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Bakgrunn 
Den økonomiske situasjonen for institusjonen tas opp i alle møter i Universitetsstyret. 
Regnskap for annet tertial i 2009 skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. 
oktober 2009. Det bes om at rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å signere 
tertialregnskapet, da det ikke foreligger ferdig til behandling i styret ennå.  
 
I forbindelse med behandlingen av regnskap for første tertial og regnskapsrapport fra 
fakulteter og avdelinger i juni 2009 (sak 49/09), ble det oppsummert at den 
økonomiske situasjonen ved institusjonen var tilfredsstillende, med en utvikling for 
universitetet som helhet som var i tråd med budsjett. Samtidig ble det understreket at 
høye kostnader, med vekst i lønnskostnadene og økte kostnader til bygg og 
investeringer representerer en utfordring. Ved to av fakultetene er det særlige 
utfordringer, Det humanistiske fakultet har et betydelig underskudd fra utgangen av 
2008, også Det medisinsk- odontologiske fakultet har underskudd. Situasjonen ved 
begge fakultetene følges spesielt opp.  
 
I det følgende gjøres det rede for den økonomiske situasjonen ved utgangen av juli 
2009, og den videre utsikten for resten av 2009 løftes fram. Samlet er det fortsatt 
grunn til å holde fram at den økonomiske situasjonen for Universitetet i Bergen er 
under kontroll, men det kreves stort engasjement og bevisst arbeid for å dempe 
kostnadsveksten innenfor fakulteter og avdelinger.  
 
Gjennom de siste årene er det arbeidet systematisk for å bygge ned overføringer fra 
ett år til ett annet, i samsvar med beslutninger i styret. Dermed har utgiftene i en 
periode vært høyere enn universitetets inntekter. Dette har gitt muligheter til å 
prioritere viktig innsats, men representerer samtidig en utfordring. Overføringene er 
nå i hovedsak bygd ned, og det er derfor særlig viktig å tilpasse utgiftsnivået til 
inntektsgrunnlaget. 
 
Budsjett og rapportering i 2009 
Økonomien ved universitetet er strukturert i: 
 Grunnbevilgning (GB): 

Dette er tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet (KD) med tillegg av 
avskrivningsinntekter, inntekter ved klinikkene, for husleie og andre såkalte 
instituttinntekter. Grunnbevilgning er delt i annumsmidler som kan disponeres 
fritt eller midler til øremerkede tiltak som er bevilget til spesielle formål (for 
eksempel stipendiater). 

 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), (kalles ofte eksterne inntekter): 
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Dette kan være bidragsprosjekter. Dette er den desidert mest omfattende 
delen av universitetets BOA- aktivitet. Her gis bidrag til forskning uten krav til 
leveranser, dette omfatter også bidrag der universitetet delfinansierer 
virksomhet i samarbeid med andre. Norges forskningsråd er den viktigste 
kilden til slik BOA- aktivitet, men også EU og ulike offentlige og private kilder 
er meget viktige finansieringskilder til BOA- aktivitet. 
 
Dette kan også være oppdragsinntekter der en oppdragsgiver dekker alle 
kostnader for et prosjekt. Dette er som hovedregel merverdiavgiftspliktig 
virksomhet. Omfanget av slike inntekter er lite ved universitetet. 
 

Styret vedtar fordeling av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, videre 
vedtas en målsetning for BOA-inntekter. Vedtak om fordeling av tilskuddet fra KD for 
2009 ble gjort 20.11.08 (103/08). Fordelingen gjaldt tilskuddet på 2.265 mill kroner, 
samt videreføring av midler til rekrutteringsstillinger som er finansiert av tidligere års 
overføringer. Totalt ble 2.271,4 mill kroner fordelt. Det ble fastsatt et mål om 640,6 
mill kroner i inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomheten og universitetsdirektøren 
ble gitt fullmakt til å fastsette budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter (jf 
sak 31/09). 
 

Tabell 1 Inntektsbudsjett GB og BOA 

 
 
Etter budsjettvedtaket er universitetet tilført ytterligere 58 mill kroner. Dette er for det 
første 9 mill til Holbergprisen (som i tidligere år). I to omganer ble det gitt 
ekstrabevilgninger, først 32 mill fra Regjeringens krisepakke i januar 2009 og 0,5 mill 
til nye studieplasser. Dette er midler som er meget vesentlige for rehabiliteringen og 
moderniseringen av Bergen museum. UiB ble tildelt Likestillingsprisen på kroner 1 
mill i januar 2009. I tillegg ble det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett bevilget 
15,2 mill kroner for nye studieplasser og økt basisbevilgning i revidert 
nasjonalbudsjett. Samlet ble budsjettet med dette tilført 58.2 mill kroner våren 2009. 
 
