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Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2011. Forslaget bygger 
på tidligere styrevedtak, styrets budsjettdiskusjoner (jf. sak 61/10), samt fakultetenes og 
avdelingenes budsjettforslag. Det er gjennomført dialogmøter mellom universitetsledelsen og 
alle fakulteter, Bergen Museum og Universitetsbiblioteket. I dialogmøtene var viktige tema i 
budsjettforslagene av temaene. Mandag 15. november ble et foreløpig forslag til fordeling av 
budsjettet for 2011 diskutert i møte med fakultetenes dekaner og direktører. Det har også 
vært ulike andre drøftingsmøter med ledere ved fakulteter og avdelinger. Prioriteringene i 
budsjettet har også vært tema i møte med arbeidstakerorganisasjonene.  
 
Universitetets nye strategiplan for perioden 2011- 2015 vil gi føringer for de budsjettmessige 
prioriteringene for årene framover. De årlige meldingene om forskning, forskerutdanningen 
og utdanningsmeldinger gir også viktige føringer. Den viktigste forutsetningen for faglig 
framgang er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av fagdisiplinene over 
stor faglig bredde. Kvalitet skal være grunnlagspremiss for prioriteringer, det gjelder for 
forskning så vel som for utdanningstilbudene.  
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett 2011 (St.prp. nr. 1) har Kunnskapsdepartementet 
foreslått 2,655 mrd kroner i tilskudd til Universitetet i Bergen.  
 
Forslaget til disponering av budsjettet for 2011 bygger videre på prinsippene fra 2010. 
Målsettingen er best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor 
forskning og undervisning. Dette foreslås blant annet fulgt opp med styrking av basismidlene 
til fire av fakultetene. Arbeidet med å styrke basismidlene ved Det juridiske fakultet fortsetter. 
 
Statens pensjonskasse (SPK) har redusert arbeidsgivers andel av pensjonen fra 13 % til 
11,15% for 2011. Dette vil redusere universitetets lønnskostnader med om lag 27 mill. 
kroner, fordelt etter fakultetenes og avdelingens lønnsbudsjetter. Det foreslås videre at 
lønns- og priskompensasjonen på 3,1% fordeles uavkortet til fakulteter og enheter. 
 
Risautvalgets innstilling følges opp gjennom økt videreføring av finansieringsmodellens 
resultatelementer, andelen resultatmidler fra avlagte studiepoeng som tilføres fakultetene, 
øker fra 65% til 75%.  
 
I tillegg foreslås resultatmodellen for forskningsmidler endret med videreføring av 
departementets RBO modell (jf styresak 36/10 og 61/10). Endringen innebærer en 
omlegging fra stykkprisbelønning til resultatbasert omfordeling. I sum gir dette en betydelig 
styrking av finansieringsmodellens incentivelementer.  
 
Dette gir fakultetene økt gevinst ved resultatforbedringer, men medfører samtidig at 
fakultetene tar en større del av kostnadene når resultater ikke innfris. Risikoen for 
resultatsvingninger flyttes til fakultetene som dermed får større ansvar for prioriteringer og 
budsjettstyring. Samtidig forutsettes det at fakultetene i større grad tar ansvar for å dekke 
egenandeler i eksterne prosjekter.  
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Investeringsrammen foreslås økt fra 50 mill kr til 68 mill, slik at rammen blir på nivå med 
2009- investeringene. For å styrke investeringsbudsjettet forslås det videre å bruke 18 mill 
kroner i 2011 av rammen fra likviditetsmidler på 100 mill kroner fra 2009. Det planlegges 
med salg av hus, og inntektene vil bli brukt til større rehabiliteringer eller byggeprosjekter, i 
tråd med styresak 83/09 og 109/09.  
 
Ny modell for internhusleie ble innført med virkning fra 01.07.10 og 2011 vil bli første år med 
full effekt av omleggingen. 
 
I sitt innspill til budsjettfordelingen 2011 prioriterer Studentparlamentet utdanningskvalitet, 
psykososialt læringsmiljø, studentarbeidsplasser og satsing på energieffektivisering. Det er 
lagt vekt på å imøtekomme disse forslagene.  
 
Studentparlamentets prioriteringer er imøtekommet gjennom videreføring av prosjektet for 
utrusting og drift av undervisningsrom, det såkalte AVIT- prosjektet, og videreføring av et 
prosjekt med siktemål å gi en oversikt over framtidig kompetansebehov i næringslivet. Et nytt 
pilotprosjekt som skal vurdere digitalisering av undervisningsmateriell og forelesninger er 
igangsatt (DigUiB). Innenfor utdanningsområdet fordelt 80 nye studieplasser (jf sak 71/10). 
 
