
Statlige universiteter og høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Deres ref Vår ref Dato
201105634 16.12.2011

Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012

Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-8/2011 av 14. november 2011 vedrørende
avslutningen av statsregnskapet for 2011 og rapportering av regnskapsopplysninger til
statsregnskapet i 2011, og til rundskriv R-10/2011 av 12. desember 2011 vedrørende
rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2012. Rundskrivene er
tilgjengelige på Finansdeparternentets hjemmeside. Alle skjemaer som skal benyttes ved
rapporteringen, kan lastes ned fra Direktoratet for økonomistyrings hjemmesider:
http://www.dfo.no/aarsoppgjoret2011.

1. Statsregnskapet for 2011 og enkelte andre rapporter for 2011 - frister
Institusjonene skal sende inn regnskapsmateriale for 2011 til Riksrevisjonen, Direktoratet
for økonomistyring (DFØ), DBH og Kunnskapsdepartementet innen de frister og i det
omfang som er angitt i tabellene nedenfor.

Følgende frister gjelder for NOKUT:

Kassera ort 15. 'anuar 2012 15. 'anuar 2012 15. 'anuar 2012
Posteringer til
ka italre nska et 24. 'anuar 2012
Aksje- og
elerinteresser 1.februar 2012

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 postmottakffied.dep.no Telefon 22 24 77 01 Rolf Petter Søvik
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementetnoTelefaks 22 24 27 33 2224 7727

Org no. 872 417 842
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Om osterin erl
Forklaringer til
statsre nska et

Overførin er

Foreløpig års-
re nska for 2011 15. februar 2012

Endelig
årsregnskap for
2011

15. februar 2012
14 dager etter at
revisors
beretning er
mottatt, senest
15, "uli 2012

1. februar 2012

15. februar 2012

15. februar 2012

Følgende frister gjelder for institusjonene som har unntak fra bruttoprinsippet (alle institusjoner
unntatt NOKUT):

*;t Ffist tilDFØ Frist til DBH Frist tIl KD
Riksrevisjonen

5. januar 2012 15. januar 15. januar
2012 2012

24. januar
2012

1. februar 2012

15. februar
2012

15. februar
2012

15. februar
2012

15. februar
2012

15. februar
2012

14 dager etter
at revisors
beretning er
mottatt, senest
15. juli 2012

14 dager etter
ordinær
generalfor-
samling, senest
15. juli 2012

Nettobu '
institusjoner
Rapport/Oppave
Likviditetsrapport

Posteringer til
kapitalregnskapet

Aksje- og
eierinteresser
Foreløpig års-
regnskap for 2011

Standardiserte
nøkkeltall

Gaver og
gaveforsterkninger2

Endetig årsregnskap
for 2011

Konsernregnskap for
2011

Endringer i frist for omposteringer kan bli gitt på kort varsel. NOKUT må så langt som råd foreta
nødvendige omposteringer i løpende termin.
2 Gjelder universitetene og høyskoler som kan tildele doktorgrad.

Side 2



2. Rapportering av regnskapsopplysninger

All formell rapportering av regnskapsopplysninger til departementet skal sendes som
brev. I tillegg skal enkelte rapporter også sendes elektronisk til departementet. Dette er
nærmere spesifisert nedenfor. Rapporteringen tilDBH skal skje elektronisk i samsvar
med de maler som er fastsatt for dette.

For rapportering og innsending av regnskapsmateriale til Riksrevisjonen gjelder de
retningslinjer Riksrevisjonens har gitt om dette i eget brev til institusjonene.

Nærmere om rapporteringen fra NOKUT

Omposteringer
Omposteringer i bevilgningsregnskapet skal som regel skje før kasserapport pr.
31. desember 2011 sendes til DFØ. Dersom det oppstår behov for omposteringer etter at
kasserapporten er innsendt, må forslag om dette sendes til departementet innen den frist
som er angitt i tabellen ovenfor eller eventuelt blir gitt særskilt. Eventuelle forslag om
omposteringer skal inneholde Idare debet- og kreditføringer, beløp med to desimaler og
med samme beløp til debet og kredit. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved
omposteringer som gjelder mellomværendet med statsregnskapet, skal mellomværendet
også føres opp med saldo etter ompostering. Dette er spesielt viktig i forbindelse med
filleggsposteringer, slik at det ikke oppstår differanser mellom statsregnskapet og
virksomhetsregnskapene. Det vises til rundskriv R-8/2011, punkt 3.2.1.

