveravgift av arb.givers andel av pensjonsinnskudd 

2779 Oppgjørskonto arbeidsgiveravgift 

278 Påløpt arbeidsgiveravgift 

2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 

2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd 

 

29 Annen kortsiktig gjeld 

290 Mottatt forskuddsbetaling 

2901 Forskuddsbetalte studentavgifter 

2902 Andre forskuddsbetalte inntekter 

2903 Forskuddsbetaling EVU-kurs (forbruk på 32311) 

2905 Rentegjeld KD 

291 Gjeld til ansatte 

2911 Påløpt lønn og honorar 

2912 Påløpte reisekostnader 

293 Lønn 

2931 Netto utbetalt lønn 

2932 Negativ netto 

2933 For mye utbetalt lønn 

2934 Utbetalt manuelt / utbet. kort 

2935 Tilbakeholdt lønn 

294 Feriepenger 

2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år 

2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år 

2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år 

2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år 

296 Påløpte kostnader 

2960 Påløpte kostnader 

2961 Periodiserte kostnader 

297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 32) 

2970 Uopptjent inntekt oppdrag 

2971 Forskuddsbetaling oppdrag fra statlige virksomheter (inntektsføres etter forbruk på konto 3241) 

2972 Forskuddsbetaling oppdrag fra kommunale- og fylkesk. etater (inntektsføres etter forbruk på konto 3242) 

2973 Forskuddsbetaling oppdrag fra organisasjoner og stiftelser (inntektsføres etter forbruk på konto 3243) 

2974 Forskuddsbetaling oppdrag fra utland (inntektsføres etter forbruk på konto 3244) 

2975 Forskuddsbetaling oppdrag fra næringsliv og private (inntektsføres etter forbruk på konto 3245) 

299 Annen kortsiktig gjeld 

2990 Depositum 

2991 SAIH 

2992 Semesteravgift  

2993 Div. stipender internasjonalisering 

2994 Depositum utenlandsstudenter 

2995 Uavklarte innbetalinger 

2998 Uavklarte innbetalinger FS 

2999 Annen kortsiktig gjeld 
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3 Salgs- og driftsinntekt 
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 

300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig 

3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl 

3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter 

3003 Salg av profileringsartikler 

3004 Salg av andre varer 

3008 Salg av varer, middels sats 
303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 

3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag 

3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet 

3032 Konferanseavgifter avgiftspliktige 

3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl 

3034 Leieinntekter utstyr/maskiner avg.pl 

3036 Utleie av arbeidskraft, avg.pl 

3038 Diverse avg.pl inntekter, lav sats 

3039 Diverse avg.pl inntekter 
304 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 

3041 Oppdrag fra statlige virksomheter  

3042 Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale etater 

3043 Oppdrag fra organisasjoner og stiftelser 

3045 Oppdrag fra næringsliv og private  

31 Salgsinntekt, avgiftsfri 

310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri 

3100 Salg av kompenider/bøker/hefter 
313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 

3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utland 

3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utland 

3145 Oppdrag fra næringsliv og private – norske 
32 Salgsinntekt, unntatt mvaloven 

320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet 

3200 Salg av kompendier/bøker/hefter 

3201 Kopieringsinntekter 

3203 Nøkler og nøkkelkort 
323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 

3231 Kurs-/studieinntekt - enkeltstudenter (SEVU) 

32311 Periodiseringskonto for SEVU 

3232 Materiellpenger 

3233 Eksamensavgift, privatist 

3235 Utleie arbeidskraft - unntatt mva-loven 

3236 Salg av tjenester (ikke prosjekt) unntatt mva-loven 

3237 Diverse innteker unntatt mva-loven 

3238 Konferanseavgifter unntatt mva-loven 
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3239 
Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes 
praksisopplæring 

324 Periodisering oppdrag 

3240 Periodisering oppdrag 

3241 Oppdrag fra statlige virksomheter - per. motkonto 2971 

3242 Oppdrag fra kommunale og fylkesk. etater - per. motkonto 2972 

3243 Oppdrag fra organisasjoner og stiftelser - per. motkonto 2973 

3244 Oppdrag fra utlandet - per. motkonto 2974 

3245 Oppdrag fra næringsliv og private - per. motkonto 2975 

33 Offentlig avgift vedrørende omsetning 

34 Inntekt fra tilskudd og overføringer 

340 Tilskudd fra Norges forskningsråd 

3400 Tilskudd fra NFR 

34001 Tilskudd fra NFR via statlige aktører 

34002 Tilskudd fra NFR via ikke-statlige aktører 

3401 Videreformidling tilskudd fra NFR 

34011 Videreformidling tilskudd fra NFR via statlige aktører 

34012 Videreformidling tilskudd fra NFR via ikke-statlige aktører 

3409 Periodisering av forskudd fra NFR 
341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter 

3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter 

3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter 

3419 Periodisering av forskudd fra andre statlige virksomheter 
342 Tilskudd fra EU 

3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 

3421 Videreformidling av tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 

3424 Avregning av EU rammeprogram for forskning 

3425 Andre tilskudd fra EU 

3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU 

3429 Avregning av andre tilskudd fra EU 
343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 

3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 

3431 
Videreformidling av tilskudd fra kommunale og  
fylkeskommunale etater 

3434 
Avregning av tilskudd fra kommunale og  
fylkeskommunale etater 

3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond 

34351 Tilskudd fra regionale forskningsfond via statlige aktører 

34352 Tilskudd fra regionale forskningsfond via ikke-statlige aktører 

3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond 

34361 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond via statlige aktører 

34362 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond via ikke-statlige aktører 
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344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser

3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 

3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 

3449 Avregning av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 
345 Tilskudd fra næringsliv og private

3450 Tilskudd fra næringsliv og private 

3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv og private 

3459 Avregning av tilskudd fra næringsliv og private 
346 Gaver og gaveforsterkninger 

3460 Gaver som utløser gaveforsterkning 

3465 Gaveforsterkning 

3466 Andre gaver 

3468 Avregning av gaver 

3469 Avregning av gaveforsterkning 
349 Andre tilskudd og overføringer 

3490 Tilskudd fra andre 

3491 Videreformidling av tilskudd fra andre 

3499 Avregning av tilskudd fra andre 

35 Uopptjent inntekt 

36 Leieinntekt og annen driftsinntekt

360  Leieinntekt fast eiendom 

3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg 

3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg 

3609 Tilfeldig utleie 
363 Leieinntekt andre varige driftsmidler

3630 Leieinntekt andre varige driftsmidler 
364 Annen leieinntekt 

3641 Leieinntekter - bedriftshytte 

3642 Festeinntekter 
367 Annen driftsrelatert inntekt 

3671 Purregebyr 

3672 Erstatning for bøker/video/plater 

3673 Fakturagebyr 

3674 Refusjon 

3679 Andre tilfeldige inntekter 

36799 Periodisering av inntekt 

37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt

38  Gevinst ved avgang av anleggsmidler

380  Salgssum ved avgang anleggsmidler

3800 Salg av anleggsmidler 
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385 Bokført verdi avgang anleggsmidler 

3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avgang 

3851 Tap overført til 7801 

39 Inntekt fra bevilgninger 
390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift

3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling 

3901 Bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjon 

3902 Bevilgning fra KD, øremerket 

3903 Bevilgning til Nasjonale senter 

3908 Veidereformidling av bevilgning fra KD 

3909 Periodisering av forskudd fra KD 
393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering)

3930 Utsatt inntektføring investering 
395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) 

3950 Utsatt inntektføring avskrivning 
396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler 

3960 Inntektsføring av resterende forpliktsler ved avgang 
398 Andre inntekter fra bevilgninger 

3980 Bevilgning fra andre departement 

3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement 

3989 Periodisering av forskudd fra andre departement 

43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) 

430  Innkjøp av varer

4301 Innkjøp av varer for videresalg 

5 Lønn og godtgjørelser 
50  Lønn faste stillinger 

500 Fast tilsatte 
5001 Fast tilsatte 

5002 Lønn renhold, faste 

5009 Faste stillinger - B-tillegg 

505 Overtid faste stillinger 

5051 Overtid faste stilinger 

5052 Mertid inntil 100% stilling 

5055 Tariff-festede tillegg 

5056 Vaktgodtgjørelse/tillegg 

5057 Hjemmevakt 
508 Feriepenger 

5081 Påløpte feriepenger 

5082 Påløpte feriepenger komp.utland 
509 Periodiseringskonto lønn 

5099 Periodiseringskonto lønn 

  
51 Lønn midlertidige stillinger 
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510 Midlertidige stillinger 
5101 Bistillinger 

5102 Stipendiater 

5103 Postdoktor 

5104 Åremålstilsatte 

5105 Vikarer 

5106 Engasjert personale/ekstrahjelp 

5107 Vakthold 

5108 Lærlinger 

5109 Arbeidsmarkedstiltak 

511 Midlertidige stillinger 
5110 Timelærere mv. 

5111 Gjesteforelesere 

5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere 

5113 Sensorer 

5114 Eksamensvakter 

5115 Bedømmelskommite 

5116 Nettolønnsordning med skatt/avgift  
5117 Lønn renhold, midlertidige 

5119 Midlertidige stillinger - tillegg 

515 Overtid midlertidige stillinger 

5151 Lønn overtid 

5152 Mertid inntil 100% stilling 

5153  Feltgodtgjørelse 
518  Feriepenger 

5181 Påløpte feriepenger 

5182 Avvik avsatt / utbetalt FP 
519  Periodiseringskonto lønn 

5199  Periodiseringskonto for gruppe 51 

52  Fordel i arbeidsforhold 

520  Fri bil  

5200 Fordel fri bil 

521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.) 

5211 Elektroniske kommunikasjonstjenester 

522 Fri avis 

5221 Fri avis 

523 Fri losji og bolig 

5231 Fordel fri losji og bolig 

524 Rentefordel 

5241 Rentefordel 

5242 Refusjon rentefordel 

525 Gruppelivsforsikring 

5251 Gruppelivsforsikring 

528 Annen fordel i arbeidsforhold 

5281 Fordel fritt arbeidstøy 
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5282 Andre fordeler i arbeidsforhold 

5283 Kontingenter 

5284 Naturalytelse husleie 

5285 Refusjon naturalytelse husleie 

529 Motkonto for gruppe 52 

5290 Motkonto for gruppe 52 

  

53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 

530 Styrer, råd og utvalg 

5301 Honorar styrer, råd og utvalg 

533 Honorarer 

5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig 

5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 

5332 Stipend trekkpliktig 

5333 Stipend trekkfritt 

5334 Lønn ved dødsfall 

539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 

5390 Andre oppgavepliktige, trekkfrie utbetalinger 

5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 

5392 Lønn opptjent utland uten skatt/avgift  

5393 Lønn opptjent utland med avgift 

5394 Utenlandske gjesteforskere, kortvarig opphold 

5399 Periodisering av kontogruppe 52 og 53 

54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 

540  Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser

5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv 

5402 Arbeidsgiveravgift utland 

5403 Arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie 

5404 Arbeidsgiveravgift av reiser 

541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser 

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 

542 Pensjonspremie (virksomheter som betaler pensjonspremie) 

5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK 

5422 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd andre pensjonsordninger 

5423 Arb.g.avg. Av arbeidsgivers andel pensjon 

5429 Periodisering for kontogruppe 54 

57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft 

570  Lærlingtilskudd

5701 Lærlingtilskudd 

571 Arbeidsmarkedstiltak 

5711 Arbeidsmarkedstiltak 

572 Tilretteleggingstilskudd  

5721 Tilretteleggingstilskudd  
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579 Andre offentlige tilskudd 

5790 Andre offentlige tilskudd 

  

58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft 

580 Refusjon av sykepenger 

5801 Refusjon av sykepenger 

5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto 

5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger 

581 Refusjon av foreldrepenger 

5811 Refusjon av foreldrepenger 

5812 Påløpte refusjoner av foreldrepenger/gj.gangskonto 

5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger 

589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft 

5891 Annen refusjon vedr. arbeidskraft 

5899 Periodiseringskonto gruppe 57 og 58 

  

59 Annen personalkostnad 

590 Gaver til ansatte 

5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 

5902 Gaver til ansatte, skattepliktig 

592 Gruppelivsforsikring 

5921 Gruppelivsforsikring 

593 Yrkesskadepremie 

5931 Yrkesskadepremie 

594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser 

  

596 Velferdstiltak 

5961 Velferdstilskudd 

5962 Tilskudd til foreninger 

599 Annen personalkostnad 

5991 Refusjon vaksinering 

5992 Refusjon arbeidsbriller 

5993 Annen helsetjeneste 

5994 Bevertning ved interne møter 

5997 Drikke/mat til spise og møterom (15% mva) 

5998 Andre personalkostnader 

5999 Periodisering for kontogruppe 59 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 
60  Av- og nedskrivning 

600 Avskrivning på immaterielle eiendeler

6000 Avskrivning på immaterielle eiendeler 
601 Avskrivning på driftsbygninger 

6010 Avskrivning på driftsbygninger 
602 Avskrivning på øvrige bygninger 

6020 Avskrivning på øvrige bygninger 
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603 Avskrivning på infrastruktureiendeler 

6030 Avskrivning på infrastruktureiendeler 
604 Avskrivning på maskiner og transportmidler 

6040 Avskrivning på maskiner og transportmidler 
605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 

6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 
606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser 

