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1. Oppgaver og mål 
 
1.1. Hovedmål 
Universitetet i Bergen er et breddeuniversitet og har som oppgave å drive forskning, utdanning 
og formidling. Universitetet satser på grunnforskning og forskerutdanning over et bredt spekter 
av fag, samtidig som noen områder er særlig prioriterte. I Strategisk plan 2005-2010 
understrekes det som et hovedmål at forskningen skal hevde seg på internasjonalt nivå og at 
universitetet skal være ledende på utvalgte forskningsområder. Det legges spesiell vekt på å 
styrke kvaliteten i forskerutdanningen og på å tilby forskerutdanning innenfor bredden av 
universitetets fagområder. Universitetet i Bergen satser spesielt på å utvikle marin forskning og 
utviklingsforskning. 
 
Innenfor utdanning, har strategisk plan som hovedmål at Universitetet i Bergen skal utvikle 
studentenes faglige og intellektuelle modenhet og selvstendighet og gi studentene utdanning på 
høyt nivå og med de kravene samfunnet og fagmiljøene stiller til en fullverdig 
universitetsutdanning. Målet er at utdanningen skal skje innenfor normerte studieløp. 
Universitetet i Bergen vil særlig: 
- Foreta kontinuerlig vurdering av utdanningene i forhold til kvalitet, relevans og effektivitet 
- Gjennom konkrete satsinger oppmuntre til bruk av IKT som hjelpemiddel innenfor de enkelte 

utdanningstilbudene 
- Styrke institusjonens rolle i lærerutdanningen 
 
Universitetet vil videreføre utdanningstilbud innenfor hele bredden, samtidig arbeides det med 
konsolidering og vurdering av studietilbudene. Universitetet i Bergen vil: 
- Ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet 
- Bidra til åpenhet og dialog med samfunnet omkring 
- Gjennom sin utadrettede virksomhet samvirke med offentlighet, bevilgende myndigheter og 

samarbeidspartnere for å øke synliggjøringen av universitetet som forsknings-, utdannings- 
og kulturinstitusjon 

 
For samfunnskontakt og formidling er universitetets hovedmål å: 
- Formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid og bidra til innovasjon og 

verdiskaping  
- Styrke formidlingstjenestene gjennom ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
- Tilrettelegge for at studenter og ansatte kan delta i samfunnsdebatten 
 
Universitetet i Bergen har et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museum 
med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. Dette innebærer å: 
- Prioritere tverrfaglig formidling og utstillingsvirksomhet gjennom Bergen Museum. 
- Sikre samlingene og gjøre dem tilgjengelige for forskning  
 
Gjennom god personal- og økonomiforvaltning vil Universitetet i Bergen: 
- Sikre effektiv utnytting av ressursene 
- Medvirke til godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv 
- Føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som 

reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder 
- Ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med god intern kontroll og effektiv 

ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer 
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1.2. Resultatmål 2010 
Kunnskapsdepartementet presenterer overordnet målstruktur for universitetene og høyskolene i 
St. prp nr 1 (2009- 2010). Mål for 2010 med sektormål, virksomhetsmål og styringsparametre er 
beskrevet i dokumentet ”Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universitetet og 
høgskoler”. Departementet påpeker at det kan komme mindre justeringer av målstrukturen i 
institusjonenes tildelingsbrev. I det følgende omtales de resultatmålene som vurderes som de 
mest kritiske for universitetets måloppnåelse. I Universitetsstyrets møte i februar 2010 er det lagt 
opp til presentasjon og drøfting av universitets mål og resultater.  
 
Utdanning 
Våren 2009 ble det avlagt 5385 studiepoeng målt i årsenheter ved UiB. Dette var en nedgang på 
75 fra våren 2008 og knyttes til nedgang i antallet studenter. I forbindelse med samordnet 
opptak våren 2009 var det en sterk økning i antallet søkere til universitetet. Flere ble tatt opp og 
høsten 2009 er antallet registrerte studenter høyere enn våren 2009. Målet om at det skal 
oppnås 9.800 årsenheter i 2009 vurderes å være innen rekkevidde. Det er fortsatt en positiv 
utvikling i avlagte studiepoeng per student. Målet for 2008 med 43 studiepoeng per student ble 
nådd, men det er ikke sannsynlig at målet om 45 studiepoeng per student oppnås.  
 
Det forventes at universitetet får en økning i antallet registrerte studenter i 2010, dels som følge 
av tilførsel av nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2009. Samtidig ventes det økt antall 
søkere til studieplassene som følge av større ungdomskull og situasjonen i arbeidsmarkedet. 
Det er lagt ned mye arbeid i å bedre kvaliteten i studieprogrammene, og det ventes ytterligere 
økning i antallet avlagte studiepoeng per student. I tråd med dette, bør målet fortsatt være at 
hver student avlegger i snitt 45 studiepoeng per år. Med om lag 13.500 studenter, vil det samlet 
gi om lag 10.000 avlagte studiepoeng målt i årsenheter. 
 
Resultatrapporten fra våren 2009 tyder på at resultatmålene for antall kandidater innenfor 
master- og profesjonsstudiene er innenfor rekkevidde i 2009. Det vil bli foreslått samme måltall 
for 2010 som i 2009. I 2009 ble det lagt til grunn at om lag 5% av studentene har et opphold i 
utlandet og at utreisene og innreisende studenter har om lag samme omfang. Måltallet for antall 
utvekslingsstudenter ble etter dette satt til 1250. Dette er en ambisiøs målsetting og data fra 
våren 2009 tyder på at det kan bli vanskelig å nå målsettingen i 2009. Med universitetets mål for 
internasjonalisering, foreslås det likevel å opprettholde målsettingen også for 2010. Måltallene 
innenfor utdanning er oppsummert i tabell 1.1. 
 
Tabell 1.1 Resultatmål og resultater for utdanning 
  Mål Resultat Mål 

  2009 
våren 
2009 2010 

Avlagte studiepoeng/ årsenheter 9 800 5 385 10 000
Antall grader master/ profesjon 1 300 899 1 300
Antall utvekslingsstudenter 1 250 634 1 250
Antall studiepoeng per student 45 25,9 45

 
Forskning 
I 2004 ble det innført registrering av publikasjonsdata i databasen FRIDA. Etter dette har antall 
publikasjonspoeng økt hvert år. Universitetet har som mål å øke antallet fra 2008 til 2009. Det er 
vanskelig å tallfeste mål for publikasjoner, fordi antallet publikasjoner kan variere mye innenfor 
de enkelte fagmiljøene i ulike år. Det er likevel hensiktsmessig å ha som målsetting at det hvert 
år publiseres minimum like mye som gjennomsnittet blant de største universitetene, målt i 

 4



publikasjoner per tilsatt. Det tilsier en vekst på ca 6% i forhold til nivået i 2008, gitt at de andre 
universitetene ikke oppnår en enda større vekst.  
 
I tillegg til omfanget av publikasjoner som uttrykk for omfanget og kvaliteten av forskningen ved 
institusjonen, brukes omfanget av eksterne forskningsbevilgninger også som målindiaktor. Det å 
oppnå forskningsbevilgninger fra eksterne kilder, som Norges forskningsråd og EU er uttrykk for 
å ha nådd fram i konkurransen om ressurser, der forskerens og forskningens kvaliteter avgjør 
tildeling. For universitetet er forskningstildelinger fra andre kilder også svært viktige, som fra 
frivillige organisasjoner, som Kreftforeningen og ulike fond og stiftelser. Også konkurranser om 
slike ressurser gir midler og anerkjennelse for kvalitet. Det er imidlertid bare tildelinger fra EU og 
Forskningsrådet som inngår i departementets resultatbaserte finansieringsmodell.  
 
Måltall for omfang av bevilgninger fra Forskningsrådet og EU er bygd på fakultetenes forslag til 
budsjett. Nærmere omtale er gitt i kapittel 3.7. 
 
Tabell 1.2 Resultatmål forskning 
  Mål Resultat Mål 

  2009 
september 

2009 2010 
Antall publikasjoner* 1 780 1 840
Finansiering NFR (tall i 1000) 420 000 255 000 420 000
Finansiering EU** (tall i 1000) 30 000 19 900 34 400

* Målt etter antall publikasjonspoeng (ett årlig målepunkt) 
** Revidert budsjett 2009 
 
Forskerutdanning 
I strategisk plan ble det satt som mål at UiB skulle få 250 nye doktorer innen 2010. Etter at målet 
for 2008 ble nådd med god margin, ble måltallet for 2009 endret til 250 doktorgrader. Det ble 
erkjent at dette var et ambisiøst mål. Det ble også erkjent at det høye tallet med nye doktorer i 
2008 var knyttet til at dette var det siste året det var mulig å avlegge de gamle gradene, som dr. 
art og dr polit. Med den oversikten vi har i november, med 191 doktorgrader, vil målet for 2009 
vanskelig nås. Med stor innsats i fagmiljøene for å følge opp kandidatene og økt antall 
stipendiater de siste årene, bør målsettingen om 250 kandidater likevel opprettholdes i 2010.   
 
Ved utgangen av oktober 2009 var det tilsatt 455 internt finansierte stipendiatstillinger, og det 
forventes at måltallet på 464 tilsatte ved årets slutt innfris. Ansatte postdoktorstillinger var i 
samme periode 65, og målsettingen om 100 postdoktorstillinger vil ikke kunne innfris i 2009.   
 
I St. meld. nr 30 (2008-2009) slås det fast at regjeringen vil ”åpne for at et begrenset antall 
stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke faglige hensyn taler 
for det”. Ordningen omfatter inntil 5% av de øremerkede stipendiatstillingene med bevilgning fra 
KD. En konsekvens er at det settes et samlet måltall for antall rekrutteringsstillinger, men med et 
minimumsmål for antall stipendiatstillinger lik 95% av antall tildelte stillinger, tilsvarende 445 
stillinger. Det vil si at 23 stipendiatstilinger etter dette kan omgjøres til postdoktorstillinger, noe 
som vil gjøre det lettere å oppnå målsettingen om 100 postdoktorstillinger. Måltallet for internt 
finansierte postdoktorstillinger foreslås derfor oppretthold i 2010.  
 
Ved utgangen av oktober 2009 var 203 stipendiatstillinger og 127 postdoktorstillinger finansiert 
gjennom bidrags- og oppdragsvirksomheten, samlet måltall er 340. Fakultetenes opplysninger 
tyder på vekst i 2010, og basert på fakultetenes budsjettforslag settes måltallet til 404, fordelt 
med 154 postdoktorstillinger og 250 stipendiatstillinger.  
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Tabell 1.3. Resultatmål forskerutdanningen 
  Mål Resultat Mål 

  2009 
Oktober 

2009 2010 
Antall doktorgrader 250 167 250
Eksterne stipendiatstillinger 230 206 250
Eksterne postdoktorstillinger 110 127 154
Interne rekrutteringsstillinger 569 522 569
 - av dette stipendiatstillinger  464 455 445

 
Samfunnskontakt og formidling 
Universitetet i Bergen vektlegger formidling gjennom en rekke kanaler og tiltak. Universitetet har 
tatt et større ansvar for kommersialisering av forskningsresultater, særlig gjennom samarbeidet 
med selskapet Bergen Teknologioverføring A/S (BTO). BTO arbeider med kommersialisering og 
håndtering av intellektuelle rettigheter. Det er en målsetting å øke aktiviteten i BTO i 2010. I 
2009 videreutvikles universitetets nye eksternweb. Samarbeidet med Bergen Vitensenter er 
styrket. Som del av oppfølgingen av handlingsplan for universitetets forhold til omverden er det 
etablert et kontor for samfunnskontakt som følger opp tiltak relatert til handlingsplanen. 
 
Effektiv ressursforvaltning og personalforhold 
Det er et universitetets ansvar at ressursforvaltningen skjer i tråd med gjeldene regelelverk. Det 
legges opp til spesiell oppfølging av regelverk for statlige anskaffelser, økonomistyring og 
internkontroll.  
 
Universitetet i Bergen har som mål å være et foregangsuniversitet i arbeidet for likestilling og 
god kjønnsbalanse på alle nivå. Et mål er at 50% av alle vitenskapelige nytilsatte i 2010 skal 
være kvinner. I 2009 er det vedtatt et nytt lønnspolitisk dokument og arbeidet med 
rekrutteringspolitikk er påbegynt. 
 