Totalt er inntektsbudsjettet nå 3,148 mrd kroner.  
 
Universitetets budsjett for kostnader inkluderer årets inntekter og overføringer på 
163.5 mill kroner fra 2008, fordelt på 102,4 mill kroner fra KD og 61,1 mill fra Norges 
forskningsråd (NFR). Innenfor disse overføringene har styret vedtatt å disponere 
inntil 100 mill kroner som forskudd til byggtiltak. Budsjettet forutsetter at overføringen 
av KD og NFR- midler samlet vil bli bygd ned til ca 95 mill kroner i løpet av 2009. 
 
Hovedtall og utvikling i den økonomiske situasjonen 
Inntektene så langt i 2009 er 108,3 mill kroner (6,5%) høyere enn på samme tid i fjor. 
Dette er 22,4 mill mer enn budsjettert. Økningen består av en økning på +125,9 mill. i 
grunnbevilgningen (GB) og en nedgang på 17,7 mill innenfor bidrags- og 
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oppdragsaktiviteten (BOA). Økningen i bidraget fra KD er spesielt høy og knyttet til 
den nevnte bevilgningen på 32 mill fra Regjeringens krisepakke og 15,2 mill til styrket 
basisbevilgning og nye studieplasser. Nedgangen i BOA-inntekter skyldes at NFR-
innbetalingen fra NFR regnskapsføres i august i inneværende år, mens samme 
inntekt ble ført i juli i fjor. Korrigert for dette forholdet, ville regnskapet vist en vekst på 
27% i BOA-inntektene. De samlede inntektene viser dermed solid vekst etter juli. 
 
Tabell 2 Hovedtall – GB og BOA 

 
 
Inntekts- og kostnadsutviklingen de siste årene er vist i tabellen under.  
 

Tabell 3 Inntekts- og kostnadsutvikling – GB og BOA 
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 Figur 1 og 2 – utvikling antall og andel årsverk GB og BOA 
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Antallet årsverk øker med 6,2 % (192 årsverk) sammenlignet med samme tidspunkt i 
fjor. Antall årsverk finansiert av BOA- inntekter utgjør 16,1 %. Lønnskostnadene økte  
fra 959,4 mill til 1.083,9 mill, en vekst på 13 %.   
 

Tabell 4 -  Vekst i lønn og antall årsverk de siste 12 månedene GB og BOA 

 
 
Veksten i lønn består av vekst i antallet årsverk og lønnsvekst blant ansatte. Mens 
veksten i antall årsverk er 4 % innenfor grunnbevilgningen (hvorav noe over 
halvparten av veksten knyttes til økt antall stipendiater) og 19 % i BOA- økonomien, 
er kostnadene knyttet til de ansatte om lag 5,5 % mer i 2009 enn i 2008.   
 
Veksten i antall ansatte målt mot samme tid i fjor varierer noe fra måned til måned. 
Det er gjennomsnittlig antall ansatte over året som helhet som betyr noe for 
lønnskostnaden i kroner. Hittil i år har det vært 3,4 % flere ansatte finansiert over 
grunnbevilgningen enn i fjor. Siden antallet i høst ikke er ventet å øke like mye som i 
fjor, er det rimelig å vente at årsverksveksten kan bli noe lavere. Samlet er 
vurderingen at lønnskostnader i 2009 innenfor grunnbevilgningen vil bli opp mot 9 % 
høyere enn i 2008 for året som helhet1.  
 
