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RETNINGSLINJER FOR KOSTNADSDEKNING 
Oppgaver som finansieres utenom kap. 1510 
 
Foreliggende retningslinjer erstatter retningslinjene fra Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet  i brev av 29.05.2006. Retningslinjene er felles og skal anvendes på 
tildelinger fra alle oppdragsgivere.   

1. FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE 

Budsjettkapitlet 1510 er stilt til disposisjon for å løse de ordinære oppgaver embetet er 
pålagt. I tillegg kommer en rekke øremerkede midler på fagdepartementenes 
budsjetter til handlingsplaner, prosjekter, styrking av ordinære oppgaver mv. 
Hovedregelen er at finansiering av slike oppdrag ikke skal ha varighet utover 4 år, jf. 
finansieringsordning for Fylkesmannen.  
 
Der inndekning av kostnader ikke belastes fremmedkapitlet, vil slike kostnader belaste 
kap. 1510 og bidra til nedprioritering av ordinære driftsoppgaver. På den annen side må 
heller ikke øremerkede, og tidsavgrensede midler, finansiere ordinær drift.  
 
Bakgrunnen for retningslinjene er et ønske om en omforent praksis av hva som inngår i 
kostnadsdekning for oppgaver som finansieres utenom kap. 1510. Det er særlig hva 
som er rimelig indirekte kostnader og delvis i hvilke typer av oppdrag embetene skal 
kreve slik kostnadsdekning som er utfordrende. Utfordringen med indirekte kostnader 
er at det ikke finnes en fordelingsnøkkel som er objektiv og udiskutabel. I de 
foreliggende retningslinjene er det lagt til grunn en klassisk kostnadsfordeling, dvs. at 
alle kostnader, både direkte og indirekte skal dekkes inn, såkalt selvkostkalkyle.   

2. RETNINGSLINJER 

1) Utgifter til oppgaver som ikke er finansiert over kap. 1510, skal i sin helhet dekkes 
av oppdragsgiver (kostnadsdekning). Kostnader til forvaltning av tilskuddsmidler 
som ligger innenfor de faste oppgavene for fylkesmannsembetene, dekkes imidlertid 
over kap. 1510. For midlertidige tilskuddsordninger som gis over 60-og 70-poster, 
må det gis tilleggsbevilgning over 01- eller 21-poster for å dekke inn lønn og 
indirekte kostnader. 

2) Med ”i sin helhet” menes at det skal være dekning for både: 
- direkte kostnader (kostnader som kan henføres direkte til oppgaven) og  
- indirekte kostnader (kostnader som ikke kan knyttes direkte til oppgaven).  

3) Direkte kostnader (f. eks. lønn reiser, arrangementer) skal belastes oppdragsgivers 
budsjett direkte. Lønnskostnadene skal dekkes både ved særskilte prosjektansettelser 
og der hvor ordinært ansatte hos fylkesmannen utfører oppgavene. 

4) Embetets indirekte kostnader skal også dekkes. Siden slike kostnader vanskelig kan 
belastes fagbudsjettene direkte, må embetet og oppdragsgiver avtale hvilket 
alternativ (a eller b) under som skal velges for beregningen: 

a. Spesifikk beregning av indirekte kostnadene til oppgaven. 
I avsnitt 3 redegjøres det for kostnadselementer som naturlig inngår i 
beregningen. 
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b. Et påslag på 40% av direkte lønn. Det legges 40% til summen i pkt 3. 
c. Ved uenighet velges alternativ a. 

3. KOSTNADSELEMENTER 

Utgangspunktet for beregningen er at de faktiske kostnadene skal dekkes. Disse vil 
variere fra tiltak til tiltak og dels også fra embete til embete. I dette avsnittet redegjøres 
det for hvilke kostnader som bør inngå i beregningen: 
• direkte kostnader, herunder lønn 
• indirekte kostnader. Eksempler på slike kostnader er IT -kostnader, HR- 
kostnader, vedlikehold, osv. Indirekte kostnader oppstår gjerne i stabsavdelinger, som 
leverer tjenester ut til ulike avdelinger i en organisasjon, mao. felleskostnader.  