Museum og samlinger 
Resultatmålene for museum og samlinger er knyttet til sikring og bevaring av samlingene. Det er 
et klart mål å øke standarden for bevaring og sikkering for en større del av samlingene. Samtidig 
skal en større del av samlingen gjøres tilgjengelig via digitalisering. Publikumsbesøk og utvikling 
utstillinger er en viktig del av museets virksomhet. Både omfanget av publikumsbesøk og antall 
utstillinger har økt sterkt de siste årene, men med en nedgang fra 2007 til 2008. Målsettingen for 
2009 er vekst fra 2008, men det er ikke realistisk å forvente en ytterligere vekst for 2010, med de 
ressursene som er tilgjengelige. Den omfattende ombyggings- og rehabiliteringsaktivitetene ved 
museet vil kreve reduserte utstillinger og lavere besøkstall. Resultatmålene for denne aktiviteten 
foreslås derfor videreført på samme nivå som 2009. Resultatmålene for museet vil derimot 
skjerpes når det gjelder sikring av samlinger og digitalisering. I 2010 vil blant annet sikringen av 
store deler av det naturhistoriske samlingene bedres gjennom flytting til nye magasin i 
realfagsbygget 
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2. Inntektsrammer 2010 
 
2.1. Universitetets grunnbevilgning 
I forslaget til statsbudsjett (St.prp. nr. 1) har Kunnskapsdepartementet foreslått om lag 2,33 mrd 
kroner i tilskudd til UiB i 2010. Dette er 3%, eller 68 mill., mer enn i forslaget til statsbudsjett i 
2009. Gjennom Stortingets budsjettsaldering 2008 og revidert nasjonalbudsjett sommeren 2009, 
ble universitetet tilført til sammen 24.1 mill kroner i økte basismidler. Det er sterkt beklagelig at 
disse ikke er videreført i forslaget til statsbudsjett for 2010. Kuttet i basisbevilgningen svekker 
universitetenes mulighet til å følge opp viktige strategiske forskningssatsinger. Korrigert for kuttet 
i basisbevilgningen, er budsjettveksten fra 2009 til 2010 på kroner 44 mill. kroner (2%), noe som 
er lavere enn den foreslåtte lønns- og priskompensasjonen på 3,2%. Lønns- og 
priskompensasjonen skal også dekke økningen i pensjonspremien på 0,7% (ny sats i 2010 er 
13%). 
 
En oversikt over budsjettendringene er gitt i tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1. Inntektsramme 2010 

Beløp
Bevilgning 2009 St prp. nr. 1 kapittel 271 2 264 672
Styrket basis gjennom saldering av 2008 budsjettet 16 200
5 stipendiatstillinger fra regjeringens krisepakke, januar 2009 2 000
225 nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett, halvårseffekt 7 300
Styrket basisbevilgning fra revidert nasjonalbudsjett 7 900
Sum til disposisjon 2009 2 298 072
Lønns- og priskompensasjon 72 315
Videreføring 28 stipendiatstillinger (helårseffekt) 14 373
Videreføring 7 postdoktorstillinger (helårseffekt) 3 763
Resultatmidler utdanning -1 885
Kutt i basisbevilgning -24 100
Resultatmidler forskning (RBO) -44 297
Helårseffekt studieplasser fra revidert budsjett (225) 7 956

Videreføring av opptakskapasitet høsten 2010 7 992

Regional etisk komite (REK) 64
Felles institutt for geografi, avvikles (NHH) 1 500
Bevaring og sikring ved Bergen Museum -3 000
Budsjettramme 2010 St. prp. nr 1 kapittel 271 2 332 753  
 
Forslag til budsjettdisponering innenfor de ulike områdene gis i kapittel 3. 
 
2.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  
I tillegg til universitetets grunnbevilgning, er inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert 
virksomhet en svært viktig del av universitetets samlede ressurser. Det er essensielt at 
forholdene legges best mulig til rette for at forskningsmiljøene skal være godt rustet til å 
konkurrere om og forvalte eksterne midler. Det forventes samlet om lag 650 mill i BOA- inntekter 
i 2010. Mer detaljert budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomheten gis kapittel 3.7. 
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3. Budsjettdisponering 2010 
 
Tabell 2.1. viser hva forslaget til statsbudsjett for 2010 gir av tildeling til UiB. Kuttet i 
basisbevilgning fra 2009 gir utfordringer. Det skal bemerkes at det såkalte hvileskjærskuttet i 
budsjettet for 2007, ble tilbakeført i 2008, først med halvårsvirkning i forbindelse med revidert 
budsjett sommeren 2008 og med helårs effekt i forslaget til budsjett for 2009. Denne styrkingen 
ble brukt selektivt i andre halvår i 2008, med satsing på utstyr, på studenttiltak og på juridisk 
forskning. I 2009 ble midlene brukt til finansiering av strategiske satsinger og til styrking av 
rammen til Det juridiske og Det medisinsk- odontologiske fakultet. 
 
Da det ved salderingen av budsjettet for 2009 og i forbindelse med revidert budsjett ble gitt til 
sammen 24,1 mill kroner i økte basismidler, ble disse fordelt med spesielle prioriteringer for øye. 
Den økte basisbevilgningen ble fordelt til fakultetene fordi det ble lagt vekt på at midlene skulle 
benyttes til å heve kvaliteten i undervisningstilbudet. Kvalitet i studieprogrammene er en høyt 
prioritert oppgave. Tildelingen av 7.9 mill kroner i basismidler i revidert budsjett ble fordelt til de 
fakultetene som fikk tildelt studieplasser, slik at studieplassene ble fullfinansiert fra starten av.  
 
Samlet representerer kuttet i basismidler og reduksjon i resultatmidler i tildelingen fra 
Kunnskapsdepartementet en betydelig utfordring for universitetet og arbeidet med å utforme en 
budsjettfordeling som legger til rette for en utvikling som sikrer at universitetet kan møte nye 
utfordringer innenfor utdanning, forskning og formidling. At de nye studieplassene ikke er 
fullfinansiert gir et ytterligere press i dette arbeidet.  
 
I dette forslaget til budsjettfordeling, foreslås det likevel at ekstrabevilgningene til fakultetenes 
basisbevilgninger videreføres på samme nivå som i 2009, til tross for kutt fra departementets 
side. Tildelingene i 2009 var godt gjennomtenkte og uttrykk for viktige prioriteringer, og det er 
ikke ønskelig å reversere disse vurderingene. Videre foreslås at lønns- og priskompensasjonen 
på 3,2%, fordeles uavkortet til fakulteter og enheter. Dette er to viktige premisser i forslaget.  
 
Disse premissene gjør at det kreves en inndekning på om lag 100 mill kroner for at budsjettet 
skal balansere. Hovedstrategien i budsjettforslaget er å foreslå noen tydelige kostnadskutt, å 
øke noen inntekter for å dekke utgifter knyttet til eksternt finansiert virksomhet og å utsette noen 
investeringer. Bak forslagene ligger et sterkt ønske om å skjerme universitetets grunnenheter 
innenfor undervisning og forskning. Det vurderes likevel som nødvendig å foreslå et begrenset 
rammekutt for å kunne legge fram et budsjettforslag i balanse for 2010. Rammekuttet er på om 
lag 0,4%. Det juridiske fakultet og Universitetsbiblioteket foreslås skjermet for dette kuttet. 
 
I det følgende gis en oversikt over forslaget til fordeling 2010 basert på disse premissene. I 
framstillingen er det endringer i poster fra 2009- budsjettet som i hovedsak kommenteres. 
Budsjettarbeidet har foregående år som utgangspunkt for vurderinger. Det gjelder i forslaget til 
budsjett fra KD, og det gjelder for den interne budsjettfordelingen ved universitetet. Det er 
endringer fra foregående år som gir utfordringer og muligheter. Dette gjør at det kan bli mer 
oppmerksomhet om store og små endringer enn om de ressursene som ligger inne i rammene. 
Dette var noe av grunnlaget og begrunnelsen for at universitetets budsjettmodell ble vurdert, 
diskutert og foreslått endret av Risa- utvalget i 2008.  
 
I fortsettelsen er fire typer av budsjettposter som kommenteres. For det første er det endringer i 
felles budsjettposter for strategiske forskningstiltak og undervisningstiltak, samt endringer i 
andre felles tiltak. For det andre belyses og inntas budsjettet for investeringer i drøftingen, og for 
det tredje løftes konsekvenser av økte utgifter til husleie og driftsutgifter. For det fjerde løftes 
inntekter fra grunnbevilgningen og bevilgnings- og oppdragsvirksomheten fram.   
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I kapittel 4 oppsummeres forslaget for hvert fakultet og enhet. Fjorårets ramme er utgangspunkt 
og de endringene som følger i noen av postene kommenteres, både tillegg og reduksjoner. 
Endringer i budsjettet for administrasjonen, med kutt på 10 mill kroner kommenteres spesielt.   
 
3.1. Forskningssatsinger 
Resultatmidler forskning (RBO) 
For 2010 utgjør universitetets inntekter gjennom den resultatbaserte omfordelingen mellom 
universitetene og høyskolene om lag 208 mill kroner, dette er vel 44 mill kroner mindre enn i 
2008- budsjettet. For budsjettfordelingen for 2010 representerer reduksjonen en utfordring, men 
det aller meste av inntektene ligger inne i rammene til fakultetene.  
 
Ved vårt universitet videreføres de resultatbaserte endringene i liten grad til fakulteter og 
enheter i dagens modell. I dagens modell tildeles fakultetene en sum på 0.2 mill kroner  til 
fakultetene per doktorgrad, og en mindre sum per publikasjonspoeng.  
 
Nær halvparten av reduksjonen i RBO- midler i 2010, kan knyttes til nedgang i regnskapsførte 
midler fra EU prosjekter i 2008. Dette er grundig kommentert og diskutert tidligere. Til tross for at 
det har vært en tydelig økning i antall disputaser og publikasjoner, ble universitetets relative 
andel sammenlignet med alle universitetene redusert i 2008. Vår andel av de nasjonale RBO- 
inntektene sank fra 18% i 2007 til 15% i 2010.  
 
Tabell 3.1 gi oversikt over endringer i RBO- modellen for de ulike indikatorene fra 2009 til 2010. 
 
Tabell 3.1. Endring i RBO- uttelling 2009- 2010 for UiB 

2009 2010 Endring
Doktorgrad 82 020 78 333 -3 688
Publikasjon 66 697 63 251 -3 446
EU- midler 46 151 24 311 -21 840
NFR- midler 57 695 42 393 -15 303
SUM 252 563 208 287 -44 277  
 
Utviklingen i 2009 er positiv, og det gjør at det forventes en betydelig vekst i RBO inntekter i 
2011 budsjettet.  
 
I flere styremøter, og som oppfølging av innstillingen fra Risautvalget sist i diskusjonen av sak 
94/09 ble det drøftet å gjøre endringer i universitetets resultatmodell for forskning. Det er bred 
enighet om at det er riktig i endre universitetets modell for at mer av gevinstene ved det 
resultatbaserte opplegget skal komme fagmiljøene til gode. Det er så langt ikke fremmet noe 
konkret forslag om hvilken type endring det ville være riktigst å foreslå. Det er tatt til orde for å 
bruke 2009 som et referanseår for en ny modell. Det vil bli utarbeidet et forslag som skal erstatte 
universitetets eksisterende resultatmodell, med sterkere videreføring av departementets RBO 
modell. Det foreslås at en ny modell etableres med utgangsposisjon i 2010 fordelingen (basert 
på aktivitetsdata for 2008). Det gjør at modellen vil gi omfordelingseffekter fra 2011 budsjettet.  
 