Forklaringer
Forklaringene til statsregnskapet skal stilles opp i samsvar med de reffiingslinjer som er
tatt inn i punkt 3.2.4 i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2011. Det kan i
praksis legges til grunn at mindreforbruk på mer enn 5 prosent av bevilgningen eller mer
enn 5 mill, kroner på den enkelte post skal forklares. Merforbruk skal alltid forklares.
Tilsvarende gjelder for andre forhold av vesentlig art. I fillegg skal alle poster hvor det er
gitt hjemmel til å foreta endringer, omtales i forklaringene. Dette gjelder stortingsvedtak,
kongelig resolusjon og skriftlig samtykke gitt av Finansdepartementet eller
Kunnskapsdepartementet. Det vises til rundskriv R-8/2011, punkt 3.2.2. Forklaringene
skal gis med utgangspunkt i regnskapet etter at eventuelle omposteringer er gjort og
sendes departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor.

Ovelforing av ubrukt bevilgning
Forslag om overføring av ubrukt bevilgning fra 2011 til 2012 skal sendes departementet
innen fristen som er angitt i tabellen ovenfor. Departementet vil komme tilbake til
overføringene når Finansdepartementet har fattet vedtak om overføringene til 2012 på de
aktuelle kapitler og poster. Det vises for øvrig til punkt 3.4.1 om overføring av ubrukt
bevilgning fra 2011 til 2012 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2011.
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Innrapportering av opplysninger til kapitalregnskapet — alle institusjoner

Institusjonene skal rapportere inn følgende kapitalposter:

i. Leieboerinnskudd
iL Ordinære fond

Beholdningen i konsernkontoottlningen (gjelder ikke NOKUT)

Til rapporteringen av punktene skal  Skjema 6 Innrapportering av posteringer til
kapitalregnskapet i Finansdepartementets rundskriv R-8/2011 benyttes, jf. vedlegg 1 til
rundskrivet. Rapporten under punkt (iii) skal stilles opp i samsvar med malen i avsnitt 7
Finansdepartementets rundskriv R- 106 Økonomiregelverkets rekkevidde ovelfor statlige
virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet for regnskapsåret 2011
som helhet. Inngående balanse pr.1. januar 2011 fremgår av vedlagte oppstilling under
kontogruppe 82  Virksomheter med scerskilte fullmakter,  jf. også vedlegg 3 i Meld. St. 3
(2010-2011). Det vises for øvrig til vedlegg 2 i Finansdepartementets rundskriv R-8/2011
som angir grupper og undergrupper i kapitalregnskapet. Beholdninger i
konsernkontoordningen skal angis i undergruppe 8202 i kapitalregnskapet.

Posteringene i kapit21regnskapet skal også sendes elektronisk til sd@kd.den.no innen  24.
ianuar 2012.

I tillegg til posteringene skal samtlige institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet,
også sende inn oppgave over beholdningen på institusjonens oppgjørskorto i Norges
Bank (likviditetsrapport) pr. 31. desember 2011 for året 1töhi helhet, jf. avsnitt 7 i
runclskriv R-106. Departementet gjør oppmerksom på at inngående balanse i
likviditetsrapporten for 2011 skal være pr. 1. januar i regnskapsåret. Likviditetsrapporten
skal i tillegg sendes elektronisk til rnsOkd.dep.no innen  15. 'anuar 2012.

Ordningen for rapportering av statens aksje- og eierinteresser er omtalt nedenfor.

Departementet understreker viktigheten av at institusjonene foretar korrekt rapportering
av posteringene til statens kapitalregnskap. Dette er et viktig redskap for departementet i
oppfølgingen av kapitalpostene i sektoren.

Vi ber institusjonene merke  seg  fristene, og understreker at de skal overholdes. Det vil
ikke bli gitt utsettelser.