Kostnadsutviklingen ved institusjonen følger noenlunde samme mønster fra år til år. 
Aktiviteten er relativt lav i sommermånedene og høy mot slutten av året2. Ved 
utgangen av juli ser kostnadene i år ut til å følge vanlig løp. 
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Figur 3 – Kostnader per måned 2007-2009 GB og BOA 

 
                                                 
1  I styresak (49/09) om regnskap pr. april var prognosen mellom 7 og 8 prosent. Ny prognose er 
basert på at antall årsverk øker noe mer enn først lagt til grunn. Mens juliøkningen viser 4 % økning i 
antall ansatte, viser gjennomsnittstall for det 7 første månedene har det vært tilsatt 3,4 % flere på 
grunnbevilgningen i år enn i fjor. Vi legger gjennomsnittet til grunn for beregningen. Lønnoppgjøret i 
fjor var 7,5 % hvorav 3,1 % slår inn som merkostnad i 2009, videre økte pensjonspremien med 2 % og 
årets lønnoppgjør vil slå inn med ca 0,4 % i år. I sum gir dette 8,9 % i beregnet vekst. Lønnsglidning 
for ansatte kan øke dette noe, mens dempet årsverksvekst mot slutten av året vil trekke motsatt vei.  
2 I juni føres det ikke månedslønn. Dette skyldes at lønnskostnaden for feriemåned er fordelt på de 11 
andre månedene. 
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Betraktes lønnsutgiftene isolert, ses det at lønnsutgiftene ligger klart over foregående 
år. Deler av lønnsveksten slo inn allerede i andre halvår i fjor. Lønnsveksten målt mot 
samme tid i fjor, vil derfor være lavere i andre halvår enn i første halvår. 
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Figur 4 – Lønnskostnad pr. måned 2007-2009 GB og BOA 

 
Betraktes 12 måneders gjennomsnittlig lønnsandel (beregnes som all lønn dividert 
på all inntekt), ser vi at lønnsandelen er økende ved UiB.  
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Figur 5 – Andel lønn av Total ( GB og BOA) 
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Figur 6 – Andel fastlønn av KD-inntekt GB 

 
For institusjonen var lønnsandelen i 2008 ca 60,6 %, mens den var 64,3 % innenfor 
grunnbevilgningen. Andelen lønn øker som andel av totaløkonomien og fastlønnen 
innenfor grunnbevilgningen øker som andel av bevilgningen fra KD. 
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Lønnsandelen er høyere ved fakultetene enn for institusjonen samlet. I 2008 hadde 
de 6 fakultetene samlet 77.7 % i lønnsandel innenfor grunnbevilgningen. Økningen i 
lønnsandelen har dels bakgrunn i at universitetet bygger ned overføringene og at 
deler av dette merforbruket går til lønn. Lønn er en kostnadspost som det tar lenger 
tid å regulere enn andre poster, og økt lønnsandel krever derfor økt oppmerksomhet 
om lønnsbudsjettene. 

 
Fakultetene har økt lønnsbudsjettene med 6,7 % i 2009 innenfor grunnbevilgningen 
mål mot fjorårsforbruket. Det ventes i snitt en vekst på opp mot 9 % for UiB som 
helhet3. Lønnsbudsjettene følges rutinemessig opp for å sikre at det settes av nok 
midler til lønn. Det er forskjeller mellom fakultetene i lønnsandel og veksten så langt. 
Situasjonen ved fakultetene omtales nærmere under. 
 
Tabell 5 Vekst i lønnsbudsjett og lønnsforbruk innenfor grunnbevilgningen 
 

 
 
Overføringene innenfor KD-delen av bevilgningen ventes å bli betydelig redusert i 
2009, knyttet til forskutteringen av investeringer til de nye byggene. Det ligger som 
budsjettforutsetning at overføringen til 2010 skal være om lag 40 mill kroner. 
Prognosen som omtales i neste avsnitt viser imidlertid at overføringen kan bli lavere. 
 
Fakultets- og avdelingsregnskapene 
Aktivitet finansiert av grunnbevilgningen 
Kostnadene innenfor grunnbevilgningen økte med 4,3 % fra juli 2008 til juli 2009. 
Lønnskostnaden økte med 11,7 %. Lønnsveksten sammenlignet med samme tid i 
fjor, forventes å gå noe ned utover året, etter hvert som fjorårets lønnsoppgjør 
kommer inn i grunnlaget. Videre har årets lønnsoppgjør vært moderat. Veksten i 
samlede lønnskostnader er en utfordring ved fakultetene. Dette kommer frem i 
prognosene, der 6 fakulteter og avdelinger melder at det ventes negative 
overføringer på til sammen ca 40 mill kroner ut av 2009.  
 