I tabell 3.2 presenteres forslag til ny fordeling av midler som finnes i ulike sentrale avsetninger til 
strategiske forskningsformål. I denne avsetningen foreslås det et kutt på om lag 4 mill kroner. De 
ulike postene inneholder i ulik grad samlebeløp for flere tiltak, forholdet mellom disse tiltakene 
kommenteres i hovedsak ikke i det videre, men det vil bli gjort noen omfordelinger innenfor 
postene.  
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Tabell 3.2. Sentrale avsetninger til Forskningssatsinger 2010 
Forskningsstrategi 2009 2010 Endring 
Realfag og medisin 
FUGE/ PROBE 3 100 3 100 0
Marin forskning 2 000 0 -2 000
Senter for geobiologi 4 000 4 000 0
Nanoforskning 1 633 1 633 0
Tranlasjonell forskning 1 307 0 -1 307
Stimuleringsmidler 
Internasjonalisering 3 244 4 000 756
Bidrag EU- prosjekt 4 311 6 000 679
SFF- finalister 4 000 -4 000
Samarbeidsavtaler 6 290 5 500 -790
Kommersialisering av forskning 4 900 5 400 500
Egenandeler småforsk 4 200 0 -4 200
Forskerinitierte prosjekter 5 500 7 000 2 500
Kontor for samfunnskontakt  600 2 600 2 000
Utviklingsforskning 1 500 3 000 1 500
Andre tiltak 4 964 6 015 1 051
Sum 51 549 48 238 -3 311

 
 
Realfag og medisin 
Videreføringen av FUGE I til nye prosjekter i FUGE 2 krever egenandeler fra institusjonene både 
i form av driftsmidler, rekrutteringsstillinger og utstyr. Det kreves en avsetning på 3,1 mill kroner 
til driftsmidler i 2010. Den marine forskningen er betydelig styrket de siste årene gjennom 
opptrappingsplanen for SARS, Bjerknessenteret, SFF- satsingene og ulike FUGE prosjekter. I 
2010 styrkes den marine forskningen i første rekke gjennom ressurser til bygg, infrastruktur og 
vitenskapelig utstyr. Avsetningen i denne posten til marin forskning var i 2009 knyttet til en 
særskilt støtte til universitetets forskningsfartøy og foreslås ikke videreført i 2010. Universitetets 
egenandeler til Senter for geobiologi videreføres med 4 mill. kroner. Innenfor området 
nanoteknologi foreslås en videreføring av aktiviteten fra 2009, mens avsetningen til 
translasjonell medisinsk forskning foreslås kuttet.  
 
Fellestiltak  
Internasjonalt samarbeid er integrert del av universitetets virksomhet. Det meste av arbeidet 
foregår i fagmiljøene, og utgiftene inngår i all hovedsak i fakultetsbudsjettene. I tillegg forvalter 
Forskningsavdelingen flere poster (som midler til  WUN- samarbeidet) og Utdanningsavdelingen 
midler i internasjonaliseringsarbeidet (som til utveksling, språkkurs og studiesentre i utlandet). 
Posten for internasjonaliseringsarbeidet foreslås noe økt. Handlingsplan for internasjonalisering 
skal vurderes og fornyes i 2010, det foreslås at posten for internasjonalisering økes til 4 mill 
kroner, med forutsetning om at ressursene innenfor posten kan omprioriteres etter vurdering.  
 
Det er viktig å styrke de faglige relasjonene til andre forskningsinstitusjoner i Bergen. Det 
økonomiske omfanget av avtalene reduseres noe i 2010. Innenfor denne posten foreslås det 
midler til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Nasjonalt institutt for ernærings- og 
sjømatforskning (NIFES), Rokkansenteret, Bergen Vitensenteret, CMR, Bergen marine 
forskningsklynge, samt nettverkssamarbeidet mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i 
Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Volda. Her 
inngår også midler til samarbeidsavtale med CMI, jf nedenfor. 
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EUs 7. rammeprogram krever at institusjonene bidrar med egenandeler som svarer til 25% av 
prosjektkostnadene. Derfor foreslås det avsettes midler til finansiering i tilknytning til EU-
prosjektene. Det foreslås at egenandeler tilsvarende 12,5% av samlet prosjektkostnad fordeles 
fra sentrale avsetninger. Avsetningen foreslås økt som følge av at forskere ved universitetet har 
nådd opp i konkurransen om av flere EU- prosjekter, både innenfor det 7. rammeprogrammet og 
fra det europeiske grunnforskningsrådet (ERC).  
 
Det er utviklet et støtteapparat for å legge forholdene til rette for kommersialisering av resultater 
fra forskning ved UiB. Bergen teknologioverføring (BTO AS) eies av UiB, sammen med Helse 
Bergen og Havforskningsinstituttet. BTO har svært gode resultater. BTO finansieres på ulike 
måter, viktigst er Forskningsrådets Forny- program, dette programmet er i en overgangsperiode 
og det er usikkert hvordan finansieringen og organiseringen av denne typen virksomhet vil bli i 
landet framover. UiB samarbeider med de andre store universitetene om dette temaet, i en 
periode med usikkerhet om statlig finansiering, foreslås avsetningen noe økt i 2009. 
 
Forskningsrådets midlertidige ordning for finansiering av små driftsmidler er avsluttet. Posten for 
støtte til frie forskerprosjekter foreslås økt, og det vurderes om det er hensiktsmessig å gjøre 
noen endringer i ordningens innretning, for å bidra til å sikre den frie, forskerinitierte forskningen.  
 
I sak 85/09 drøftet Universitetsstyret Handlingsplan for universitetets forhold til omverden. For å 
realisere handlingsplanen er etablert et eget kontor for samfunnskontakt, i første omgang som et 
prosjekt. Det foreslås å sette av 2,6 mill kroner til formålet i 2010. 
 
Utviklingsrelatert forskning har faglige tyngdepunkt i helsefagene, samfunnsfagene og 
naturvitenskapene. Høsten 2009 flyttet CMI til det nye JUS II-bygget på Dragefjellet. Det vil 
styrke samarbeidet ytterligere, blant annet gjennom samarbeid om et felles ressurssenter. Blant 
annet som følge av dette, foreslås posten økt.  
 
Samlet i posten inngår en rekke midlertidige prosjektposter, som universitetets satsing på 
vitenskapshistorie og ny utgivelse av Holbergs samlede verker, jf. styresak 15/08. I tillegg er det 
satt av midler til et digitaliseringsprosjekt ved UB og omstillingsmidler til Infomedia.  
 
Postene i tabell 3.2 er driftsmidler. I tillegg foreslås forskningssatsingene styrket med tilførsel av 
rekrutteringsstillinger, jf. kapittel 3.2 og ved avsetninger til vitenskapelig utstyr, jf. kapittel 3.3.  
 
3.2. Fordeling av stipendiat- og postdoktor stillinger 
Samlet inneholder budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet for universitetet for 2010 om 
lag 390 mill kroner til det som i forslaget benevnes forskningsstrategi. Universitetets måltall for 
stipendiatstillinger ligger inne i dette beløpet. I budsjettet for 2010 er det lagt til midler til 
helårseffekt for til sammen 29 stipendiatstillinger (23 fra statsbudsjettet for 2009 og 5 fra 
Regjeringens krisepakke). Disse ble fordelt i 2009. Det samme gjelder de 7 postdoktorstillingene 
som var del av statsbudsjettet for 2009. Som kjent ble disse tildelt fakultetene med helårs 
virkning i 2009, ved at det ble brukt egne midler for å kunne tilsette postdoktorer med det 
samme. Nå er alle disse stillingene er videreført med helårseffekt, og de er videreført innenfor 
fakultetenes rammer. 
 
I Forskningsmeldingen, St. meld. nr 30 (2008-2009) slås det fast at regjeringen vil ”åpne for at et 
begrenset antall stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke 
faglige hensyn taler for det”.  
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I brev fra Kunnskapsdepartementet er dette konkretisert og fakultetene har meldt om ønsker for 
hvor mange stipendiatstillinger de ønsker å omgjøre til postdoktorstillinger. Ordningen omfatter 
inntil 5% av de øremerkede stipendiatstillingene med bevilgning fra KD. Dette innebærer at 23 
av våre stipendiatstillinger, kan omgjøres. Fakultetene har uttrykt ønsker om å omgjøre langt 
flere stillinger, og etter en samlet vurdering foreslås følgende fordeling til fakultetene:   
 

Det humanistiske fakultet      2 
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet      9 
Det medisinsk- odontologiske fakultet       6 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet     3 
Det juridiske fakultet       1 
Det psykologiske fakultet      2 
SUM       23 

 
Omgjøringen foretas innenfor fakultetenes rammer. 
 
I årene 2005- 2006 var antall tilsatte stipendiatstillinger under departementets måltall. I tråd med 
departementets retningslinjer pliktet universitetet nytte denne innsparingen av stipendiatmidler til 
nye midlertidige stipendiatløp. Med virkning fra andre halvår 2007 ble det tildelt 10 stipendiatløp 
på 3 år. I budsjettforslaget for 2010 er det korrigert for dette og det er lagt til grunn at disse 
stillingene utgår etter første halvår 2010. Fakultetenes budsjetter justeres i henhold til dette. 
Etter samme ordning ble det for tildelt 3 stillinger i budsjettet for 2008. Disse avsluttes etter 
første halvår 2011. 
 
I 2009 har det vært noe forsinkelse i tilsetting i stipendiatstillinger, det gjør at stillingene ikke har 
vært fullt utnyttet. For å kunne satse noe på rekruttering, selv i et år hvor det ikke er foreslått nye 
rekrutteringsstillinger i statsbudsjettet, foreslås det at de oppsparte midlene benyttes til å 
finansiere nye midlertidige rekrutteringsstillinger etter opplegget fra 2007 og 2008. I budsjettet 
for 2008 ble det bevilget midler til 6 to årige postdoktorstillinger, disse er nå ferdige. 
 
Ordningen med omdisponering av midler mellom stipendiat- og postdoktorstillinger gjør at 
midlene nå kan benyttes til postdoktorstillinger. Dette er høyest prioritert ved fakultetene. 
Konkret foreslås det tildelt en ny postdoktorstilling til Det humanistiske, Det 
samfunnsvitenskapelige, Det juridiske og Det psykologiske fakultet og to postdoktorstillinger til 
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk- odontologiske fakultet. Alle 
foreslås tildelt for tre år. Det tas forbehold om at noen av stillingene etter en samlet vurdering 
kan bli øremerket til satsingsområder. 
 

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet   2 
Det medisinsk- odontologiske fakultet   2 
Det juridiske fakultet     1 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet   1 
Det psykologiske fakultet    1 
Det humanistiske fakultet    1 

 
Fra budsjettfordelingen 2008 ble nye stipendiatstillinger fordelt som 4 årige midlertidige stillinger 
til fakultetene, med denne ordningen vil stillingene fordelt i 2008 kunne omfordeles i 2012.  
 
Nye stipendiatstillinger ble i 2009 gitt med ny og forbedret sats på 0,8 mill kroner, denne er nå 
justert til 0.825 mill kr. I følge KD er: ”Auken i satsen er ikkje personlege midlar til rekrutten, men 
skal nyttast av institusjonane og fagmiljøa til beste for forskarutdanninga. Forskarskolar er eit 
viktig verkemiddel.” I tråd med dette, og etter anbefaling fra Forskningsutvalget, ble de nye 
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stipendiatstillingene som kom i 2009- budsjettet fordelt etter gamle satser, justert for lønns- og 
priskompensasjon. Internt er satsen per rekrutteringsstilling differensiert etter fagmiljø, med 
høyere sats for kostnadskrevende fag. Differansen mellom ny og gammel sats ble i 2009 
benyttet til en generell støtte på kroner 150.000 til forskerskoler, i tråd med innspill fra 
universitetets forskningsutvalg. Det foreslås at støtten til forskerskolene videreføres i 2010. 
 
3.3. Vitenskapelig utstyr  
I budsjettet for 2010 foreslås en avsetning på 24,8 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene 
fordeles som årlige investeringstilskudd. Forslag til fordeling er gitt i tabell 3.3.  
 
Tabell 3.3. Vitenskapelig utstyr (tall i tusen) 
Vitenskapelig utstyr 2009 2010
Utstyr MN 10 000 8 500
Utstyr MO 10 000 8 500
OD- klinikken 2 500 0
HF- Grieg akademiet 1 500 1 000
IKT Tungregning 3 000 3 000
AV- prosjektet 2 000 2 500
Cern 0 500
Forskningssenter OD 800 800

SUM 29 800 24 800
 
I 2010 foreslås en reduksjon på 5 mill. kroner knyttet til kjøp av vitenskapelig utstyr. Forsinkelser 
av bruk av tidligere bevilgede midler til utstyr gjør at det vurderes som forsvarlig å foreta et slikt 
midlertidig kutt i 2009. Midler til vitenskapelig utstyr foreslås i hovedsak fordelt til de utstyrstunge 
fakultetene, til MO og MN. På dette grunnlaget foreslås det satt av 8,5. mill kroner til utstyr ved 
disse fakultetene. Avsetningen til MO skal også dekke utstyrsmidler i Laboratorieblokken på 2 
mill. kroner. Det forutsettes at fakultetene prioriterer utstyr i sine bygg. I tillegg til avsetningene 
ovenfor forventes det at fakulteter og institutter bidrar med egne midler til utstyrsinvesteringer i 
nybyggene. Det humanistiske fakultet har prioritert utstyrsmidler til Grieg- akademiet til utskifting 
av instrumentparken. Det foreslås en avsetning på 1 mill. kroner til tiltaket. Til sammen vil det da 
i perioden 2008- 2010 være brukt 7 mill kroner til musikkutstyr. Til oppgradering og samordning 
av AV- utstyr i universitetets undervisningsrom (AV- prosjektet) foreslås en avsetning på 2,5 mill 
kroner i 2010. Det settes av 0,5 mill kroner for å dekke universitetets forplikteelser til et stort 
prosjekt ved CERN.  
 