Oversikt over statens aksje- og eierinteresser

Vi viser til departementets brev av 13. desember 2006 vedrørende opprettelse av en
selskapsdatabase. Departementet legger opp til at institusjonene skal rapportere aksje- og
eierinteresser til statsregnskapet for regnskapsåret 2011 direkte til selskapsdatabasen
DBH. Det vil være en særskilt lenke til denne rapporteringen i DBH.
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Vi viser for øvrig til tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2010 i Meld. St. 3 (2010-
2011) som viser beholdningene pr. 31. desember 2010. Oversikten er delt opp i følgende
grupper:

Gruppe 1:
Aksjer i gruppe 1 omfatter aksjer som er eid av staten og finansiert med bevilgning over
90-post i statsbudsjettet og aktivert i kontogruppe 6260 i kapitalregnskapet pr. 31.
desember 2011. Gruppe 1 omfatter pr. 31. desember 2011 bare de eierposisjonene
Kunnskapsdepartementet selv forvalter.

Gruppe 2:
Aksjer i gruppe 2 omfatter aksjer institusjonene har anskaffet med overskuddet av
oppdragsfinansiert aktivitet, eller forvalter etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet.

Vi presiserer at det er verdien på transaksjonstidspunktet, dvs, da aksjen ble
kjøpt/anskaffet, som skal føres opp som bokført verdi. Historisk kost legges til grunn for
oppføringen, og bokført verdi skal derfor som regel ikke justeres ved svingninger
markedsverdi. Det vises til kapittel 4.4 Prinsipp for føring av statsrekneskapen i  Meld. St. 3
(2010-2011).

Departementet understreker at rapporteringen skal være i samsvar med retningslinjene
punkt 3.3.2 i Finansdepartementets ovennevnte rundskriv R-8/2011. Departementet
baserer rapporteringen av statens aksjeinteresser på opplysningene I selskapsdatabasen i
DBH, og forutsetter at selskapsdatabasen til enhver tid er korrekt oppdatert og omfatter
alle aksjer institusjonen forvalter 31. desember 2011.

Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet og standardiserte nøkkettail for 2011 for
institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet

Det vises til tidligere brev om oppstilling og presentasjon av regnskapene i universitets- og
høyskolesektoren, senest departementets brev av 18. desember 2010 og 13. august 2011.

Årsregnskapet for 2011 skal stilles opp i henhold til de prinsipper som er fastsatt i de
statlige regnskapsstandardene og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene som er
fastsatt for universitets- og høyskolesektoren. Standard årsoppgjørspakke vil som nevnt bli
lagt ut på departementets hjemmeside så snart den er klar. Årsoppgjørspakken følger i all
hovedsak oppgjørspakken som ble benyttet i forbindelse med rapporteringen pr. 2. tertial
2011, men med noen endringer i note 21. Det skal minst gis tilleggsopplysninger i samsvar
med forslaget til noter i rapporteringspakken. Vi minner spesielt om at avsnittet  Ikke
inntektsførte bevidgninger, bidrag og gaver  i note 15 (note 15 II) ved årsavslutningen bare
skal brukes når det er særskilt fastsatt eller kan dokumenteres at bevilgningene er
forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgende myndighets side. Det vises ellers til
omtalen av den regnskapsmessige behandlingen av bidrag og gaver nedenfor.
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Departementet viser til brev av 17. april 2007 om periodisering av inntekter fra
bevilgninger og enkelte kostaadsarter. Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler
departementet veilederen som Direktoratet for økonomistyring har utgitt i november
2009. Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et periodisert regnskap.

Foreløpig årsregnskap for 2011
Departementet ber om at foreløpig årsregnskap for 2011 sendes Riksrevisjonen og DBH
innen 15. februar 2012.Med foreløpig regnskap forstås et endelig årsregnskap for
institusjonen, men som ikke er revidert av Riksrevisjonen. Det vises til særskilt brev fra
Riksrevisjonen angående innsending av grunnlagsmaterialet for regnskapsavlegget for
2011 til Riksrevisjonen.

Departementet understreker betydningen av at institusjonene planlegger og gjennomfører
årsavslutningen slik at fristen overholdes og at regnskapsmaterialet foreligger i sin
endelige versjon når det sendes Riksrevisjonen og DBH.Det vil ikke bli gitt utsettelser.