                                                 
3 Noe av underbudsjetteringen skyldes at planlagt lønnsforbruk er budsjettert på posten for drift i 
budsjettet. Dette gjelder f. eks HF. 
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Tabell 6 – Status kostnader og budsjett ved fakultetene – grunnbevilgning 
 

 
 
 

 
 
Ekstratildelingen knyttet til nye studieplasser er innarbeidet i fakultetenes budsjetter. 
Det humaniske fakultet og Det medisinsk- odontologiske fakultet gis særlig omtale 
fordi situasjonen der skiller seg fra den ved de øvrige fakultetene. 
 
Særlig omtale av Det humanistiske fakultet  
Fakultetet har et overforbruk på 7,8 mill etter juli. Fra 2008 hadde HF et underskudd 
på 11 mill kroner i 2008, det ble avdekket sent på året, og det har vært gjort mye for 
å få tilfredsstillende oversikt over den økonomiske situasjonen ved fakultetet.  
 
Det vises til tabell 7 med noen nøkkeltall for fakultetet. Siden 2005 er antallet 
studenter betydelig redusert, det ga negativ uttelling i universitetets resultatmodell i 
2009 og det ventes et tap på ca 3,2 mill på utdanningsdelen av resultatmodellen i 
2010. Fakultetet har gjennomført en rekke omstillinger og antallet ansatte er økt. 
Omstillingene har krevd ressurser og ledelsesoppmerksomhet. Fakultetsledelsen og 
universitetsdirektøren har jevnlige møter om situasjonen. Økonomiavdelingen har 
bidratt med kvalitetssikring av budsjett og rapportering. Dette fortsetter. Aktiviteten i 
første tertial ga et økt underskudd, og det er nå en prognose på -18 mill ut av 2008, 
med en videreføring av underskuddet fra 2008 på 11 mill og en økning i 2009 på 
ytterligere 7 mill. Fakultetet har vedtatt stillingsstopp og en rekke innsparingstiltak 
som ventes å få effekt i høst. Det er innført tettere oppfølging av økonomien og 
fakultetets økonomimodell vil bli vurdert. Videre legger fakultetet opp til å redusere 
antallet ansatte med 15 årsverk over en treårsperiode. Tiltakene skal avlaste 
kostnadsbudsjettet med ca 15 mill kroner årlig ved full effekt og redusere fakultetets 
lønnsandel, da vil noen midler frigjøres til midlertidige satsninger. Det er viktig at 
budsjettreduksjonene skjer planmessig. Fakultetet har derfor bedt om 3 års 
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tilbakebetalingstid for underskuddet. Det er for tiden et tett samarbeid mellom 
fakultetet og sentraladministrasjonen om den praktiske økonomistyringen.  
  
Tabell 7 Nøkkeltall HF – utvikling over tid 
 

 
 
Særlig omtale av Det medisinsk- odontologiske fakultet  
Tabell 8 gir en oversikt over nøkkeltall for fakultetet. Fakultetet har et overforbruk på 
6,8 mill i 2009 etter juli. Fakultetet har en samlet kostnadsvekst på 13,9 % og har 
levert en prognose på -10 mill i overføring til 2010. Overføringen er delt i -15 mill på 
driftsbudsjettet og det ventes et overskudd på 5 mill knyttet til investeringer. Det er 
det enkelte fakultet som gis budsjettmidler og som svarer for fakultetets samlede 
situasjon. Fordi Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ble slått 
samme til Det medisinsk- odontologiske fakultet fra 1.1.2008, med en sammenslåing 
av to fakultetsadministrasjoner, etablering av Institutt for klinisk odontologi og 
utskilling av Odontologisk universitetsklinikk, er det likevel i denne situasjonen rimelig 
å kommentere økonomien ved MO- fakultetet i to deler, med situasjonen ved Institutt 
for klinisk odontologi (IKO) og situasjonen ved resten av fakultetet.  
 
Fakultetet melder at den delen av fakultetet som omfatter det tidligere medisinske 
fakultetet, er i balanse. Tallene viser et driftsunderskudd på ca 4 mill og en overføring 
på 5 mill til utstyr. Driftsunderskuddet utgjør nå om lag 1 % av fakultetets budsjett, og 
det er håndterbart for fakultetet. Lønnsveksten fra 2008 til 2009 presser 
lønnsbudsjettet og gir utfordringer. Redusert kapasitet i fakultetets økonomiseksjon 
har gitt fakultetet utfordringer og det har vært nødvendig å få bistand fra 
sentraladministrasjonen. Det er tett samarbeid om den praktiske økonomistyringen. 
 
