


Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året 
er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene 
til odontologibygget og inntekter fra salg av eiendommer. Også innektene fra BOA har økt, 
som del av økningen inngår et tilskudd på 20 mill kroner fra NFR til Senter for klimadynamikk 
og økte inntekter fra EU-prosjekter og andre bidragsytere.  
  
Tabell 2 Inntekts- og kostnadsutvikling 2008-2011  

 
 
Figur 1 viser at kostnadene følger mønsteret fra de to siste årene. Kostnadene i august var 
noe høyere enn ved samme tid i fjor. Ses årets åtte første måneder samlet, økte kostnadene 
med 2,7% fra samme periode i 2010. Lav vekst må knyttes til lav vekst i lønnskostnader og 
at kostnadene i NFR- prosjektene så langt i 2011 er lavere enn på samme tid i fjor.  
 

Figur 1 - Kostnader per mnd 2009-2011 UiB totalt Figur 2 - Lønnskostn. per mnd 2009-2011 UiB totalt
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Figur 2 viser også at lønnskostnadene følger samme mønster som de to siste årene. 
Sammenlignet med andre tertial i 2010, har lønnskostnadene økt med 2,4 %. Beregnet 
lønnsvekst fra 2010 til 2011 er 3,9%. Veksten etter andre tertial er lavere enn dette.  
 
Kostnader til drift har økt 3,2% sammenlignet med andre tertial i 2010. Innenfor GB har 
kostnadene økt 5,8% (37 mill), mens driftskostnadene i NFR-prosjektene er 16,1% (12 mill) 
lavere. Dette må ses i sammenheng med at kostnadene i andre tertial 2010 var ekstra høye 
fordi det ble etterbetalt prosjektmidler. Veksten innenfor GB gjelder kostnader til leie, energi, 
andre byggrelaterte kostnader og kostnader til elektroniske tidsskrifter.  
 
Tabell 3 Forholdet mellom investeringer og verdifall 
Opprettholdelsesgrad 2006-2010 2.tert 2011
Bygninger 1,3                 0,2                     
Bygningsinstallasjoner 0,4                 0,2                     
Delsum bygg 0,7                 0,2                     
Teknisk-vitenskapelig utstyr 1,3                 1,0                     
Datautstyr, lisenser og kontormaskiner 1,0                 0,8                     
Inventar 1,3                 0,5                     
Annet 0,1                 0,8                     
Delsum andre eiendeler 1,1                 0,9                     
Totalt 0,9                 0,4                      
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Tabell 3 gir oversikt over opprettholdelsesgrad for bygg og andre eiendeler. Nøkkeltall lavere 
enn 1 betyr at investeringene har vært lavere enn regnskapsført verdifall. For alle bygg og 
eiendeler er opprettholdelsesgraden 0,4, den samme som i samme periode i 2010. Snittet for 
årene 2006-2010 var 0,9. De siste fem årene har investeringene vært lavere enn verdifallet 
(0,7) og utviklingen har fortsatt i første og andre tertial i 2011(0,2). Investeringsnivået for 
andre eiendeler har vært høyere enn regnskapsført verdifall (1,1) de siste fem årene, men i 
første og andre tertial i 2011 har den vært lavere enn verdifallet (0,9). Etter andre tertial er 
opprettholdelsesgraden for teknisk vitenskapelig utstyr i balanse. Når odontologibygget 
ferdigstilles, vil flere av disse forholdstallene bedres. 
 
Tabell 4 viser utviklingen i antall årsverk ved utgangen av august i perioden 2008-2011, totalt 
og fordelt mellom GB og BOA som finansieringskilde. Det siste året var det en liten økning i 
antall årsverk finansiert av GB, mens antallet BOA- årsverk har gått ned med 27. Dette er 
basert på punktmålinger. Legges gjennomsnittstall til grunn, er årsverk finansiert av GB økt 
med fem og antallet BOA- årsverk redusert med seks.   
 
Tabell 4 Utvikling i antall årsverk 2008-2011 

Aug 2008 Aug 2009 Aug 2010 Aug 2011
Endring 
siste år 

Årsverk
GB 2 697 2 793 2 749 2 763 0,5 %
BOA 450 537 522 495 -5,2 %
SUM 3 147 3 330 3 271 3 258 -0,4 %  
 
Figur 3 viser antallet rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger, samlet og antall stillinger for 
stipendiater frem til august 2011. I august var det ansatte i 506 rekrutteringsstillinger innenfor 
GB, 439 stipendiatårsverk og 67 postdoktorer. Både antall stipendiater og postdoktorer var 
noe under KDs måltall etter august (måltallet for stipendiater er 445 og for postdoktorer 74).  
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Figur 3 Rekrutteringsstillinger 2010-2011, GB 
 