607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  

6070 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  

61 Frakt og transport vedrørende salg

610  Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse

6101 Frakt og transportkostnader 
611 Toll og spedisjon ved vareforsendelse 

6111 Toll, MVA og spedisjonskostnader 
619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg 

6199 Annen frakt- og transportkostnad 

62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

63  Kostnader lokaler 

630  Leie lokaler 

6300 Husleie  

6301 Leie av lokaler 

6303 Driftsavtale i forbindelse med leie 

6304 Tilfeldig leie 
632 Renovasjon, vann, avløp o.l. 

6321 Renovasjon, vann, avløp o.l. 

63211 Refusjon renovasjon, vann, avløp o.l. 

6322 Avfallshåndtering/gjennvinning 
634 Lys, varme 

6340 Elektrisitet 

63401 Refusjon elektrisitet 

6341 Fjernvarme/biopellet 

63411 Refusjon fjernvarme/biopellet 

6342 Fyringsolje 

63421 Refusjon fyringsolje 

6349 Annen energi 
636 Renhold, vakthold, vaktmestertjenester

6360 Renholdstjenester, eksternt firma, faste kontrakter 

6361 Andre renholdstjenester, eksternt firma 

6362 Matteleie 

6363 Vakthold 

6364 Annet vakthold 
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6365 Adgangskontroll 

6366 Alarmer 

6367 Nøkler og låser 

6368 Renholdsmateriale 

6369 Toalettpapir/håndklepapir 
639 Annen kostnad lokaler 

6390 Lyspærer, lysrør o.a. 

6391 Driftsmateriell 

6392 Skilting 

6393 Planter og plantevedlikehold 

6399 Annen kostnad lokaler 

64 Leie maskiner, inventar o.l. 
640 Leie maskiner 

6401 Leie faglig-, vitenskapelig- og undervisningsutstyr 

6402 Leie av maskiner/verktøy 
641 Leie inventar 

6411 Leie inventar 
642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.) 

6421 Leie av datasystemer 

6422 Leie av programvare 
643 Leie av datamaskiner 

6430 Leie datamaskiner 
644 Leie av andre kontormaskiner 

6440 Leie andre kontormaskiner, kopimaskiner 
645 Leie av biler 

6450 Leie av biler 
646 Leie av andre transportmidler 

6460 Leie av andre transportmidler 
649 Annen leiekostnad 

6499 Annet utstyr, leie 

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

650  Maskiner 

6500 Maskiner til undervisningsformål 

6501 Maskiner til laboratorium 

6502 Andre maskiner 
651 Verktøy og lignende 

6510 Håndverktøy 
652 Programvare (anskaffelse) 

6522 IT - software 
654 Inventar 

6541 Inventar 

6542 Kunst/utsmykking 

6543 Annet inventar/utstyr 

6544 Teknisk/vitenskapelig utstyr. 
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6545 Lab.utstyr . 

6546 Undervisningsutstyr . 

6547 Klinikkutstyr 
655 Datamaskiner (Pc-er, servere m.m.)

6550 IT - hardware 

6551 Audiovisuelt utstyr 
656 Andre kontormaskiner 

6560 Telefon/telefax/mobiltelefon kjøp 

6561 Kopi/kontormaskiner kjøp 
657 Arbeidsklær og verneutstyr 

6570 Arbeidsklær og verneutstyr. 
659 Annet driftsmateriale 

6590 Forbruksmateriell (kjøp laboratorie- og røntgenrekvisita) 

6591 Undervisningsmateriell – Lab.-/forskning og undervisningsmateriell 

6592 Annet driftsmateriale 

6593 Kjøp av dyr 

6594 Fór/ strø 

6595 Medisiner 

6596 Kjemikalier 

6597 Gass og olje 

6598 Gjødsel 

6599 Såfrø, planter med mer 

66 Reparasjon og vedlikehold  
660  Reparasjon og vedlikehold egne bygninger

6600 Rørleggertjenester, egne bygg 

6601 Elektrotjenester, egne bygg 

6602 Andre håndverkertjenester, egne bygg 

6603 Service/vedlikehold heiser, egne bygg 

6604 Service/vedlikehold ventilasjon, egne bygg 

6605 Andre serviceavtaler, egne bygg 

6606 Gartnerarbeid, utomhusarbeider med mer, rep/vedlikehold 

6607 Adgangskontroll, rep/vedlikehold. 

6608 Branntekniske anlegg (servicekontrakter), rep/vedlikehold 

6609 Annet utstyr, rep/vedlikehold 
661   

6611 Service/vedlikehold tekn/vitenskapelig utstyr 

6612 Service/vedlikehold lab.utstyr 

6613 Service/vedlikehold undervisningsutstyr 

6614 Service/vedlikehold data 
663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler

6630 Rørleggertjenester, leide lokaler 

6631 Elektrotjenester,  leide lokaler 

6632 Andre håndverkertjenester,  leide lokaler 

6633 Service/vedlikehold heiser,  leide lokaler 

6634 Service/vedlikehold ventilasjon,  leide lokaler 
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6635 Andre serviceavtaler,  leide lokaler 
666 Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg

6660 Service/vedlikehold kontormaskiner 

6661 Service/vedlikehold andre maskiner 

6662 Service/vedlikehold inventar 
669 Reparasjon og vedlikehold annet

6690 Andre reparasjoner og vedlikehold

67 Kjøp av fremmede tjenester 

670  Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester

6700 Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester 
671 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 

6710 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. 
672 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 

6720 Uninett tjenesteavgift 

6721 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT 
673 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.

6730 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv. 
674 Innleid personell fra vikarbyrå o.l. 

6740 Innleid personell fra vikarbyrå o.l. 
679 Kjøp av andre fremmede tjenester 

6790 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 

6791 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning 

6793 Eksamensavvikling og sensur 

6794 Laboratorietjenester, analyser m.m. 

6796 Konsulenttjenester 

6799 Andre tjenester 

68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs

680  Kontorrekvisita

6801 Kontorrekvisita 

6802 Papir til data- og kopimaskiner 

6803 Datarekvisita (utenom papir) 
682 Trykksaker 

6821 Trykkingsutgifter 

6822 Innbinding, fotografering 

6824 Vederlag 

6829 Andre kopieringsutgifter 
683 Annonser, kunngjøringer 

6830 Stillingssannonser 

6831 Anbud-/innkjøpskunngjøringer 

6839 Andre kunngjøringer 
684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 

6840 Aviser 

6841 Tidsskrifter 

6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 
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6843 Bøker generelt 

6844 E-bøker 

6846 Filmer 

6847 Elektroniske medier 

6848 Databaseabb./søketjenester 
685 Aviser, tidskrifter, bøker o.l. i bibliotek

6850 Aviser, tidskrifter, bøker o.l. i bibliotek 
686 Møter 

6861 Arrangement av seminarer, konferanser og lignende

6862 Møtekostnader 
687 Kurs og seminarer for egne ansatte

6870 Kurs og seminarer for egne ansatte 

6872 Kompetanseheving 
688 Kurs og seminarer for eksterne deltakere 

6880 Kurs og seminarer for eksterne deltakere 
689 Annen kontorkostnad 

6899 Andre kontorkostnader 

69 Telefon, porto o.l. 

6901 Telefonutgifter 

6902 Mobiltelefon - oppgavepliktig 

6903 ADSL-/boligtelefon refusjon 

6904 Tele-/kommunikasjons-/linjeleie 

6909 Mobiltelefon- utlånstelefon - ikke oppgavepliktig 
694 Porto 

6941 Porto 
699   

7 Annen driftskostnad, fortsettelse 
70  Kostnad transportmidler 

700 Drivstoff 
7001 Drivstoff 

702 Vedlikehold 

7021 Transportmidler, service/vedlikehold 

704 Forsikring 

7040 Ansvarsforsikring biler 

709 Annen kostnad transportmidler 

7099 Annen kostnad transportmidler 

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 

710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 

7101 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 

7102 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig og skattepliktig  
713 Reisekostnad 

7131 Tjenestereiser oppgavepliktig 

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 
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7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser  

7135 Flyttegodtgjørelse  

715 Diettkostnad 

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig 

7152 Diettkostnader oppgavepliktige og skattepliktige 
7153 Diettkostnader ikke oppgavepliktige 
719 Annen kostnadsgodtgjørelse 

7191 Reisekostnad studenter 

7192 Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgavepliktig 

7193 Husleietilskudd studenter i praksis 

7194 Reisekostnader fakturert universitetet 

7197 Refusjon av reisekostnader 

7198 Refusjon av reisestipender internasjonalisering 

7199 Periodisering reise og diett 

73 Salg, reklame og representasjon 

730 Salgskostnad 
7301 Salgskostnad 

7302 Utgifter til messer 

732 Reklamekostnad 

7320 Profilannonsering 

7321 Studieannonsering 

7322 Profileringsartikler 

7323 Sponsing 

735 Representasjon 

7351 Representasjon 

7352 Servering møter/kurs 

74 Kontingent og gave 

740  Kontingent 

7401 Kontingent 

741 Gave 

7411 Gave til eksterne 

7412 Refusjoner/tilskudd studentsamskipnaden 

7413 Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter 

7414 Tilskudd studentorganisasjoner 

7415 Andre driftsutgifter 

75 Forsikringspremie, garanti og service 

750  Forsikringspremie 

7509 Andre forsikringskostnader 

76 Lisenser og patenter 

760  Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. konto 642)

7609 Diverse lisenser 

761 Patentkostnader ved egen patent 
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7610 Patentkostnader 

77 Annen kostnad 

771  Styremøter 

7710 Styremøter 

777 Bank- og kortgebyr 

7771 Bank- og kortgebyr 

779 Annen kostnad 

7798 Gebyr ved inkasso/forliksklage 

7799 Annen kostnad 

77999 Periodisering av driftskostnader 

78 Tap o.l. 

780  Tap ved avgang av anleggsmidler

7801 Tap ved avgang av anleggsmidler 

782 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 

7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 

783 Konstaterte tap på fordringer 

7831 Konstaterte tap på fordringer 

784 Avsetning tap på fordringer 

7840 Avsatt til tap på fordringer 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 
80  Finansinntekt

800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m.

8001 Aksjeutbytte 

805 Renteinntekt 

8051 Renter av bankinnskudd 

8052 Renteinntekter fordringer 

806 Valutagevinst (agio) 

8061 Agiogevinst 

81 Finanskostnad 

815  Rentekostnad 

8151 Morarenter 

816 Valutatap (disagio) 

8161 Agiotap 

87 Andre overføringer - tilskudd (postene 70 til 85) 

870  Tilskudd til kommuner 

8700 Tilskudd til kommuner 

871 Tilskudd til fylkeskommuner 

8710 Tilskudd til fylkeskommuner 

872 Tilskudd til ikke-finansielle foretak 

8720 Tilskudd til ikke-finansielle foretak 

873 Tilskudd til finansielle foretak 
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8730 Tilskudd til finansielle foretak 

874 Tilskudd til husholdninger 

8740 Tilskudd til husholdninger 

876 Tilskudd til ideelle organisasjoner 

8760 Tilskudd til ideelle organisasjoner 

877 Tilskudd til statsforvaltningen 

8770 Tilskudd til statsforvaltningen 

878 Tilskudd til utlandet 

8780 Tilskudd til utlandet 

879 Motpost til kontogruppe 87, føres mot 1998 

8790 Motpost til kontogruppe 87 

88 Disponering - Periodens resultat (til virksomhetskapital) 

880  Disponering (periodens resultat)

8800 Periodens resultat disponert av styret 

8801 Periodens resultat disponert av enhetene 

8808 Underskudd ved avslutning av oppdragsprosjekt 
8809 Overskudd ved avslutning av oppdragsprosjekt 

89 Avregning - Resultat av periodens aktiviteter

890  Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) 

8900 Avregning ordinær aktivitet  

8901 Avregning KD øremerket 

8902 Avregning nasjonale senter 

8903 Avregning andre departement 

8904 Avregning NFR 

89041 Avregnng NFR via andre statlige 

89042 Avregning NFR via andre - ikke statlige 

8905 Avregning regionale forskningsfond 

89051 Avregning regionale forskningsfond via andre statlige 

89052 Avregning regionale forskningsfond via andre - ikke statlige 

8906 Avregning andre statlige etater 

9 Interne transaksjoner 

91  Interne inntekter 

9110 Inntekter på utleide tjenester og varer 

9120 Inntekter på konsulenttjenester 

9121 Overføring av overskudd - SEVU 

9122 Honorar fra SEVU 

9130 Analyseinntekter 

9140 Interne infrastrukturinntekter 

9141 Interne inntekter, fyringsolje 

9142 Interne inntekter, vann/kloakk 

9144 Interne inntekter, renhold 

9146 Interne inntekter, strøm 

9149 Internhusleie 
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9150 Avskrivningskostnad BOA 
        
9170 Refusjon for bøker 

9171 Refusjon for kopier/lån fra andre bibliotek 

9180 Kopieringsinntekter 

9190 Salg av varer/utstyr (internt) 

9199 Diverse refusjoner internt 

92 Interne kostnader 

9210 Leie av tjenester og varer internt 

9220 Leie av konsulenttjenester 

9221 Overføring av overskudd - SEVU 

9222 Honorar - SEVU 

9230 Analyseutgifter 

9240 Interne utgifter til infrastruktur 

9241 Interne utgifter, fyringsolje 

9242 Interne utgifter, vann / kloakk 

9244 Interne utgifter, renhold 

9246 Interne utgifter, strøm 

9249 Internhusleie 

9250 Avskrivningskostnad BOA 

9270 Refusjon for bøker 

9271 Refusjon for kopier/lån fra andre bibliotek 

9280 Kopieringsutgifter 

9290 Kjøp av varer/utstyr (internt) 

9299 Diverse refusjoner internt 

93 Overhead/dekningsbidrag og avslutning av prosjekt

9300 Overhead/dekningsbidrag 

9301 Dekning av lønn finansieringskilde 1 

9302 Egenfinansiering på prosjekt - annet enn lønn 

9303 Egenfinansiering på prosjekt - lønn 

99 Hjelpekonto 

9970 Hjelpekonto - ukjent ved scanning 

9979 Hjelpekonto - Reiseforskudd 

9980 Arb.g.avg.( arv av konto) 

9981 Arb avgift av diff beregning 

9991 Dummy time/prosjekt 

9998 Øreavrunding 

9999 Feilkonto 
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Fakultet, Institutt-, senter- og avdelingskoder 
 

Koststed Sted Gammel 
nytt nummer stedskode 

 
 
 Rektoratet 

UMB/NVH 
 
 

