


regnskapsført ekstra inntekter for 32 mill fra Regjeringens krisepakke, som ennå ikke 
er oppdatert i budsjettrammen. Disse midlene skal brukes til Museumsprosjektet 
2014, og særlig til ytre rehabilitering og prosjektering. Totalt er inntektsbudsjettet på 
ca 3,1 mrd kroner. 
 
Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekter og overføringene 
på totalt 102 mill kroner fra KD og 62 mill fra NFR – totalt 164 mill kroner. Innenfor 
disse overføringene har styret vedtatt å disponere inntil 100 mill kroner til forskudd til 
byggtiltak. Da forskutteringen ble vedtatt, ble det tatt høyde for at KD-delen av 
overføringen kunne bli lavere enn 100 mill kroner, slik at også NFR-delen av 
overføringen kunne være del av forskutteringsgrunnlaget. KD-delen av overføringen 
fra 2008 ble imidlertid på 102 mill, mens prognosen for årets utbetaling til byggene er 
ca 70 mill. Det betyr at forskutteringen er innenfor KD-delen av overføringen. Det er 
ventet at overføringen av KD og NFR-midler vil bli bygd ned til totalt ca 100 mill i 
løpet av 2009. 
 
Hovedtall, trender og utvikling i den økonomiske situasjonen 
 
Tabell 2 - UiB hovedtall 

 
 
Inntektene så langt i 2009 er ca 20 mill kroner (4,2%) høyere enn på samme tid i fjor.  
Dette er 22,7 mill mer enn budsjettert. Økningen består av en økning (+52 mill) av 
grunnbevilgningen (GB) og nedgang i de regnskapsførte inntektene innenfor bidrags- 
og oppdragsaktiviteten (BOA).  
 
Økningen i bidraget fra Kunnskapsdepartementet er spesielt høy fordi vi har mottatt 
32 mill i fra Regjeringens krisepakke.  Nedgangen i bidragsinntektene skyldes flere 
forhold av mer teknisk karakter1. Aktiviteten i denne delen av økonomien 14 % 
høyere enn på samme tid i fjor målt i lønnsforbruk og 10 % målt i antall årsverk. 
 
Inntekts- og kostnadsutviklingen de siste årene er vist i tabellen under. Nedgangen i 
andre kostnader enn lønn i år skyldes de samme tekniske forholdene som nevnt 
over. Korrigeres det for dette øker kostnadene med 3,2 %.  
 

                                                 
1 Bidragsinntektene fra NFR er bevilgninger som kommer utenom hovedinnbetalingen som kommer en 
gang per tertial (ventet i april).  De NFR-inntektene som er kommet pr. februar – og som altså er 
utenom hovedinnbetalingen – svinger tilfeldig fra år til år. Andre bidrags- og oppdragsinntekter føres 
etter hvert som kostnadene påløper. Derfor gir forsinkelse på kostnadsføring også lavere inntekter. 
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	Antall årsverk øker med 3,7 % (118 årsverk) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Antall årsverk ansatt på bidrags- og oppdragsaktivitet utgjør 14,5 %. Lønnskostnadene viser en vekst på hele 12,3 %. Lønnskostnadene øker typisk relativt mer året etter hovedoppgjørene, spesielt når disse er gunstige for arbeidstakerne, og 2009 er et slikt år. Av tabellen under ses det at lønnskostnaden øker ca 8,5 % mer enn årsverksveksten.