Det vises til sak 53/11 om utviklingen i antallet midlertidige forskerstillinger og om forholdet 
mellom vitenskapelige og administrative årsverk.  
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Grunnbevilgningen (GB) 
 
Regnskapet etter andre tertial er gjort opp med et positivt driftsresultat på 185 mill kroner. 
Dette er noe lavere enn budsjettert. Dette må ses i sammenheng med at det i andre tertial er 
inntektsført 103 mill kroner av tildelingen på 165 mill til utstyr i det nye odontologibygget, 
mens det foreløpig ikke har påløpt kostnader. Tabell 5 viser hovedtallene innenfor GB. 
 
Tabell 5 Hovedtall grunnbevilgningen 2.tertial 
UiB GB (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr

2011 August August August
Inntekter 2 923 1 888 1 882 -0,3 %
Lønn 1 792 1 113 1 109 0,4 %
Andre driftskostnader 1 167 669 671 -0,3 %
Interne transaksjoner -120 -92 -83 -9,9 %
Kostnader 2 839 1 690 1 697 -0,4 %
Driftsresultat 84 199 185 -6,7 %
Overført fra i fjor 79 79 79 0,0 %
Overført videre 163 278 264 4,8 %
Resultat 0 0 0 0 %  
 
Etter andre tertial er inntektene 0,3% lavere enn budsjettert og kostnadene er 0,4% høyere 
enn budsjettert. Lønnskostnadene er 0,4% lavere enn budsjettert og interne inntekter 9,9% 
lavere enn budsjettert.  
 
Figur 4 viser utviklingen av overføringer de siste årene. Fra 2010 til 2011 ble det overført 79 
mill kroner, av dette gjelder 63 mill kroner fakultetene. Etter andre tertial har overføringene 
økt til 264 mill kroner. Dette er noe lavere enn budsjettert. Av overføringene på 264 mill 
kroner er 103 mill kroner øremerket utstyr i odontologibygget, 185 mill gjelder fakultetene, 
mens universitetets felles budsjettposter har en negativ overføring på 24 mill kroner. Dette 
gjelder forskuttering av byggeprosjekter (per august er 90 mill kroner forskuttert). 
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Figur4 Utvikling i overførte midler innenfor Grunnbevilgningen 2009-2011 
 
Overføringene innenfor GB ligger an til å bli høyere enn 163 mill kroner, som det er 
budsjettert med. Årets overføringer innenfor GB kan øke fra 79 mill kroner i 2010, til rundt 
300 mill kroner i 2011, av dette er 164 mill kroner som nevnt over knyttet til utstyrsmidler.  
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Fakultets- og avdelingsregnskapene for GB 
 
Vurderes utviklingen innenfor GB innenfor universitetet, viser det seg at Det matematisk 
naturvitenskapelige fakultet, Odontologisk universitetsklinikk, Universitetsbiblioteket og 
universitetets felles budsjettposter har hatt høyere kostnader enn budsjettert, mens de øvrige 
enhetene har lavere kostnader enn budsjettert etter annet tertial 2011.  
  
Tabell 6 Fakultetsregnskap GB 
Kostnader GB (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr 

2011 August August August
HF 346 217 198 8,8 %
MN 547 303 310 -2,2 %
MOF 488 296 279 5,7 %
SV 224 132 131 0,8 %
JUS 95 57 57 0,1 %
PS 183 112 95 15,7 %
FFS 67 42 45 -7,9 %
UB 115 76 76 -0,4 %
BM 97 61 59 2,5 %
Sum fakultetene 2 162 1 297 1 251 3,5 %
Sentraladm, IT og EIA 717 419 429 -2,4 %
Andre og periodiseringer -40 -27 16 -160,1 %
Sum UiB felles 677 393 445 -13,5 %
Sum UiB 2 839 1 690 1 697 -0,4 %  
 
