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Målsetting 
Retningslinjer for prosjektstyring ved KI skal sikre god økonomistyring ved å  

 avklare ansvar og myndighet 

 sikre god planlegging  

 sikre pålitelige tilbakemeldinger i prosjektets levetid.  

Innledning 
Retningslinjene er ment å oppsummere de aller viktigste reglene og rutinene for 
prosjektvirksomheten. Retningslinjene er primært tenkt å være et nyttig hjelpemiddel for 
prosjektledere og prosjektøkonomer med det formål å sikre god prosjektstyring. Den 
enkelte vitenskapelig ansatte er ansvarlig for å følge disse retningslinjene.  

Retningslinjene med vedlegg vil kontinuerlig bli oppdatert. Alle forslag til forbedringer 
mottas med takk, og sendes til kontorsjef eller økonomileder. 

Med prosjekt-/ekstern finansiert virksomhet menes all virksomhet som ikke er finansiert 
over institusjonens grunnbevilgning, dvs. statstilskuddet til institusjonens 
primæroppgaver. 

I dag ligger informasjon om regler og rutiner spredt på forskjellige hjemmesider, de fleste 
med utgangspunkt www.uio.no/for_ansatte/. I dette dokumentet er viktig informasjon 
knyttet til prosjektstyring forsøkt samlet.  

Ki har for tiden følgende bemanning som kan assistere prosjektvirksomheten: 

Hvem Hva 

Instituttleder Svein Stølen Konsortieavtaler, informasjon om 
søknadsmuligheter og søknadsfrister 
Anvisningsrett/BDM  

Økonomileder Geir Nilsen Budsjettering, (avtaler NFR), 
lønnskontroll, fakturering, rapportering 

Økonomikonsulent Frode Roghell 

Økonomikonsulent Jan Ingar Johnsen 

Prosjektrapportering, innkjøp, controller 
 
Reiseregninger, utgiftsrefusjon 
Rapporter og kontrollmatrise til UiO/MN 

Personalkonsulent MN-fakultetet 
Torunn Standal Guttormsen 

Personaladministrasjon 

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas Prosjektadministrator, budsjettering 
Avtaler (NFR), ansettelser 
Ansvar for oppdatering av adm. 
retningslinjer 
Anvisningsrett/BDM (utbetalinger). 

 
 

http://www.uio.no/for_ansatte/�
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Søknadsprosessen - planlegging og budsjettering 
Hver enkelt tilsatt forventes å forholde seg aktiv til finansieringsmuligheter. Instituttleder 
vil i tillegg forsøke å informere om søknadsfrister innen aktuelle fagområder til 
vitenskapelig personale. Kun fast vitenskapelig tilsatte kan i utgangspunktet være søkere. 

Deltagelse i prosjekter hvor andre institusjoner er søker 
Instituttleder skal (kortfattet) informeres skriftlig minimum 14 dager før søknadsfrist. 
Informasjonen skal beskrive hva det søkes om, en faglig begrunnelse og hva instituttet 
bidrar med av ressurser. Instituttleder vil ta stilling til prosjektet og vurdere om vår 
innsats i prosjektet bidrar til å understøtte instituttets strategiske planer og/eller har annen 
nytteverdi for instituttet. 

Egne søknader  
Som prosjektleder er du hovedansvarlig for prosjektet i alle dets faser. Prosjektleder skal 
(kortfattet) skriftlig informere instituttleder minimum 14 dager før søknadsfristen dersom 
det er ønskelig å utarbeide en søknad. Informasjonen skal være kortfattet og beskrive hva 
det søkes om, en faglig begrunnelse og hva instituttet bidrar med av ressurser samt evt. 
samarbeidspartnere og deres rolle 

Instituttleder vil, basert på innspill fra prosjektleder, ta stilling til det nye prosjektet. 
Instituttleder vurderer om prosjektet er i tråd med enhetens strategiske planer og gir 
skriftlig samtykke via e-post til prosjektleder med kopi til kontorsjef og økonomileder. 