Arbeidet med vurdering av de ressursene som brukes i de administrative avdelingene er i 
gang. Det gjøres ved å bruke ulike metoder, som funksjonsgjennomgang ved avdelinger. I 
tillegg vurderes endringer i kostnader og funksjoner over tid. Formålet er å gi et grunnlag for 
vurdering av effektivisering og mulige omfordelinger av ressurser mellom ulike områder. For 
2011 legges det opp til styrking av enkelte områder i kombinasjon med omfordeling av 
ressurser mellom avdelinger.  
 
Universitetsbibliotekets mediebudsjett trekkes ut av bibliotekets rammer og budsjetteres som 
en særskilt felles avsetning. 
 
I budsjettforslagets del 1 gis en kort beskrivelse av universitetets oppgaver og mål, mens 
inntektsrammene for 2011 gjennomgås i del 2. Både bevilgningsfinansierte inntekter og 
inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kommenteres. I del 3 foreslås 
disponering av 2011- budsjettet, og del 4 gir detaljerte budsjettoversikter for fakultetene og 
avdelingene. 
 
Forslaget til fordelingen av budsjettet for 2011 fremmes med disse premissene. Det arbeides 
fortsatt målrettet på mange arenaer for å bedre rammene for universitetets virksomhet, med 
klare ambisjoner for å få et bedre økonomisk grunnlag for universitetets viktige oppgaver.  
 
 
Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget fremmes følgende forslag til: 
 
 

Vedtak: 
 

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 
2011 med i alt kroner 2.660.336.000 for virksomheten finansiert over 
universitetets grunnbudsjett, fordelt som følger: 
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1. Universitetets hovedmål – kvalitet som rettesnor 
 
Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang ved universitetet er satsing på grunnleggende 
forskning og videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Samtidig har universitetet 
tradisjon for og et fortrinn i marin- og utviklingsrelatert virksomhet. Ambisiøse kvalitetskrav rettes 
inn mot hele forsknings- og utdanningsvirksomheten. Å være utdannet ved Universitetet i 
Bergen skal være et kvalitetsstempel.  
 
En særlig stor innsats skal legges i å rekruttere og holde på de beste forskerne, utvikle god 
forskningsledelse og bedre kjønnsbalansen. Samtidig skal universitetet prioritere å tilrettelegge 
for tilstrekkelig forskningstid, gode forskningsvilkår og ressurser slik at forutsetningene for høy 
faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige.  
 
Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanningen gir retning i arbeidet med å styrke 
kvaliteten i forskerutdanningen. Som hovedprinsipp knyttes stipendiatene til aktive 
forskningsmiljø og deltar i lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler. Samtidig legger 
universitetet til rette for ordninger som gjør at stadig flere blir ferdige til planlagt tid.  
 
Universitetet i Bergen ønsker å tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge og 
utmerke seg ved å ha en sterk forankring i en europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for 
utdanningstilbudet skal være solide disiplinstudier og profesjonsutdanninger basert på forskning 
og høy faglig kompetanse. Samtidig skal universitetets studietilbud reflektere samfunnets 
kompetansebehov og kunne tilby ulike tematiske og tverrfaglige utdanninger der institusjonen 
har særlige fortrinn. Universitetet skal arbeide målrettet for å bedre kjønnsbalansen i alle miljø. 
 
Universitetet vil videreutvikle de sterke internasjonale tradisjonene og satse på økt mobilitet 
blant studenter og utvikling av internasjonale studenttilbud. Oppmerksomheten om den viktige 
strategiske ressursen infrastrukturen er for forskningen skal styrkes. Vitenskapelige samlinger, 
arkiver, registre og bibliotek representerer slike ressurser. Bergen museum skal være gjenstand 
for særlig satsning for å synliggjøre og styrke museets posisjon som arena for forskning.  
 
Innsatsen for å forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og 
ytringsfriheten og med høy grad av student- og medarbeiderinnflytelse. Det skal legges til rette 
for forutsigbare og åpne strategi- og beslutningsprosesser ved enhetene og gode rutiner og 
kanaler for intern kommunikasjon. Universitetskulturen skal preges av høy kompetanse og 
redelighet, effektive arbeidsprosesser og evne og vilje til å fremme felles mål og ambisjoner. 
Samtidig skal arbeidsmiljøet være inkluderende, engasjerende og rettferdig, og det skal gjøre 
universitetet attraktivt som arbeidsplass.  
 