Det humanistiske fakultet (HF) har med underskudd på 2,6 mill kroner fra 2010. Etter andre 
tertial melder fakultetet at det forventes et lavere forbruk, som omtrent tilsvarer den negative 
overføringen fra 2010. Samtidig forventes det at overføringene av øremerkede midler vil øke 
og at fakultetet vil få en overføring på 8 mill kroner til 2012.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har med overføring på 20,6 mill kroner fra 
2010. Fakultetet har fått overført 20 mill kroner som er til Senter for klimadynamikk. Samlet 
forventer fakultetet å overføre 16 mill kroner til neste år, 15 mill gjelder dette senteret.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MO) overførte 41,6 mill kroner fra 2010. Etter august 
var kostnadene 17 mill kroner lavere enn budsjettert og fakultetet forklarer dette med lavere 
lønnskostnader og mindre investeringer enn budsjettert. Fakultetet omdisponerer midler til 
ulike tiltak, men forventer ikke at alle tiltak gjennomføres i 2011 og melder at overføringene til 
2012 forventes å bli 28 millioner kroner. I dette inngår det en planlagt overføring av midler tl 
helseforetaket i som bidrag til leie i forbindelse med byggeprosjekt.   
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har med overføring på 0,5 millioner kroner fra 
2010, har lavere utgifter til lønn enn budsjettert, knyttet til lønnsoppgjøret og ulønnede 
permisjoner, og forventer å overføre 2,5 mill kroner til 2012. 
 
Det juridiske fakultet (JUR) har justert prognosen for overføringer fra 6,5 til 7 mill kroner. 
Dette forklares med utsatt tiltredelse i stillinger. Fakultetet overførte 3,5 mill kroner til 2011.  
 
Det psykologiske fakultet (PS) overførte 2,6 mill kroner fra 2010 til 2011. Etter andre tertial er 
kostnadene 17 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette forklares med lavere lønnskostnader 
enn budsjettert som følge av forsinkelser ved tilsetting i ledige stipendiat- og vitenskapelige 
stillinger og lavere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet. Det påpekes at forskningsgruppene 
sparer midler og at forsinket belastning for praksisplasser bidrar til lavere kostnader enn 

 5 



budsjettert. Dette påvirker fakultetets prognose for overføring til 2012 og etter andre tertial 
melder fakultetet at det forventer å overføre 17 mill kroner til 2012.  
 
Universitetsbiblioteket (UB) har hatt underskudd de siste årene, særlig knyttet til kostnadene 
til elektroniske tidsskrift. Fra 2011 er budsjettet for mediekjøp skilt fra driftsbudsjettet og UB 
er tilført 2,6 mill kroner til dekning av deler av underskuddet. Etter august melder biblioteket 
at omtrent halvparten av underskuddet fra tidligere år vil dekkes inn og at den negative 
overføringen fra tidligere vil reduseres til 1,3 mill kroner.   
 
Bergen Museum (BM) overførte 2 mill kroner fra 2010 og forventer en overføring på 1,6 mill 
kroner til 2012. Overføringen er knyttet til stipendiater og MUSIT-prosjektet.  
 
Odontologisk universitetsklinikk har med et underskudd på 1,8 mill fra tidligere år. Etter andre 
tertial var kostnadene ved klinikken 3 mill kroner høyere en budsjettert, men det reelle 
avviket var om lag 1,5 mill kroner. Forskjellen er knyttet til periodisering for varekostnader.  
 
Universitetets felles budsjettposter, med sentraladministrasjonen, IT-avdelingen og 
Eiendomsavdelingen og ulike fellesavsetninger (øremerkede midler) har 10 mill kroner 
høyere kostnader enn budsjettert etter andre tertial. Etter august var kostnadene til energi 
om lag 9 mill høyere enn budsjettert. De tre siste månedene har strømprisene vært lavere 
enn i samme periode i fjor og dette kan endre situasjonen. Det er balanse i budsjettene for 
ulike fellesposter, mens byggeprosjektene har noe lavere kostnader enn budsjettert.    
 
Figur 5 viser overførte midler fra 2010 og prognose for overføring til 2012 for hvert fakultet. 
Fakultetene overførte 63 mill kroner fra 2010 til 2011. Etter første tertial ble det forventet at 
overføringene ville bli bygd ned i løpet av året, men etter andre tertial er prognosene endret 
og samlet ligger fakultetene an til å øke overføringene med 10 mill kroner, med størst 
overføringer ved MO, MN og PS.  
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Figur 5 Overført fra 2010 og prognose overføring til 2012 
 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
Tilskuddet fra NFR for 2.tertial ble inntektsført i august og regnskapet for august er gjort opp 
med et positivt driftsresultat på 68 mill kroner. Inntektene i andre tertial var 7 mill kroner 
høyere enn budsjettert. Kostnadene var 42 mill kroner lavere enn budsjettert. 
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Tabell7 Hovedtall for bidrags- og oppdragsfinansiert forskning  
UiB BOA (mill) Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr

2011 August August August
NFR-inntekt 373 273 279 2,1 %
EU-inntekt 43 33 32 -0,9 %
Annen bidragsinntekt 302 199 201 1,2 %
Oppdragsinntekt 12 8 7 -15,4 %
Inntekter 730 512 519 1,3 %
Lønn 319 205 208 -1,2 %
Andre driftskostnader 297 219 160 27,1 %
Interne transaksjoner 109 68 83 -22,8 %
Kostnader 725 492 450 8,5 %
Driftsresultat 5 20 68 -238,0 %  
 
Det er inntektsført totalt 519 mill kroner i BOA- inntekter, 53 mill kroner mer enn ved samme 
tid i fjor. Inntektsføringen er omtrent som planlagt, 1,3% høyere enn budsjettert.  
 