I tillegg til avsetningene i universitetets grunnbudsjett,er det øremerket 142 mill kroner til 
forskningsinfrastruktur innenfor Forskningsrådets budsjetter. Midlene fordeles etter konkurranse 
og universitetets miljøer ventes å kunne hente ut en vesentlig andel av disse midlene. Flere nye 
tildelinger er gitt i 2009 og flere er inne i finaleomganger i tildelingskonkurranser.  
 
3.4. Utdanningstiltak 
Bruk av resultatmidler 
I finansieringsmodellen fra KD utgjør utdanningskomponenten om lag 520 mill av bevilgningen 
på vel 2,3 mill kroner. Denne komponenten er en kombinasjon av midler knyttet til et definert 
antall studieplasser og avlagte studiepoeng. Også for utdanningskomponenten er det endringen 
i resultatnivået fra foregående år som gir endringer i tildelingen I motsetning til for forskning, er 
utdanningskomponenten uten ramme, den er som et taksameter.  
 
Fordi det ble avlagt færre studiepoeng i 2008 enn i 2007, får universitetet noe mindre 
resultatmidler i budsjettet for 2010 enn i 2009, samlet er de reduserte inntektene om lag 1.9 mill 
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kroner, men det er betydelige forskjeller mellom fakultetene, noen har klart redusert antall 
studiepoeng, andre økte. I den eksisterende finansieringsmodellen fordeles 50% av endringen i 
midler fra utdanningskomponenten til fakultetene og 50% benyttes til felles satsinger innenfor 
utdanningsfeltet. Grunnlaget for endringene er endringene i fakultetenes samlede studiepoeng.  
 
Etter drøftinger i Universitetsstyret, sist i oktober, (jf sak 94/09), fremmes nå forslag om å innføre 
en ny fordeling av resultatmidler knyttet til utdanning. Forslaget tar sikte på gradvis å endre 
fordelingen av resultatmidlene, slik at en større del av resultatet fordeles til fakultetene. I første 
omgang foreslås det å endre fordelingen til 65% til fakultetene, fra neste år foreslås det at 
fordelingen blir 75%. Det er den fordelingen som ble foreslått av Risautvalget, med 75% til 
fakultetene og 25% til fellestiltak. Formålet med endringen er å få en tydeligere sammenheng 
mellom aktiviteten ved fakultetene og resultatuttellingen. Dette vil samtidig gjøre fakultetene mer 
risikoutsatte for mulige inntektsvingninger som følge av endringer i avlagte studiepoeng. Tabell 
3.4 gir en oversikt over effekter av de ulike modellalternativene for 2010.  
 
Tabell 3.4. Fordeling av resultatmidler 2010 etter ulike modellalternativ  
Studie-
poeng 50/50 65/35 75/25
HF -3 322 -4 371 -5 071
MN -1 026 -1 289 -1 464
MED/OD 8 564 11 097 12 785
Farmasi 1 560 2 029 2 341
SV -4 435 -5 705 -6 552
JUS -1 512 -2 010 -2 342
PS -632 -800 -912
Andre -118 -154 -177
Sum fakultetene -919 -1 203 -1 392
Felles avsetning -945 -662 -473
TOTALT -1 865 -1 865 -1 865

Modellalternativ

 
 
I flere sammenhenger er det drøftet fordeler og ulemper ved en gradvis endring, det samme er 
fordeler og ulemper ved bruk av ulike år som referansepunkt. Alle år er på noen måter spesielle. 
Etter en samlet vurdering foreslås det å velge alternativet med 65% til fakultetsfordeling og 35% 
til fellestiltak, med videre endring i 2011. De utslagene dette forslaget får for de ulike fakultetene 
er sett i sammenheng med de andre endringene i budsjettet for fakultetene. Dette kommenteres 
nærmere i omtalen av budsjettet for hvert av fakultetene. 
 
Finansiering av felles tiltak 
Finansiering av universitetets utdanningsvirksomhet er i hovedsak lagt inn i fakultetenes og 
avdelingenes budsjettrammer, mens en mindre andel er øremerket ulike felles tiltak eller til 
midlertidige strategiske tiltak. For 2009 foreslås en videreføring av fellesavsetningene, med noen 
reduksjoner, men med avsetninger som vist i tabell 3.5: 
 
Avsetningen til førstesemesterstudiet er vesentlig styrket de siste årene og utgjør nå ved 9,6 mill 
kroner, i tillegg 6 mill. kroner innenfor HF- fakultetets ramme. For 2010 foreslås det å videreføre 
avsetningen på samme nivå som i 2009.  
 
Kostnader ved evalueringer og mindre omfangsrike eksamener dekkes innenfor fakultetenes 
rammer, mens kostnader ved avsluttende eksamener (som eksamenslokaler og vakter) er 
finansiert som felles avsetning. Utgiftene for 2010 forventes å bli noe lavere enn i 2009. Til 
videreutvikling av studentportalen Mi side settes det av 0,7 mill. kroner.  
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Tabell 3.5 Sentrale avsetninger innenfor utdanning (tall i 1000) 
Tiltak Budsjett Budsjett Endring 
  2009 2010   
Førstesemesterstudiet 9 321 9 619 298
Eksamensvakter 5 329 5 000 -329
Prosjekt læringsstøtte 738 762 24
Lektorutdanningen 36 0 -36
Lektorutdanning, praksisplasser 1 000 2 000 1 000
Frafallsprosjekt 300 0 -300
UniPed 500 0 -500
Kvalitetsutvikling 1 369 1 413 44
Norsk for utenlandske studenter 6 390 6 594 204
Strategipost  1 000 1 000 0
Farmasi 3 231 2 400 -831
Sum UiB felles 29 214 28 788 -426

 
Lektorutdanningen ved UiB er styrket betydelig de siste årene med nye vitenskapelige stillinger 
til Det psykologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt med et driftstilskudd. Midlene 
for tiltakene er innarbeidet i fakultetenes rammer. I 2009 er det forhandlet nye avtaler med 
Hordaland fylkeskommune om praksisplasser for lektorutdanningen. Avsetning til praksisplasser 
øker med de nye studieplassene i revidert budsjett 2009. I tillegg til avsetningen i tabell 3,5 er 
det 3,4 mill. kroner innenfor budsjettrammen til Det psykologiske fakultet til samme formål.  
 
Utdanningsutvalgets har bevilget incentivmidler på til sammen 1,3 mill. kroner til fakultetenes 
arbeid med kvalitetsutvikling i studieprogrammene. Midlene benyttes til igangsetting av tiltak. 
Strategiposten for utdanning skal dekke midlertidige forpliktelser som Alumnus prosjektet. I 
tillegg foreslås det gjennomført e undersøkelse for å kartlegge arbeidslivets behov for 
kompetanse i tiden framover. Til sammen settes det av 1 mill. kroner til disse tiltakene i 2010. 
 
I 2008 ble samarbeidsavtalen med University of East Anglia om undervisning i emnet galenisk 
farmasi forlenget fram til 2012. Den nye avtalen, i kombinasjon med gunstigere valutakurs, tilsier 
at avsetningen kan reduseres med kroner 800.000.  
 
Fra 2009 er midlene som er satt av til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte 
flyttet fra universitetets felles avsetninger. Midler til undervisning for studenter utgjør 6,3 mill 
kroner og foreslås videreført på samme nivå for 2010.  
 
Studierettede tiltak 
Forslag til fordeling til studierettede tiltak er oppsummert i tabell 3.6.  
 
Tabell 3.6. Studentrettede formål 
 
Studentrettede formål 2009 2010 Endring 
Mottak nye studenter 1 060 1 060 0
Studentrekruttering/markedsføring 3 448 3 058 -390
Utdanningsbyen Bergen 724 747 23
Utredningstjeneste; lese- og skrivevansker 141 145 5
Sum 5 356 4 994 -362

 

 15



Avsetningen til studentrekruttering foreslås redusert med 0,4 mill i 2010. Utover dette foreslås 
ingen endringer i avsetningene til studentrettede formål. 
 
Etter- og videreutdanning 
Midler til etter- og videreutdanning inngår i fakultetenes rammer. En egen budsjettpost viser  
tilskuddet til Senter for etter og videreutdanning, SEVU. Tabell 3.7. viser avsetningen: 
 
Tabell 3.7. Etter og videreutdanning 
 
Etter- og videreutdanningsmidler (1000kr) 2009 2010 Endring 
Forskning- og utdanning (SEVU) 625 0 -625 
SEVU- driftstilskudd (etter- og videreutd.) 3 458 3 000 -458 
Fjernundervisning 1 203 1 241 38 
Sum 5 286 4 242 -1 064 

 
I 2010 foreslås det å redusere det generelle driftsgrunnlaget for SEVU. Samtidig fjernes det 
særskilte aktivitetstilskuddet til enheten. Det arbeides nå med en systematisk og helhetlig 
gjennomgang av universitetets virksomhet innenfor etter- og videreutdanning (jf styresak 87/09). 
Planen er å klargjøre en hensiktsmessig organisering, finansiering og kompetansebehov for 
arbeidet. Det tas sikte på at Universitetsstyret skal behandle denne saken i løpet av våren 2010.  
 
3.5 Sentraladministrative tjenester og felles tiltak 
Administrasjon 
I 2009- budsjettet var det satt av 180 mill i tilskudd kroner til universitetets sentraladministrasjon. 
Sentraladministrasjonens fag- og stabsavdelinger utfører driftsfunksjoner og utredningsarbeid. 
Dette omfatter studieadministrasjon, forskningsadministrative tjenester, formidling, 
personalfunksjon, HMS, økonomiforvaltning, eiendomsforvaltning og IT- tjenester.  
 
Virksomheten innenfor de sentraladministrative tjenestene finansieres i tillegg til den nevnte 
budsjettposen også gjennom interne inntekter og av inntekter ved salg av tjenester til andre 
juridiske enheter. Intern- og eksternleien for lokaler er det største inntektsposten. Denne posten 
er i hovedsak basert på husleietilskudd gjennom rammen til fakulteter og enheter.  
 
Tabell 3.8.Finansiering av sentraladministrasjonen i 2009 og 2010 
Administrasjonen (mill kroner) 2009 2010
Rammetilskudd 180 183
Spesielt kutt   -10
Administrative inntekter (dekningsbidrag) 25 27*
Andre interne og eksterne inntekter 33 36*
Sum administrasjon, ekskl. arealformål 238 236
Husleieinntekter 326 336
Kutt i rammedel av investeringsbudsjettet 0 -15
Inntekter ved salg av hus 0 30
Økt husleietilskudd 0 30
Sum arealformål 326 381
Totalt 564 617

* inntektsanslag vil bli revurdert sammen med avdelingene 
 
I forslaget til budsjettfordeling 2010 ønskes størst mulig skjerming av universitetets grunnenheter 
innenfor undervisning og forskning. Blant innsparingstiltakene foreslås det derfor et kutt i 
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budsjettet for de administrative avdelingene på 10 mill. kroner. Det legges opp til at 
universitetsdirektøren foretar en detaljert fordeling av kuttet for enhetene.  
 
Arealkostnadene øker med 30 mill i 2010 i innleie- og driftskostnader ved de nye byggene. 
Samtidig er det er stort behov for å øke bruk av midler til investerings- og vedlikeholdsformål. I 
budsjettet for 2010 legges det opp til å finansiere 30 mill i varig økte kostnader ved de nye 
byggene gjennom økt husleie for alle deler av universitetet, det er samtidig slik at MN og MO- 
fakultetene får ekstra økte utgifter, med om lag 3 mill kroner hver (se under).  
 
Innenfor investeringsbudsjettet legges det opp til at grunnrammen dekker 15 mill mindre av 
investeringen, samtidig som det forutsettes inntekter på 30 mill fra salg av hus. I sum gir dette en 
ramme for investeringer på 80 mill kroner i 2010.  
 
