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Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) 

Dekan og fakultetsdirektør 
Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 

Leveranse Frist Referanse 

1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell for fakultetet År Rutinebeskrivelse for 
fordeling 

2. Analyser  
 Analyse av mulige satsninger 
 Økonomifaglige konsekvensvurderinger (f.eks. endring i emneportefølje, nytt studieprogram, nytt forskningsområde, 

større konferanser) 
 Analyse av overordnet økonomisk status pr.  enhet 
 Trendanalyser og langtidsanalyser 
 Utarbeidelse av styrenotater og lignende 

 Utredninger og simuleringer  
 

Ved behov, 
bestilles av 
enhetsleder 
på forhånd 
med minst 1 
uke frist 

 

 

3. Års- og langtidsbudsjett 
Operativt fokus – årsbudsjett 
Strategisk fokus – langtidsbudsjett 
 Koordinerer budsjettinnspill ev. støtte budsjettinnspill 
 Sette opp grunnlag til første møte med fakultetsledelsen, få opp rammer og ev. føringer for kutt for budsjettet totalt 
 Avholdes max 2 møter med instituttledelsen ifm budsjettering, herunder gjennomgang av lønnsbudsjett 
 Budsjettet tas opp i fakultetets ledergruppemøter opp til 2 ganger før dette endelig godkjennes 

Avhenger av analysearbeidet som krever møter med studie, forskning etc. 

År Rutinebeskrivelse for 
budsjettering 
 

4. Månedsrapport for basis, prosjekt og totaløkonomien for året fram til og med siste måned  
 Viser resultater for hvert institutt for året frem til og med siste måned før rapporteringspunkt 
 kort beskrivelse av eventuelle avvik  
 Hvis store avvik, kommentar fra mottaker 
 med  ev. påfølgende møte m. økonomifunk. for analyse ved behov 

  

Måned 

 

Rutinebeskrivelse for 

månedsrapportering 
Vise til standard rapporter 
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Avhengig av at det utarbeides rutiner fra konsernnivå; 

 

 

 

5. Virksomhetsrapport (tertial) med oppdatert prognose 
 Koordinerer arbeidet rundt virksomhetsrapportering 
 Tertialrapport med oppdatert prognose, samt eget møte for gjennomgang av denne i forkant av instituttstyremøter 
 Økonomileder/økonomicontroller deltar i styremøter ved behov 

 Ledelseskommentar skrives av linjeleder 
 

Tertial  
juni, okt, feb 

Rutinebeskrivelse for 
tertialrapportering 

6. Bistand til budsjettering av ikke faste aktiviteter for eksempel seminarer Ved behov  

Leveranse Frist Referanse 

1. Prosjektporteføljestyring  

Støtte til mindre prosjekter som blir styrt som porteføljer 
 Vurdering av økonomiske effekter av oppstart av nye prosjekter  
 Kvalitetsikring av budsjett ved prosjektoppstart samt besvarelse av eventuelle spørsmål ifm økonomiske vurderinger 
 Opprettelse av prosjekt og innleggelse av budsjett i økonomisystemet 

 
Rapportering, oppfølging og analyser  
Porteføljerapporter 
 Standard rapport per portefølje 
 Oppfølging av prosjekter til avslutning 
 Analyser av økonomiske effekter av størrelse på prosjektporteføljen og bindinger 

 
Prosjekt- 
oppstart 

 
 
 
 
Tertial 

Rutinebeskrivelse for 
porteføljestyring (ikke 
utarbeidet per i dag) 

   



   

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen 

Økonomifunksjonen ved Universitetet i Oslo 

 

 Side 3 
Dok. dato:  

24.02.2010 
Versjon:   

R3 
Rev.dato: 

15.10.2010 
Dokumentansvar: 

Økonomileder 
Godkjent av / dato:  

Økonomidirektør 
Enhet/ prosjekt   

Universitetet i Oslo 

 

 

Område II: Prosjektøkonomistyring av komplekse (store) forskningsprosjekter 
Mindre prosjekter vil bli håndtert som portefølje av økonomistyringsgruppen, se punkt 6 over 

Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveranse Frist Referanse 

1. Støtte ved prosjektsøknad 
 Rådgivning ved prosjektsøknad 
 Møte/dialog med prosjektleder for å sette opp budsjett, avklare ressursbruk, investeringer, mva-spørsmål 

 Oppsett/kvalitetssikring av forslag til prosjektbudsjett 
 

Prosjekt-
søknad 

Rutinebeskrivelse for 
prosjektbudsjettering 

2. Støtte ved prosjektoppstart   
 Revidert budsjett ved innvilgede prosjektmidler 

 Opprettelse av prosjekt og innleggelse av budsjett i økonomisystemet  
 

Prosjekt-
oppstart 

Rutinebeskrivelse for 
prosjektoppstart 
 

3. Prosjektrapport for komplekse (store) forskningsprosjekter 
(mindre prosjekter vil bli håndtert som portefølje) 
 

Månedlig 
  (tertialvis) 

Rutinebeskrivelse for 
prosjektrapportering 

4. Støtte til rapportering til NFR, EU og andre finansiører  Prosjekt-
rapportering 
 

Rutinebeskrivelse for 
prosjektrapportering 

5. Økonomisk rapport ved prosjektavslutning Prosjekt-
avslutning 

Rutinebeskrivelse for 
prosjektavslutning 
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Område III: Regnskaps-, transaksjons- og bilagshåndtering 

Dekan og fakultetsdirektør 
Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 
Prosjektleder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leveranse Frist Referanse 

1. Koordinering av regnskapsavslutninger 
 Kontrollprogram 
 Varetelling 
 Ubrukte midler 

 

Månedlig Ref. rutinebeskrivelse for 
regnskapsavslutninger 

2. Oversikter/rapporter ifm regnskapsavslutninger 
 Fakturaflyt 
 Gjennomgang av lønnsrapporter 

 

Månedlig Ref. rutinebeskrivelse for 
månedsrapportering 
 

3. Gjennomføre transaksjons- og bilaghåndtering 

 Frikjøp 
 Omposteringer 
 Korrigeringer av feilføringer 
 Intern handel 
 Fakturering 
 Løslønn og overtid 

Løpende Ref. rutinebeskrivelser for 

frikjøp, omposteringer, intern 

handel og fakturering 
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Område III: Regnskaps-, transaksjons- og bilagshåndtering 

Tilsatte inklusiv forskere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveranse Frist Referanse 

1. Støtte (behandling – hva er det presist som gjøres her i dag??) i forbindelse med refusjoner og 

reiseregninger 

Løpende  

2. Mottak og behandling av faktura (inkl utgående?) Løpende                 

3. Utbetaling av løslønn Løpende        

4. Oversikter/rapporter på 
 Kandidatmidler 
 Andre personlige/reisemidler 

på 

førespørsel? 
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Område IV: Andre leveranser  

Fakultetsledelse og instituttledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveranse Frist Referanse 

1. Utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag   

 For eksempel tjenesteprismodeller 
 Knyttet til egen drift 

 Knyttet til avdelingens konsernfks.rolle (STA og FA spesielt, PØS involveres -> støtte til rektor) 
 

Ad hoc  
ved behov 

 

2. Koordinering av planarbeid ifm utarbeidelse av årsplan 

3. Videreutvikling av økonomimodeller 

Årlig 
 
Ad hoc  
ved behov 

Rutinebeskrivelse for 
utarbeidelse av årsplan 

4. Oppdatering og videreutvikling av lokale exceloversikter og verktøy   
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Leveranser som IKKE leveres av økonomifunksjonen 

 

 

INNKJØP; Fordeling av arbeidsoppgaver i grenseoppgangen mellom økonomi- og 

Innkjøpsområdet testes ut ifm pilotering av ny organisering av innkjøpsområdet.  

Leveranse Foreslått 
ivaretatt av 

Referanse 

1. Lønnscontroller 

 .. 

 

Personal  

   