Kunnskapsdepartementet presenterer overordnet målstruktur for universitetene og høyskolene i 
St. prp nr 1 (2010- 2011). Mål for 2011 med sektormål, virksomhetsmål og styringsparametre er 
beskrevet i heftet ”Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universitetet og høgskoler”. 
Departementet påpeker at det kan komme mindre justeringer av målstrukturen i institusjonenes 
tildelingsbrev, som normalt tilsendes institusjonene i løpet av desember måned. 
 
I forbindelse med innsendelse av Rapport og Planer 2010- 2011, innen 1.3.11, skal universitetet 
rapportere om planer for 2011. Planene skal omfatte sektormål, virksomhetsmål samt 
styringsparametre med tilhørende resultatindikatorer fastsatt av departementet og resultatmål 
fastsatt av universitetet. Frist for innsending av planer 2011 er satt til 1. mars 2011, og det 
legges opp til at styret gjør vedtak om måltallene for 2011 i styremøtet i februar. 
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2. Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2011 
 
Universitetet i Bergen finansieres i hovedsak av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet 
(GB) og gjennom ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter utgjør en mindre 
del av finansierningsgrunnlaget. Budsjettet for rammetilskuddet er estimert ut fra forslaget til 
statsbudsjett, mens budsjettprognosen for BOA aktivitet bygger på fakultetenes innspill. 
 
Det er budsjettert med 2,665 mill i GB fra departementet og 730 mill i BOA- inntekter for 2011. 
Andre inntekter er budsjettert til 100 mill. kroner. Oversikt over budsjetterte inntekter etter 
inntektskilde i 2011 er vist i figur 1, figur 2 viser utgiftene etter typer av utgifter, høsten 2010. 
 

77 %

21 %
2 %

Rammetilskudd KD

BOA- inntekter

Andre inntekter

 
Figur 1 Budsjetterte inntekter 2011 etter inntektskilde 
 
Kostnader til lønn utgjør om lag 62% av universitetet samlede kostnader. Om lag 12% av det 
samlede budsjettet brukes til bygningsdrift, investeringer og vedlikehold knyttet til bygg. Dermed 
er 74 % av budsjettet knyttet til utgifter som bare kan påvirkes på noe sikt.  
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Lønn 

Driftskostnader

Avskrivninger

 
Figur 2 Universitetets kostnader prosentvis fordelt etter kostnadstype høsten 2010 
 
Lønnsveksten i 2011 antas dekket av lønns- og priskompensasjonen som gis i forslaget til 
statsbudsjett. I tillegg vil reduserte kostnader til pensjon bidra til reduksjon i lønnskostnadene. 
Det er ønskelig at lønnsandelen i budsjettet ikke øker. Ambisiøse bygge- og investeringsplaner 
ventes å gi ytterligere press i andelen kostnader som skal dekke bygningsdrift, investeringer og 
vedlikehold. 
 
 
2.1. Universitetets grunnbevilgning (GB) 
 
I forslag til statsbudsjett, St. prp nr. 1(2010 -2011) foreslår Kunnskapsdepartementet et tilskudd 
til Universitetet i Bergen på 2,655 mrd. kroner for 2011. Dette er 14%, eller 322 mill. kroner mer 
enn i statsbudsjettet for 2010. Når det tas hensyn til en større post for utstyrsmidler til det nye 

 4



odontologibygget og opprettelsen av det nye Senter for klimadynamikk ved Universitetet i 
Bergen, er den nominelle budsjettveksten 6%. Oversikt over budsjettendringene gis i tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1. Inntektsramme fra grunnbevilgningen 2011 

Beløp
Bvilgning 2010 kapittel 271 2 332 753
Lønns- og priskompensasjon (3,1%) 72 642
Resultatmidler utdanning 10 816
Resultatmidler forskning 36 836
Videreføring av studieplasser (2009) 10 536
Nye studieplasser 2011 (halvårseffekt) 2 585
Utstyr 164 500
Andre satsinger 24 507
Budsjettramme 2011 kap 271 2 655 175  
 
Forslag til disponering av budsjettet gjennomgås i del 3. 
 
 
2.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  
 
Bidrags- og oppdragsinntektene (BOA- inntektene) er svært viktige som del av universitetets 
samlede ressurser. Det er avgjørende at forholdene legges best mulig til rette for at 
forskningsmiljøene skal være godt rustet til å konkurrere om og forvalte eksterne midler.  
 