101001 Universitetsstyret 5000* 
102001 Rektor / Prorektor 5000* 

 
200001 VetBio  
201001 BasAM 11* 
202001 ProdMed 17* 
203001 MatInf 13* 
204001 SpFaMed 15* 
205001 IKBM 19* 
206001 IHA  17* 
207001 IPV 21* 

 
300001 MiljøTek  
301001 IMT 23* 
302001 INA 15* 
303001 IMV 21* 

 
400001 SamVit  
401001 HH 25* 
402001 ILP 13* 
403001 Noragric 32* 

Sentrene  
701001 SHF  36* 
701101 ForTek 37* 
702001 SKP 38* 
703001 Senter for fiskeforsøk 24* 
704001 Senter for Biogass 47* 
705001 Bioenergisenter 46* 

 
800000 Administrasjonsavdelingen  
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801001 Administrasjonssjef  
802001 Forskningsavdelinga 5030*/02* 
803001 Studieavdelinga 5020*/02* 
804001 Kommunikasjonsavdelinga 5060*/04* 
805001 POA 5050*/09* 
806001 SEVU  34*/06* 
807001 Universitetsbiblioteket 73*/08* 
808001 Sekretariatet 5000*/01* 

 

810000 
Økonomi- og 
eiendomsavdelingen  

811001 Økonomi og Eiendomssjef  5000* 
812001 Økonomiavdelinga  5040*/09* 
813001 IT-avdelingen 72*/07* 
814001 Felles ressurssenter  
815001 DSA 74* 
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Prosjektkodeplan (Bevilgningsfinansierte prosjekter) 
 
Inntekter/kostnadsrefusjoner 
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx00000  Rammetildeling  

1xxxx00001  Overføring fra foregående år  

1xxxx00002  Overhead Instituttets del av overhead 

1xxxx00004  Overskudd/underskudd SEVU-kurs  

1xxxx00005  Instituttets del av konsulentoppdrag Her kan instituttene selv bestemme 
hvor stor del av konsulentoppdrag som 
skal tilfalle instituttet 

1xxxx00006 1xxxx00098 Diverse inntekter Husleie andre ting, kvotestipendiater 
med mer, royalties, kommersialisering 

1xxxx00099  Egeninnsats  

Oppdrag/incentiver med mer.   
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx20000 1xxxx25999 Større konsulentoppdrag og annet salg Store konsulentoppdrag som trenger 

eget nummer 
1xxxx26000 1xxxx26999 Interne underprosjekt for andre institutt  

1xxxx27000 1xxxx27999 Prosjektnummer til ansatte Driftsmidler til den enkelte, 
incentivmidler, stipender, bonus 
veiledning gjennomførte disputaser 
konsulentinntekter, -kostnader, midler 
forskningstermin   

Drift       
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx30000  Generell drift Reiser, medlemskap i organisasjoner, 

enkelte fagbøker  
1xxxx30001  Felleskostnader administrasjon  Telefon, kopi, kontorrekvisita, gaver 

ansatte osv 
1xxxx30002  Datakostnader Lisenser, maskiner, leie av konsulenter, 

div. forbruk osv 
1xxxx30003  Bibliotek Bøker, tidsskrifter, kopiering av 

tidsskrift (kostnader/inntekt)  
1xxxx30004  Vedlikehold/driftskonto for vaktmester Diverse utstyr 

1xxxx30005  Opplæring/ kompetanseutvikling Kursavgifter, reiser og lignende 

1xxxx30006  HMS/arbeidsmiljøtiltak Databriller, spesialstoler mm, 
samarbeidsseminar og lignende. 
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1xxxx30007  Kostnader og inntekter på kjøretøy Drivstoff, veiavgift, verkstedsregninger, 
utleie osv 

1xxxx30008  Kostnader som skal refunderes Alle kostnader som skal refunderes, bør 
holdes på et minimum 

1xxxx30100 1xxxx30999 Felles driftskostnader for NMBU Kablingsprosjekt inf. avdelingen, 
biblioteks-innkjøp 

1xxxx31000 1xxxx39999 Drift av bygninger og lignende. Back-up prosjekt, drift av bygninger, 
strømregninger og lignende, 
oppgradering av laboratorier og 
undervisningsrom 
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Drift undervisning/Dr.grader   
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx40000  Disputaskostnader Reiser og lønn til opponenter, 

blomster og lignende 
1xxxx40001 1xxxx40099 Drift av undervisnings- og forskningslabber Forbruksmateriell, småutstyr, 

kjemikalier, fôr osv, på laber uten 
lønnskostnader og stedskoder 

1xxxx40100  Markedsføring 1 Annonser, reiser for studenter 
som verver osv Markedsføring 
kan deles/samles etter eget ønske 

1xxxx40101  Markedsføring 2 Reiser, støtte til å søke om 
prosjekt, annonsering, osv 

1xxxx40102  Hovedfagsoppgaver Laboratoriekostnader, 
materialkostnader, sensor osv 

1xxxx40103  Frie fagvekter Kostnader ved fagemner som 
kalles frie fagvekter 

1xxxx40104 1xxxx45999 Emnetilbudet på instituttet Hvert emne skal ha eget 
prosjektnummer, her føres sensor, 
timelærere, semester-
oppgavekostnader, utferder, 
gjesteforelesere lab. kostnader 
osv. Unntak klargjøres med øk. 
avd. 

1xxxx46000 1xxxx48999 Etterutdanningskurs, seminarer, konferanser For andre 
undervisnings/formidlingstiltak 

Lønn       
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx50000  Lønn og avgifter faste vitenskapelig ansatte Lønnskostnader 

1xxxx50010  Lønn og avgifter faste teknisk ansatte  

1xxxx50020  Lønn og avgifter fast administrativt ansatte  

1xxxx50030  Lønn og avgifter midlertidig vitenskapelige ansatte 

1xxxx50040  Lønn og avgifter midlertidig teknisk ansatte  

1xxxx50050  Lønn og avgifter midlertidig adm. ansatte(vikar)  

1xxxx50060  Lærlinger  

1xxxx51000 1xxxx51999 Lønn og drift stipendiater Hver stipendiat sitt nummer 

1xxxx52000 1xxxx52999 Avsetning 4. år stipendiater For avsetting til 4. år for 
stipendiater 

Strategiske avsetninger   
Fra  Til Tekst Kommentarer  
1xxxx90000  Strategiske avsetninger Reserve for styret 

1xxxx91000 1xxxx91999 Større byggeprosjekter/investeringer Store bygge/vedlikeholds 
prosjekter, større enn 1 mill  

1xxxx92000 1xxxx92999 Avsatte midler til satsingsområder Prosjekt på egne satsingsområder 

1xxxx99000  Øremerkede midler kvalitetsreform Sentrale avsetninger som må 
holdes for seg 

1xxxx99001 1xxxx99100 Prioriterte driftsmidler/posisjoneringsmidler Sentrale avsetninger som må 
holdes for seg 

1xxxx99990  Velferdsmidler Sentrale avsetninger som må 
holdes for seg 
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1xxxx99999  Utstyrsbevilgninger sentralt Flere utstyrsbevilgninger på 
samme stedskode deles med 
underprosjekt 



 

 

VEILEDNINGSTABELL FOR VURDERING AV AKTIVERING OG UTGIFTSFØRING 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Maskiner, 
verktøy 

I regnskaps-
posten inngår 
ulike typer 
maskiner knyttet 
til drift av ulike 
funksjoner, eks. 
fellesfunksjoner  

 Gressklippere 
 Verksted-

materiell 
 Vaskemaskiner 
 Kjøkken-

maskiner 
 Aggregat 
 mv. 

Dersom innkjøpspris er mer enn kr. 30.000,- for en 
maskin eller et verktøy, skal dette aktiveres og 
utstyrsregistreres. Dette skal konteres på konto 1270  
 
Dersom innkjøpspris er mindre enn kr. 30.000,- for en 
maskin eller et verktøy, skal dette utgiftsføres på konto 
6502 eller 6520. Dette skal kun utstyrsregistrere som 
utstyret er lett omsettelig 
 
Dersom maskinen/verktøyet utgjør en integrert del av et 
annet produkt eller maskinpark, og disse sammen utgjør 
en helhet, skal dette aktiveres og utstyrsregistreres. Dette 
skal konteres på konto 1270. Ved evt. uklarheter 
kontaktes regnskapsavdelingen for nærmere 
diskusjon/avklaring. 
 
Eks. 
Hvis hele eller større deler av poolen av gressklippere 
fornyes på samme tid, skal dette aktiveres og 
utstyrsregistreres selv om hvert produkt enkeltvis har en 
innkjøpspris lavere enn kr. 30.000,-.  Dette skal konteres 
på konto 1201. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal aktiveres og 
utstyrsregistreres dersom det her er snakk om varige 
forbedringer og maskinen/verktøyet som følge av 
påkostningen settes i bedre stand (standardheving) enn 
det var på anskaffelsestidspunktet. Dette innbefatter bla. 
påkostninger som gir utstyret en forbedret yteevne i 
form av for eks. lenger levetid, høyere produksjons-
kapasitet, eller lavere fremtidige driftskostnader, enn det 

6502 
6510 
 
6661 

Avskrivningstid 
innenfor denne 
gruppen antas å kunne 
variere avhengig av 
type utstyr. 
 
For utstyr i denne 
gruppen skal det alltid 
foretas en separat 
vurdering av levetid 
ved aktivering. 
 
Det skilles mellom: 
- levetid 10 år/120 mnd. 
- levetid 5 år/60 mnd. 
 
Levetid vurderes ut fra 
utstyrets levetid hvis 
normalt vedlikehold 
gjennomføres på 
utstyret. 
 
Ved påkostning som 
fører til varige 
forbedringer/ 
standardheving skal 
man foreta en 
vurdering av om 
utstyret vil få en 
forlenget levetid. Hvis 
ja skal dette aktiveres 

6040 
1270 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

utstyret ville hatt ved normalt daglig vedlikehold. Slike 
påkostninger skal konteres på konto 1270. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal ikke aktiveres dersom det 
kun er snakk om nødvendig vedlikehold og dersom 
verdiøkningen er uvesentlig. Dette skal konteres på 
konto 6661. 
 
Vedr. utstyrsregistrering av maskiner/verktøy:  
 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1270.  
 
Lett omsettelige maskiner/verktøy som er ført på 6502 
skal også utstyrsregistreres i anleggsmodulen. 
 

og utstyrsregistreres. 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Biler og andre 
transportmidler 

I regnskaps-
posten 
inkluderes alle 
rullende 
kjøretøyer. 

 Personbiler 
 Lastebiler/ 

busser 
 Traktorer osv 
 

Innkjøpspris vil normalt overstige kr. 30.000,- og 
investeringer i nye transportmidler skal derfor aktiveres 
og utstyrsregistreres. Dette skal konteres på konto 1200 
eller 1240.  
 
Påkostninger/vedlikehold skal aktiveres og 
utstyrsregistreres dersom det her er snakk om varige 
forbedringer og bilen som følge av påkostningen settes i 
bedre stand (standardheving) enn det var på 
anskaffelsestidspunktet.  Dette innbefatter bla. 
påkostninger som gir transportmidlet en forbedret 
yteevne i form av for eks. lenger levetid, høyere 
produksjonskapasitet, eller lavere fremtidige drifts-
kostnader, enn det transportmidlet ville hatt ved normalt 
daglig vedlikehold. Slike påkostninger skal konteres på 
konto 1200 eller 1240. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal ikke aktiveres dersom det 
kun er snakk om nødvendig vedlikehold og dersom 
verdiøkningen er uvesentlig. Dette skal konteres på 
konto 6661.. 
 
Eks. 
Normalt vil alle påkostninger/vedlikehold på slike 
transportmidler utgiftsføres. Kjøp av ekstrautstyr, eks. 
nytt lasteplan på lastebil, vil kunne være en påkostning, 
men her må en vesentlighetsvurdering foretas. 
 
Vedr. utstyrsregistrering av biler og andre transport-
midler 
 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1200 eller 1240. 

6661 
6661 

Levetid på 7år/84 mnd. 
 
Ved kjøp av brukt bil 
reduseres levetiden 
tilsvarende bilens alder 
på kjøpstidspunktet. 
 

6040 
1200, 1240 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Inventar I regnskaps-
posten inngår alt 
inventar og inn-
redning knyttet 
til bygnings-
massen. 

 Kontor-
inventar 

 Laboratorie-
innredning 

 Kjøkken-
innredning 

 Kantine-
innredning 

 Lesesal-
innredning 

 Lager-
innredning 

 Husdyr-
innredning 

 Annen 
innredning  

 

Dersom det kjøpes inn inventar for over kr. 30.000,- i et 
enkeltinnkjøp, skal dette aktiveres og utstyrsregistreres. 
Dette skal konteres på konto 1250. 
 
Dersom det kjøpes inn inventar for mindre enn kr. 
30.000,- i et enkeltinnkjøp, skal dette utgiftsføres. Dette 
skal konteres på konto 6541 
 
Påkostninger/vedlikehold av kontorinnredninger og 
andre innredninger vil normalt utgiftsføres. Dette skal 
konteres på konto 66462 
 
Påkostninger/vedlikehold av eks. laboratorie-
innredninger skal aktiveres og utstyrsregistreres dersom 
det her er snakk om varige forbedringer og laboratoriet 
som følge av påkostningen settes i bedre stand 
(standardheving) enn det var på anskaffelsestidspunktet, 
eller gir laboratoriet en forlenget levetid, herunder ny 
eller forbedret bruksmulighet, sammenlignet med det det 
ville ved normalt daglig vedlikehold.  Dette skal konteres 
på konto 1250. 
 
Vedr. utstyrsregistrering av inventar: 
 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1250. 
 
Lett omsettelige inventar som føres på konto 6541 
utstyrsregistreres. 

6541 
 
6662 
 
 
 
 

Levetid på 10år/ 
120 mnd. 
 
 

6050 
1250 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Teknisk, 
vitenskapelig 
utstyr 

Regnskapsposten 
innholder 
teknisk, 
vitenskapelig 
utstyr relatert til 
virksomhetens 
drift.  