Det foreløpige årsregnskapet for 2011 skal være godkjent av institusjonens styre eller den
styret bemyndiger og skal bestå av:

prinsippnote
resultatregnskap
balanseoppstilling
kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen
statsregnskapsrappottering
standardiserte nøkkeltall (tabellene 1, 2 og 3)
øvrige noter
saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme
periodisert resultatbudsjett for 2011
utfylt kontrollark
styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer)

Ledelseskommentarene skal være undertegnet av styrets leder eller den styret
bemyndiger og inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret og
inneholde følgende elementer:

en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål,
en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige
regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik,
omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere
årsregnskap,
omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap,
og beskrivelse av hvordan slike avvik vil bli fulgt opp og lukket,
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gjennomføringen av budsjettet for 2011 med vekt på prioriterte oppgaver i
fildelingsbrevet for 2011. Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til
bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales,

- gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder,
og

- trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader

Departementet forutsetter at ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens
regnskapstall, og begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere
institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling.

Departementet vektlegger at styret omtaler vesentlige avvik mellom periodisert
resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap og beskriver hvordan slike avvik vil bli
fulgt opp og lukket i ledelseskommentarene.

Departementet understreker at saldobalansen og den formelle regnskapsrapporten for
2011 skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i
samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for
universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av utdanning.

Endelig årsregnskap for 2011

Departementet ber om at det med utgangspunkt i det reviderte regnskapet for 2011
sammenstilles et endelig årsregnskap for 2011 som består av:

- revidert årsregnskap for 2011 med ledelseskommentarer
Riksrevisjonens revisjonsbrev for 2011

Endelig årsregnskap for 2011 skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger og
skal sendes DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt ved
institusjonen, senest 15. juli 2012.

Standardiserte nøkkeltall

Institusjonene skal sende inn grunnlagsdata for oppstilling av standardiserte nøkkeltall pr.
31. desember 2011 i samsvar med standard rapporteringsopplegg som er fastsatt for dette,
til DBH innen  15. februar 2012. På grunn av knappe tidsfrister kan det ikke gis utsettelser.
Rapporteringsopplegget er det samme som det som ble brukt ved årsavslutningen for 2010
og finnes på departementets hjemmeside. Vi understreker at det bare er
registreringsarkene som skal fylles ut av institusjonene. Regnearkene som viser tabellene
1 til 3 er tatt med av kontrollhensyn. Institusjonene må påse at inndataene er korrekte, og
at kontrollfeltene i tabellene har grønn farge. Tabellene 1, 2 og 3 skal inngå i det formelle
regnskapsavlegget som sendes DBH.

Fristen for innsending av standardiserte nøkkeltall for hele sektoren til
Finansdepartementet er meget kort, og departementet understreker derfor betydningen
av at de standardiserte nøkkeltallene bygger på korrekte regnskaper, og at
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grunnlagsdataene for de standardiserte nøkkeltallene er kontrollert og levert til DBH
innen fristen 15. februar 2012. Det vises til vedlegg 3, tabell 3.10 i Meld. St. 3 (2010-2011)

3. Særskilte forhold som gjelder årsregnskapet for 2011
Dette avsnittet omtaler enkelte forhold som ble tatt opp i regionsseminarene høsten 2011
eller som institusjonene har tatt opp med departementet, eller som av andre grunner bør
avklares. Departementet ber om at eventuelle spørsmål som trenger særskilt avklaring, tas
opp med departementet uten opphold. Departementet viser ellers til orienteringene i
regionsseminarene høsten 2011 og til omtalen av særskilte forhold i departementets brev
av 18. august 2011.

Midler som skal videreformidles til andre
Midler som skal videreformidles til andre skal ikke resultatføres ved institusjonen.
Kunnskapsdepartementet anbefaler at man balansefører midler som helt eller delvis skal
videreformidles, og at bare den delen som skal brukes ved institusjonen inntektsføres.

Bruk av virksomhetskapital
Institusjoner som velger å bruke virksomhetskapital for å dekke underskudd eller
supplere bevilgningsfinansiert aktivitet, skal presentere slik bruk som angitt i note 15,
jf. note 8.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
Bidragsfinansiert aktivitet er prosjekter eller andre former foraktMteter hvor
institusjonen henter støtte fra nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, men hvor
det ikke foreligger krav om motytelse til vedkommende bidragsyter. Tildelinger fra
Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond skal imidlertid alltid klassifiseres som
bevilgning og behandles etter bestemmelsene i SRS 10 Inntekt fra bevilgning3. Det samme
gjelder når institusjonen mottar midler til sine ordinære aktiviteter fra andre
departementer og statlige etater når vedkommende statlige etat tildeler midler på vegne av
sitt fagdepartement4 som et ledd i myndighetsutuvelse.