Den delen av fakultetet som tidligere var del av Det odontologiske fakultet, består av 
stipendiatavsetninger og husleiemidler som håndteres ved fakultetet, noe virksomhet 
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som er spredd i ulike medisininstitutter, viktigst virksomheten i Institutt for klinisk 
odontologi (IKO). Dessuten er de to fakultetenes administrasjon slått sammen. 
 
Underskuddet ved IKO vurderes å bli 11 mill ved utgangen av 2009. Dette 
underskuddet er opparbeidet over 2 år, det betyr at instituttet i snitt har et overforbruk 
på mellom 5-6 mill i året, av et budsjett på om lag 27 mill. 
 
Det odontologisk fakultet vedtok 17.10.2006 en opptrappingsplan for å øke fra 13 til 
24 universitetsstipendiater. I desember 2007 hadde fakultetet nådd 20 stillinger og 
tilsatte samtidig 5 nye i desember 2007. Det er problematisk for fakultetet å håndtere 
kostnadene ved dette, som utgjør mellom 5 og 6 mill. Det er utstrakt dialog om 
situasjonen, og universitetsledelsen forlenget fakultetets mulighet til å ha 
omstillingsmidler på 2 mill kroner også i 2009 gjennom beslutning i juni 2009, 
samtidig er det enighet om å redusere måltallet for stipendiater for å lette 
håndteringen av situasjonen.  
 

Tabell 8  nøkkeltall  MO- fakultetet - utvikling over tid 

 
 
Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har et positivt kostnadsavvik på 3,7 mill 
kroner og regner med å overføre 8 mill til 2010.   
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet bare et mindre kostnadsavvik etter juli. 
Fakultetet styrer mot null i overføring i 2009. 
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Det juridiske fakultet avsluttet fjoråret med et underskudd på 1,0 mill. Fakultetet 
forventer underskudd på -1,8 mill ut av 2009, 2 mill lavere enn tidligere meldt. Det er 
positivt og tyder på at iverksatte tiltak og ekstratildelinger gir effekt. Som vist i en 
tidligere tabell, har fakultetet økt lønnsforbruket med mer enn 13 % det siste året. 
Økningen skyldes dels lønnsøkning per ansatt, som ved resten av institusjonen, men 
fakultetet økte også antall ansatte med 8,5 stillinger (hvorav 5 stipendiater) i løpet av 
fjoråret. Fakultetet har utarbeidet et for lavt lønnsbudsjett og det er dialog med 
fakultetet om dette.  
 
Det psykologiske fakultet overførte et underskudd på 6,2 mill fra 2008. Fakultetet 
arbeider ut fra et budsjett i balanse i 2009. Fakultetet kommer i liten grad til å bygge 
ned den negative overføringen fra i fjor. Ved utgangen av juli er kostnadene omtrent 
som budsjettert målt mot fakultetets egne planer. Fakultetet melder at forsinkelser i 
øremerkede tiltak kan føre til at den negative overføringen til 2010 kan bli bedre enn 
forventet.  
 
Posten felles forskningssatsninger inkluderer bidrag til sentre for fremragende 
forskning (SFF), Odontologisk klinikk, Farmasi og andre felles forskningstiltak. 
Odontologisk klinikk melder om fare for underskudd i 2009. Underforbruket i 
regnskapsrapporten etter juli skyldes at det er ført lite kostnader til sentre for 
fremragende forskning og til SARS- senteret da årets bevilgninger til disse ikke er 
effektuert, samt at Senter for farmasi og SFF CMS bruker mindre enn budsjettert.  
 
Universitetsbiblioteket hadde et underskudd på 1,7 mill i 2008. Dette er knyttet til en 
vedvarende høy vekst i kostnadene til elektroniske tidsskrift. UB ble særskilt styrket i 
budsjettet for 2009 for å møte de økte kostnadene, men økningen i kostnadene har 
vært større enn budsjettstyrkingen. Det ventes et samlet overforbruk på inntil 5,5 mill 
ut av 2009. Universitetsdirektøren har dialog med UB om problemstillingen. Økning i 
utgifter som følge av valutasvingninger står for ca 3,7 mill av overforbruket. Som tatt 
opp overfor styret tidligere, er det vurdert som rimelig at fellesskapet vil dekke de 
ekstra kostnadene valutakurssvingningen har påført biblioteket i 2009. 
 