 Analyseapp.  
 Annet teknisk 

forsknings-
utstyr 

 Undervisnings-
utstyr 

 Laboratorie-
utstyr 

 

Dersom innkjøpspris er mer enn kr. 30.000,- for et 
utstyr, skal dette aktiveres og utstyrsregistreres. Dette 
skal konteres på konto 1202 eller 1292. 
 
Dersom innkjøpspris er mindre enn kr. 30.000,- for et 
utstyr, skal dette utgiftsføres. Dette skal konteres på 
konto 6544, 6545 eller 6546 
 
Dersom utstyret utgjør en integrert del av et annet 
produkt eller samling av apparater, og disse sammen 
utgjør en helhet, skal dette aktiveres og utstyrsregistreres. 
Dette skal konteres på konto 1202 eller 1292. 
 
Eks. 
Hvis hele eller større deler av poolen av en type 
måleinstrumenter fornyes på samme tid, skal dette 
aktiveres selv om hvert produkt enkeltvis har en 
innkjøpspris lavere enn kr. 30.000,- 
 
Påkostninger/vedlikehold skal aktiveres og 
utstyrsregistreres dersom det her er snakk om varige 
forbedringer og utstyret som følge av påkostningen 
settes i bedre stand (standardheving) enn det var på 
anskaffelsestidspunktet. Dette innbefatter bla. 
påkostninger som gir utstyret en forbedret yteevne i 
form av for eks. lenger levetid, høyere 
produksjonskapasitet, eller lavere fremtidige 
driftskostnader, enn det utstyret ville hatt ved normalt 
daglig vedlikehold. Slike påkostninger skal konteres på 
konto 1202 eller 1292. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal ikke aktiveres dersom det 
kun er snakk om nødvendig vedlikehold og dersom 

6544 
6545 
6546 
 
6611 
6612 
 

Avskrivningstid 
innenfor denne 
gruppen antas å kunne 
variere avhengig av 
type utstyr. 
 
For utstyr i denne 
gruppen skal det alltid 
foretas en separat 
vurdering av levetid 
ved utstyrsregistrering. 
 
Det skilles mellom: 
– levetid 4 år/ 48 mnd. 
 – levetid 8 år/96 mnd. 
– levetid 12 år/144 mnd. 
 
Levetid vurderes ut fra 
utstyrets levetid hvis 
normalt vedlikehold 
gjennomføres på 
utstyret.. 
 
Ved påkostning som 
fører til varige 
forbedringer/ 
standardheving skal 
man foreta en 
vurdering av om 
utstyret vil få en 
forlenget levetid. Hvis 
ja skal dette aktiveres 
og utstyrsregistreres. 

6040 
1202 
1292 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

verdiøkningen er uvesentlig. Dette skal konteres på 
konto 6611 eller 6612. 
 
 
Vedr. utstyrsregistrering av teknisk, vitenskapelig 
utstyr  
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1202 eller 1292. 
 
Lett omsettelige teknisk, vitenskapelig utstyr som ikke er 
ført på 1202 eller 1292. skal likevel utstyrsregistreres i 
anleggsmodulen. 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Kontormaskiner   Kopimaskin 
 Faks 
 Makuleringsma

skin 
 Skanner 

Dersom innkjøpspris er mer enn kr. 30.000,- for en 
kontormaskin, skal dette aktiveres og utstyrsregistreres. 
Dette skal konteres på konto 1280. 
 
Dersom innkjøpspris er mindre enn kr. 30.000,- for en 
kontormaskin, skal dette utgiftsføres. Dette skal konteres 
på konto 6561. 
 
Dersom kontormaskinen utgjør en integrert del av et 
annet produkt eller samling av apparater, og disse 
sammen utgjør en helhet, skal dette aktiveres og 
utstyrsregistreres. Dette skal konteres på konto 1280. 
Ved evt. uklarheter kontaktes regnskapsavdelingen for 
nærmere diskusjon/avklaring. 
 
Eks. 
Dersom alle kopimaskinene ved et institutt skal skiftes på 
samme tid, skal dette aktiveres selv om hvert enkelt 
produkt har en pris på under kr. 30.000,-. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal aktiveres og 
utstyrsregistreres dersom det her er snakk om varige 
forbedringer og kontorutstyret som følge av 
påkostningen settes i bedre stand (standardheving) enn 
det var på anskaffelsestidspunktet. Dette innbefatter bla. 
påkostninger som gir kontormaskinen en forbedret 
yteevne i form av for eks. lenger levetid, høyere 
produksjonskapasitet, eller lavere fremtidige 
driftskostnader, enn det kontormaskinen ville hatt ved 
normalt daglig vedlikehold. Slike påkostninger skal 
konteres på konto 1280.  
 
Påkostninger/vedlikehold skal ikke aktiveres dersom det 

6561 
 
6660 
 

Levetid på 3år/ 
36 mnd. 
 
 

6050 
1280 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

kun er snakk om nødvendig vedlikehold og dersom 
verdiøkningen er uvesentlig. Dette skal konteres på 
konto 6660. 
 
Vedr. utstyrsregistrering av kontormaskiner 
 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1280. 
 
Lett omsettelige kontormaskiner som ikke er ført på 
1280 skal likevel utstyrsregistreres. 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

IKT/audio-
visuelt utstyr 

IT- og  
kommunikasjons
-utstyr omfatter 
alt annet 
elektronisk utstyr 
som ikke er 
integrert mot 
infrastruktur.   

 PC-utstyr mv. 
 Servere 
 Operativsyste

m  
 Nettverk 
 Komm. utstyr/

tele 
 Skanner 
 Mobiltelefon 
 Telefonsentral 

IKT/audiovisuelt utstyr skal i hovedregelen vurderes 
som en gruppe og aktiveres uansett beløp, ref. eks. på 
gruppeinndelinger til venstre. Dette skal konteres på 
konto 1282. 
 
Eksempler på slikt IKT/audiovisuelt utstyr, som alltid 
skal aktiveres, er: 
PC 
Server 
Printer 
Skanner 
Telefonsentral 
 
Dersom det er mindre kjøp som kabler, mus  
samt annet datatilbehør, mobiltelefoner eller tilbehør til 
audiovisuelt utstyr skal dette ikke aktiveres, men føres på 
konto 6550, 6551 eller 6560. 
 
Dersom slikt tilbehør kjøpes inn sammen med 
IKT/Audiovisuelt utstyr, skal dette ikke skilles ut som 
egen post, men aktiveres sammen med utstyret. 
 
Påkostninger/vedlikehold skal aktiveres og 
utstyrsregistreres dersom det her er snakk om varige 
forbedringer og utstyret som følge av påkostningen 
settes i bedre stand (standardheving) enn det var på 
anskaffelsestidspunktet. Dette innbefatter bla. 
påkostninger som gir utstyret en forbedret yteevne i 
form av for eks. lenger levetid, høyere 
produksjonskapasitet, eller lavere fremtidige 
driftskostnader, enn det utstyret ville hatt ved normalt 
daglig vedlikehold. Slike påkostninger skal konteres på 
konto 1282. 

6550 
6551 
6560 
 
6614 
 

IKT/Audiovisuelt 
utstyr 
Levetid 3 år/36 mnd. 
 
Tele, og annet 
kommunikasjonsutstyr  
Levetid 5 år/60 mnd. 
 
Datautstyr  
Levetid 3 år./36 mnd. 
  

6050 
1282 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

 
Påkostninger/vedlikehold skal ikke aktiveres dersom det 
kun er snakk om nødvendig vedlikehold og dersom 
verdiøkningen er uvesentlig. Dette skal konteres på 
konto 6614. 
 
Vedr. utstyrsregstrering IKT/audiovisuelt utstyr 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1282. 
 
Lett omsettelige utstyr som ikke er ført på 1282 skal 
likevel utstyrsregistreres i anleggsmodulen. 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Data-
programmer/ 
lisenser 

Regnskapsposten 
består av kjøpt 
programvare 
som ikke direkte 
relateres til annet 
teknisk utstyr, 
apparatur, eller 
infrastruktur. 
(Under 
infrastruktur 
antas f. eks 
overvåkings-
systemer) 
 
Kjøpt 
programvare kan 
også omfatte 
lisenser for bruk 
av systemer 
 
 
 

 Økonomi-
system 

 L&P-system 
 Logistikk-

system 
 Bibliotek-

system 
 Låneadm.-

system 
 Studentadm.-

systemer 
 Andre adm. 

systemer 
 Systemer for 

organisering av 
store data-
mengder 

 Eiendomsadm-
systemer 
(FDVU) 

 Saks-
behandlingssys
temer 

 Annet 
 

Programvare (herunder bruksrettigheter til 
programvaren/ lisenser) skal inkluderes i 
virksomhetens balanse dersom innkjøpspris inkl. 
eksterne konsulenttjenester for en enkel 
programvare/lisens koster mer enn kr. 30.000. (Se 
nedenfor for vurdering av bruksrettigheter/lisenser). 
 
Med programvare forstås alle administrative systemer, 
herunder økonomisystem, personalsystem, tekniske 
systemer, fagsystemer mv. Hovedregelen er at kun 
eksternt anskaffet programvare med eventuelle 
tilhørende eksterne konsulenttjenester tilknyttet 
implementeringen skal balanseføres. Øvrige utgifter, som 
for eksempel timekostnader ifm egenutviklet 
programvare, balanseføres som hovedregel ikke. (Det vil 
dog for større prosjekter / tiltak, i forbindelse med 
utvikling og tilpasning av interne systemer / 
programmer, ville kunne være aktuelt å balanseføre 
interne timer / kostnader ihht pålitelig spesifikasjon / 
dokumentasjon av slike.  Dette må vurderes i samråd 
med den sentrale regnskaps-/budsjettenhet, og skal 
normalt være avklart i forkant av oppstart av prosjektet.) 
   
Utstyrsregistreres og konteres på konto 1040 dersom 
innkjøpspris inkl. eksterne konsulenttjenester for en 
enkel programvare/lisens, koster mer enn kr. 30.000,-. 
 
Kostnadsføres og konteres på konto 6522 dersom 
innkjøpspris inkl. eksterne konsulenttjenester med mer 
for en enkel programvare/lisens, koster mindre enn kr. 
30.000,-. 
 

6522 
 
6614 

Levetid på 5 å./ 
60 mnd. 
 
For bruksrettigheter/ 
lisenser med varighet 
mindre enn et år, 
skal disse som 
hovedregel direkte 
utgiftsføres, u-
avhengig av kostn-
ader. For bruks-
rettigheter/ lisenser 
som har en levetid på 
utover et år, ta 
kontakt med 
økonomiavdelingen 
for vurdering om 
direkte kostnads-
føring eller utstyrs-
registrering og 
aktivering. 
 

6000 
1040 
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Årlige service- og vedlikeholdskostnader utgiftsføres på 
konto 6614. Dette innbefatter også årlige kostnader ifm 
bruksrettighet av programvarer (lisenser). Slike 
bruksrettigheter/lisenser har en begrenset varighet og 
skal direkte kostnadsføres, uavhengig av kostnad.  
 
Programvare som utgjør en integrert del av et fysisk 
driftsmiddel anses som en del av det fysiske driftsmidlet 
dersom dette utgjør den mest sentrale bestanddelen. 
 
Oppgradering av programvare skal i hovedregelen 
behandles som vedlikehold og utgiftsføres. 
Oppgraderinger skal kun unntaksvis behandles som 
påkostninger og aktiveres. 
 
Vedr. utstyrsregistrering av dataprogrammer 
/lisenser 
 
Utstyrsregistreres:  
Alt som regnskapsføres på 1040 
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Type 
anleggsmiddel 

Beskrivelse Eksempel Avgrensninger Utgifts-
konto 

Avskrivningssats og 
levetid 

Avskrivningskonto 
og 
aktiveringskonto 

Annet utstyr   Aktivering av utstyr som ikke faller inn under øvrige 
beskrivelse og som ønskes aktivert under betegnelsen 
annet utstyr avklares med økonomiavdelingen før 
kontering. 

6592 
 
6609 

Avhengig av utstyret 6019 
1291 

Fast bygnings-
inventar med 
annen 
avskrivningstid 
enn bygningen 

  Ventilasjon 
 Varme/sanitær 
 El.kraft 

installasjoner 
 Tele./ 

automatikk 
 Andre 

installasjoner 

Anskaffelser som gir et driftsmiddel en varig forbedring 
eller økt funksjonalitet, anses som 
påkostning. For eksempel er en oppgradering av en hel 
forelesningssal en påkostning som gir forlenget levetid 
og/eller økt kapasitet/ funksjonalitet. En slik påkostning 
skal aktiveres som en del av den eksisterende eller 
bygningsmessig innredning, dersom påkostningene for 
øvrig oppfyller vilkårene for balanseføring.  
 
Dersom det for eksempel i forbindelse med installasjon 
av en maskin er nødvendig med ombygging av lokaler og 
lignende (nye skillevegger og fjerning av gamle) gir ikke 
disse lokalene som sådan lenger levetid eller økt 
standard. En slik ombygging skal således ikke anses som 
en påkostning, og skal derfor kostnadsføres direkte i 
resultatregnskapet på tidspunktet for ombygging. 
 
Anskaffelser som gjøres for å bøte på slitasje, skader og 
lignende som har funnet sted gjennom driften, og som 
ikke medfører økt levetid eller kapasitet/funksjonalitet, 
skal som hovedregel direkte kostnadsføres over 
resultatregnskapet på utførelsestidspunktet. Dette gjelder 
uavhengig av beløpsstørrelse. 
 
 
BRUKES KUN AV DSA OG POU - ANNEN 
BRUK KUN ETTER AVTALE MED 
ØKONOMIAVDELINGEN 

66?? Ventilasjon 
Levetid på 30år/ 
360 mnd. 
 
Varme/sanitær 
Levetid på 30år/ 
360 mnd. 
 
El.kraft installasjoner 
Levetid på 30år/ 
360 mnd. 
 