Tverrfakultære sentre 
Senter for vitenskapsteori og Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) er tverrfakultære 
sentre som administrereres av Det humanistiske fakultet. I tillegg bidrar andre fakulteter med 
stillinger ved sentrene. For å tydeliggjøre sentrenes rolle foreslås det å foreta en øremerking av 
bevilgningen til sentrene innenfor rammen til Det humanistiske fakultet. Det skal gjøres ved 
tilsvarende rammejusteringer ved de involverte fakulteter og innarbeides i fakultetenes 
tildelingsbrev. Fra 2010 foreslås styrking ved Senter for vitenskapsteori på 0.7 mill kroner i 
rammen og 300.000 kroner til utarbeidelse av studieemner med utspring i dannelsesutvalgets 
arbeid. I tillegg foreslås en generell styrking av driftsbudsjettet ved SKOK på kroner 200.000 
 
Felles tiltak 
Til oppfølging av ulike felles formål foreslås en avsetning på 169,4 mill. kroner inkludert lønns- 
og priskompensasjon, en økning på vel 7 mill kroner i forhold til 2009. Som følge av tekniske 
endringer i husleieordningen er husleietilskuddet økt med 8,2 mill kroner, mens avsetningen til 
ennå ufordelte studieplasser utgjør 4,2 mill. kroner. For øvrig er avsetningen til diverse felles 
formål redusert med 10,6. mill. kroner, jf tabell 3.10. 
 
Innenfor avsetningen til felles formål ligger utgifter til felles bygningsdrift og investeringer. 
Investeringer og bygningsdrift vil i 2010 koste om lag 351 mill. kroner. Beløpet finansieres 
gjennom den interne husleieordningen. Avsetningen på 169.4 mill. kroner i 2010 inkluderer 
fristasjonsytelser (blant annet Studentskipnaden) og husleiekostnader knyttet til ulike felles 
formål. Det vil bli tatt initiativ for å redusere kostnader innenfor fristasjonsordningen. 
 
I tillegg ligger utgifter til administrasjon av universitetets studiesentre og administrasjon av ulike 
felles formål i denne avsetningen. En oversikt over universitetets forpliktelser knyttet til 
studiesentre er gitt i tabell 3.9. 
 
Tabell 3.9. Studiesentre (tall i tusen) 
  2009 2010 Endring 
Det norske institutt i Athen 579 638 59
Universitetssenteret i St. Petersburg 570 808 238
Universitetssenteret i Paris 397 409 13
Studiesentre England/Tyskland 8 271 8 535 265
Sum studiesentre 9 816 10 390 574

 
Sentrene i utlandet inngår i universitetets generelle internasjonaliseringsarbeid, jf. kapittel 3.1. 
Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er alle samarbeidstiltak med universitetene i Oslo 
Trondheim og Tromsø. Fra 2003 har Universitetet i Bergen hatt det nasjonale 
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forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. I 2010 øker tilskuddet til senteret 
St. Petersburg som følge av tidligere avtaler om kompensasjon til senterleder. Utover dette 
foreslås ingen øvrige økninger. Det vil bli vurdert om kostnadene til avtalene om studiesentrene 
kan reduseres. 
 
Andre felles formål 
Posten ”andre fellesformål” foreslås å omfatte totalt om lag 73,5 mill. kroner i 2010. En oversikt 
over de formålene som skal dekkes av totalsummen, er gitt i tabell 3.10. 
 
Tabell 3.10 Andre felles formål 
  2009 2010 Endring 
Driftstilskudd til diverse institusjoner 
m.v. 9 247 8 882 -366
Tillitsvalgte 5 524 5 239 -284
Personalpolitiske tiltak 22 896 18 227 -4 669
Nettverkstjenester 19 794 16 075 -3 719
Diverse formål 24 709 25 086 377
Sum totalt 82 171 73 509 -8 661

 
Driftstilskudd til diverse institusjoner mv. 
Fristasjonsavtalen med Studentskipnaden er reforhandlet, og det er justert som følge av at 
Karrieresenteret nå inngår i avtalen. Felles kontingenter som tidligere lå i denne posten er flyttet 
til andre formål, slik at alle kontingenter og felleskostnader er samlet i samme post. I sum gir 
dette en avsetning på om lag samme nivå som i 2009.  
 
Tillitsvalgte mv. 
I posten er det en samlet avsetning til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte, 
driftstilskudd til styret og driftstilskudd til studentdemokratiet. Utover en generell kompensasjon 
for lønns- og prisvekst, og noen tekniske endringer, er det ikke foreslått endringer i denne 
posten. 
 
Personalpolitiske tiltak  
Blant de personalpolitiske tiltakene inngår flere avsetninger, der de største er støtte til 
barnehagedrift, institusjons- og lederutvikling, omstillingshjemler, attføringshjemler, kontingent til 
yrkesskadeforsikring og midler til opplæringsrådet. 
 
Det satses på kompetansebyggende tiltak. Økt innsats for brukertilpasset IT-opplæring for 
vitenskapelig, teknisk og administrativt personale kan nevnes spesielt. Bedre kvalitet i 
førstelinje- og studieveiledertjenesten, bedre økonomiforståelse og generell 
saksbehandlingskompetanse er andre viktige satsningsområder. I 2010 er posten for 
omstillingshjemler kuttet med 2,5 mill kroner og avsetningen til sentrale opplæringstiltak er 
redusert med 0,6 mill. kroner. 
 
Organiseringen av universitetets helsetjeneste er under drøfting, blant annet kjøpes 
legetjenestene i 2009. Avtalen skal evalueres i 2010. 
 
Nettverkstjenester mv. 
I denne budsjettposten finnes campuslisenser, som lisensavtaler for statistikkprogramvare som 
SPSS, Statistika, SAS og S+ sentralt. Posten for administrative systemer dekker kostnader for  
drift av Felles studentdatasystem (FS) og kostnader til oppgradering og utviklingskostnader for 
økonomi- og lønns-/personalsystemene. Avsetningen til Uninett- tjenester gjelder drift av 
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datanett mellom universitetene og høgskolene. Her er det videre satt av midler til bedret 
datasikkerhet gjennom Feide- prosjektet, et nasjonalt tiltak for enhetlig identitetsforvaltning. 
 
Driftssikkerhet i universitetets IT- systemer er en kontinuerlig og viktig arbeidsoppgave. For å 
sikre fremdrift i universitetets sikkerhetsplaner ble det gitt en styrking i 2009, som foreslås kuttet i 
2010. Forberedelsene til ny eksternweb har krevd betydelig innsats fra Formidlingsavdelingen 
og IT-avdelingen. Rammen til eksternweb prosjektet reduseres med 1,5 mill. kroner i 2010. Etter 
innfasing av ny eksternweb skal det legges planer for ny struktur i universitetets intranett. Det 
foreslås imidlertid ikke øremerkete midler til dette arbeidet i 2010. 
 
Diverse formål 
I denne avsetningen inngår tiltak som midler til Regional etisk komité for medisin (REK), 
norskundervisning, lærlingplasser, ulike felleskostnader og kontingenter, valg og avsetning til 
styrets disposisjonskonto. Nasjonalt museumsprosjekt er knyttet til digitalisering av samlingene. 
Prosjektet har nå fått nasjonal forankring ved Musit og UiBs kontingent er fastsatt til 1,9 mill. 
kroner i tillegg til eksisterende finansiering lokalt. For 2010 er det foreslått en økning til REK i 
forslaget til statsbudsjett fra KD. 
 
Universitetets ambisjon er at alle utenlandske studenter skal tilbys norskkurs. I kombinasjon med 
at økt studentutveksling er en sentral målsetting, har dette tiltaket gitt sterk utgiftsvekt de siste 
årene. For 2010 foreslås at tiltaket videreføres på samme nivå i 2009. Posten for diverse formål 
er redusert med til sammen 8,6 mill. kroner.  
 
Innenfor samleposten for ulike fellesformål har det de sisteårene vært satt av 0.4 mill kroner til 
språktjenester. Det vises til sak 94/09. I budsjettarbeidet er planene for et språksenter videre 
utviklet, og det foreslås at det settes av kroner 1 mill, innenfor postens rammer. I dette ligger det 
engasjement av koordinator for opplæringstiltak, koordinering av ulike språktjenester og til å 
følge opp tiltakene i universitetets språkpolitikk.  
 
Universitetsledelsens disposisjonskonto er satt til 8 mill. kroner i 2010. 
 
3.6. Bygg og investeringer 
Investeringene ved finansieres gjennom ulike avsetninger: 

 Avsetninger innenfor Eiendomsavdelingens driftsramme  
 Avsetninger innenfor fakultetenes rammer 
 Styrets øremerkede bevilgning til vitenskapelig utstyr og andre avsetninger til fellesformål 

 
Universitetsstyret vedtatt at det i 2009 kunne fordeles inntil 100 mill. kroner mer enn bevilgingen 
fra KD til investeringer i byggeprosjekter, jf. sak 78/08. En klar forutsetning var at det skulle 
utarbeides en plan for tilbakebetaling av midlene innenfor en periode på maksimalt 10 år. Med 
henvisning til drøftingen i styresak 94/09 foreslås det at nedbetalingen skjer fra 2011. 
 
Låneopptaket på 100 mill. kroner gir betydelig styrking av universitetets investeringsbudsjett. Det 
vurderes derfor som forsvarlig å redusere investeringsavsetningen fra 63 mill kroner til 50 mill 
kroner i 2010. Det forutsettes imidlertid at det kan brukes 30 mill kroner fra salg av eiendommer 
til investeringer i 2010, slik at den samlede investeringsrammen blir 80 mill kroner.  
Reduksjonen er beklagelig, og det legges opp til økning fra og med 2011. Tiltak finansiert i 
universitetets investeringsbudsjett har generelt en lengre tidshorisont enn tiltak finansiert over 
driftsbudsjettet. I dette budsjettforslaget presenteres konsekvensene for 2010. Det arbeides med 
en masterplan for universitetets bygg, som sammen med en langsiktig investeringsplan vil bli 
lagt fram for styret. Forslag til investeringsbudsjett 2010 er etter dette oppsummert i tabell 3.11. 
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Tabell 3.11. Forslag til investeringsbudsjett 2010 
Samlet aktivitet  2009 2010 
I. Avsatt investeringsramme 66 839 50 000 
II. Salg av hus 30 000
III. Forskuttering (likviditetslån) 52 000 30 000 
IV. Øremerket bevilgning fra KD 30 000 15 000 
Sum I, II, III og IV 148 839 125 000 

 
Salg av hus gjør at deler av salgssummen skal benyttes til reinvesteringer. Det foreslås at 30 
mill. kroner av salgsinntektene brukes til investeringsformål i 2010. Prioriterte tiltak er ombygging 
i Armauer Hansens hus, rehabilitering av Museplass 1 og samlokalisering av Bjerknessenteret 
og rehabilitering av Realfagsbygget. I tillegg prioriteres investering i nytt adgangssystem, boss- 
sug anlegg ved JUS II, samt kulvert mellom Årstadveien 21 og det nye odontologibygget, jf 
vedtak i styret i juni 09. Likviditetslånet på 100 mill. kroner er planlagt benyttet til nytt 
Biologibygg, JUS II og Kvarteret (jf. styresak 103/08). I tillegg planlegges rehabilitertingen av 
Museplass 1 innenfor avsetningen. I budsjettforslag for 2011 foreslås det at KD stiller midler til 
rådighet for rehabiliteringen av Realfagsbygget. Forslag til investeringsramme for 2010, basert 
på prinsippene ovenfor er gitt i tabell 3.12. 
 
Tabell 3.12. Tiltak finansiert gjennom ordinær investeringsramme og salg av hus 

Ordinær investeringsramme 2009 2010 

Investeringsramme  62 900 80 000  

Disponering av investeringsramme (inkl planl vedlikehold)   

Mindre omb./prosjektering/flytting 16 000 4 500  

Universell utforming (forpliktet før 2019) 5 000 5 000  

Fakultetspott inkl. UB  2 300 1 300  

Inventar  8 000 4 000  

Tiltak for studenter med funksjonsnedsettelse 600 600  

Museumsprosjektet 7 000  

Undervisningsrom  2 000 2 500  

Uteområder  3 000 3 000  

Kulturhistoriske bygg (forpliktet) 2 000 2 000  

Planlagt vedlikehold 15 000 20 000  

Nytt adgangssystem (ikke igangsatt) 3 000 

Armauer Hansens hus, Museplass 1 og annet 20 000 

JUS II boss-sug anlegg 1 000 

Kulvert Årstadvn 21 og NOB 6 000 

Ikke disponert  100  

Sum 66 839 80 000  

 
Det avsettes hvert år en post for mindre ombygginger og prosjektering. I 2008 ble det gjort en 
ekstraordinær forskuttering av investeringsbudsjettet som ble dekket inn i 2009. Det foreslås en 
årlig avsetning på 3 mill kroner til prosjekteringsarbeid i 2010. I tillegg foreslås en avsetning på 
1,5 mill. kroner til flytting og omrokeringer ved ombygginger og salg av bygg. 
 