Det skilles ofte mellom tre typer av BOA- inntekter. Inntektene fra Norges forskningsråd og EU 
inngår som indikatorer i den resultatbaserte omfordelingen i finansieringsmodellen (RBO). 
Foruten disse inntektene er det stort omfang av andre inntekter. Disse inntektene kommer fra 
mange kilder, fra ulike offentlige organer, i Norge og utenlands, fra fond og stiftelser, fra frivillige 
organisasjoner og fra ulike private virksomheter.  
 
Tabell 2.2. gir oversikt over budsjetterte BOA- inntekter for 2011, basert på fakultetenes innspill. 
Oversikten viser prognoser for inntekter, ikke alle summene gjelder prosjekter med kontrakter, 
og mange prosjektsøknader behandles ved slutten av året.   
 
Tabell 2.2.  Bidrags- og oppdragsvirksomhet 2011  
  2010 2011
NFR            390 500             392 800 
EU              34 400               43 400 
Andre            223 200             293 800 
SUM            648 100             730 000 

 
Det ble budsjettert med vel 650 mill. kroner for BOA i 2010, etter 2. tertial i 2010 tyder 
prognosene på at om lag 700 mill kroner vil regnskapsføres i 2010. Fakultetenes forslag til 
budsjettprognose for 2011 innebærer en vekst, særlig sammenlignet med budsjettet for 2010. 
Veksten ventes innenfor EU- finansiert forskning og kategorien andre oppdragsgivere, mens 
NFR- aktiviteten forventes å være om lag som i 2010. Det forventes at 227 stipendiater og 170 
postdoktorstillinger vil være finansiert av universitetets BOA- inntekter i 2011.  
 
Disponering av departementets budsjettrammer skjer gjennom styrets vedtak, det skiller seg fra 
disponeringen av BOA- inntekter, som er knyttet til prosjektbeskrivelser og kontrakter med 
bidragsyter, med prosjektleder som nøkkelperson. 
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Dekningsbidrag 
I følge departementets reglementer skal oppdragsaktiviteten være fullfinansiert, mens 
institusjonen kan bidra med egenandeler i den bidragsfinansierte aktiviteten. Det skal 
budsjetteres med full kostnadsdekning i BOA prosjekter, inkludert fulle kostnader til lønn og 
sosiale utgifter og utgifter til infrastruktur og administrasjon som skal dekkes av 
dekningsbidraget. Dekningsbidraget beregnes vanligvis som andel av samlede lønnsutgifter, slik 
er det i Forskningsrådet, mens det for eksempel i EU prosjekter regnes dekningsbidrag av 
prosjektenes samlede kostnader. Hvor stort et rimelig dekningsbidrag skal være, avhenger av 
mange forhold, og for tiden er et dekningsbidrag på minst 40% normen ved UiB. Dersom 
eksterne prosjekter ikke inneholder slike rammer for dekningsbidrag, må universitetet bidra til å 
dekke de reelle kostnadene, og det må budsjetteres med slike kostnader. 
 
Tabell 2.3 gir oversikt over BOA- aktivitet og innbetalt dekningsbidrag (DB) i 2009, sammen med 
fakultetenes budsjetter for 2011. 
 
Tabell 2.3  BOA- aktivitet og innbetalt DB ved UiB i 2009 og budsjett 2011  

BOA- aktivitet BOA- Lønns- Faktisk Beregnet
2009 kostnader DB- 2009 40% DB BOA DB

HF 29 042 15 529 4 006 6 212 47 000         5 000
MN 304 811 135 633 38 848 54 253 298 000       38 000
MO 178 900 86 907 20 612 34 763 210 000       24 600
SV 38 161 20 361 3 270 8 144 54 300 5 840
JUS 8 928 5 880 -54 2 352 14 500 950
PS 32 067 17 043 3 297 6 817 34 000 5 330
FFS/andre 76 990 24 480 16 157 9 792 58 000 10 000
BM 21 303 12 453 2 659 4 981 15 000 9 400
SUM 690 203 318 287 88 795 127 315 730 800 99 120

Budsjett 2011

 
 