Departementet ser det som hensiktsmessig at den regnskapsmessige behandlingen av
inntekter og kostnader i bidragsfinansiert aktivitet gjennomføres etter bestemmelsene i
SRS 10 Inntekt fra bevilgning om motsatt sammenstilling i hele prosjektperioden. Først når
prosjektet avsluttes skal et eventuelt regnskapsmessig resultat avregnes og avsettes som
forpliktelse i avsnitt D  117 i balanseoppstillingen og presenteres i note 15 I. Departementet
anbefaler at institusjonene i den løpende regnskapsføring i prosjektperioden benytter
reglene i  SRS 11 Anleggskontrakter om løpende avregning uten fortjeneste i stedet for å

3 Dette innebærer at tildelingen skal resultatføres i den termin midlene registreres hos institusjonen,
og at ubrukte midler avregnes og avsettes som forpliktelse i note 15 del I.
4 Midler fra for eksempel Utdanningsdirektoratet skal klassifiseres som bevilgning når direktoratet står
for fordeling av midler som stilles til rådighet fra Kunnskapsdepartementet. Tfisvarende gjelder nå
Riksantikvaren tildeler midler til universitetsmuseene som et ledd i kulturrninneforvaltningen.
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avregne og avsette det regnskapsmessige resultatet på balansedagen som forpliktelse. Det
regnskapsmessige resultat på balansedagen for prosjekter som ikke er avsluttet skal
presenteres i avsnitt D IV i balanseoppstillingen og spesifiseres som ikke inntektsført
bidrag i note 15 II. Institusjoner som finner det hensiktsmessig kan fordele
inntektsføringen etter forventet kostnad i prosjektperioden. Valg av metode for
regnskapsmessig behandling av bidragsfinansiert aktivitet skal omtales i prinsippnoten.

Oppdragsfinansiert aktivitet er prosjekter eller andre former for aktiviteter som fmansieres
av nasjonale eller internasjonale finansieringskilder, men hvor det er krav om motytelse til
finansieringskilden, slik at avtalen mellom den part som finansierer aktiviteten og
institusjonen er gjensidig bebyrdende. Den regnskapsmessige behandlingen av
oppdragsfinansiert aktivitet er regulert i SRS 9  Regnskapsføring av transaksjonsbaserte
inntekter.

Kravene til dokumentasjon av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er tatt inn i
departementets rundskriv F-20-07. Departementet understreker at disse kravene skal
følges når aktivitet klassifiseres som bidrag eller oppdrag.

Rapportering av data til finansieringssystemet— endringer i rapporteringen for 2011
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 vedtok Stortinget å føre videre
hovedtrekkene i finansieringssystemet med noen endringer for å stimulere til økt
samarbeid i universitets- og høyskolesektoren, og mellom universitets- og
høyskolesektoren og instituttsektoren. For å sikre at insentivene i finansieringssystemet
bidrar til målet om samarbeid mellom institusjoner og sektorer, legger departementet opp
til at forskningsmidler som tifflyter institusjonene i sektoren fra EU og NFR skal gi
uttelling i de respektive indikatorene, uavhengig av om midlene utbetales direkte til
institusjonen eller via en statlig eller privat kontraktspart.

Departementet understreker at det bare er midler som skal brukes ved vedkommende
institusjon som skal resultatføres. Midler fra EU og NFR som skal formidles til andre
kontraktsparter skal ikke resultatføres.

En gjennomgang av rapporteringen fra institusjonene for 2010 viser behov for en
presisering av hvordan enkelte av indikatorene skal rapporteres for å sikre en enhetlig
forståelse av rapporteringskravene i sektoren. Presiseringene medfører enkelte endringer
av rapportering for 2011, som vil ha budsjettvirkning fra 2013. Som følge av dette vil
rapporteringsopplegget til DBH for 2011 bli endret, og note 21 i årsoppgjørspakken vil
også bli endret. Det vises ellers til den generelle omtalen i tildelingsbrevet for 2012 og
spesifikasjonene nedenfor.