Statsbygg fullførte høsten 2006 kartleggingsprosjektet ”Universell utforming av bygg” for 
Kunnskapsdepartementet, om tilgjengeligheten til alle universitetenes bygg, for personer med 
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ulik funksjonshemming. Alle bygg er kartlagt og det er utarbeidet en rapport med forslag til tiltak 
og kostnadsoverslag for hvert bygg. Totalt kostnadsoverslag for universitetets bygg er 100 mill. 
kroner. Dette vurderes som for lavt for å tilpasse hele bygningsmassen til kravene for universell 
utforming. Det er forutsatt at universell utforming skal være gjennomført i statens bygninger 
innen 2019. For 2010 er det foreslått en avsetning på 5 mill. kroner til arbeidet.  
 
Fornyings og administrasjonsdepartementet koordinerer arbeidet med statens samlede 
landsverneplanarbeid gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske bygg. Som statlig 
eiendomsforvalter er UiB pålagt å utarbeide landsverneplan for de kulturhistoriske byggene og 
forvaltningsplaner for bygg som i denne kategorien. Byggene skal kartlegges, data registreres i 
egne forvaltningsregistre og det skal arbeides med fredningstiltak for aktuelle bygg. Det foreslås 
avsatt 2 mill. kroner årlig i perioden fram til 2014 for å følge opp dette arbeidet.  
 
Det avsettes tradisjonelt en post til mindre fysiske tiltak - særlig relatert til helse, miljø og 
sikkerhet ved enhetene. Det foreslås en avsetning på kroner 1,3 mill. kroner til tiltaket i 2010. 
Det stilles krav om at enhetene avsetter minst tilsvarende midler til HMS i egne budsjetter.  
 
Til inventar i investeringsprosjekter og til utskifting av inventar i arealer som undervisningsrom, 
studentarbeidsplasser og vrimleareal foreslås avsatt 4 mill kroner i 2010. 
 
I tillegg til ulike tiltak for bevegelseshemmede i byggeprosjekter, foreslås kr 600.000 til mindre 
tiltak som blir prioritert i samråd med Rådet for bevegelseshemmede studenter. Total skal det 
årlig avsettes minst et beløp tilsvarende ca 5 % av vedlikeholdsrammen til slike tiltak.  
 
Det trengs en samlet gjennomgang av undervisningsrommene for å kartlegge behovet for 
oppgradering og standardisering av inventar. De siste årene er det avsatt 2,5 mill. kroner til 
oppgradering av undervisningsrommene. AV- utrustningen i undervisningsrommene er en stadig 
viktigere faktor for tilfredshet med undervisningsrommene, både for forelesere og studenter. 
 
I 2004 ble det utarbeidet en generalplan for uteområdene på Nygårdshøyden. Til videreføring av 
generalplanen foreslås en avsetning på 3 mill. kroner i budsjettet for 2010. 
 
Behovet for planlagt vedlikehold er stort i den mangfoldige bygningsmassen til UiB. Det har vært 
gjennomført et utstrakt vedlikehold de siste årene – i størrelsesorden 15-20 mill. per år. Dette 
synliggjør et behov for å øke avsetningen til planlagt vedlikehold av bygg og anlegg. Det foreslås 
20 mill kroner i 2010. 
 
Konsekvenser av økte arealkostnader 
Det er i tidligere redegjort for at universitetets nybygg gir økte arealkostnader (jf styresakene 
78/08 og 103/08). Dette gjelder i hovedsak kostnader knyttet Laboratoriebygget, Bioblokken, 
JUS II og Nygård skole.  
 
I budsjettet for 2010 er de økte kostnadene til leie stipulert til 30 mill. kroner. Økningen i 2010 
kommer i tillegg til økningen på 16 mill kroner som ble lagt inn i 2009 budsjettet. I fordelingen for 
2009 (sak 103/08) ble 50% av veksten fordelt på alle, mens resterende 50% ble fordelt til dem 
som fikk økte areal som følge av nybyggene, etter den andelen av de nye arealene som ble 
ferdigstilt. Ordningen var spesiell for inndekningen i 2009, blant annet i påvente av en 
gjennomgang av universitetets husleieordning.  
 
I arbeidet med ny intern huseleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer, 
og det er gjort avtaler om budsjetteffekter for fakultetenes arealer i nybygg.  
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Det foreslås på dette grunnlaget at de økte kostnadene i hovedsak fordeles fakultetene etter 
arealstørrelse. Deler av utgiftsveksten er knyttet til fakultetenes økte arealer i nybygg. 
Utgiftsvekst knyttet til slike arealer dekkes av fakulteter som øker sitt areal. Deler av disse 
utgiftene ble tatt av fakultetene i 2009 og i oversikten gitt i tabell 3.13 er det korrigert for dette. 
 
Tabell 3.13. Fordeling av arealkostnader knyttet til nybygg. 
Fakultet Generelt fordeling 

etter areal 2010
Økt egen finans av  
arealer

Korrigert for 
fordeling 2009

Sum generell og 
særskilt økning

HF (2 962 648)                   (449 490)                     (3 412 138)               
MN (7 422 349)                   (3 000 000)                  2 299 239                   (8 123 110)               
MOF (4 888 042)                   (2 900 000)                  2 394 771                   (5 393 271)               
SV (1 889 828)                   (439 040)                     (2 328 868)               
JUS (1 102 208)                   (122 356)                     (1 224 565)               
PS (1 431 838)                   (321 799)                     (1 753 636)               
FFS (819 215)                      (283 034)                     (1 102 249)               
UB (2 301 933)                   (222 304)                     (2 524 236)               
BM* (1 147 917)                   (284 744)                     (1 432 661)               
ADM (1 262 265)                   (264 217)                     (1 526 481)               
IT (374 206)                      (70 534)                       (444 740)                  
UiB felles 78 955                         (913 000)                     (834 045)                  
Totalt (25 523 493)                 (5 900 000)                 1 323 493                 (30 100 000)              
 
I løpet av 2009 har alle fakultet sluttført arealgjennomgangen med Eiendomsavdelingen. Det er 
inngått skriftlige avtaler med hvert fakultet om de arealene fakultetene disponerer. 
Undervisningsarealene er overflyttet fra fakultetene til EIA, som nå har ansvar for disse lokalene. 
 
Konsekvenser for fakultetenes husleiebelastning 
Beløpet i husleiemodellen øker med 3,2 % lik lønns- og priskompensasjonen. Husleietilskuddet 
fakultetene får øker like mye. De arealendringene som registeret fra 2008 til de signerte avtalene 
i 2009, gjør at tilskudd og husleie endres tilsvarende, uten realeffekt. Det betyr at forskjellen 
mellom husleiebelastning og husleietilskudd blir uendret fra 2009 til 2010. 
 
I 2010 foreslås det å skille undervisningslokalene ut fra fakultetene og la eiendomsavdelingen 
overta ansvaret for disse. Undervisningsarealene består av en kombinasjon av leierettsareal og 
fellesareal. Prisen for undervisningsarealene er etter dette fastsatt som et vektet gjennomsnitt av 
disse arealprisene. Fordi det er arealvekst fra 2009 til 2010, betyr det at prisen per kvadratmeter 
øker mindre enn 3,2 % som er total øking i modellen. Dette gir følgende arealpriser for 2010: 
 

Leierettsareal    kr. 1.254,30 
Fellesareal   kr.    274,30 
Undervisningsareal  kr.    916,70 

 
Ny husleiemodell 
Det siste året er det utarbeidet forslag til ny internhusleiemodell. Forslaget til ny modell er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe ved Eiendomsavdelingen og Økonomiavdelingen. Forslaget er 
deretter drøftet og gjennomgått av en tverrfakultær høringsgruppe.  
 
Modellforslaget innebærer en deling av husleiebergningen i tre deler: 

- En grunnleie som varierer etter lokalenes kvaliteter 
- En komponent for felleskostnader som beregnes pr. kvm, men som på sikt skal 

beregnes for hvert bygg 
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- En komponent for energikostnader som skal beregnes for hvert bygg, men som på 
sikt skal fordeles til hver enhet (fakultet eller institutt) når forbruksmålere er på plass. 

 
Modellforslaget innebærer at det innføres reelle insentiver for energisparing fordi disse 
kostnadene nå blir fordelt og gjøres påvirkbare for enhetene. I tillegg legges det opp til at 
fakultetene skal beholde midlene for undervisningslokaler og overføre midler til EIA etter en 
avtale basert på hvor mye lokaler som brukes. Først vil dette være en overføring der fakultetene 
leier tilbake undervisningslokalene som er overført til EIA. På sikt skal det lages et system der 
kostnaden beregnes etter hvor mange rom som bestilles.  
 
Ny husleiemodell planlegges behandlet av styret i februar 2010. Inntil ny modell eventuelt er 
vedtatt brukes nåværende husleiemodell.  
 
3.7. Bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA) 
Universitetets bidrags- og oppdragsvirksomhet er strukturert etter følgende inndeling: 
Forskningsrådet, EU og andre. Fakultetenes budsjettforslag er lagt til grunn for budsjett 2010. 
 
Tabell 3.14.  Bidrags- og oppdragsvirksomhet 2010 etter fakultet  
BOA- budsjett 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 
Enhet NFR EU Andre  Sum  NFR EU Andre  Sum  
HF 16 000  2 000        8 000        26 000         18 000  2 000  10 000 30 000 

MN 181 000        17 021      53 242      251 263       190 000  15 000  67 000 272 000 

MED/OD 121 094         8 450      46 537      176 081       124 000  13 000  74 000 211 000 

OD klinikk         17 000        17 000     22 000 22 000 

SV  24 000         2 000      18 000        44 000         31 000   2 400  14 000 47 400 

JUS 6 500              -         2 500          9 000          7 500   -  3 200 10 700 

PSYK 12 000  600      13 000        25 600         12 000   2 000  3 000 27 000 

FFS  60 000         60 000          8 000     8 000 

UB         3 000          3 000     -  

FM                -       

BM       15 000        15 000     20 000  20 000 

Sum fak., mv 420 594  30 071     176 279      626 944       390 500  34 400  223 200 648 100 

 
Samlet er budsjettet for BOA i 2009 nesten 630 mill kroner, det er meget betydelig. I 
fakultetenes forslag til budsjett for 2010 er det satt opp budsjett for eksterne inntekter på om 
nesten 650 mill kroner, det innebærer en betydelig vekst. Veksten er særlig ventet å komme 
innenfor på innenfor EU – finansiert forskning og kategorien andre oppdragsgivere. NFR 
aktiviteten er budsjettert noe lavere enn 2009.  
 
I budsjettforslaget for 2010 er det blant annet lagt til grunn at det vil være 250 stipendiater og 
154 postdoktorstillinger finansiert av universitetets bidrags- og oppdragsvirksomhet, i samsvar 
med fakultetenes budsjettforslag. 
 
Prosjekter med ekstern finansiering, inkluderer dekningsbidrag. Dette skal normalt utgjøre minst 
40% av arbeidskraftskostnadene, men dekningsbidraget varierer mellom prosjekter og 
oppdragsgivere. I dag går 43.000 kroner av bidraget til husleie ved fakultetene og 51.000 kroner 
går til dekning av infrastrukturkostnader ved universitetet. For 2010 er satsene økt i samsvar 
med den generell lønns- og prisstigningen fra 2009. Med høyere dekningsbidrag, vil enhetene 
kunne bedre sin økonomiske situasjon. Dette utgjør en mindre andel av det samlede, normale 
dekningsbidraget. 
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Totalt ble det regnskapsført dekningsbidrag på om lag 77 mill kroner i 2008 ved institusjonen. 
Det forutsettes at fakultets- og instituttnivå tar reell dekning for sine kostnader fra 
dekningsbidraget. 
 