En søknad består normalt av to deler: Prosjektbeskrivelse og budsjett. 

Hovedregel er at prosjektansvarlig utarbeider prosjektbeskrivelse. Budsjett kan ved behov 
utarbeides av kontorsjef eller økonomileder, basert på de innspill som er gitt av 
prosjektleder. Prosjektleder må sørge for at kontorsjef/økonomileder har tilgang til 
søknadsskjema. Alle prosjekter totalregnskapsføres. Økonomileder vil ta kontakt med 
prosjektleder dersom den angitte egeninnsats fast ansatte har beregnet å bruke på 
prosjektet ikke lar seg gjennomføre i praksis.  

UiOs budsjettmal skal uten unntak brukes ved budsjettering av et prosjekt, og finnes på 
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/efp/budsjettering/index.html 

Økonomileder skal alltid kontrollere beregningene i budsjettet, og forelegge kontorsjef for 
signering. Økonomileder vurderer om prosjektet kategoriseres som bidrags- eller 
oppdragsforskning. Oppdragsprosjektene er normalt avgiftspliktig omsetning (mva). 

Institusjonssøknader signeres av instituttleder, mens individuelle søknader (eks NFR) 
signeres av administrativ leder (kontorsjef). Kontorsjef er administrativt ansvarlig for alle 
søknader.  

Prosjektleder sender inn søknad og budsjett. Kopi sendes økonomileder som sørger for 
arkivering i e-phorte og i eget elektronisk arkiv. Periodiske rapporteringer og sluttrapport 
arkiveres/kopieres på tilsvarende måte. Løpende faglig orientert prosjektkorrespondanse 
lagres lokalt av prosjektleder. 

Generelt skal alle utgående arkivverdige dokumenter arkiveres. Prosjektleder sender kopi 
til økonomileder som sørger for arkivering. Bevilgningsbrev arkiveres av kontorsjef. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/efp/budsjettering/index.html�
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Prosjektleder har det faglige ansvaret for prosjektet; at prosjektet har den nødvendige 
faglige standard, gjennomføres i henhold til kontrakt og innen avtalte økonomiske rammer 
for prosjektet.  

Kontraktsinngåelse med ekstern finansieringskilde 
Det skal alltid inngås omforent og bindende kontrakt med den eksterne 
finansieringskilden. Prosjektleder initierer kontraktsarbeidet ved å kontakte  økonomileder 
som i sin tur utarbeider kontraktsforslag i henhold til de maler som foreligger på UiO. 
Kontrakter underskrives av instituttleder. Kontorsjef underskriver NFR avtaler som 
administrativt ansvarlig. 

Kontrakter utarbeidet av den eksterne finansieringskilden kan benyttes hvis denne 
godkjennes av FA (NFR har standardkontrakter). 

Konsortieavtaler 
Dersom prosjektet involverer flere partnere, skal det utarbeides avtale(r) mellom 
partnerne. Ved kompliserte kontrakter søker instituttleder råd hos jurister i 
forskningsadministrativ avdeling. Kontrakt med finansiør og evt. partnere undertegnes av 
instituttleder. Disse må forholde seg til UiOs generelle regelverk f.eks i forhold til IPR og 
publisering. 

Avskriving 
NFR har innført en ny mekanisme for å finansiere infrastruktur. Utstyr vi kjøper selv 
(ikke NFR midler) kan avskrives via nye prosjekter. Dersom vi som et eksempel bruker 
en ny MS finansiert over eget budsjett med totalpris 2 000 KNOK, så vil denne kunne 
dekkes inn via diverse prosjekter over avskrivningstiden som er 5 år (start det året 
instrumentet installeres). Totalt vil det kunne søkes om 400 KNOK pr år i de 5 årene. 
Dersom et gitt prosjekt skal benytte 25 % av dette instrumentet kan det søkes om 100 
KNOK pr år i de angitte årene. 4 slike prosjekter vil da kunne dekke inn de totale 
kostnadene. Dette vil øke muligheten Ki har til å kjøpe ny infrastruktur. Vi kan få dekket 
deler eller hele investeringen. 
  