Av universitetets BOA- inntekter på vel 690 mill i 2009, var 318 mill. kroner lønnskostnader. I 
følge universitetets retningslinjer skal dekningsbidraget være minst 40% av lønnskostnadene. I 
2009 var imidlertid det gjennomsnittlige dekningsbidraget 31%. Det innebærer at universitetet 
brukte minst 38 mill kroner fra GB til å dekke opp for utilstrekkelige DB- inntekter. Selv om det 
var en økning i DB fra 2008, da tilsvarende tall var 25% og 30 mill. kroner, var DB- inntektene 
langt fra 40%. Prognoser for 2010 tyder på at dekningsbidraget i 2010 vil være om lag som i 
2009, og fakultetenes budsjettforslag for 2011 viser at det ikke forventes noen økning i DB- 
inntektene for 2011. I 2010 brukes 43.000 kroner per årsverk av dekningsbidrag til husleie ved 
fakultetene og 51.000 kroner per årsverk brukes til finansiering av infrastrukturkostnader ved 
universitetet. Satsen er uavhengig av lønnsnivået i stillingene og skiller seg er på denne måten 
fra dekningsbidraget som regnes som andel av lønnskostnadene. For 2011 er satsene økt med 
den generelle lønns- og prisstigningen.  
 
Det er 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 
tilstrekkelige satser for dekningsbidrag fra Forskningsrådet og andre kilder. I dag er prosjekter 
finansiert fra kilder som Meltzerfondet, Bergen forskningsstiftelse og Kreftforeningen fritatt for 
dekningsbidrag. I disse tilfellene bruker universitetet ressurser som ofte er lite synlige som 
bidrag. Departementets retningslinjer gjør det nødvendig å revurdere denne praksisen.  
 
Egenandeler 
I EUs rammeprogrammer, men ikke i EUs grunnforskningsprogram (ERC), forutsettes det bidrag 
i form av egenandeler, i syvende rammeprogram forutsettes 25% egenandel fra institusjonene. 
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Egenandelen finansierer deler av prosjektene og innebærer en samfinansiering av prosjektene, i 
motsetning til dekningsbidrag som finansierer prosjektenes bruk av fellesgoder som infrastruktur 
og andre indirekte prosjektkostnader. Deler av GB må brukes til egenandeler eller til 
delfinansiering av prosjekter. Det er viktig med tydelig prioritering av hvilke områder og i hvilket 
omfang egenandeler skal brukes. Brukes GB til egenandeler i BOA- virksomhet, binder det opp 
GB, selv om egenandelene brukes til viktige prosjekter. I 2009 ble det regnskapsført 50 mill. 
kroner i egenandeler, men det er usikkerhet knyttet til disse tallene. Så langt i 2010 tyder 
regnskapene på at omfanget vil øke noe i 2010. Dette stemmer med oppfatningen om at det har 
vært en økning i antall prosjekter fra finansieringskilder som krever egenfinansiering fra 
mottaker. Det er viktig å skille mellom tilfeller hvor oppdragsgiver krever egenandel og når 
universitetet selv velger å sette av ressurser til egne bidrag. Dette blir tema for videre oppfølging 
neste år. 
 
 
3. Budsjettdisponering for 2011 
 
3.1 Prinsipper fra budsjettfordelingen 2010 og for 2011 
 
Budsjettet for Universitetet i Bergen for 2010 ga flere utfordringer. Tildelte økte basismidler ble 
trukket tilbake, det var ingen nye stipendiat- og postdoktorstillinger og UiB hadde reduserte 
inntekter i den resultatbaserte omfordelingen, budsjettreduksjonen var om lag 40 mill kroner.  
I budsjettfordelingen for 2010 vedtok styret å videreføre fakultetenes basisbevilgninger på 
samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett i 2009, til tross for kutt i statsbudsjettet. Lønns- 
og priskompensasjonen på 3,2% ble fordelt til fakulteter og enheter. Disse prinsippene var 
uttrykk for ønsket om å skjerme universitetets grunnenheter innenfor undervisning og forskning, 
også i en situasjon hvor den samlede budsjettsituasjonen gjorde dette krevende. 
 
I 2010- budsjettet var det nødvendig å foreta noen tydelige kostnadskutt for at budsjettet skulle 
balansere. Det ble blant annet kuttet 10 mill kroner i sentraladministrasjonen, investeringer ble 
utsatt, noen fellestiltak ble kuttet, og det ble lagt opp til økte inntekter for å dekke utgifter til 
eksternt finansiert virksomhet.  
 
Forslaget til disponering av budsjettet i 2011 bygger på prinsippene fra 2010. Målsettingen er å 
gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter for forskning og undervisning.  
 
Generelt gir reduserte pensjonskostnader til Statens pensjonskasse (SPK), hvor arbeidsgivers 
andel av pensjonen reduseres fra 13 % til 11,15% for 2011, reduserte lønnskostnader med om 
lag 27 mill. kroner. Det vil lette fakultetenes og avdelingens lønnsbudsjetter. Lønns- og 
priskompensasjonen på 3,1% foreslås fordelt uavkortet til fakulteter og enheter.  
 