Gjennom universitetets store byggeprosjekter er det lagt til rette for at fagmiljøene skal kunne 
hevde seg i konkurransen om eksterne midler. Nybyggene har kommet eksisterende prosjekter 
til gode i form av bedre infrastruktur og stordriftsfordeler. Det er investert betydelige midler i 
infrastruktur, som bygg, vitenskapelig utstyr og kontorfasiliteter.  
 
Det foreslås at inntekter fra BOA- økonomiens dekningsbidrag i 2010 bidrar til å dekke 
vesentlige kostnader knyttet til denne virksomheten. Konkret foreslås det at et samlet bidrag på 
15 mill kroner fordeles blant fakultetene. Fordelingen gjøres per eksternt finansierte årsverk, 
hvor det tas utgangspunkt i gjennomsnittlige årsverk fra BOA- økonomien i 2009.  
 
BOA- økonomien er vesentlig del av universitetets samlede økonomi. Det er viktig å ha 
oppmerksomhet om inndekning av kostnader knyttet til denne. Dette angår spørsmål om 
egenandeler, kostnader som må dekkes over universitetets grunnbevilgning og det å ha gode 
vilkår og tjenester for den eksternt finansierte virksomheten. I dette perspektivet er det svært 
viktig at universitetet får dekket alle kostnader ved eksterne prosjekter. Det er stor og felles 
oppmerksomhet blant universitetene om synliggjøring av slike utgifter og behovet for realistiske 
satser for dekningsbidrag fra Forskningsrådet og andre kilder. De siste to årenes økning i 
stipendiatsatsen fra KD, er i så måte positiv, om enn ikke tilstrekkelig. 
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4. Budsjett for fakulteter og avdelinger  
 
For hvert fakultet og avdeling er det utarbeidet budsjett med to deler: 
 
- et tildelt budsjett for departementsfinansiert virksomhet  
- et budsjettanslag for fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet. 
 
I budsjettforslaget for fakultetene og avdelingene er det innarbeidet samme lønns- og 
priskompensasjon som Kunnskapsdepartementet har fremmet i forslaget til statsbudsjett, 3.2%. 
Videre er stipendiatstillingene som ble tildelt fakultetene i 2009, lagt inn med helårsvirkning. 
Stillingene har midlertidig finansiering for 4 år. Det legges til grunn at finansieringen av de 3 
årige midlertidige stipendiatstillinger som ble fordelt av ubrukte midler avsatt for 
stipendiatstillinger i 2007, avsluttes våren 2010.  
 
Det foreslås et rammekutt, på om lag 0.4%. Det juridiske fakultet og Universitetsbiblioteket 
foreslås skjermet for dette.  
 
Hvert fakultet og hver enhet som har bidrags- og oppdragsinntekter, utarbeider et budsjett for 
dette i budsjettfordelingen. Bidrags- og oppdragsvirksomheten er inkludert for å synliggjøre de 
samlede ressursene og for å følge utviklingen i de samlede ressursene.  
 
I avsnittene 4.1 til 4.12 er budsjettet for hvert fakultet og avdeling omtalt. Det vises videre til 
vedlagte tabell, som viser hvordan forslagene til budsjettildeling for hvert fakultet og avdeling er 
framkommet. 
 
4.1. Det humanistiske fakultet 
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsdirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forskning og undervisning.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2009 er det videreført til sammen 75 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 4.8 mill. Studieplassene er fordelt med 40 studieplasser innenfor 
bachelor- programmene, 10 studieplasser til integrert lærerutdanningen og 25 studieplasser til 
PPU studiet.  
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 4.197.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme. 
 
Det er videreført 3 stipendiatstillinger (midlertidige i 4 år) med kroner 1.155.000. Samtidig er 
budsjettrammen redusert med kroner 289.000 ved avslutning av 1 midlertidig 3 årige stillinger fra  
budsjettet for 2007, som var finansiert av ubrukte stipendiatmidler. Det er lagt inn kroner 
352.000 i halvårseffekt til en ny midlertidig postdoktorstilling for 3 år.. 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert studiepoengproduksjon på kroner 4.371.000, 
og en reduksjon på kroner 1.752.000 ut fra antall publikasjoner og antall doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, og noe dekkes av fakulteter som har fått utvidet sine 
arealer i nybygg. HF- fakultetets ramme reduseres med 3.412.000 kroner som følge av dette.  
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Tilskudd fra KD til Ole Bull akademiet ligger innenfor rammen til HF, dette vil bli trukket ut. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
kroner 537.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 1.470.000 kroner. Videre skal fakultetet dekke 618.000 
kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det humanistiske fakultet i 2010: 
 
Tabell 4.1 Budsjettramme 2010, Det humanistiske fakultet 
HF-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       279 395 000             18 000 000    2 000 000    10 000 000    299 395 000  

Kostnader       279 395 000             18 000 000    2 000 000    10 000 000    299 395 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Midlertidig 3 årig prosjektstilling, region og regionalisering kroner 200.000 
 Utstyrsmidler til Griegakademiet kroner 1.000.000 
 Det er lagt inn en øremerket midlertidig styrking av driftsrammen ved SKOK på kroner 

200.000 
 Det er lagt inn en styrking av rammen ved SVT på kroner 1 mill, til generell styrking og til 

utvikling av studieemner basert på Dannelsesutvalgets innstilling 
 Kroner 300.000 til forskerskoler  
 En postdoktorstilling for 3 år 

 
4.2. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsldirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forskning og undervisning.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2009 er det videreført til sammen 60 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 5.700.000. Studieplassene er fordelt med 50 studieplasser innenfor 
bachelor- programmene og 10 studieplasser innenfor mastergradsprogrammene.  
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 6.705.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme, 
 
Det er videreført 13 stipendiatstillinger (midlertidige for 4 år) med kroner 6.280.000. Samtidig er 
budsjettrammen redusert med kroner 942.000 knyttet til avslutning av 3 midlertidige 3 årige 
stipendiatstilling gitt i budsjettet for 2007, finansiert av ubrukte stipendiatmidler. Det foreslås 
tildelt 2 midlertidige postdoktorstillinger for 3 år, se foran. 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert studiepoengproduksjon på kroner 1.289.000, 
og en reduksjon på kroner 619.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall doktorgrader. 

 26



 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Fakultetets ramme reduseres med 8.123.000 kroner som følge av 
dette, om lag 3 mill er fakultetets forpliktelse for noe økte arealer i nybygg. . 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
kroner 3.078.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 2.291.000. Videre skal fakultetet dekke 6.909.000 kroner 
som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk 
 
Tabell 4.2 Budsjettramme 2010, matematisk- naturvitenskapelige fakultet 
MN-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       434 015 000           190 000 000  15 000 000    67 000 000    639 015 000  

Kostnader       434 015 000           190 000 000  15 000 000    67 000 000    639 015 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 8.500.000 til vitenskapelig utstyr. 
 Kroner 150.000 til forskerskole 
 Kroner 4.000.000 til Senter for geobiologi  
 To treårige postdoktorstillinger 

 
4.3. Det medisinsk- odontologiske fakultet  
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsdirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forskning og undervisning.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2009 er det videreført til sammen 5 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 713.000. Studieplassene er fordelt innenfor fakultetets 
mastergradsprogrammer. 
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 3.929.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme, 
 
Det er videreført 6 stipendiatstillinger (midlertidige og 4-årige) med kroner 2.867.000. Samtidig 
er budsjettrammen redusert med kroner 1.323.000 knyttet til avslutning av 3 midlertidige 3 årige 
stipendiatstilling gitt i budsjettet for 2007, finansiert av ubrukte stipendiatmidler. Dette er gir en 
budsjettreduksjon på 378.000 
 
Det er lagt inn budsjettvekst knyttet til økt studiepoengproduksjon på kroner 11.097.000 og en 
vekst på kroner 5.859.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
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utvidet sine arealer i nybygg. Fakultetets ramme reduseres med 5.393.000 kroner som følge av 
dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
kroner 5.439.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 2.125.000. Videre skal fakultetet dekke 4.120.000 kroner 
som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk. 
 
Det er satt av midler til flere av fakultetets prioriterte forskningsfelt gjennom universitetets 
sentrale forskingssatsinger jf kapittel 3.1.  
 
I sitt budsjettforslag prioriterer fakultetet opprusting av Armauer Hansen hus. Dette er forelått 
lagt inn i universitetets investeringsbudsjett. Det er satt av midler til videreføring av fakultetets 
FUGE plattformer gjennom universitetets sentrale forskningssatsinger.  
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det medisinsk- odontologiske fakultet i 2010: 
 
Tabell 4.3 Budsjettramme 2010, medisinsk- odontologiske fakultet 
MO-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       414 564 000           124 000 000  13 000 000    74 000 000    551 564 000  

Kostnader       414 564 000           124 000 000  13 000 000    74 000 000    551 564 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 8.500.000 i utstyrsmidler. Av dette skal 2 mill. kroner gå til utstyr i Bio- blokken i 
henhold til tidligere avtaler. 

 Kroner 150.000 til forskerskole 
 Avsetningen til Regional etisk komite er oppjustert til 4.9 mill kroner 
 Kroner 800.000 til odontologisk forskningssenter 
 To 3-årige postdoktorstillinger 
 

4.4. Odontologisk klinikk  
Odontologisk klinikk ble med virkning fra 01.01.08 organisert som en selvstendig odontologisk 
universitetsklinikk utenfor fakultetet. Klinikken fikk ny styringsstruktur og styrket bemanningen i 
2008. I samråd med klinikken vil universitetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for klinikken 
for 2009.  
 
Det pågår nå forhandlinger om sammenslåing mellom Odontologisk klinikk og Fylkestannlegen. I 
den sammenheng vil det foretas en kostnadsgjennomgang av klinikken hvor også 
arbeidsdelingen mellom klinikken og Institutt for klinisk odontologi gjennomgås. 
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Det er lagt inn et 
rammekutt på klinikken på kroner 234.000.  
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Odontologisk klinikk i 2010: 
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Tabell 4.4 Budsjettramme 2010, Odontologisk klinikk 
OD-klinikk  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         45 150 000                            -                   -      22 000 000      45 150 000  

Kostnader         45 150 000                            -                   -      22 000 000      45 150 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
4.5. Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsdirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forskning og undervisning.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2009 er det videreført til sammen 40 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 2.528.000. Studieplassene er fordelt med 25 studieplasser innenfor 
bachelor- programmene og 15 studieplasser til PPU studiet.  
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 2.444.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme, 
 
Det er videreført 3 stipendiatstillinger (midlertidige og for 4 år) med kroner 1.155.000. I tillegg er 
det lagt inn kroner 352.000 i halvtårseffekt for en ny postdoktorstilling. 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert studiepoengproduksjon på kroner 5.705.000, 
og en vekst på kroner 3.015.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Fakultetets ramme reduseres med 2.329.000 kroner med dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
kroner 976.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 1.055.000. Videre skal fakultetet dekke 994.000 kroner 
som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 2010: 
  
Tabell 4.5 Budsjettramme 2010, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
SV-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       200 894 000             31 000 000    2 400 000    14 000 000    234 294 000  

Kostnader       200 894 000             31 000 000    2 400 000    14 000 000    234 294 000  
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 1.182.000 i omstillingsmidler ved Institutt for informasjons- og medievitenskap 
 Kroner 150.000 til videreføring av forskerskole 
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 Kroner 300.000 til delfinansiering av Fredrik Barth stipend 
 Kroner 640.000 i vikarmidler for lederstilling ved CROP 
 En treårig postdoktorstiling 

 
4.6. Det juridiske fakultet  
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsdirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forskning og undervisning.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Fakultetet er skjermet for 
rammekutt og gis ikke ekstra belastning knyttet til flyttingen inn i Jus II. 
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 2.900.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme. I tillegg er en midlertidig 2 årig postdoktorstilling videreført innenfor 
fakultetets ramme fram til 2012. 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert studiepoengproduksjon på kroner 2.010.000, 
og en vekst på kroner 790.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Fakultetets ramme reduseres med 1.225.000 kroner med dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet økes med kroner 
94.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Videre skal fakultetet dekke 189 000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt 
finansierte årsverk. 
 
Fakultetet tildeles en treårig postdoktorstilling midlertidig. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det juridiske fakultet i 2010: 
 
Tabell 4.6 Budsjettramme 2010, Det juridiske fakultet 
JUS-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         89 429 000               7 500 000                 -        3 200 000      96 929 000  

Kostnader         89 429 000               7 500 000                 -        3 200 000      96 929 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

  
4.7. Det psykologiske fakultet  
Fakultetet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor 
universitetets overordende strategier. I samråd med fakultetet vil universitetsdirektøren utforme 
konkrete resultatmål for fakultetets forsknings- og undervisningsvirksomhet.  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
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Fra 2009 er det videreført til sammen 60 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 1.922.000. Studieplassene er fordelt med 10 studieplasser til 
profesjonsstudiet, 10 plasser til logopedisstudiet mens 40 plasser er knyttet til PPU studiet. 
 