Generelt 
Alle originalkontrakter, underskrevet av alle parter, arkiveres i e-phorte. (MN-arkiv 
ansvarlig). Kontorsjef sørger for at MN-arkivet får tilsendt underskrevet kontrakt. For 
NFR-prosjekter skal det foreligge en kontrakt og konsortieavtaler innen 3 måneder etter 
at tilsagn er gitt. Tilsagnsbrev kommer ofte ikke før 1 måned etter at tilsagn er gitt. For å 
kunne komme i gang med kontraktsarbeid og ansettelser tar kontorsjef kontakt med NFR 
for å skaffe oversikt over hvilke søknader som har fått tilslag.   

Oppstart av prosjekter 
Prosjektoppretting 

Først når signert kontrakt foreligger kan prosjekt opprettes i UiOs økonomisystem. 
Opprettelse av prosjekt tar ca. en uke, og gjøres av økonomikonsulenten. 
Økonomisystemet opererer med en prosjektkode bestående av 6 siffer, som ikke tilsvarer 
den eksterne finansieringskildens prosjektkode eller saksnr. i arkivet. 

Prosjekt skal være opprettet før det kan foretas tilsetting eller utbetaling. 
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Generelt om tilsetting av personale  
Ved tilsetting av personer skal det alltid foreligge en kontrakt og lønnsfastsettes før 
arbeidet tar til. Personalkonsulenten utarbeider kontrakt og er saksbehandler ved alle 
personalsaker.  

Kontorsjef er ansvarlig for daglig drift i.h.t. personal- og lønnspolitikken, og skal alltid 
konfereres før ansettelse. Det er ikke rom for muntlige avtaler med potensielle kandidater 
men prosjektleder bør oppmuntre aktuelle kandidater til å søke på utlyst stilling.  

For kortere tilsettinger (0-12 måneder) er utlysning ikke påkrevd. Ved perioder som 
overstiger ett år er utlysning påkrevd. Kontorsjef sender anmodning om tilsetting til 
fakultetet som lager ansettelseskontrakt.  

Midlertidig tilsatte har samme rett til lønn under sykdom og fødselspermisjoner som fast 
tilsatte. Trygdesystemet refunderer bare deler av de totale lønns- og sosiale kostnader i 
slike tilfeller. Instituttet dekker ekstra kostnader som påløper i forbindelse med sykdom, 
svangerskap mv. for prosjekter med rundsum > 800 KNOK. 

Rutiner ved tilsetting:  
Utlysning -  
Prosjektleder lager forslag til faglig tekst. Kontorsjef sørger for utlysning via UiOs 
hjemmesider, EU-portalen og NAV. Dersom annet utlysningssted er ønsket, må dette i 
helhet betales av prosjektet. Det er vanlig med 3 ukers søknadsfrist. Stilling kan utlyses 
under forbehold om finansiering (i de tilfeller hvor det tar tid å utarbeide konsortieavtale).  

Innstilling -  
Prosjektleder foreslår medlemmer til innstillingskomité. (Normalt 3 personer hvordan 1-2 
fast vitenskapelig (prosjektleder kan være en av disse), 1-2 midlertidig vitenskapelig 
ansatte. Begge kjønn må være representert.)  Instituttleder godkjenner innstillingskomité. 

Tilsetting -  
Instituttets tilsettingsutvalg avgjør hvem som skal tilsettes (gjelder postdoktor og 
stipendiater) basert på innstilling. Fakultetets tilsettingsutvalg/råd avgjør hvem som skal 
tilsettes i teknisk/administrative stillinger og i amanuensis og professorstillinger (også II-
er stillinger).  