Implementering av Risa- utvalgets anbefalinger fortsetter i 2011 på flere måter. I oppfølgingen er 
det blant annet pekt på behovet for å styrke enkelte fakulteters basisbudsjetter. I budsjettet for 
2011 foreslås en styrking av basisrammene ved Det juridiske fakultet med 2 mill kroner og Det 
medisinsk- odontologiske fakultet med 0,5 mill kroner. Slik foreslås den planmessige 
oppbyggingen av basismidler til Det juridiske fakultet videreført. Fakultetet har vært prioritert 
med basismidler siden 2008.   
 
Det humanistiske fakultet har et særlig ansvar for opprettholdelse av relativt små fag innenfor sin 
faglige bredde. På dette grunnlaget foreslås en styrking av fakultetet med 0,7 mill. kroner. Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet foreslås styrket med 1,8 mill kroner, basert på gode resultater 
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de siste årene. Fakultetet skårer meget høyt i internasjonale rangeringer, har oppnådd viktige 
resultater og er preget av solid økonomiforvaltning.  
 
Implementeringen av videreføringen av Kunnskapsdepartementets insentivbaserte komponenter 
i finansieringsmodellen fra institusjonsnivået til fakultetene fortsetter i budsjettforslaget for 2011. 
For det første legges det opp til å øke videreføringen av andelen resultatmidler til fakultetene fra 
avlagte studiepoeng fra 65% til 75%. For det andre endres resultatmodellen for forskningsmidler 
med innføring av departementets RBO modell (jf styresak 36/10). Endringen i RBO innebærer 
omlegging fra dagens stykkprisbelønning ved UiB til resultatbasert omfordeling. Dette innebærer 
at større andeler av gevinstene for oppnådde resultater kommer fakultetene til gode, og dette 
styrker finansieringsmodellens incentivelementer. Fakultetene får økte gevinster når resultatene 
forbedres, men samtidig øker risikoen for resultatsvingninger for fakultetene, som dermed får 
større ansvar for prioriteringer og budsjettstyring.  
 
Ny modell for internhusleie ble innført med virkning fra 01.07.10 og 2011 vil bli første år med full 
effekt av omleggingen. 
 
Kuttet i sentraladministrasjonen fra 2010 videreføres, men det forslås noen nye satsinger og en 
styrking av enkeltområder. Det forutsettes at arbeidet med omstilling og utvikling fortsetter. 
 
Universitetets investeringsramme og vedlikehold av bygg foreslås økt fra 50 mill kr til 68 mill, 
etter at investeringsbudsjettet ble kuttet i 2010. Videre er det stipulert salgsinntekter fra salg av 
hus på om lag 50 mill kroner, som er planlagt brukt til rehabilitering og bygg. Beløpet inkluderer 
inntekter for salg av hus i 2010. Det forslås i tillegg å bruke om lag 18 mill kroner som gjenstår 
av forskutteringen av 100 mill kroner fra likviditeten, som ble vedtatt brukt til bygningsformål i 
2009. Budsjettet i 2011 vil ha god likviditet som følge av utstyrsbevilgningen til odontologibygget, 
som ikke vil bli brukt i 2011. 
 
I det følgende presenteres forslaget til fordeling av Kunnskapsdepartementets bevilging for 
2011. Budsjettforslaget har rammen for foregående år som utgangspunkt for vurderinger. Med 
utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2010, legges lønns- og priskompensasjon til rammen. Så 
gjøres justeringer i fakultetenes rammer, som påpekt foran.  
 
I det videre presenteres endringer i felles budsjettposter for strategiske forskningstiltak og 
undervisningstiltak, samt endringer i andre felles tiltak. Budsjettet for sentraladministrasjonen og 
ulike fellesposter og prosjekter drøftes før universitetets felles investeringsbudsjett og effekter av 
universitetets nye husleiemodell løftes fram.  
 
I del 4 gis oversikt over endringer i budsjettrammer for hvert fakultet og enhet. Rammen for 2010 
er utgangspunkt og endringer i noen av postene kommenteres, det gjelder både tillegg og 
reduksjoner.  
 