Bergen Museum har et kostnadsavvik på 4 %. Museet har levert en prognose på -1 
mill i overskridelse i 2009. 
 
Regnskapstallene for universitetets felles budsjettposter (ADM, IT, EIA og andre 
fellesformål) viser et merforbruk på 2 % etter juli. Avviket er i sin helhet knyttet til 
fellesperiodiseringer i institusjonens felleskonti. Det er et overforbruk på IT-
avdelingen, men dette har motsvarende merinntekter og påvirker ikke årets resultat. 
 
De prognosene som er meldt inn fra fakultetene og stabsavdelingene viser at 
universitetet kan komme til å redusere overføringene knyttet til grunnbevilgningen fra 
102 mill, til omkring 40 mill før forskutteringere på nye bygg regnes med. Det er 
ventet 53 mill i utbetalinger til de nye byggene i tiden frem til jul. Blir dette 
situasjonen, vil prognosen tilsi at overføringene blir negative. I budsjettet er det 
forutsatt det skal være ca 40 mill i overføringer ved utgangen av året. Denne 
situasjonen følges nøye.  
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Det vil bli innhentet prognoser fra enhetene i forbindelse med hver månedsavslutning 
utover høsten. Et resultat med overføringen under null er ikke tilfredsstillende, og det 
vil påvirke muligheten for ytterligere forskutteringer til bygg i 2010.  

 
Tabell 9 – Prognose overføring til 2010 
 

 
 

 
 
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Det vises til omtalen innledningsvis av de ulike typene av BOA- aktivitet ved 
universitetet.  
 
Ved utgangen av juli var det 529 årsverk i BOA- delen av økonomien. Dette er en 
økning på 85 årsverk (19%) fra juli i fjor og representerer en betydelig vekst. Veksten 
er spesielt stor ved MO- fakultetet som står for nesten halvparten av veksten, men 
også ved SV er det betydelig økning.  
 

Tabell 10 – BOA- årsverk per avdeling 
 

 
 
De siste årene kan hele veksten i det samlede antallet stipendiater knyttes til 
grunnbevilgningen. I juli 2006 var 209 stipendiater gjennom BOA- midler, i dag 206. 
Samlet er antall BOA- årsverk økt fra 378 til 529 i samme periode. Det har vært en 
klar økning i antallet postdoktorer.  

  11



Tabell 11 – BOA -inntekter4 og kostnader 
 

 
 
Inntektene fra EU og gjennom oppdrag øker prosentvis mye (hhv 28 og 53%) men 
disse står fortsatt for et relativt lavt volum. NFR står for 2/3 av BOA- inntektene. Her 
er det så langt i år nedgang, men dette skyldes at NFR- hovedinnbetalingen for 2. 
tertial først inntektsføres i august. Ses aktiviteten (kostnadene) så viser denne en 
økning på 16,6 % målt mot samme tid i fjor. På annen bidragsaktivitet er det en 
inntektsvekst på 2%. Svingningene i NFR- innbetalingene påvirker endringen i inntekt 
fra juli 2008 til juli 2009, som viser en nedgang på 4,9 %. Sammenlignet med fjoråret, 
og uten NFR- innbetalingen i juli 2008, ville det vært en vekst på 27 %. 
 
Aktiviteten (kostnadene) er 31,4 mill (11 %) høyere enn samme tid i fjor og 28,5 mill 
av økningen er lønn. Økningen gjenspeiler årsverksveksten. Inntektene fra EU øker 
mer enn gjennomsnittet. Årsbudsjettet for EU-inntekter er 30 mill kroner. Bevilgede 
EU-inntekter regnes først som inntekt når pengene brukes. Den planlagte aktiviteten 
må gjennomføres før midlene kan føres som inntekt.  
 
Tabell 12 – BOA- inntekter per fakultet 
 

 
                                                 
4 Ikke plassert inntektsbudsjett er et beløp som ved en feil ble plassert som EU-inntekt. UiBs 
målsetning er 30 mill i EU-inntekter og tabellen er korrigert i henhold til dette.  
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I tabellen over er sammenligningstall for 2008 per avdeling justert for at innbetalingen 
fra NFR i juli er ført på ulike tidspunkt. NFR- inntektene er 27,1 % høyere på samme 
tid året før. MN og MO har 2/3 av universitetets BOA- inntekter, og begge fakultetene 
har vekst i første tertial 
 
Overføringene innenfor NFR- delen av økonomien var 61,1 mill inn i 2009. I år er 
målet å redusere denne til omlag 55 mill kroner. I fjor valgte NFR å holde tilbake 
deler av innbetalingen for tredje tertial fordi overføringen ble vurdert å være for høy.  
 