For utenlandske studenter som søker stipendiatstillinger, må innstillingskomiteen via 
fakultetet fremskaffe en forhåndsvurdering av karakterer, og ha mottatt en bekreftelse på 
at disse tilfredsstiller opptak til PhD studiet. Prekvalifiseringsskjema fylles ut og sendes 
kontorsjef sammen med innstilling. 

Kontorsjef orienterer studiekonsulent om ansettelser av KD-stipendiater slik at 
bemanningsplan baserer seg korrekt informasjon. 

Drift av prosjekter 
Bestilling av varer og tjenester  

Alle innkjøp ved Universitetet i Oslo, skal følge lover, forskrifter og retningslinjer for 
offentlige anskaffelser. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/regler/�
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/regler/�
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Ved kjøp innenfor de produktområdene det foreligger rammeavtaler, skal disse benyttes. 
Rammeavtalene er gjort tilgjengelige i innkjøpssystemet. 

Oversikt over rammeavtaler finner du her  

Studenter og tilsatte har rett til å bestille varer og tjenester innenfor gitte budsjettrammer. 
Bestillinger skal foregå via innkjøpssystemet eller Kis rekvisisjonssystem i hht de regler 
som gjelder for bestilling. Prosjektleder oppretter en plan i det nye innkjøpssystemet som 
brukes til drift av prosjektet. (Sentrallageret veileder under opprettelse av plan) 

I henhold til regelverket for offentlige anskaffelser skal alle anskaffelser over kr.100 000,- 
(eks. mva.) på anbud, med mindre anskaffelsen kan gjøres innenfor en allerede etablert 
rammeavtale. Ved innkjøp over kr. 500 000,- skal fakultetets innkjøpsansvarlige, Arne 
Hauglund kontaktes. Fakultetet skal ha kopi av alle protokollkjøp, ansvarlig 
Sentrallagerets leder.   

Sentrallagerets leder, har ansvar for å fremskaffe og arkivere protokoller med vedlegg. 
Innkjøp mellom kr. 100 – 500 000 vil ikke bli godkjent av kontorsjef dersom det ikke 
foreligger protokoll.  Ved attestasjon av faktura skal økonomikonsulent sjekke at det 
foreligger protokoll med vedlegg og skrive ”Protokoll foreligger” i kommentarfeltet.  

 

Etiske retningslinjer for ansatte i forbindelse med innkjøp 

UiO har utviklet etiske retningslinjer for alle ansatte som på ulike måter deltar i innkjøp 
eller har kontakt med leverandører av varer og tjenester. Hovedhensikten med 
retningslinjene er å bevisstgjøre de ansatte i denne rollen.   

Reiser 
Informasjon om reisehåndtering finner du her  

UiOs reisebyrå er HRG Nordic AS. Bestilling av billetter gjøres via HRGs webportal eller 
ved å kontakte HRGs reisekonsulenter. http://www.uio.no/for-ansatte/ansatt/reise/ 

Reiseregning skal registreres i HR-portal.  

Fyll ut reiseregning i portal. Skriv ut reiseregning på papir, skriv under og legg ved 
originalbilag. Send papirutgaven (print) til økonomikonsulent med ansvar for 
reiseregninger.  

Reiseforskudd (personlig) 
UiO henstiller alle å kun anmode om forskudd der det er strengt nødvendig, fordi 
behandling av forskudd er svært ressurskrevende. 

Forsikring 
Statlig arbeidsgiver/oppdragsgiver har ikke anledning/fullmakt til å tegne og/eller dekke 
premien for tegning av enkeltstående (private) reise- og/eller ulykkeforsikringer. Siden 
UiO er selvassurandør, har man normalt ikke anledning til å tegne reiseforsikring på UiOs 
regning, men må ev. betale den selv. Alle rutefly/tog og hotellovernattinger som kjøpes 
gjennom HRG dekkes av ulykkesforsikring. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/anskaffelser/avtaler/�
https://www.kjemi.uio.no/intern/okonomi/�
https://www.kjemi.uio.no/intern/okonomi/�
http://www.admin.uio.no/prosjekter/nao/brukerveil/etiske-retningslinjer.html�
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/reise/�
http://www.uio.no/for-ansatte/ansatt/reise/�
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/lonnsadmin/personal-og-lonnssystem/portal/�
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Vær særskilt oppmerksom på at bruk av de fleste kreditkort ved kjøp av reiser, oppnår 
man automatisk reiseforsikring.  