 
3.2. Forskningssatsinger 
 
I universitetets finansieringsmodell utgjør forskningsmidler om lag 673 mill kroner fordelt med 
422 mill kroner i strategiske forskningsmidler og 251 mill kroner i resultatmidler(RBO). Det meste 
av ressursene ligger inne i fakultetenes budsjettrammer, mens om lag 109 mill. kroner er knyttet 
til ulike felles forskningssatsinger. Disse midlene finansierer viktige tiltak, som SARS senteret, 
sentrene for fremragende forskning og Senter for farmasi. Som påpekt over, foreslås endringer i 
resultatmodellen for forskning. Deretter fremmes forslag til fordeling av ulike strategiske midler.  
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Resultatmidler forskning (RBO) 
Det foreslås å endre universitetets resultatmodell for forskningsmidler fra stykkprisbelønning til 
resultatbasert omfordeling (RBO) etter samme modell som gjelder for departementets bevilgning 
til institusjonene. Modellen foreslås innført med omfordelingseffekter for 2011. Tabell 3.1 gir 
oversikt over resultatinntekter per fakultet med tre alternative RBO- andeler og resultatuttelling 
med modellen som forslås forlatt. Etter dagens modell ville fakultetene få redusert sine inntekter 
med 1,8 mill. kroner mens de ved innføring av RBO blir tilført fra 18,8 til 28,2 mill. kroner. Dette 
knyttes til den sterke resultatutviklingen fra 2010 til 2011, som ikke ville gitt uttelling i 
eksisterende modell.  
 
Tabell 3.1. Estimerte resultatinntekter gjennom RBO ved 50%, 65% og 75% videreføring sammenlignet 
med eksisterende modell  

RBO andeler til fakulteter Eksisterende
75 % 65 % 50 % modell

HUM 9 952 8 625 6 635 260
MN 10 409 9 021 6 939 -970
MO -5 244 -4 545 -3 496 -3 986
SV 1 426 1 236 951 -190
JUS 312 271 208 390
PSYK 10 703 9 276 7 135 2 622
SFF -425 -368 -283 0
BM 298 259 199 33
Andre 842 730 562 -1
sum 28 274 24 504 18 850 -1 842  
 
I dagens modell ved UiB videreføres ikke belønningsmidler for forskningsmidler fra EU og 
Forskningsrådet til fakultetene. Begrunnelsen har vært at arbeidet med søknader til EUs 
programmer er ressurskrevende prosesser, og det er brukt betydelige ressurser sentralt for 
administrative tjenester i søknads- og koordineringsarbeidet, og det er satt av stimuleringsmidler 
for å få flere til å utarbeide søknader. Det er drøftet om modellen burde innføres med gradvis 
endring og om det er ønskelig å videreføre departementets modell. Det er enighet om å bruke 
modellen fra departementet, som også ligger i forslaget fra Risa- utvalget. Det legges opp til 
gradvis innføring av modellen med en innføring med 65% av KDs priser for 2011, med sikte på å 
videreføre modellen til 75% for 2012. 
 
I dagens modell er en betydelig del av resultatmidlene benyttet til felles forskningssatsinger, 
blant annet er deler av institusjonens egenandeler i prosjekter innenfor rammeprogrammene i 
EU belastet slike poster. Innenfor universitetets fellesbudsjetter er det derfor ulike poster som 
overføres fakulteter som oppnår ekstern finansiering. Med innføring av ny RBO- modell er det 
vanskelig å videreføre denne ordningen som i dag. I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til 
å overføre noe av ansvaret for slik finansiering til fakultetene. Reduksjoner og omfang av slike 
avsetninger ses også i sammenheng med en eventuell økt videreføring av modellen i 2012.  
 
Budsjettposter til prioriterte grunnforskningsformål 
Det skal være ressurser til rådighet for styrets prioritering av tiltak, enten det gjelder ulike 
stimuleringsmidler, midlertidige satsinger eller mer permanente tiltak. Det er lagt opp til å skape 
handlingsrom til initiering av nye tiltak, og flere satsinger er gjort midlertidige. Tabell 3.2 viser  at 
institusjonens felles satsinger på grunnforskningsformål utgjør mer enn 75 mill kroner. 
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Det er videre lagt opp til å tydeliggjøre prioriterte satsinger i budsjettet. For eksempel er 
institusjonens bidrag til de fire sentrene for fremragende forskning viktig å synliggjøre. Fra 2008 
er de to sentrene som tidligere var organisert innenfor Uni Research, ført tilbake til universitetet. 
De institusjonelle bidragene til sentrene er overført til de fakultetene sentrene hører til, også for å 
synliggjøre den samlede aktiviteten i fagmiljøene. Konkret er den posten som ble benevnt 
fakultet 19, som ble brukt til fellesposter, under avvikling.  
 