Tele./ automatikk 
Levetid på 20år/ 
240 mnd. 
 
Andre installasjoner 
Levetid på 30år/ 
360 mnd. 
 

6050 
1262 
1263 
1264 
1265 
1260 
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Anleggsmidler: Er eiendeler som er anskaffet til varig eie eller bruk i virksomheten, normalt over flere år 
Avskriving: Med avskriving mener vi en systematisk periodisering av et anleggsmiddel som følge av at normalt forbruk reduserer anleggsmidlet fremtidige inntjeningsevne. 
Anskaffelseskost (prisen) 
Som hovedregel skal alle utgifter som påløper for at anleggsmidle skal kunne tas i bruk, aktiveres. 
Enkelte spesielle kostnader som påløper i forbindelse med anskaffelsen, skal aktiveres og avskrives sammen med kjøpesummen, for eksempel tinglysingsgebyr, dokumentavgift, frakt- 
og monteringskostnader 
En presisering vedr. beløpsgrense: 
Beløpsgrensen på kr. 30.000,- er bruttobeløpet på fakturaen, inkl. mva, i tilfellene at utgiftene relaterer seg til virksomhetsområder som ikke gir fradrag for inngående merverdiavgift. 
Beløpsgrensen på kr. 30.000,- er nettobeløpet på fakturaen, ekskl. mva, tilfellene at utgiftene relaterer seg til virksomhetsområder som gir fradrag for inngående merverdiavgift. 
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Kontoplan med kommentarer 
 
 

NY FELLES KONTOPLAN 
Konto Kontotekst Kommentarer 

1 Eiendeler   

  Anleggsmidler   

  Immaterielle eiendeler   

10* Immaterielle eiendeler og lignende   

104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)   

1040 Lisenser/programvare 
Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 

10401 Åpningsbalanse lisens/programvare   

1041 Akk. avskrivning lisenser/programvare   

10411 Åpningsbalanse akk. avskrivninger lisens/programvare   

        
11* Tomter, bygninger og annen fast eiendom   

110 Bygninger   

1100 Bygninger Kjøp/oppføring nybygg 

11001 Åpningsbalanse bygninger   

1101 Akk.avskrivning bygninger   

11011 Åpningsbalanse akk. avskrivinger - bygninger   

1102 Påkostning egne bygg 

Oppgradering egne bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller 
funksjonalitet, anses som påkostning) 

11021 Åpningsbalanse - påkostninger egne bygg   

1103 Akk. avskrivning påkostning egne bygg   

11031 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - påkostninger egne bygg   
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1104 Påkostning andres bygg 

Oppgradering andres bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring elle
økt funksjonalitet, ansees som påkostning) 

11041 Åpningsbalanse - påkostninger andre bygg   

1105 Akk. avskrivning påkostning andres bygg   

11051 Åpningsbalanse akk. avskrivinger - påkostninger andre bygg   
112 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk 

1120 Bygningsmessige anlegg   

11201 Åpningsbalanse- bygningsmessige anlegg   

1121 Akk. avskrivning bygningsmessige anlegg   

11211 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - bygningsmessige anlegg   
113 Anlegg under utførelse   

1130 Anlegg under utførelse 

Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig 
anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i br
i virksomheten 

11301 Åpningsbalanse - anlegg under utførelse   

1131 Akk. avskrivng anlegg under utførelse   

11311 Åpningsbalanse - akk. avskriving anlegg under utførelse   
114 Jord- og skogbrukseiendommer   

1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke 

11401 Åpningsbalanse - jord og skogbrukseiendom   
115 Tomter og andre grunnarealer   

1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke 

11501 Åpningsbalanse - tomter og andre grunnarealer   
116 Boliger inkl. tomter   

1160 Boliger inkl. tomter Personalboliger avskrives normalt ikke jfr. SRS 17 

11601 Åpningsbalanse - boliger inkl. tomter   

1161 Akk. avskriving - boliger inkl. tomt   

11611 Åpningsbalanse - akk. avskriving - boliger inkl. tomt   
117 Infrastruktureiendeler   
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1170 Infrastruktur Gjelder ikke NMBU, større prosjekt som jernbane osv. 

11701 Åpningsbalanse - infrastruktur   

1171 Akk. avskriving - infrastruktur   

11711 Åpningsbalanse akk. avskriving - infrastruktur   
118 Nasjonaleiendom og kulturminner   

1180 Nasjonaleeiendommer, kulturminner og kunst Avskrives ikke 

11801 Åpningsbalanse - nasjonaleeiendommer, kulturminner og kunst   
119 Andre anleggsmidler   

1190 Andre anleggsmidler   

11901 Åpningsbalanse - andre anleggsmidler   

1191 Akk.avskrivning andre anleggsmidler   

11911 Åpningsbalanse - akk. avskriving - andre anleggsmidler   

      
12* Transportmidler, inventar og maskiner mv.   

120 Maskiner og anlegg Maskiner, verkstedsmateriell, analyseapparater, labutstyr ol 

1200 Maskiner og anlegg   

12001 Åpningsbalanse - maskiner og anlegg   

1201 Akk. avskriving maskiner og anlegg   

12011 Åpningsbalanse akk. avskriving - maskiner og anlegg   

1202 Forsknings- og laboratorieutsyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som it-utstyr 

12021 Åpningsbalanse - forsknings- og laboratorieutstyr   

1203 Akk. avskrivning forsknings- og laboratorieutsyr   

12031 Åpningsbalanse akk. avskriving - forsknings- og laboratorieutstyr   
121 Maskiner og anlegg under utførelse   

1210 Maskiner og anlegg under utførelse   

12101 Åpningsbalanse - maskiner og anlegg under utførelse   

1211 Akk. Avskrivinger maskiner og anlegg under utførelse   

12111 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - maskiner og anlegg under utførelse   
123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss 
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1230 Biler   

12301 Åpningsbalanse  - biler   

1231 Akk. avskriving - biler   

12311 Åpningsbalanse - akk. avskrivinger - biler    
124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor 

1240 Andre transportmidler   

12401 Åpningsbalanse - andre transportmidler   

1241 Akk.avskrivning andre transportmidler   

12411 Åpningsbalanse - akk. avskriving - andre transportmidler   
125 Inventar For eksempel: kontorinventar, innredninger 

1250 Inventar   

12501 Åpningsbalanse - inventar   

1251 Akk. avskriving inventar   

12511 Åpningsbalanse - akk. avskriving - inventar   
126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen   

1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 
F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling til cellekontor,
fastmontert laboratorieinnredning 

12601 
Åpningsbalanse - fast bygningsinvetnar med annen avskrivingstid enn 
bygningen   

1261 
Akk.avskriving fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn 
bygningen   

12611 
Åpningsbalanse akk. avskriving - fast bygningsinventar med annen 
avskrivningstid enn bygningen   

1262 Ventilasjon   

12621 Akk. Avskrivninger ventilasjon    

1263 Varme/sanitær   

12631 Akk. avskrivninger varme/sanitær   

1264 El.kraft installasjoner   

12641 Akk. avskrivninger el.kraft innstallasjoner   

1265 Tele./automatikk   
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12651 Akk. avskrivninger tele./automatikk   
127 Verktøy og lignende Mindre maskiner og verktøy,  > kr. 30.000 

1270 Verktøy   

12701 Åpningsbalanse - verktøy   

1271 Akk.avskrivning verktøy   

12711 Åpningsbalanse - akk. avskriving - verktøy   
128 Datamaskiner (Pc-er, servere,m.m.) For eksempel: kopimaskiner, pc, servere og annet IKT utstyr som skal bokføres 

(aktiveres) i balansen. 

1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr   

12801 Åpningsbalanse - kontormaskiner og øvrig kontorutstyr   

1281 Akk.avskriving kontormaskiner og øvrig kontorutstyr   

12811 Åpningsbalanse - akk. avskriving kontormaskiner og øvrig kontorutstyr   

1282 IT/Audiovisuelt utstyr   

12821 Åpningsbalanse IT/Audiovisuelt utstyr   

1283 Akk. avskrivning IT/Audiovisuelt utstyr   

12831 Åpningsbalanse - akk. avskriving - IT/Audiovisuelt utstyr   
129 Andre driftsmidler   

1290 Andre driftsmidler   

12901 Åpningsbalanse - andre driftsmidler   

1291 Akk.avskriving andre driftsmidler   

12911 Åpningsbalanse - akk.avskriving - andre driftsmidler   

1292 Undervisningsutstyr   

12921 Åpningsbalanse - undervisningsutstyr   

1293 Akk. avskrivning undervisningsutsyr   

12931 Åpnngsbalanse -  akk. avskriving undervisningsutstyr   

1294 Infrastruktur campus Tidligere 1171 i gammel kontoplan 

12941 Åpningsbalanse - infrastruktur campus   

1295 Akk. avskriving - infrastruktur campus   

12951 Åpningsbalanse akk. avskriving - infrastruktur campus   
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1299 Kunst 

All nyanskaffelse av kunst over 30.000 føres her. Avskrives ikke. Kunstverk under 
30.000 skal normalt kostnadsføres. Det er ikke krav om at kunst som mottas som gav
skal balanseføres. 

      
13 Finansielle anleggsmidler   

130 Investeringer i datterselskap   

1301 Aksjer i datterselskap 
Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351)

135 Investeringer i aksjer og andeler   

1351 Aksjer  
Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351)

1352 Andeler 
Motpost i 2002 eller 2051 (sum 2002 og 2051 skal stemme med konto 1352) 

      
14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører   

146 Innkjøpte varer (ferdigvarer)   

1460 Varebeholdning innkjøpte varer   
148 Forskuddsbetaling til leverandør   

1481 Forskudd leverandør   

        
15 Kortsiktige fordringer   

150 Kundefordringer   

1501 Kundefordringer   

1502 Fordringer fakturert i FS   

1503 Kundefordringer, prematch Kun økonomi sentralt 
153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt   

1530 Opptjente oppdragsinntekter Motkonto 3240 

154 Fordring på ansatte   

1540 Reiseforskudd Tidligere 1571 i gammel kontoplan 
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1541 Lønnsforskudd Tidligere 1572 i gammel kontoplan 

1542 Lønnslån Fellesbestemmelsene §9 pkt. 5 

1543 Stipendforskudd Forskningsstipend etc. gjøres opp mot konto 5332/5333 

1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer   
157 Andre kortsiktige fordringer   

1570 Fordringer NAV   

1571 Periodisert refusjon trygd Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899  

1578 Andre opptjente inntekter Gjelder opptjente ikke fakturerte inntekter ordinær drift 

1579 Andre kortsiktige fordringer   
158 Avsetning tap på fordringer   

1580 Avsetning tap på fordringer   

      
16 Merverdiavgift o.l.   

1631 Gjennomgangskonto   

1632 Gjennomgangskonto - feilkontert lønn   

1651 Utlegg - konto for tollkreditt.   

1653 Interim porto   

1654 Interim vannavgift   

1655 Interim kloakkavgift.   

1656 Interim strøm   

1657 Interim fyringsolje.   

170 Forskuddsbetalt leie   

1701 Forskuddsbetalt leie   
175 Opptjent leieinntekt   

1750 Opptjent leieinntekt   
176 Opptjent renteinntekt   

1760 Opptjent renteinntekter   
179 Andre forskuddsbetalte kostnader   
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1799 Andre forskuddsbetlate kostnader   

        
18 Kortsiktige finansinvesteringer   

        
19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen   

190 Kontanter   

1900 Kasse   

1901 Vekslingskasse   

1902 Håndkasse Tromsø   

1903 Håndkasse Sandnes   

1904 Salgskasse SportFaMed   

1905 Salgskasse SportFaMed (Hest)   

1906 Salgskasse SportFaMed (kveld/helg)   
191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto)   

1910 Depositumkonto utenlandsstudenter   
192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto)   

1920 Euro-konto   
193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – inn   

1930 Innbetaling studentavgift/FS arbeidskonto   

1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto   

1932 Innbetaling klinikk Innbetalingskonto Sporfamed (profvet) 

1933 Innbetaling refusjon fra NAV arbeidskonto   

1939 Fondmidler arbeidskonto Gaver/gaveforsterkning 

194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto – ut   
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1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto   

1941 Utbetalinger arbeidskonto   

1942 Utbetalinger utland arbeidskonto   
196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte 

virksomheter) 
  

1961 Konsernkonto Norges Bank   

1962 Oppgjørskonto fondsmidler Gaver/gaveforsterkning 

198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert   

1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB)   
199 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter   

1990 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter (IB)   

20 Virksomhetskapital   

200 Innskutt virksomhetskapital   

2000 Deponerte aksjer Aksjer i gruppe 1 

2002 Andelsinnskudd   

2009 Annen innskutt virksomhetskapital   

205 Opptjent virksomhetskapital   

2050 Aksjer, bundet Virksomhetskapital bundet i aksjer 

2051 Andeler, bundet   

2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap 

2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år 

2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret 
VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overga
til nytt år 

2058 Til/fra bunden VK Brukes ved kjøp og salg av aksjer.  

2059 Løpende avslutning av oppdragsprosjekter Overskudd og underskudd ved prosjektavslutning 
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21 
Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for 
nettobudsjetterte virksomheter   

215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler   

2150 Forpliktelser anleggsmidler   

216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)   

2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet  Motkonto til  8900  

2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket  Motkonto til  8901 

2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Motkonto til  8903 

2164 Avregning av ubrukte bevilgning fra NFR Motkonto til  8904  

21641 Avregning av ubrukt NFR-tildeling via statlige Motkonto til 89041 

21642 Avregning av ubrukt NFR-tildeling via andre - ikke statlige Motkonto til 89042 

2165 Avregning av ubrukte bevilgning fra Regionale forskningsfond Motkonto til  8905  

21651 Avregning av ubrukt bevilgning fra Regionale forskningsfond via statlig Motkonto 89051 

21652 
Avregning av ubrukt bevilgning fra Regionale forskningsfond via andre - ikke 
statlig Motkonto 89052 

217 
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte 
virksomheter)   