Styrkingen av fakultetets basisbudsjett på kroner 2.485.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
fakultetets ramme. 
 
Det er videreført 3 4-årige midlertidige stipendiatstillinger med kroner 1.544.000. I tillegg er det 
lagt inn kroner 378.000 i halvtårseffekt for en ny midlertidig 3 årig postdoktorstilling. 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert studiepoengproduksjon på kroner 800.000, 
og en reduksjon på kroner 987.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Fakultetets ramme reduseres med 1.754.000 kroner med dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
kroner 342.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 764.000. Videre skal fakultetet dekke 1.073.000 kroner 
som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk. 
 
Lektorutdanningen er høyt prioritert i fakultetets budsjettforslag. Tiltakene er styrket gjennom 
felles avsetninger.  
 
Fakultetet tildeles 1 midlertidig treårig postdoktorstilling. 
 
Tabell 4.7 Budsjettramme 2010, Det psykologiske fakultet 
PSYK-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       148 483 000             12 000 000    2 000 000    13 000 000    162 483 000  

Kostnader       148 483 000             12 000 000    2 000 000    13 000 000    162 483 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
4.8. Bergen Museum  
Bergen Museum skal følge opp egne planer innenfor universitetets overordende strategier. I 
samråd med museet vil universitetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for virksomheten. 
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Styrkingen av museets basisbudsjett på kroner 530.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
museets ramme.  
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon på kroner 19.000 på grunnlag av antall publikasjoner og antall 
doktorgrader. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
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utvidet sine arealer i nybygg. Museets ramme reduseres med 1.433.000. kroner som følge av 
dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet øker med kroner 
1.535.000. Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 435.000. Videre skal fakultetet dekke 295 000 kroner som 
bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk 
 
Museets ramme er videre redusert med kroner 1.000.000 knyttet til departementets kutt i 
bevilgningen til sikring og bevaring av samlingene. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Bergen Museum i 2010: 
 
Tabell 4.9 Budsjettramme 2010, Bergen Museum 
BM  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         82 917 000                            -                   -      20 000 000      82 917 000  

Kostnader         82 917 000                            -                   -      20 000 000      82 917 000  
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Museet har i tillegg følgende midlertidige avsetning: 

 Kroner 3.077.000 til nasjonal digitaliseringsprosjekt 
 
Dersom museet øker sine inntekter, må disse budsjetteres i økonomisystemet. 
 
4.10. Universitetsbiblioteket 
Universitetsbiblioteket skal følge opp egne planer innenfor universitetets overordende strategier. 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis. Universitetsbiblioteket 
foreslås skjermet for rammekutt. 
 
Styrkingen av bibliotekets basisbudsjett på kroner 510.000 i 2009 er videreført og lagt inn i 
biblioteket ramme. 
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Bibliotekets ramme reduseres med 2.524.000 kroner med dette. 
Det er videre lagt inn en 1.000.000 kroner til å styrke bibliotekets husleieutgifter ved 
læringssentra. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av bibliotekets arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med 
847.000. Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Bibliotekets budsjettramme øker med 1.350.000 som følge av overføring av 1,8 årsverk fra 
forskningsavdelingen og en stilling fra formidlingsavdelingen. 
 
Universitetets bibliotektjenester finansieres dels gjennom rammetilskudd til UB og dels med 
inntekter fra BOA- prosjekter og inntekter fra Uni R og andre. I 2009 ble UB tilført 
dekningsbidragsinntekter knyttet til bibliotektjenester på netto 4 mill. kroner, uten at det ble gjort 

 32



justeringer i bibliotekets ordinære budsjettramme. Det foreslås at denne ordningen gjøres 
gjeldende også for 2010. Samtidig forutsettes at UB gjennom denne styrkingen tilpasser den 
fremtidige driften til ressursgrunnlaget. 
 
Bibliotektjenester inngår som del av det nye ressurssenteret for utviklingsstudier, det er et 
samarbeid mellom UB, SMI og Senter for midtøstenstudier. For en periode foreslås UB styrket 
gjennom en videreføring av midlertidig prosjektstilling. For øvrig er det satt av driftsmidler til 
oppstartfasen gjennom sentrale avsetninger, jf kapittel 3.1. Etter en overgangsfase forutsettes 
det at UBs forpliktelser ovenfor ressurssenteret inngår i universitetsbibliotekets ordinære 
driftsoppgaver.   
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Universitetsbiblioteket i 2010: 
 
Tabell 4.10 Budsjettramme 2010, Universitetsbiblioteket 
UB  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       109 872 000                            -                   -                     -      109 872 000  

Kostnader       109 872 000                            -                   -        109 872 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Biblioteket er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 500.000 til prosjektstilling ved ressurssenteret i JUS II bygget videreføres fra 
2009. 

 Kroner 600.000 til prosjekter, digitalisering   
 
4.11. Felles forsknings- og undervisningssatsinger (FFS) 
Det er en egen budsjettpost, FFS, som brukes for å ivareta universitetets strategiske 
satsingstiltak innenfor forskning og undervisning. Posten omfatter blant annet SARS- senteret, 
universitetets forpliktelser knyttet til SFF, FUGE og Senter for farmasi. Det er lagt inn lønns- og 
priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Det er videreført en 4-årig midlertidig stipendiatstilling fra 2009 med helårseffekt på kroner 
460.000. Samtidig er budsjettrammen redusert med kroner 689.000 knyttet til avslutning av 2 
midlertidige 3 årige stipendiatstillinger gitt i budsjettet for 2007, som var finansiert av ubrukte 
stipendiatmidler. Det er innarbeidet en budsjettvekst knyttet til studiepoengproduksjon på 
2.029.000 kroner. Midlene er knyttet til avlagte studiepoeng i farmasistudiet og skyldes en 
omlegging av modellen for fordeling av resultatmidler i farmasistudiet.  
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Deler av 
utgiftsveksten fordeles alle avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått 
utvidet sine arealer i nybygg. Postens ramme reduseres med 1.102.000 kroner som følge av 
dette. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet øker med kroner 
461.000. Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn et rammekutt på kroner 289.000. Budsjettrammen er økt med kroner 500.000 
som følge av overføring av en administrativ stilling fra Utdanningsavdelingen til Senter for 
farmasi. Videre skal posten dekke 592.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt 
finansierte årsverk. 
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Tabell 4.11 Budsjettramme 2010, Felles forsknings- og undervisningssatsinger 
FFS  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         56 891 000               8 000 000                 -                     -        64 891 000  

Kostnader         56 891 000               8 000 000                 -          64 891 000  
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
4.12. Sentraladministrasjonen  
Avdelingene skal følge opp egne planer innenfor universitetets overordende strategier. Det er 
lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
I 2010 øker universitetets arealkostnader knyttet til nybygg med 30,1 mill. kroner. Dette gir 
tilsvarende vekst i Eiendomsavdelingens driftsramme. Deler av utgiftsveksten fordeles alle 
avdelinger, mens mindre deler dekkes av fakulteter som har fått utvidet sine arealer i nybygg. 
Avdelingens ramme reduseres med 1.971.000 mill. kroner som følge av dette. For øvrig 
reduseres Eiendomsavdelingens generelle investeringstilskudd med kroner 15.000.000. 
 
I arbeidet med ny intern husleieordning er det foretatt en gjennomgang av fakultetenes arealer. 
Oppdateringer i Eiendomsavdelingens arealsystem gjør at husleietilskuddet øker med kroner 
930.000. Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Eiendomsavdelingen vil få økt sine internhusleieinntekter, men dette påvirker kun forholdet 
mellom inntekter og bevilgning. Det settes av husleiemidler innenfor UiB felles til dekke tilskudd 
til SiB og andre mottakere av slike tilskudd etter fristasjonsavtaler.  
 
Administrasjonens budsjettramme reduseres med kroner 1.850.000 som følge av overføring av 
2,8 årsverk til Universitetsbiblioteket og ett årsverk til Senter for farmasi. Videre er det lagt inn et 
generelt kutt på 10 mill kroner og et rammekutt på 961.000 kroner 
 
Forslaget innebærer følgende budsjettilskudd for sentraladministrasjonen i 2010: 
 
Tabell 4.12 Budsjettramme 2010, Sentraladministrasjonen 
Felles enheter  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       190 455 000                            -                   -                     -      190 455 000  

Kostnader       190 455 000                            -                   -                     -      190 455 000  
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
 

Vedlegg - oversiktstabell 
 



Vedlegg - oversiktstabell 
 

Budsjett Styrket Budsjett- Lønns- og Stip.-post.dok Nye  Tilskudd Spesiell Særskilt Areal Ramme- Saldert Oppgave- Sum tildelt

Beløp i 1000 kr. 2009 basis -09 ramme  09 priskomp. Forskning Utdanning studieplasser husleie endring kutt kostnad kutt BOA endring 2010

Det humanistiske fakultet 272 611 4 197 276 808 8 730              -1 752 -4 371 1 218 4 800 -537 0 0 -3 412 -1 470 -618 0 279 395

Det matematisk-naturvit. fakultet 424 709 6 705 431 414 13 591            -619 -1 289 5 338 5 700 -3 078 280 0 -8 123 -2 291 -6 909 0 434 015

Det med-odontologiske fakultet 396 200 3 929 400 129 12 678            5 859 11 097 1 166 713 -5 439 0 0 -5 393 -2 125 -4 120 0 414 564

Odontologisk klinikk 43 976 43 976 1 407              0 0 0 0 0 0 -234 0 45 150

Det samfunnsvitensk.  fakultet 196 181 2 444 198 625 6 278              3 015 -5 705 1 507 2 528 -976 0 0 -2 329 -1 055 -994 0 200 894

Det juridiske fakultet 86 306 2 900 89 206 2 762              790 -2 010 0 0 94 0 0 -1 225 0 -189 0 89 429

Det psykologiske fakultet 141 328 2 485 143 813 4 522              -987 -800 1 922 3 945 -342 0 0 -1 754 -764 -1 073 0 148 483

Felles forskningssatsninger FFS 54 336 40 54 376 1 739              0 2 029 -230 461 0 0 -1 102 -289 -592 500 56 891

Bergen museum 81 429 530 81 959 2 606              -19 0 1 535 -1 000 -1 433 -435 -295 0 82 917

Universitetsbiblioteket 105 992 510 106 502 3 392              -847 1 000 1 000 -2 524 0 1 350 109 872

Stip.formål 3 497 3 497 0 3 497

Forskningsstrategi 51 549 51 549 -                  0 -3 311 48 238

Vit utstyr (inkl. forskn.fondet) 29 800 29 800 954                 -6 000 0 24 753

Kvalitetsreformen/resultatmidler 29 214 29 214 570                 -996 0 28 788

Stud.rettede tiltak 5 356 5 356 138                 -500 4 994

Etter- og videreutdanning 5 287 5 287 19                   -1 083 4 223

Sum faglig virksomhet 1 927 770 23 740 1 951 510 59 386 6 288 -1 049 10 922 17 685 -9 129 1 280 -11 890 -27 295 -8 663 -14 790 1 850 1 976 105

Andre fellesformål 82 452 82 452 2 011              -10 672 0 73 791

Studiesentre 9 816 9 816 314                 260 10 390

Styret 70 387 563 70 950 2 252              0 0 4 275 8 196 900 -834 -377 0 85 363

Sum diverse felles tiltak 162 655 563 163 218 4 578              -                -                  -                  4 275              8 196                   1 160                  -10 672              -834                   -377 0 0 169 544

Adm, IT,EIA og Formidling 180 855 0 180 855 8 352 0 0 0 0 930 30 100 -25 000 -1 971 -961 0 -1 850 190 455

Bidrags- og oppdragsinntekter -640 573 -640 573 16 944 -623 629

Bidrags- og oppdragskostnader 640 573 640 573 -16 944 623 629

Eksternfin overskudd 0 0 0 -                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Museumprosjektet 13 000 13 000

Sum tildeling 2 271 280 24 303 2 295 583 72 315 6 288 -1 049 10 922 21 960 -3 45 540 -47 562 -30 100 -10 000 -14 790 0 2 349 104

Resultatuttelling
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