Scerskilt om rapporteringen av tilskudd fra Norges forskningsråd
I  tillegg til opplysninger om tilskudd direkte fra NFR, skal tilskudd via både statlige
og private kontraktsparter spesifiseres i note 21.
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Scerskilt om rapporteringen av tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning
I tillegg til midler fra EUs rammeprogram for forskning er EU-indikatoren som nevnt
utvidet til også å omfatte midler fra enkelte randsoneaktiviteter til ramme-
programmet for forskning. Dette gjelder Joint Technology Initiatives (JTI), ERA-NET
og initiativ etter EU-traktatens artikkel 185. Kunnskapsdepartementet understreker
at dette innebærer at det bare er midler som er mottatt gjennom rammeprogrammet
for forskning og de randsoneaktiviteter vist i tabellen nedenfor som skal inngå i EU-
indikatoren. I tfilegg til opplysninger om tilskudd fra prosjekter som hører inn under
rammeprogrammet for forskning (i praksis FP7), skal tilskudd fra
randsoneprogrammene som er angitt nedenfor, spesifiseres i note 21 som også skal
inneholde opplysninger om tilskudd fra andre EU-programmer.

Randsoneaktiviteter til FP7 Kortmavn Merknad

.1TIer:

IMI Egne utlysninger

ARTEMIS Egne utlysninger

ENIAC Egne utlysninger

FCH Egne utlysninger
Clean Sky Clean Sky Egne utlysninger
Aktiviteter med hjemmel i art. 185

Ambient Assisted Living AAL Egne utlysninger
Eurostars Eurostars Egne utlysninger
European Metrology Research Programme EMRP

BONUS-169

Andre randsoneaktiviteter:

Single European Sky ATM Research Joint SESAR jU
undertaking
Global Monitoring for Environment and Security GMES Utlysing gjennom FP7

Galileo Galileo Utlysing gjennom FP7

ERA-NET ERA-Net

Gaver
Prinsippet om motsatt sammenstilling skal brukes når det gjelder den regnskapsmessige
behandlingen av gaver og gaveforsterkninger. Dette innebærer at inntektsføringen skal
utsettes til gaven og eventuelt også gaveforsterkningen brukes. Ubrukte gaver og
eventuelle ubrukte gaveforsterkninger skal presenteres på egen linje i avsnitt D N I
balanseoppstillingen og spesifiseres i note 15 del II. Departementet anbefaler at mindre
gaver under kr.30000 av praktiske grunner bør inntektsføres når de mottas.

Innovative Medicine Initiative
Advanced Research &Technology for Embedded
intelligence and Systems
The European Nanoelectronics Initiative Advisory
Council
Fuel Cells and Hydrogen
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Universitetene og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad skal plassere
gaveforsterkninger og gaver som utløser gaveforsterkning på rentebærende konto
Norges Bank. Det er innført et særskilt opplegg som skal brukes ved rapportering til
kapitalregnskapet av gaver som utløser gaveforsterkning. Det vises til punkt 3.3.8
Finansdepartementets rundskriv R-8/2011. Skjema 14 skal brukes ved rapportering av
gaver og gaveforsterkningsmidler, jf. vedlegg 1 til rundskriv R-8/2011.

Konti utenfor konsernkontoordningen
Direktoratet for økonomistyring har 29. juni 2011 inngått rammeavtaler om leveranser av
betalings- og kontoholdstjenester for staten. Avtaleverket omfatter også tilleggsavtaler for
valutakonti, jf. departementets brev av 22. september 2010.

Departementet forutsetter at all betalingsformidling i universitets- og høyskolesektoren er
dekket av gyldige avtaler.

Intern kontroll
Departementets målsetning er at årsregnskapene for 2011 skal avlegges etter de anbefalte
statlige regnskapsstandardene. Departementet vil i denne forbindelse understreke at
kontrollarket er ment som et verktøy som institusjonene skal bruke for å eliminere feil og
mangler før årsregnskapet gjøres ferdig. Departementet forutsetter at institusjonene
innretter sin interne kontroll av regnskapsavlegget for 2011 slik at det er kongruent og
uten formelle feil. Siste oppdaterte versjon av årsoppgjørspakken og kontrollarket skal
brukes.