Oppholds- og arbeidstillatelse for gjesteforskere / stipendiater 
Som gjesteforskere regner vi utenlandske forskere på doktorgradsnivå eller høyere som 
kommer til Universitetet i Oslo for et opphold av varierende varighet, som ikke skal ta en 
grad her, og som kommer på en form for avtale. Generell info om gjesteforskere.  

Behandlingen av søknader om oppholdstillatelse og arbeidstillatelse kan være 
tidkrevende, og prosessen bør derfor påbegynnes så snart man vet om gjesteforskerens 
ankomst. Personalkonsulenten på fakultetet er behjelpelig med utfylling av UDI-papirer 
og generell hjelp og veiledning. 

Gjesteforskere som er arbeidstakere i Norge blir som hovedregel medlem i folketrygden 
med rettigheter fra det tidspunkt vedkommende tiltrer tjenesten her i landet. 

Bolig 
Universitetet i Oslo har et eget forskerboligkontor.  

http://www.uio.no/for-ansatte/gjesteforskere/foer-ankomst/bolig.html 

Ved søknad om forskerbolig leveres søknad til ekspedisjonskontoret som sørger for videre 
håndtering av søknad. Veileder blir informert så snart tilbakemelding fra 
forskerboligkontoret foreligger. 

PhD-kontrakt 
Stipendiater skal innen 3 måneder tas opp til PhD programmet. Informasjon om søknad og 
avtale med vedlegg finnes her  

Prosjektleder (veileder) er ansvarlig for innen 3 måneder å sende nødvendig informasjon 
til studiekonsulenten ved instituttet. Studiekonsulent sørger for oversendelse til fakultetet. 
Ved feil eller mangler skal studiekonsulent kontakte veileder som sørger for at 
tilstrekkelig dokumentasjon foreligger.  

Refusjon av utlegg 
Registreres i ny HR-portal – se link over. Lokal kontaktperson: Økonomikonsulent med 
ansvar for reiseregning og refusjon av utgifter.  

Regnskapsrapportering  
Alle prosjektledere får rutinemessig utlevert tre årlige regnskapsrapporter: Pr 30.april, 
31.august og 31.desember. Rapportene utleveres til prosjektledere innen 25.mai, 25. 
september og 25. februar. Normalt lages det ikke ytterligere regnskapsrapporter. 

Økonomikonsulent legger inn regnskapstall i framdrifts- og sluttrapporter som sendes 
NFR eller andre finansiører. Økonomileder er ansvarlig for gjennomgang og oppfølging 
av detaljer sammen med prosjektleder 

Det finnes nettbaserte regnskapsrapporter som prosjektlederne kan benytte for oppfølging 
av prosjektene: https://rapport.uio.no/2010/ 

http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/�
http://www.uio.no/for-ansatte/gjesteforskere/foer-ankomst/bolig.html�
http://www.matnat.uio.no/forskning/utdanning/phd_program_MN.html#Søknad%20og%0avtale�
https://rapport.uio.no/2010/�
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Avslutning av prosjekt 
Et prosjekt avsluttets normalt i UiOs regnskapssystem 6 måneder etter at prosjektet er 
avsluttet. Økonomikonsulent tar kontakt med prosjektleder 1 mnd før avslutning og 
avklarer om prosjektet regnskapsmessig kan avsluttes eller om det kan forlenges. 
Underskudd på prosjektet dekkes av prosjektleder. Overskudd på NFR prosjekt inndras 
normalt av NFR. 
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