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Deloverskrift beige

Tema – før vi starter

Mest om kvalifiseringsprosjekter, og forprosjekter og litt om hovedprosjekter til 
slutt

Vi har lovet dere svar på spørsmål som: 

 Hvilke utgifter skal egentlig hvor? 

 Når må jeg søke om budsjettendring?

 Hvor store avvik fra budsjettet er det greit å ha? 

 Hva er vanlige feil å gjøre, og hva må man for all del unngå? 

 Er det andre ting dere trenger svar på?

 Kom gjerne med spørsmål underveis
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Hva betyr det å få støtte til et prosjekt?

Når du mottar støtte til prosjektet ditt: 

Du har fått støtte til det prosjektet du har søkt om, og til å gjennomføre det 
på den måten du har søkt om.

Tilsagnet /avtalen innebærer nettopp dette. 

Støtten er gitt i henhold til et ganske strengt statsstøtteregelverk, og 
midlene må brukes som avtalt.

Hvis dere har behov for å endre noe, så meld fra/søk om 
prosjektendringer

Tips: 

• Send tilsagnet både til din regnskapsfører og revisor, og lag eget prosjektnummer i 
regnskapet ditt. 

• Hvis du legger inn egen tid i prosjektet må du ha en timeliste for prosjektet.
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De ulike delene av prosjektregnskapet, hva skal hvor

Spesifisering av kostnadene

Lønn og indirekte kostnader gjelder 
prosjektansvarlig og eventuelle partnere i 
prosjektet

Fou tjenester (Krav til forprosjektene)

Utstyr

Andre driftskostnader

Kostnader ført i regnskapet skal være uten 
mva.

Kostnader ført i prosjektregnskapet må 
stemme med det budsjettet dere har fått 
godkjent
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De ulike delene av prosjektregnskapet, hva skal hvor

Lønn – personal og indirekte 
kostnader:

Skal være faktisk lønn som er 
utbetalt, og innrapportert (beregnet 
skatt og aga), hos prosjekteier og 
eventuelle partnere i prosjektet.

Det skal føres egne timelister for 
prosjektet. 

• Tips: pass på at timelistene er a’jour hver 
måned. 

Vi godkjenner IKKE fordringer på lønn 
i regnskapet som medfinansiering
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De ulike delene av prosjektregnskapet, hva skal hvor

Fou – tjenester, utstyr 
og andre kostnader

Hva skal hvor?

Fou tjenester

Utstyr (hvis godkjent i 
prosjektet) 
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De ulike delene av prosjektregnskapet, hva skal hvor

Andre kostnader: 

Kostnader nødvendig for å gjennomføre prosjektet, jfr. budsjett.

Revisjonskostnader

Reisekostnader og opphold som er nødvendig for gjennomføring.

Faktura fra leverandører som ikke er FOU leverandører 

Enkeltkostnader over kr 10 000 må spesifiseres.
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Hva er partnere i FoU prosjekt?

Forskjell på partner og leverandør:

Leverandør- sender faktura

FoU partner – er en type leverandør

• Sender fakturaer

Samarbeidspartnere i prosjekt, kan være bedriftspartner eller partner i offentlig 
sektor.

• Samarbeidspartnerne er spesifisert i søknadsskjemaet

• Skal være en samarbeidsavtale for prosjektet

Partnere i prosjekt – krav til prosjektregnskapet:

• Egne timelister

• Dokumentere timepris

• Må levere eget regnskap til prosjektet som inkluderes i prosjektregnskapet

• Hele prosjektregnskapet kontrolleres av revisor
06.05.2022 8
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Regnskap / Budsjett

Husk at budsjettet er et styringsverktøy

Vesentlige overskridelser av budsjett må meldes i fra og søkes om

En vesentlig endring er en endring større enn kr 5 000 og/eller 5 % på en 
linje i regnskapet, sammenliknet med budsjett
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Finansiering

Over -/underforbruk

Eventuelle overforbruk må dekkes av egenfinansierte midler

Underforbruk vil føre til mindre utbetalt tilskudd. 

• Fordeling etter avtalt støttegrad, for eksempel 70% / 30% på 
kvalifiseringsprosjekter.

Det finnes en maks grense for statsstøtte til et prosjekt. Hvis den 
overskrides, blir pengene trukket inn. Risiko hvis man får offentlig støtte 
fra flere til samme prosjekt. 
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Revisors oppgaver

Revisjon av prosjekt etter ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

Opplyst om i tilsagnsbrev hvilke kontrollhandlinger revisor skal 
gjennomføre.

Revisor må avlegge egen rapport om faktiske funn i tillegg til å signere på 
prosjektregnskapet.

Revisor må i rapporten vise til ISRS 4400, og forholde seg nøyaktig til de 
formuleringene og kontrollpunktene som er gitt i tilsagnsbrevet
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Noen eksempler på hvordan det IKKE skal gjøres

?
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Fort gjort….
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Spørsmål?
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Hovedprosjektene

Levere regnskap før hver utbetaling

Årsregnskap attestert av revisor

Framdriftsrapport en gang i kalenderåret (survey exact)

Vi sender ut et lite varsel i forkant
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Sluttrapportering i tre deler

Prosjektregnskap

Survey exact

En sides skriftlig rapport

Frist: en måned etter avtalt prosjektslutt. 

Vi sender ut et varsel i forkant
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Oppsummering
Støtten du har fått er til prosjektet du har søkt om.

Tilsagnet er en avtale. 

Prosjektregnskapet og rapporteringen forteller oss at du /dere har brukt 
midlene som avtalt. 

Bruk veiledningene 

Meld fra / søk om prosjektendring når de oppstår: 

• Skifte av prosjektleder, prosjektansvarlig, organisasjonsnummer, forsinkelser, endringer 
i budsjett, nye partnere, mister partner, osv. 

• Du kan søke prosjektendring pr. epost: anne.solheim@byr.oslo.kommune.no eller 
postmottak@byr.oslo.kommune.no . Husk prosjektnummer

Spør hvis det er noe du lurer på
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Veiledning på nett: 
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Tips: det ligger lenke til veiledninger i malen 
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Kontakt

Anne Solheim

anne.solheim@byr.oslo.kommune.no

Tlf: 957 04 660

Øyvind Holmby
oyvind.holmby@uke.oslo.kommune.no

Tlf: 940 13 561
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Takk for i dag!

06.05.2022 20