Overgang til standard kontopian for statlige virksomheter i universitets- og
høyskolesektoren

Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt 25.november 2010 og innført som
en frivillig ordning fra 1. januar 2011 med sikte på obligatorisk innføring fra 2014, etter en
nærmere vurdering av erfaringene.

Kunnskapsdepartementet legger opp til at alle statlige institusjoner i universitets- og
høyskolesektoren skal benytte Standard kontoplan for statlige virksomheter som
føringskontoplan. Slik institusjonene er gjort kjent med, er innføringsperioden forlenget
slik at institusjonene i universitets- og høyskolesektoren skal ta i bruk Standard kontoplan
for statlige virksomheter fra 1. januar 2013. Departementet er i dialog med Direktoratet for
økonomistyring med sikte på at alle nødvendige tiltak gjennomføres i løpet av våren 2012.

Deiårsrapportering i 2012

Departementets undersøkelser av økonomiforvaltningen i sektoren har avdekket et behov
for å vektlegge den økonomiske planleggingen ved institusjonene. Departementet vil
2012 benytte de periodiserte resultatbudsjettene som et redskap i den løpende oppfølging
av den økonomiske utviklingen i sektoren.
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Delårsrapportering fra NOKUT
NOKUT skal sende inn elektronisk kasserapport til Direktoratet for økonomistyring på de
tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor, jf. også rundskriv R40/2011. NOKUT skal i
tillegg til kasserapportene sende en oppstilling av bevilgningsregnskapet til DBH for 1.
tertial 2012 innen 1. juni 2012 og for 2. tertial 2012 innen 1. oktober 2012.

Delårsrapportering for institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet og
kontantprinssippet
De øvrige institusjonene (alle unntatt skal sende inn forenklet rapport om
likvidbevegelse på institusjonens oppgjørskonto i Norges Bank til Direktoratet for
økonomistyring på de tidspunkter som er angitt i tabellen nedenfor og i det format som er
angitt i rundskriv R- 10/2011Rapportering til statsrekneskapen for 2012.Vi gjør
oppmerksom på at likviditetsrapporten skal sendes som signert og skannet vedlegg til
e-post til statsre ska @dfo.no. Forenklet rapport om likvidbevegelse er inidudert i
oppgjørspakkene og skaI også sendes inn som en del av regnskapsavlegget i forbindelse
med delårs- og årsavslutningene. Vi gjør spesielt oppmerksom på at regnskapene i
elektronisk form bare skal sendes til DBH i 2012. Institusjonene skal sende inn
tertiaIrapporter i 2012 til DBH innen de frister som er angitt i tabellen nedenfor.
Departementet understreker at fristene i forbindelse med delårsrapporteringen i 2012
også må overholdes.

Rapport om likvidbevegelse på
oppgjørskonto i Norges Bank (gjelder
ikke NOKUT

Tertialra ort 1. tertial 20121.'uni 2012

15. i hver måned, første gang
15. februar 2012

Tertialra ort 2. tertial 2012 1. oktober 2012

Elektronisk kasserapport (gjelder bare 15. i hver måned, første gang
NOKUT) 15. februar 2012

Delårsavslutningen pr. 1. tertial 2012
Departementet legger opp til forenklet rapportering i forbindelse med
regnskapsavslutningen for 1. tertial i 2012 for insfitusjoner som har unntak fra
bruttoprinsippet. Regnskapsavlegget pr. 1. tertial 2012 skal omfatte prinsippnote,
resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell,
statsregnskapsrapportering, notene 1, 2, 3, 15 og 18, saldobalanse, periodisert
resultatbudsjett, utfylt kontrollark og kommentarer til regnskapet. Kommentarene til
regnskapene skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere
institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling, og ta utgangspunkt i
institusjonens regnskapstall, men allikevel slik at kommentarene også innholder en omtale
av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap i
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kommentarene til regnskapet. Kommentarene til regnskapene for 1. tertial 2011 kan gis
administrativt.