Samlet viser bidrags- og oppdragsaktiviteten en solid økning ved utgangen av juli. 
 
Universitetsdirektøren merknader 
Prognosen for underskudd ved HF, MO, JUS, PS, UB og BM er redusert fra om lag 
50 mill til 40 mill kroner fra forrige økonomirapport, men dette er likevel uakseptabelt 
høyt. Universitetsstyret har vedtatt å bruke overførte midler som midlertidig dekning 
for en investering på inntil 100 mill kroner til bygningsformål. Prognosene for 
underskudd blant fakultetene, gjør at mindre av overføringen kan brukes til dette 
formålet. Det arbeides videre med dette på to måter. For det første arbeides det 
målrettet med å redusere de negative overføringene fra fakulteter og avdelinger.  
For det andre gjennomgås byggeprosjektene for eventuelt å forskyve noen av de 
kostnadene det er planlagt å bruke lånt likviditet til å dekke. Rapportering om effekter 
av begge strategiene vil bli tatt opp i forbindelse med styremøtet i oktober.  
 
Situasjonen ved de fakultetene som har budsjettavvik, er forskjellig. Både ved Det 
humanistiske fakultet og Det medisinsk- odontologiske fakultet er det utfordringer 
knyttet til økonomistyringen. Sentraladministrasjonen har bidratt for å få nødvendig 
oversikt og analyse av situasjonen ved disse fakultetene. Ved HF har det i en periode 
med store omstillinger og økende kostnader, vært manglende presisjon i egen 
økonomistyring. Ved MO er det en pågående drøfting om økonomiske forhold knyttet 
til sammenslåingen av de to tidligere fakultetene og omfanget av tilsettinger i 
stipendiatstillinger. Samtidig er det klart at både HF og MO har ansvar for egen 
situasjon, og merforbruket må hentes inn med forsvarlige planer. Fellesskapet bidrar 
likevel i noen grad for avdempe uheldige effekter. Universitetsstyret har bevilget 0,3 
mill til HF til kostnadsdekning for gjennomføring av ex- phil undervisningen, og 
universitetsledelsen har ytterligere bevilget 0,7 mill til dette formålet etter dialog med 
fakultetet. Også tildeling av flere fullfinansierte studieplasser har lettet situasjonen 
noe. MO fakultetet er bevilget 2 mill i omstillingsmidler og vil få redusert antall 
øremerkede stipendiater med 5, slik at det lettere kan finansiere og frigjøre midler til 
sitt driftsbudsjett. Det skal også nevnes at dette fakultetet fikk midler til fullt finansierte 
stipendiatstillinger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Universitetsdirektøren 
vil følge opp økonomiarbeidet med fakultetene. Ledelsen ved begge fakulteter er 
meget opptatt av situasjonen, og det er konstruktiv dialog om tiltak. 
 
Universitetsdirektøren er innstilt på å finne en løsning for den delen av overskridelsen 
av budsjettet for Universitetsbiblioteket som gjelder valutasvingninger ved kjøp av 
elektroniske tidsskrift. Dette betyr at fellesbudsjettet må dekke valutakostnader på 
mellom 3 og 4 mill i 2009, noe som likevel ikke løser utfordringene for UB på lenger 
sikt. Som kjent behandlet ikke Risa- utvalget finansiering av fellesfunksjoner. Det 
forberedes en egen gjennomgang av finansieringen av fellesaktiviteter, som UB og 
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	Antallet årsverk øker med 6,2 % (192 årsverk) sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Antall årsverk finansiert av BOA- inntekter utgjør 16,1 %. Lønnskostnadene økte 
	fra 959,4 mill til 1.083,9 mill, en vekst på 13 %.  
	Veksten i lønn består av vekst i antallet årsverk og lønnsvekst blant ansatte. Mens veksten i antall årsverk er 4 % innenfor grunnbevilgningen (hvorav noe over halvparten av veksten knyttes til økt antall stipendiater) og 19 % i BOA- økonomien, er kostnadene knyttet til de ansatte om lag 5,5 % mer i 2009 enn i 2008.  