3.1 Direkte kostnader 

Oppgavene fylkesmannen utfører utenom kap. 1510 er av svært forskjellig karakter. Det 
kan være vanskelig å sette opp en uttømmende liste på direkte kostnader til 
prosjektet/oppdraget. Nedenfor følger omtale av relevante direkte kostnader. Slike 
kostnader skal belastes fagbudsjettet til oppdragsgiver. 

3.1.1 Lønn inklusive arbeidsgiveravgift 

Lønnskostnadene, inkludert arbeidsgiveravgift, skal tas med både ved 
særskilte prosjektansettelser og der hvor ordinært ansatte hos fylkesmannen utfører 
oppgavene. I sistnevnte tilfelle må det vurderes hvor stor andel av stillingen som inngår. 
 
Arbeidsgiveravgift beregnes i prosent av arbeidstakerens brutto lønn og annen 
godtgjørelse for arbeid eller oppdrag (for eksempel feriepenger). I staten skal 2 prosent 
av lønnen som medlemmet betaler til SPK trekkes fra lønnen før en kommer frem til 
avgiftsgrunnlaget. 

3.1.2 Andre direkte kostnader 

Andre direkte kostnader kan være kostnader knyttet til reiseutgifter, konferanser, 
annonsering, annen formidling o.l1.  

3.2 Embetets indirekte kostnader (administrative kostnader) 

I punkt 3.2.1 skisseres hva som naturlig kan inngå i en spesifikk beregning. Punkt 3.2.2 
skisserer en omtrentlig tilnærming basert på påslag på 40 % av direkte lønn, jf. 
beregningsalternativ b). Om en vil bruke spesifikk kostnadsberegning eller andel av 
lønnskostnader bør avtales for det enkelte tilfellet. Ved uenighet velges den mest 
nøyaktige tilnærmingen, dvs. spesifikk kostnadsberegning. 

                                                 
1 I enkelte tilfeller vil kostnader kunne betraktes som både direkte kostnader og indirekte kostnader. Det 
er viktig å sørge for å ikke dekke inn slike kostnader dobbelt opp ved å føre det opp både som direkte og 
indirekte kostnader.  



Retningslinjer for kostnadsdekning 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

3 
 

3.2.1 Beregningsalternativ a: Spesifikk beregning av indirekte kostnader 

Indirekte kostnader vil variere mellom embeter og oppgaver. Beregningen skal være 
spesifikk og dokumentert for hvert embete. Følgende elementer er naturlig å ta med: 
 
Arealkostnader 
I beregningen av arealkostnader bør utgiftene til husleie, drift (lys, brensel, 
energi, leie av parkeringsplasser, leie av andre lokaler, renholdstjenester, vakthold o.l) 
og vedlikehold inngå. Det foreslås å bruke totalareal per ansatt som fordelingsnøkkel i 
kostnadsberegningen.   
 
Fellesadministrative tjenester 
Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av sentrale administrative tjenester som arkiv, 
personal- og økonomiadministrasjon og forværelse. 
 
Kontorhold 
Driftsutgifter til kontorhold vil inkludere porto, kontorrekvisita, kopipapir med mer 
samt innkjøp av pc og tilhørende datautstyr.  

3.2.2 Beregningsalternativ b: Påslag på 40% av direkte lønn  

Utifra en gjennomsnittsbetraktning er en andel på 40% av lønn inkludert sosiale 
kostnader til indirekte kostnader ikke urimelig (se vedlegg for grunnlagsberegning). 
Dette er gitt at prosjektspesifikke kostnader som reiser mv dekkes direkte på 
prosjektbudsjettet.  Det skal ikke beregnes 40% av direkte utgifter, for eksempel til 
informasjonsmateriell, reising, konferanser med videre. Vi understreker at andel på 40% 
skal beregnes utifra lønn inkl. arbeidsgiveravgift, ikke totalsummen som stilles til 
rådighet for embetene.   
 