2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD Motkonto til  3909  

218 
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte 
virksomheter)   

2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer motkonto 3419 

2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram motkonto 3424 

2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU - utenom rammeprogram motkonto 3429 

2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke motkonto 3434 

2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser motkonto 3449 

2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private motkonto 3459 

2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring, utlandet motkonto 3499 

2189 EU-midler (Koordineringsansvar ved EU-prosjekter)   

219 Andre avsetninger for forpliktelser - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger   
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22 Annen langsiktig gjeld   

        

      

      

23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner   

      

      

      

24 Leverandørgjeld   

2401 Leverandørgjeld norske   

2402 Leverandørgjeld utland 2403 i gammel kontoplan 

2403 Leverandørgjeld personer/reiseoppgjør 2402 i gammel kontoplan 

2404 Leverandørgjeld - lønn over "Arild"   

2405 Leverandørgjeld - øremerket EU-konto   

2408 Gjeld til trekkmyndigheter   

2409 Gjeld til ansatte   

        

26 Skattetrekk og andre trekk   

260 Forskuddstrekk   

2601 Forskuddstrekk   

2602 Svalbardskatt   

2604 Forskuddstrekk reiser   

261 Påleggstrekk   

2611 Påleggstrekk   

262 Bidragstrekk   

2621 Bidragstrekk   

263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%)   

2631 

Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2633 for avregning mot betalt 
pensjonsinnskudd 
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2632 

Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2633 for avregning mot betalt 
pensjonsinnskudd 

2633 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her 

264 Forsikringstrekk   

2641 Forsikringstrekk gruppeliv Faktura fra SPK belastes her -  motkonto 5921 

265 Trukket fagforeningskontingent   

2651 Trukket fagforeningskontingent   

269 Andre trekk   

2691 Trygdeavgift til NAV utland  Når trygdeavgiften ikke er inkludert i skattetrekket 

2692 Utleggsforretning   

2696 Trygdeavgift grensegjengere Brukes ikke på NMBU 

2698 Rekalkuleringsdifferanse Brukes ikke på NMBU 

2699 Andre trekk Brukes ved andre trekk f.eks. kantinetrekk 

      

27 Skyldige offentlige avgifter   

270 Utgående merverdiavgift   

2701 Utgående merverdiavgift, høy sats   

2702 Utgående merverdiavgift, middels sats   

2704 Reverse charge, mva utland høy sats   

2709 Utgående mva. - intern salg   

271 Inngående merverdiavgift   

2711 Inngående merverdiavgift, høy sats   

2712 Inngående merverdiavgift, middels sats   

2713 Inngående merverdiavgift, lav sats   

2719 Inngående mva - (intern salg)   

274 Oppgjørskonto merverdiavgift   

2741 Oppgjørskonto merverdiavgift   

2742 Oppgjørskonto mva. for SHF   

277 Skyldig arbeidsgiveravgift   
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2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring Motkonto 5401  -oppgjørskonto for AGA til kemneren 

2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift Motkonto 5402 - betales manuelt til utenlandske myndigheter 

2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av reiser   

2774 Arbeidsgiveravgift av arb.givers andel av pensjonsinnskudd   

2779 Oppgjørskonto arbeidsgiveravgift   

278 Påløpt arbeidsgiveravgift   

2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Motkonto 5411 

2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd Motkonto 5412  -oppgjørskonto for AGA til kemneren  

      

29 Annen kortsiktig gjeld   

290 Mottatt forskuddsbetaling   

2901 Forskuddsbetalte studentavgifter   

2902 Andre forskuddsbetalte inntekter Gjelder ordinære inntekter, periodisering 

2903 Forskuddsbetaling EVU-kurs (forbruk på 32311)   

2905 Rentegjeld KD Renteinntekter som institusjonene ikke får beholde - f.eks. morarenter  

291 Gjeld til ansatte   

2911 Påløpt lønn og honorar Periodiseringskonto - motkonto klasse 5* 

2912 Påløpte reisekostnader Periodiseringskonto - motkonto klasse 7* 

293 Lønn   

2931 Netto utbetalt lønn   

2932 Negativ netto   

2933 For mye utbetalt lønn   

2934 Utbetalt manuelt / utbet. kort   

2935 Tilbakeholdt lønn   

294 Feriepenger   

2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år UB fra 2944 overføres til denne konto i forbindelse med overføring av IB påfølgende å

2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år Denne konto skal stemme med saldo på konto 2942 
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2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år UB overføres til konto 2942 som neste års IB 

2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år UB ved årets slutt overføres til konto 2944 

296 Påløpte kostnader   

2960 Påløpte kostnader Spesifiser etter behov 

2961 Periodiserte kostnader   

297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 32)   

2970 Uopptjent inntekt oppdrag Brukes ikke av NMBU 

2971 
Forskuddsbetaling oppdrag fra statlige virksomheter (inntektsføres etter forbruk på 
konto 3241) Motkonto 3241 

2972 
Forskuddsbetaling oppdrag fra kommunale- og fylkesk. etater (inntektsføres etter 
forbruk på konto 3242) Motkonto 3242 

2973 
Forskuddsbetaling oppdrag fra organisasjoner og stiftelser (inntektsføres etter 
forbruk på konto 3243) Motkonto 3243 

2974 Forskuddsbetaling oppdrag fra utland (inntektsføres etter forbruk på konto 3244) Motkonto 3244 

2975 
Forskuddsbetaling oppdrag fra næringsliv og private (inntektsføres etter forbruk på 
konto 3245) Motkonto 3245 

  

299 Annen kortsiktig gjeld   

2990 Depositum   

2991 SAIH   

2992 Semesteravgift  Gjeld til studentsamskipnaden 

2993 Div stipender internasjonalisering Erasmus, Nordplus 

2994 Depositum utenlandsstudenter   

2995 Uavklarte innbetalinger   

2998 Uavklarte innbetalinger FS   

2999 Annen kortsiktig gjeld   

3 Salgs- og driftsinntekt   

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig   

300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig   
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3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl 

Salg av løse kopier, som ikke er kompendier eller bøker, og som ikke er en nødvendig
del av undervisningstjenesten - og salgsinntekt fra salg av utskrifter/utskriftskvoter til 
studentene utover hva som må regnes som en nødvendig del av undervisningstjenes

3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter 

Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker med mer. F.eks. salg til bokhandel. Sal
av bøker i siste omsetningsledd er ikke avgiftspliktig og skal føres i gruppe 31 

3003 Salg av profileringsartikler   

3004 Salg av andre varer   

3008 Salg av varer, middels sats   

303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig   

3030 Avgiftspliktig  inntekt - oppdrag 

Brukes ikke av NMBU. Se konto 304* Omsetning fra oppdrag utført på bestilling fra 
ekstern oppdragsgiver, med krav til resultatlevering. Oppdragsforskning, 
konsulenttjenester. (BOA) 

3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet 

Tilfeldig konsulentoppdrag og veiledningsoppdrag, mva-plikt. Det typiske ved ytelse a
rådgivningstjenester, er at oppdragsgiveren betaler for å få løst en konkret oppgave, 
mens kjøperen av en undervisningstjeneste selv skal løse oppgaven gjennom bruk av
tilegnet kunnskap. Et annet kjennetegn ved rådgivningstjenester er at oppdragsgivere
vil formulere premissene for tjenesten.  

3032 Konferanseavgifter avgiftspliktige 

Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Veder
for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og 
erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete 
problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal 
avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. 

3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl 

F.eks. leieinntekt er avgiftspliktig når virksomhet er frivillig registrert for utleie av fast 
eiendom. Ved utleie av lokaler inkl. catering er utleien i sin helhet mva-pliktig 

3034 Leieinntekter utstyr/maskiner avg.pl   
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3036 Utleie av arbeidskraft, avg.pl Utleie av arbeidskraft til annet enn undervisning 

3038 Diverse avg.pl inntekter, lav sats 
F.eks. salg/viderefakturering av transporttjenester og overnatting, (p.t. 8 % mva) 

3039 Diverse avg.pl inntekter   

      

304 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig   

3041 Oppdrag fra statlige virksomheter    

3042 Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale etater   

3043 Oppdrag fra organisasjoner og stiftelser   

3045 Oppdrag fra næringsliv og private    

  

      

31 Salgsinntekt, avgiftsfri   

310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri   

3100 Salg av kompenider/bøker/hefter 
Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. Salg av bøker er ikke avgiftspliktig i 
siste omsetningsledd 

313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri   

3130 Avgiftsfrie oppdragsinnteker fra utland 
Gjelder kun oppdragsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen (BOA
Motkonto 2974 

3131 Avgiftsfrie ordinære innteker fra utland 
Gjelder kun ordinære salgsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen 

        
32 Salgsinntekt, unntatt mvaloven   

320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet   

3200 Salg av kompendier/bøker/hefter 
Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten

3201 Kopieringsinnteker 
Salg av kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten 

3203 Nøkler og nøkkelkort 

Salg av nøkler og nøkkelkort som gir adgang til universitetets lokaler/område, og som
en nødvendig del av undervisningstjenesten. 
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323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet   

3231 Kurs-/studieinntekt - enkeltstudenter  (SEVU) 

Deltakeravgift for studie/kurs som defineres som undervisning. Støtte til gjennomførin
av kurs føres under korrekt konti under 34* - bidragsinntekt.  

32311 Periodiseringskonto for SEVU Motkonto 2903 

3232 Materiellpenger   

3233 Eksamensavgift, privatist   

3235 Utleie arbeidskraft - unntatt mva-loven 
Utleie av arbeidskraft til undervisning og andre undervisningsrelaterte tjenester  MVAL
3.5 

3236 Salg av tjenester (ikke prosjekt) unntatt mva-loven 
Salg av undervisningstjenester. Se også forklaring på konto 3031 

3237 Diverse innteker unntatt mva-loven 
Diverse tjenester som ikke er undervisningstjenester, herunder også royalities 

3238 Konferanseavgifter unntatt mva-loven 

Gjelder konferanser som anses å ligge innunder fritaket for undervisning. Unntaket fo
undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for 
deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling
og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, 
overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes so
følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig --> konto 3032 

3239 
Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes 
praksisopplæring 

Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring, faller inn
under helsetjenester MVAL § 3-2. Mva-kode 6. Formål 90 

324 Periodisering oppdrag   

3240 Periodisering oppdrag Motkonto 1530/2970 Brukes ikke av NMBU 

3241 Oppdrag fra statlige virksomheter - per. motkonto 2971 Motkonto 2971 

3242 Oppdrag fra kommunale og fylkesk. etater - per. motkonto 2972 Motkonto 2972 

3243 Oppdrag fra organisasjoner og stiftelser - per. motkonto 2973 Motkonto 2973 

3244 Oppdrag fra utlandet - per. motkonto 2974 Motkonto 2974 

3245 Oppdrag fra næringsliv og private - per. motkonto 2975 Motkonto 2975 
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33 Offentlig avgift vedrørende omsetning   

        
34 Inntekt fra tilskudd og overføringer   

340 Tilskudd fra Norges forskningsråd   

3400 Tilskudd fra NFR Motkonto 2164 

34001 Tilskudd fra NFR via statlige aktører Motkonto 21641 

34002 Tilskudd fra NFR via ikke-statlige aktører Motkonto 21642 

3401 Videreformidling tilskudd fra NFR 

Tidligere 8631. Når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal 
overføres til annen part. Brukes av de som ønsker å synliggjøre fullstendig inntektsfør
samt videreformidling i regnskapsrapporten (for å lette arbeidet for prosjektleder).  

34011 Videreformidling tilskudd fra NFR via statlige aktører   

34012 Videreformidling tilskudd fra NFR via ikke-statlige aktører   

3409 Periodisering av forskudd fra NFR 

Motkonto 2180. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende
Løpende avregning skjer i gruppe 89 

341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter   

3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter   

3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3419 Periodisering av forskudd fra andre statlige virksomheter 

Motkonto 2181. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende
Løpende avregning skjer i gruppe 89 

342 Tilskudd fra EU   

3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning   
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3421 Videreformidling av tilskudd fra EU rammeprogram for forskning 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3424 Avregning av EU rammeprogram for forskning Motkonto 2182 

3425 Andre tilskudd fra EU   

3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU 
Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. 