Tabell 10 viser budsjetterte inntekter per finansieringskilde og prognose etter august. Årets 
inntekter kan bli høyere enn budsjettprognosen på 730 mill kroner, men prognosen er 
beheftet med usikkerhet fordi det er usikkert hvor mye NFR vil utbetale i siste tertial. De siste 
årene har NFR holdt tilbake midler siste tertial ut fra aktiviteten i prosjektene.    
 
Tabell 8 Årsbudsjett og prognose inntekter  

Årsbudsjett Prognose 

2011 2011

NFR-inntekt 373 385
EU-inntekt 43 45
Annen bidrags inntekt 302 319
Oppdragsinntekt 12 10
Inntekter 730 758  
 
Figur 6 viser inntekter per finansieringskilde etter andre tertial de siste fire årene.  
Sammenlignet med samme periode i fjor, har inntektene fra NFR økt med 20 mill kroner. I 
dette inngår tilskuddet til Senter for klimadynamikk. Også inntektene fra annen BOA har økt, 
med 20 mill kroner sammenlignet med andre tertial i fjor. Inntektene fra EU har økt gradvis 
de siste årene, og etter andre tertial er det inntektsført 32 mill kroner. Dette er 12 mill kroner 
mer enn ved samme tid i fjor.  
 

0

100

200

300

400

500

600

1.tertial 2008 1.tertial 2009 1.tertial 2010 1.tertial 2011

NFR-inntekt EU-inntekt Annen bidragsinntekt Oppdragsinntekt

 
Figur 6 Inntekt per finansieringskilde 1.tertial 2008-2011 
 
Fakultets- og avdelingsregnskapene for BOA 
Etter andre tertial var inntektene 7 mill kroner (1,3%) høyere enn budsjettert (jf tabell 9). Ved 
fakultetene var inntektene 9 mill kroner høyere enn budsjett (2,0%). Situasjonen ved MN, MO 
og BM kommenteres under. 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har 15 mill kroner høyere inntekter enn 
budsjettert etter august. Prognosen for totale årsinntekter i 2011 er 30 mill kroner høyere enn 
årsbudsjettet. Både NFR-inntektene og andre bidragsinntekter ser ut til å bli høyere enn 
budsjettert. En viktig forklaring er tildelingen av 20 mill kroner for 2010 til Senter for 
klimadynamikk (tildelt i 2010 men innbetalt i 2011). 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MO) har regnskapsført 17 mill kroner mindre enn 
budsjettert etter august. Fakultetet forventer 187 mill kroner i BOA-inntekt i 2011, 11 mill 
kroner mindre enn budsjettet. Dette forklares med forsinkelser i prosjekter. EU-aktiviteten er 
som planlagt.  
 
Bergen Museum (BM) har 6 mill kroner høyere inntekter enn budsjettert og forventer at årets 
inntekter blir 17 mill kroner, 2 mill mer enn budsjettert. BM ligger godt over budsjettet til nå i 
år. Forklaringen er at det gjennomføres flere arkeologiske utgravingsprosjekt enn forventet. 
 
Tabell 9 BOA inntekter per fakultet  
Inntekter BOA (mill) Årsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Regnskap pr Avvik pr 

2011 2011 August August August
HF 55 49 42 47 12,2 %
MN 329 299 215 230 7,0 %
MOF 187 198 132 115 -13,1 %
SV 56 58 38 40 4,0 %
JUS 21 16 12 10 -15
PS 34 34 22 23 0,9 %
FFS 25 25 16 18 12,6 %
UB 7 7 4 4 -1
BM 17 15 7 13 80,7 %
Sum fakultetene 730 701 489 498 2,0 %
UiB felles 28 29 24 21 -12,8 %
Sum UiB 758 730 512 519 1,3 %

,8 %

4,6 %

 
 
Figur 7 viser forholdet mellom fakultetenes årsbudsjett og prognose for BOA inntekter etter 
andre tertial. MN, HF, JUS og BM forventer noe høyere BOA-inntekter enn budsjettmålet, 
mens MO og SV forventer at inntektene blir noe lavere. De øvrige enhetene melder at årets 
inntekter vil bli som budsjettert.  
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Figur 7 Årsbudsjett BOA og inntekter og prognose årsinntekt per fakultet 
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