Departementet understreker at saldobalansen og de formelle regnskapsrapportene for 1.
tertial 2012 skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i
samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for
universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av utdanning. Det vises
til det som er sagt ovenfor om overgang til standard kontoplan.

Delårsavslutningen for 2. tertial 2012
Regnskapsavslutningen for 2. tertial skal fortsatt gjennomføres som en full årsavslutning.
Regnskapsavlegget pr. 2. tertial 2012 skal være godkjent av styret eller den styret
bemyndiger og presenteres etter samme opplegg som årsregnskapet for 2011 med
prinsippnote, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte
modell, statsregnskapsrapportering, noter, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett,
utfylt kontrollark og styrets kommentarer til regnskapet. Det vises i denne forbindelse til
spesifikasjonene ovenfor og til departementets brev av 18. august 2011.

Styrets kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2012 skal begrenses til forhold som er av
vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske
stilling, og ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, men allikevel slik at
kommentarene også innholder en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert
resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap iledelseskommentarene.

Departementet understreker at saldobalansen og de formelle regnskapsrapportene for 2.
tertial 2012 skal være avstemt, og at saldobalansen skal presenteres i regnskapsavlegget i
samsvar med den standard grunnkontoramme departementet har fastsatt for
universitetene og høyskolene, samt Senter for internasjonalisering av utdanning.

Departementet forutsetter at delårsregnskapet for 2. tertial 2012 og den underliggende
dokumentasjon er tilgjengelig for Riksrevisjonen.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef L.1

Arne Lunde
avdelingsdirektør
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Kopi: Riksrevisjonen
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Vedlegg
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Oversikt over inngående balanse i hovedgruppe 82 - UH-sektoren

Departement: Kunnskapsdepartementet
Hovedgruppe: 82 Virksomheter med særskilte fullmakter
Undergruppe: 820204 - 820243

Spesifisert inn ående balanse
Under ruppe Virksomhet Belø




820204 Universitetet i Oslo -1 417 977 833325
820205 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) -1 539 806 635,14
820206 Universitetet i Bergen -728 866 719,45
820207 Universitetet i Tromsø -520 743 491,26
820208 Universitetet for miljø- og biovitenskap -222 828 551,09
820209 Norges idrettshøgskole -58 571 477,25
820210 Norges Handelshøyskole -116 505 350,54
820211 Universitetet i Agder -252 651 720,47
820212 Høgskolen i Bodø -82 302 105,58
820213 Universitetet i Stavanger -285 473 088,08
820214 Høgskolen i Osio -172 256 169,94
820215 Arkitektur- og designhøgskolen -13 346 637,88
820216 Høgskolen i Akershus -93489 919,60
820217 Høgskolen i Bergen -114 081 183,18
820218 Høgskolen i Buskerud -62461 693,53
820219 Høgskolen i Finnmark -55 842 393,34
820220 Høgsko(en i Gjøvik -68 702 230,21
820221 Høgskolen i Harstad -37 061 365,29
820222 Høgskolen i Hedmark -115 369 389,88
820223 Høgskolen i Lillehammer -76 430 781,40
820224 Hagskolen i Molde -30 523 474,05
820225 Høgskolen i Narvik -48 969 753,47
820226 Høgskolen i Nesna -14 618 343,24
820227 Høgskolen i Nord-Trøndelag -113 478 451,62
820228 Høgskulen i Sogn og Fjordane -81 170 925,50
820229 Høgskolen Stord/Haugesund -48 795 116,88
820230 Høgskolen i Sør-Trøndelag -192 115 759,94
820231 Høgskofen i Telemark -142 237 231,66
820233 Høgskolen i Vestfold -117 556 381,94
820234 Høgskulen i Volda -55 052 913,10
820235 Høgskolen i Østfold -128 633 461,93
820236 Høgskolen i Ålesund -64 816 268,88
820237 Samisk høgskole -29 754 891,65
820238 Norges musikkhøgskole -26 685 520,63
820239 Kunsthøgskolen i Bergen -24 165 830,90
820240 Kunsthøgskolen i Oslo -38 866 414,47
820241 Norges veterinærhøgskole -104 794 513,37
820243 Senter for internas'onaliserinav hø ere utdanninSIU) -51 343 974,44
Sum inn ående balanse (kontroll mot UB foregående år -7 348 347 964,03
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