3429 Avregning av andre tilskudd fra EU Motkonto 2183 

343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater   

3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater   

3431 
Videreformidling av tilskudd fra kommunale og  
fylkeskommunale etater 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3434 
Avreging av tilskudd fra kommunale og  
fylkeskommunale etater 

Motkonto 2184 

3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond Motkonto 2165 

34351 Tilskudd fra regionale forskningsfond via statlige aktører Motkonto 21651 

34352 Tilskudd fra regionale forskningsfond via ikke-statlige aktører Motkonto 21652 

3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond   

34361 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond via statlige aktører   

34362 
Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond via ikke-statlige 
aktører   

3439 Avregning tilskudd fra regionale forskningsfond Motkonto 2185 

34391 Avregning tilskudd fra regionale forskningsfond via statlige aktører   

34392 Avregning tilskudd fra regionale forskningsfond via ikke-statlige aktører   

344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser   

3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser   

3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3449 Avregning av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Motkonto 2186 
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345 Tilskudd fra næringsliv og private   

3450 Tilskudd fra næringsliv og private   

3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv og private 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3459 Avregning av tilskudd fra næringsliv og private Motkonto 2187 

346 Gaver og gaveforsterkninger   

3460 Gaver som utløser gaveforsterkning   

3465 Gaveforsterkning   

3466 Andre gaver Større gaver, behandles som BOA 

3468 Avregning av gaver Motkonto 2190 

3469 Avregning av gaveforsterkning Motkonto 2191 

349 Andre tilskudd og overføringer   

3490 Tilskudd fra andre   

3491 Videreformidling av tilskudd fra andre 

Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres
annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 

3499 Avregning av tilskudd fra andre Motkonto 2188 

      
35 Uopptjent inntekt   

      

        
36 Leieinntekt og annen driftsinntekt   

3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg   

3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg Tidligere 3602 

3609 Tilfeldig utleie   

363 Leieinntekt andre varige driftsmidler   

3630 Leieinntekt andre varige driftsmidler   
364 Annen leieinntekt   

3641 Leieinntekter - bedriftshytte   
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3642 Festeinntekter   
367 Annen driftsrelatert inntekt   

3671 Purregebyr   

3672 Erstatning for bøker/video/plater   

3673 Fakturagebyr   

3674 Refusjon Viderefakturering av utlegg 

3679 Andre tilfeldige inntekter 
F.eks. sponsing til studentaktiviteter, mindre gaver, kontrollavg. og parkeringsbøter  

        

        
37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt   

        

        

        
38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler   

380 Salgssum ved avgang anleggsmidler   

3800 Salg av anleggsmidler Salgspris ved fakturering føres her 

385 Bokført verdi avgang anleggsmidler   

3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avgang 

Både historisk kostpris og akkumulert avskriving overført fra balanse - netto diff 3800-
3850 gir gevinst/tap. Eventuelt tap overføres konto 7801 

3851 Tap overført til 7801 Kredit diff 3800 og 3851 ved tap 

      
39 Inntekt fra bevilgninger   

390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift   

3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling   

3901 Bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjon F.eks. SAK-midler 

3902 Bevilgning fra KD, øremerket   
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3903 Bevilgning til Nasjonale senter 

Brukes til tildeling som kommer via Utdanningsdirektoratet til Nasjonale senter. Gjelde
både tildelinger til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKKE 
OPPDRAG) 

3908 Veidereformidling av bevilgning fra KD 
Brukes når det er beskrevet i tildelingsbrevet at bevilgningen deles mellom to eller fler
samarbeidende institusjoner. 

3909 Periodisering av forskudd fra KD 
Motkonto 2170/2171/2172. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til 
påfølgende år 

393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering)   

3930 Utsatt inntektføring investering   
395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger)   

3950 Utsatt inntektføring avskrivning Årets avskrivninger 

396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler   

3960 Inntektsføring av resterende forpliktsler ved avgang   
398 Andre inntekter fra bevilgninger   

3980 Bevilgning fra andre departement 
Gjelder både tildeling til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKK
OPPDRAG) 

3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement   

3989 Periodisering av forskudd fra andre departement 

Motkonto 2173.  Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende

     

     
43 Forbruk av innkjøpte varer (ferdigvarer) 

430 Innkjøp av varer 

4301 Innkjøp av varer for videresalg 

5 Lønn og godtgjørelser   

        
50 Lønn faste stillinger   

500 Fast tilsatte   
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5001 Fast tilsatte Her konteres lønn til fast tilsatte i virksomheten, også lønn til fast tilsatte som midlertid
vikarierer i annen stilling i virksomheten. 

5002 Lønn renhold, faste   

5009 Faste stillinger - B-tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 

      
505 Overtid faste stillinger   

5051 Overtid faste stilinger   

5052 
Mertid inntil 100% stilling Timelønn til deltidstilsatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene § 13 pkt.5 

5055 Tariff-festede tillegg   

5056 Vaktgodtgjørelse/tillegg   

5057 Hjemmevakt   

      
508 Feriepenger   

5081 Påløpte feriepenger   

5082 Påløpte feriepenger komp.utland   

      
509 Periodiseringskonto lønn   

5099 Periodiseringskonto lønn Motkonto 2911 

      

      

      

        
51 Lønn midlertidige stillinger   

510 Midlertidige stillinger   

5101 Bistillinger II'er- stillinger  og andre definerte bistillinger jf. Universitet- og høyskolelovens (UHL) §
6 

5102 Stipendiater Jf. Tjenestemannsloven §3 nr. 2 e 
5103 Postdoktor Jf. Tjenestemannsloven §3 nr. 2 f 
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5104 Åremålstilsatte Jf. Tjenestemannsloven §3 nr. 2 f 
5105 Vikarer Brukes ved vikariat for en tilsatt i virksomheten eller vakant stilling jf. 

Tjenestemannsloven §3 nr. 2c 

5106 Engasjert personale/ekstrahjelp Brukes for alle andre midlertidig tilsatte enn de som er spesifisert jf. Tjenestemannslo
§ 3 nr 2 a, b og  e. 

5107 Vakthold   

5108 Lærlinger Jf. Tjenestemannsloven §3 nr 2e og forskrift Tjml § 1d. 

5109 Arbeidsmarkedstiltak   

511 Midlertidige stillinger   

5110 Timelærere mv. Primærundervisning av en viss varighet 

5111 Gjesteforelesere Enkeltstående forelesninger som et supplement til den ordinære forelesningsrekken -
Forskrift Tjml § 1 L. 

5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere Forskrift Tjml § 1 L. 

5113 Sensorer Forskrift Tjml § 1 L. 

5114 Eksamensvakter   

5115 Bedømmelskommite Sakkyndig utvalg undervisnings- og forskerstillinger. Forskrift for ansettelse og oppryk
undervisning og forsker stillinger 

5116 Nettolønnsordning med skatt/avgift  Brukes kun etter avtale med lønnsseksjonen 
5117 Lønn renhold, midlertidige Tidligere 5042 og 5043 
5119 Midlertidige stillinger - tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 

515 Overtid midlertidige stillinger   

5151  Lønn overtid    

5152  Mertid inntil 100% stilling 
Timelønn til deltidstilsatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene § 13 pkt.5 

5153  Feltgodtgjørelse    
518 Feriepenger   

5181  Påløpte feriepenger    

5182  Avvik avsatt / utbetalt FP   
519 Periodiseringskonto lønn   

5199  Periodiseringskonto for gruppe 51  Motkonto 2911 
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52 Fordel i arbeidsforhold   

520 Fri bil    

5200 Fordel fri bil   
521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.)   

5211 Elektroniske kommunikasjonstjenester   
522 Fri avis   

5221 Fri avis   
523 Fri losji og bolig   

5231 Fordel fri losji og bolig   
524 Rentefordel   

5241 Rentefordel Gjelder lønnslån med rentefordel ihht. Fellesbestemmelsene §9 pkt.5 

5242 Refusjon rentefordel Motkonto 5241 

525 Gruppelivsforsikring   

5251 Gruppelivsforsikring Motkonto 5290 

528 Annen fordel i arbeidsforhold   

5281 Fordel fritt arbeidstøy   
5282 Andre fordeler i arbeidsforhold   
5283 Kontingenter Personlig medlemskap 

5284 Naturalytelse husleie   
5285 Refusjon naturalytelse husleie   
529 Motkonto for gruppe 52   

5290 Motkonto for gruppe 52   
      
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse   

530 Styrer, råd og utvalg   

5301 Honorar styrer, råd og utvalg Obs. vurder lønn vs næring 

533 Honorarer   
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5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig   
5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende   
5332 Stipend trekkpliktig   
5333 Stipend trekkfritt   
5334 Lønn ved dødsfall   
539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse   

5390 Andre oppgavepliktige, trekkfrie utbetalinger   
5391 Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig Postering kommer fra reiseregninger (skattepliktig og feriepengeberettiget) 

5392 Lønn opptjent utland uten skatt/avgift  Kun etter avtale med lønnseksjonen 

5393 Lønn opptjent utland med avgift Kun etter avtale med lønnseksjonen 

5394 Utenlandske gjesteforskere, kortvarig opphold Kun etter avtale med lønnseksjonen. Inntil tre dager 

5399 Periodisering av kontogruppe 52 og 53 Motpost 2911 

        
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie   

540 Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser   

5401 Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv Motkonto 2771 

5402 Arbeidsgiveravgift utland Motkonto 2772 

5403 Arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie Motkonto 2773 

5404 Arbeidsgiveravgift av reiser   
541 Arbeidsgiveravgift påløpte ytelser   

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Motkonto 2782 

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd Motkonto 2783 

542 Pensjonspremie (virksomheter som betaler pensjonspremie)   

5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK For betalende virksomheter. Motkonto 2632 

5422 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd andre pensjonsordninger Motkonto 2635 

5423 Arb.g.avg. Av arbeidsgivers andel pensjon   

5429 Periodisering for kontogruppe 54 Motpost 2911 
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57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft   

570 Lærlingtilskudd   

5701 Lærlingtilskudd Fra Opplæringskontoret (fylket) 

571 Arbeidsmarkedstiltak   

5711 Arbeidsmarkedstiltak Tilskudd fra NAV 

572 Tilretteleggingstilskudd    

5721 Tilretteleggingstilskudd  Tilskudd fra NAV 

579 Andre offentlige tilskudd   

5790 Andre offentlige tilskudd   
58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft   

580 Refusjon av sykepenger   

5801 Refusjon av sykepenger   

5802 Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto   

5803 Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger   

581 Refusjon av foreldrepenger   

5811 Refusjon av foreldrepenger   

5812 Påløpte refusjoner av foreldrepenger/gj.gangskonto   

5813 Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger   

589 Annen refusjon vedrørende arbeidskraft   

5891 Annen refusjon vedr. arbeidskraft   
5899 Periodiseringskonto gruppe 57 og 58 Motpost 1570 

      
59 Annen personalkostnad   

590 Gaver til ansatte   

5901 Gaver til ansatte, ikke skattepliktig   
5902 Gaver til ansatte, skattepliktig   
592 Gruppelivsforsikring   

5921 Gruppelivsforsikring Kostnad gruppelivsforsikring.  Ref. 5251 fordel/2641 avsetning. 

593 Yrkesskadepremie   
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5931 Yrkesskadepremie   
594 Deltakeravgifter for kurs og konferanser   

5941 Kompetanseheving Kostnader til utdanning som gir studiepoeng. 

596 Velferdstiltak   

5961 Velferdstilskudd   
5962 Tilskudd til foreninger   
599 Annen personalkostnad   

5991 Refusjon vaksinering   
5992 Refusjon arbeidsbriller   
5993 Annen helsetjeneste   
5994 Bevertning ved interne møter Uten eksterne deltakere 
5998 Andre personalkostnader   
5999 Periodisering for kontogruppe 59 Motpost 2960 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning   

60 Av- og nedskrivning   

600 Avskrivning på immaterielle eiendeler   

6000 Avskrivning på immaterielle eiendeler    
601 Avskrivning på driftsbygninger   

6010 Avskrivning på driftsbygninger    
602 Avskrivning på øvrige bygninger   

6020 Avskrivning på øvrige bygninger    
603 Avskrivning på infrastruktureiendeler   

6030 Avskrivning på infrastruktureiendeler    
604 Avskrivning på maskiner og transportmidler   

6040 Avskrivning på maskiner og transportmidler    
605 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.   

6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.    
606 Avskrivning på beredskapsanskaffelser   
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607 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler    

6070 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler     

        
61 Frakt og transport vedrørende salg   

610 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse   

6101 Frakt og transportkostnader   
611 Toll og spedisjon ved vareforsendelse   

6111 Toll, MVA og spedisjonskostnader   
619 Annen frakt- og transportkostnad ved salg   

6199 Annen frakt- og transportkostnad Benyttes ikke av NMBU 

        
62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon   

        

        
63 Kostnader lokaler   

630 Leie lokaler   

6300 Husleie  Med kontrakt 

6301 Leie av lokaler Møterom o.l. 

6303 Driftsavtale i forbindelse med leie   

6304 Tilfeldig leie   
632 Renovasjon, vann, avløp o.l.   

6321 Renovasjon, vann, avløp o.l. Kommunale avgifter 

63211 Refusjon renovasjon, vann, avløp o.l. Brukes kun av DSA 

6322 Avfallshåndtering/gjennvinning   

634 Lys, varme Energikostnader 

6340 Elektrisitet   

63401 Refusjon elektrisitet Brukes kun av DSA 

6341 Fjernvarme/biopellet   
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63411 Refusjon fjernvarme/biopellet Brukes kun av DSA 

6342 Fyringsolje   

63421 Refusjon fyringsolje Brukes kun av DSA 

6349 Annen energi   
636 Renhold, vakthold, vaktmestertjenester   

6360 Renholdstjenester, eksternt firma, faste kontrakter F.eks vask av arbeidstøy 

6361 Andre renholdstjenester, eksternt firma F.eks. vinduspuss, hovedrengjøring, utetilsyn 

6362 Matteleie   

6363 Vakthold Faste kontrakter 

6364 Annet vakthold Ekstra vakthold 

6365 Adgangskontroll Driftsutgifter i forbindelse med adgangskontroll 

6366 Alarmer Driftsutgifter i forbindelse med alarmer 

6367 Nøkler og låser Låssystemer aktiveres eller føres i gruppe 65 

6368 Renholdsmateriale 
F.eks. renholdsmidler og mopper. Moppemaskin skal aktiveres eller føres i gruppe 65

6369 Toalettpapir/håndklepapir   

639 Annen kostnad lokaler   

6390 Lyspærer, lysrør o.a.   

6391 Driftsmateriell Div materiell i forbindelse med drift av bygning 

6392 Skilting   

6393 Planter og plantevedlikehold 
Blomster og planter til fellesareal og vedlikehold av disse (innendørs). 

6399 Annen kostnad lokaler   

      
64 Leie maskiner, inventar o.l.   

640 Leie maskiner   

6401 Leie faglig-, vitenskapelig- og undervisningsutstyr   

6402 Leie av maskiner/verktøy Ved leie av maskin eller lignende til undervisning, bruk 6401 
641 Leie inventar   
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6411 Leie inventar   
642 Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)   

6421 Leie av datasystemer   

6422 Leie av programvare Årlig lisens og lignende. Kjøp av software føres på 6522. 

643 Leie av datamaskiner   

6430 Leie datamaskiner   
644 Leie av andre kontormaskiner   

6440 Leie andre kontormaskiner, kopimaskiner   
645 Leie av biler   

6450 Leie av biler 
Leieavtaler - brukes ikke til korte billeier i forbindelse ved reise, føres på konto 7132 

646 Leie av andre transportmidler   

6460 Leie av andre transportmidler F.eks. buss til utferd 
649 Annen leiekostnad   

6499 Annet utstyr, leie   

        