Alternativene kan illustreres slik: 
Det innebærer at dersom det velges å gå for løsning b), jf. side 2, vil beregningen se slik 
ut:  
 
Alt. a)   Alt. b)  
Direkte lønn inkludert arb.giv.avg a  Direkte lønn inkludert 

arb.giv.avg 
a

+ Andre direkte utgifter b  + Andre direkte utgifter b
+ Spesifikk beregning indirekte 
kostnader 

c  + Anslag indirekte kostnader a*40%

= Sum: a+b+c  = Sum: a+b+(a*40%)
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Vedlegg 1 
Dette vedlegget redegjør for beregningen som ligger til grunn for en 
gjennomsnittsbetrakning på 40% som benyttes dersom det velges å ikke gjøre en 
spesifikk beregning. 
 
Arealkostnader 
Tall fra statsregnskapet for 2004 viser at utgiftene per årsverk til husleie, lys, brensel, 
energi, leie av parkeringsplasser, leie av andre lokaler, renholdstjenester, vakthold og 
vedlikehold hos fylkesmennene var 66 019 kroner. Det er grunn til å anta at kostnadene 
varierer mellom de ulike embetene. 
 
I beregningsgrunnlaget er totalareal per ansatt lagt til grunn som fordelingsnøkkel. 
Ved prosjektering av nybygg legger Statsbygg normalt til grunn et totalareal per ansatt, 
for relativt effektive bygg, 25 -35 kvm/kontorplass. Selve kontoret er da i 
størrelsesorden 8-10 kvm, resten går til felles arealer som korridorer, møterom, kantine 
mv. Statsbygg opplyser at arealdelen i eldre og lite effektive bygg kan være langt 
høyere (50-60 kvm/plass).  
 
Fellesadministrative tjenester 
I 2003 gikk 20% av årsverkene, tilsv. 150 millioner i lønnsutgifter, i embetene til 
internadministrasjon og ledelse dette omfatter arkiv, forværelse, personalavdeling etc. 
Dette tilsvarer en årsverkskostnad på 70 000 kroner for øvrige ansatte. 
 
Kontorhold 
Denne posten inneholder kostnader knyttet til kjøp av maskiner, inventar, 
instrumenter, kontorutstyr, PC-er, programvare (lisenser), nettverkstjenester samt 
forbruksmateriale som bøker, aviser, tidskrifter, blomster, gaver, konvolutter, brevark 
m.m og annet kontorinventar, utgifter til kontoservice, leie av datamaskiner og 
programvare, utgifter til trykning, kunngjøringer, porto, telefon, bud og fraktutgifter. 
Tall fra statsregnskapet for 2004 viser at utgiftene per årsverk til slike formål var 41 
373 kroner, ref. tabellen. 
 
Enkelte indirekte kostnader per tilsatt og årsverk*. 

Utgifter pr
tilsatt

Utgifter per 
årsverk 

 
Maskiner inventar utstyr 7 809 8 446 

 
Forbruksmateriale 5 211 5 635 

 
Kontortjenester 15 082 16 311 

 
Vedlikehold og drift av maskiner 10 153 10 981 
Sum 41 373 
 Kilde: Statsregnskapet og Statens sentrale tjenestemannsregister. 
*Tilsatte i 2004: 2 375; Årsverk i 2004: 2 176 
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Oppsummert 
 Anslag
Arealkostnader 66 000
Internadministrasjon og ledelse 70 000
Rekvisita, IT m.m. 41 373
SUM KOSTNADER  177 373
 
Med utgangspunkt i en ansatt med lønnstrinn 60 i hovedlønnstabellen(421 200 kr) vil 
indirekte kostnader utgjøre om lag 40 % av lønnstrinn 6  
 