65 
Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres Som ikke aktiveres enkeltvis (over 30.000 og levetid over 3 år) eller pool-aktiveres 

650 Maskiner   

6500 Maskiner til undervisningsformål   

6501 Maskiner til laboratorium   

6502 Andre maskiner   
651 Verktøy og lignende   

6510 Håndverktøy F.eks. driller, sag, hammer med mer 

652 Programvare (anskaffelse)   

6522 IT - software 
Anskaffelse av ny programvare som ikke skal aktiveres. Årlig lisens/leie føres på 6422

654 Inventar   

6541 Inventar Mindre inventar som ikke skal aktiveres 

6542 Kunst/utsmykking   
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6543 Annet inventar/utstyr F.eks. traller, brannslokkere, gardiner 

6544 Teknisk/vitenskapelig utstyr.   

6545 Lab.utstyr .   

6546 Undervisningsutstyr .   

6547 Klinikkutstyr   
655 Datamaskiner (Pc-er, servere m.m.)   

6550 IT - hardware   

6551 Audiovisuelt utstyr   
656 Andre kontormaskiner   

6560 Telefon/telefax/mobiltelefon kjøp   

6561 Kopi/kontormaskiner kjøp   
657 Arbeidsklær og verneutstyr   

6570 Arbeidsklær og verneutstyr.   
659 Annet driftsmateriale   

6590 Forbruksmateriell (kjøp laboratorie- og røntgenrekvisita) Kontorrekvisita føres i gruppe 68 

6591 Undervisningsmateriell Inkl. tegne og fotomateriell (tidligere 6563) 

6592 Annet driftsmateriale Inkl. jord og steinmateriell 

6593 Kjøp av dyr   

6594 Fór/ strø   

6595 Medisiner   

6596 Kjemikalier Inkl. plantevernmidler m.m. 

6597 Gass og olje   

6598 Gjødsel   

6599 Såfrø, planter med mer   

        
66 Reparasjon og vedlikehold    

660 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger   

6600 Rørleggertjenester, egne bygg   

6601 Elektrotjenester, egne bygg   
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6602 Andre håndverkertjenester, egne bygg Maler, snekker, glassmester med mer 

6603 Service/vedlikehold heiser, egne bygg   

6604 Service/vedlikehold ventilasjon, egne bygg   

6605 Andre serviceavtaler, egne bygg   

6606 Gartnerarbeid, utomhusarbeider med mer, rep/vedlikehold   

6607 Adgangskontroll, rep/vedlikehold.   

6608 Branntekniske anlegg (servicekontrakter), rep/vedlikehold   

6609 Annet utstyr, rep/vedlikehold   

      
661     

6611 Service/vedlikehold tekn/vitenskapelig utstyr   

6612 Service/vedlikehold lab.utstyr   

6613 Service/vedlikehold undervisningsutstyr   

6614 Service/vedlikehold data Felles konto for nettverk, maskin‐ og programvare  

        
663 Reparasjon og vedlikehold leide lokaler   

6630 Rørleggertjenester, leide lokaler   

6631 Elektrotjenester,  leide lokaler   

6632 Andre håndverkertjenester,  leide lokaler Maler, snekker, glassmester med mer 

6633 Service/vedlikehold heiser,  leide lokaler   

6634 Service/vedlikehold ventilasjon,  leide lokaler   

6635 Andre serviceavtaler,  leide lokaler   
666 Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg   

6660 Service/vedlikehold kontormaskiner Kopimaskiner og andre kontormaskiner 

6661 Service/vedlikehold andre maskiner Kjøleanlegg, trykkluft 

6662 Service/vedlikehold inventar Kjøleskap, oppvaskmaskiner, møbler, telefon 

669 Reparasjon og vedlikehold annet   

6690 Andre reparasjoner og vedlikehold Varmeteknisk, gass, m.m. 
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67 Kjøp av fremmede tjenester   

670 Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester   

6700 Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester   
671 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. Vurderes opp mot aktivering i balansen.  

6710 Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.   
672 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT   

6720 Uninett tjenesteavgift   

6721 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT   
673 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.   

6730 Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.   
674 Innleid personell fra vikarbyrå o.l.   

6740 Innleid personell fra vikarbyrå o.l.   
679 Kjøp av andre fremmede tjenester   

6790 Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 
Kjøp av tjenesten via firmaer. Enkeltmannsforetak, se lønnskonti 

6791 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning   

6793 Eksamensavvikling og sensur 
Brukes i forbindelse med f.eks. desentralisert eksamen på andre institusjoner 

6794 Laboratorietjenester, analyser m.m.   

6797 MVA av konto 6798 Utgår! 
6798 Kjøp av tjenester som fjernleveres fra utl.(egen mva kode) Utgår! Kodes med riktig mva‐kode (7) på rett konto 
6799 Andre tjenester   

        
68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs   

680 Kontorrekvisita   

6801 Kontorrekvisita   

6802 Papir til data- og kopimaskiner   

6803 Datarekvisita (utenom papir)   
682 Trykksaker   
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6821 Trykkingsutgifter   

6822 Innbinding, fotografering   

6824 Vederlag  Kopinor/Norwaco/Tono/Bono 

6829 Andre kopieringsutgifter   
683 Annonser, kunngjøringer Annonser i forbindelse med reklame og salg føres i gruppe 73.  

6830 Stillingssannonser   

6831 Anbud-/innkjøpskunngjøringer   

6839 Andre kunngjøringer   
684 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.   

6840 Aviser   

6841 Tidsskrifter   

6842 Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk   

6843 Bøker generelt   

6844 E-bøker   

6846 Filmer   

6847 Elektroniske medier   

6848 Databaseabb./søketjenester   
685 Aviser, tidskrifter, bøker o.l. i bibliotek   

6850 Aviser, tidskrifter, bøker o.l. i bibliotek    
686 Møter   

6861 Arrangement av seminarer, konferanser og lignende   

6862 Møtekostnader Lokaler, rekvisita osv. Ikke bespisning. 
687 Kurs og seminarer for egne ansatte   

6870 Kurs og seminarer for egne ansatte   
688 Kurs og seminarer for eksterne deltakere   

6880 Kurs og seminarer for eksterne deltakere   
689 Annen kontorkostnad   

6899 Andre kontorkostnader   
69 Telefon, porto o.l.   
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6901 Telefonutgifter   

6902 Mobiltelefon - oppgavepliktig Påfør ressursnummer i feltet for "person" 

6903 ADSL-/boligtelefon refusjon Påfør ressursnummer i feltet for "person" 

6904 Tele-/kommunikasjons-/linjeleie F.eks mobilt brebånd 

6909 Mobiltelefon- utlånstelefon - ikke oppgavepliktig   
694 Porto   

6941 Porto   
699     

6999 Periodisering av driftskostnader   

7       
70 Kostnad transportmidler   

700 Drivstoff   

7001 Drivstoff Drivstoff til alle transportmidler 

702 Vedlikehold   

7021 Transportmidler, service/vedlikehold   
704 Forsikring   

7040 Ansvarsforsikring biler   
709 Annen kostnad transportmidler   

7099 Annen kostnad transportmidler Årsavgift, bompenger mv. Gjelder NMBU sine biler 

      
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.   

710 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig   

7101 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Kun automatposteringer 
7102 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig og skattepliktig  Kun automatposteringer 
713 Reisekostnad   

7131 Tjenestereiser oppgavepliktig Kun automatposteringer 
7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig Tidligere 7141 gammel kontoplan 
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7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser  Her føres også reisestipender for utreisende studenter i forbindelse med f.eks. Erasm

7135 Flyttegodtgjørelse    

715 Diettkostnad   

7151 Diettkostnad, oppgavepliktig Kun automatposteringer 
7152 Diettkostnader oppgavepliktige og skattepliktige Kun automatposteringer 
7153 Diettkostnader ikke oppgavepliktige Kun automatposteringer 
719 Annen kostnadsgodtgjørelse   

7191 Reisekostnad studenter Refusjon til studenter i praksis 

7192 Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgavepliktig Tidligere 7192 (kurs-/seminaravgift) er nå konto 687* 

7193 Husleietilskudd studenter i praksis Refusjon til studenter i praksis (trekkfritt) 

7194 Reisekostnader fakturert universitetet Faktura fra reisebyrå, flyselskap, hotell etc. som faktureres universitetet direkte og hvo
det ikke leveres reiseregning. 

7197 Refusjon av reisekostnader Refusjon for reiser som er forskuttert av institusjonen og fakturert til f.eks. andre 
høgskoler eller universiteter. 

7198 Refusjon av reisestipender internasjonalisering Brukes ved avregning av internasjonaliseringsprosjekter (motkonto 2993). Midler til 
reisekostnader internasjonalisering inntektsføres ikke, men føres til kostnadsrefusjon 

7199 Periodisering reise og diett Motpost 2912 

      
73 Salg, reklame og representasjon   

730 Salgskostnad   

7301 Salgskostnad Kostnader som direkte knytter seg til et salg. 

7302 Utgifter til messer Utstillingsmateriell, standleie, registreringsavg., transport av utstyr til messe osv.  

732 Reklamekostnad   

7320 Profilannonsering   
7321 Studieannonsering Kunngjøring av studier, tidligere 6972 
7322 Profileringsartikler   
7323 Sponsing   
735 Representasjon   
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7351 Representasjon Reell representasjon i henhold til personalhåndboken, jfr administrative bestemmelse
pkt 10.11 

7352 Servering møter/kurs Bevertning med eksterne representanter. Ved interne møter, bruk 5994. 

        
74 Kontingent og gave   

740 Kontingent   

7401 Kontingent Medlemskontingenter, institusjonsmedlemskap, andre kontingenter 

741 Gave   

7411 Gave til eksterne Gaver til egne ansatte føres på 59* 

7412 Refusjoner/tilskudd studentsamskipnaden   
7413 Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter   
7414 Tilskudd studentorganisasjoner   
7415 Andre driftsutgifter   

        
75 Forsikringspremie, garanti og service   

750 Forsikringspremie   

7509 Andre forsikringskostnader Forsikring og erstatning 

        
76 Lisenser og patenter   

760 Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. konto 642) Gjelder ikke programvarelisenser, jf. konto 6422 

7609 Diverse lisenser NRK-lisens og lignende 

761 Patentkostnader ved egen patent   

7610 Patentkostnader   

        
77 Annen kostnad   

771 Styremøter   

7710 Styremøter Alle kostn. som bevertning, leie av lokaler, ekskl.  
møtegodtgjørelse/lønn 
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777 Bank- og kortgebyr   

7771 Bank- og kortgebyr   
779 Annen kostnad   

7798 Gebyr ved inkasso/forliksklage Kostnader i forbindelse med vår innkreving. Ved tilbakebetaling av gebyrer fra kunde 
krediteres denne konto. Kostnader som påløper når vi får inkassokrav føres i gruppe 8

7799 Annen kostnad   

        
78 Tap o.l.   

780 Tap ved avgang av anleggsmidler   

7801 Tap ved avgang av anleggsmidler   
782 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer   

7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer   
783 Konstaterte tap på fordringer   

7831 Konstaterte tap på fordringer   
784 Avsetning tap på fordringer   

7840 Avsatt til tap på fordringer   

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger   
80 Finansinntekt   
800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m.   
8001 Aksjeutbytte   
805 Renteinntekt   
8051 Renter av bankinnskudd   
8052 Renteinntekter fordringer   
806 Valutagevinst (agio)   
8061 Agiogevinst Valutagevinst 
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81 Finanskostnad   
815 Rentekostnad   
8151 Morarenter Renter ved for sent betalt regning 
816 Valutatap (disagio)   
8161 Agiotap Valutatap 

        

        
87 Andre overføringer - tilskudd (postene 70 til 85)   

870 Tilskudd til kommuner   

8700 Tilskudd til kommuner   
871 Tilskudd til fylkeskommuner   

8710 Tilskudd til fylkeskommuner   
872 Tilskudd til ikke-finansielle foretak   

8720 Tilskudd til ikke-finansielle foretak   
873 Tilskudd til finansielle foretak   

8730 Tilskudd til finansielle foretak   
874 Tilskudd til husholdninger   

8740 Tilskudd til husholdninger   
876 Tilskudd til ideelle organisasjoner   

8760 Tilskudd til ideelle organisasjoner   

877 Tilskudd til statsforvaltningen   

8770 Tilskudd til statsforvaltningen   
878 Tilskudd til utlandet   

8780 Tilskudd til utlandet   
879 Motpost til kontogruppe 87, føres mot 1998   

8790 Motpost til kontogruppe 87   

        

88 Disponering - Periodens resultat (til virksomhetskapital)   

880 Disponering (periodens resultat)   
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8800 Periodens resultat disponert av styret   

8801 Periodens resultat disponert av enhetene   

8898 Underskudd ved avslutning av oppdragsprosjekt Motkonto 2059 

8899 Overskudd ved avslutning av oppdragsprosjekt Motkonto 2059 

        

89 Avregning - Resultat av periodens aktiviteter   

890 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)   

8900 Avregning ordinær aktivitet  Ordinær virksomhet - motkonto 2160 

8901 Avregning KD øremerket Prosjekter/tiltak - motkonto 2161 

8902 Avregning nasjonale senter Ordinær virksomhet/prosjekter/tiltak - motkonto 2162 

8903 Avregning andre departement Prosjekter/tiltak - motkonto 2163 

8904 Avregning NFR Motkonto 2164 

89041 Avregnng NFR via andre statlige Motkonto 21641 

89042 Avregning NFR via andre - ikke statlige Motkonto 21642 

8905 Avregning regionale forskningsfond Motkonto 2165 

89051 Avregning regionale forskningsfond via andre statlige Motkonto 21651 

89052 Avregning regionale forskningsfond via andre - ikke statlige Motkonto 21652 

8906 Avregning andre statlige etater Motkonto 2166 

 