I tabell 3.2 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor ulike felles budsjettposter til 
strategisk prioriterte forskningsformål. Noen av endringene i tabellen skyldes de nevnte 
endringene i budsjettoppsett. To områder foreslås betydelig styrket, utviklingsforskning og støtte 
til fremragende frie forskerprosjekter. De enkelte endringene kommenteres nedenfor. 
 
Tabell 3.2. Sentrale avsetninger til forskningssatsinger 2011 
  2010 2011 Endring 
Felles forskningssatsinger       
FUGE/ PROBE 3 100 3 100 0 
SFF - Senter for geobiologi 4 000 4 000 0 
Andre SFF- midler 2010* 45 400   -45 400 
SFF Bjerknessenteret 0 8 500 8 500 
SFF - CIPR 0 6 300 6 300 
SFF - CMS 0 4 600 4 600 
SARS- senteret 0 26 000 26 000 
Nanoforskning 1 600 0 -1 600 
Bidrag til EU- egenandeler og ERC- bidrag 6 000 3 000 -3 000 
Forskerinitierte grunnforskningsprosjekter 7 000 10 000 3 000 
Utviklingsforskning, inklusive UiB Global 3 600 10 100 6 500 
SUM  70 800 75 600 4 800 
Andre forskningsformål (prosjekter) 5 400 7 200 1 800 
Internasjonalisering 4 000 5 500 1 500 
Kommersialisering av forskning 5 400 5 400   
SUM TOTALT 85 500 93 700 8 100 

* Institusjonens bidrag til sentre for fremragende forskning er flyttet fra en spesiell avsetning. 
 
Sentrale bidrag til SFF og FUGE 
Videreføringen av FUGE I til prosjekter i FUGE 2 krevde egenandeler fra institusjonene i form av 
driftsmidler, rekrutteringsstillinger og utstyr. FUGE 2 perioden varer ut 2011. I tråd med tidligere 
vedtak, det er satt av 3,1 mill kroner til driftsmidler i 2011. Universitetets egenandeler til SFF- 
Senter for geobiologi videreføres med 4 mill. kroner. To av universitetets øvrige SFF- er og Sars- 
senteret var tidligere driftet ved Uni Research, men er nå organisert ved MN- fakultetet. HF- 
fakultetet har fått overført bevilgningen til CMS. Universitetets samlede støtte til sentrene fra 
institusjonsnivået i 2011 vil være som i 2010, om lag 25 mill kroner. I tillegg til de sentrale 
avsetningene bidrar fakultetene også med egenandeler til sine SFF- er.  
 
Universitetets bidrag til Sars-senteret er betydelig, bidraget er en kombinasjon av en bevilgning 
fra Kunnskapsdepartementet til senteret og institusjonens eget bidrag. 
 
Den sentrale budsjettposten for støtte til nanoforskning avsluttes. 
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Bidrag til EU og ERC- finansiering 
EUs 7. rammeprogram krever at institusjonene bidrar med egenandeler. De siste årene er det 
satt av midler sentralt for å dekke egenandeler på 12,5% av prosjektkostnadene. Med ny RBO 
modell for fordeling av resultatmidler for forskning, forutsettes det at fakultetene tar ansvar for 
denne typen egenandeler, jf omtale ovenfor. I arbeidet med å få fram sterke søknader til EU, 
benyttes midler til frikjøp av søkere til ERC- Advanced og Starting Grants. Som ledd i EU-
arbeidet har UiB fått tildelt rammebevilgning fra Forskningsrådet siden 2005 for å kunne tilby 
forskere støtte til prosjektetablering (PES-midler). Midlene kan brukes til nettverksbygging, 
skrivehjelp og eventuelt frikjøp i søknadsfasen. Støtte til mer langsiktig posisjonering enn det 
som kan gis av rammebevilgningen fra Forskningsrådet har vist seg nødvendig og vil bli stadig 
viktigere i forberedelsene mot EUs 8. rammeprogram.  
 
Det kreves ikke egenandeler for prosjekter fra ERC, men det vurderes som svært viktig å styrke 
bevilgningene fra den mest prestisjefylte finansieringsordningen i EU med egenbidrag fra 
institusjonen, og det foreslås nyttet 3 mill kroner til dette formålet i 2011. Samlet blir dette en 
reduksjon i posten på vel 3 mill. kroner. 
 
Støtte til frie og fremragende forskerinitierte grunnforskningsprosjekter – fri forsk  
Ordningen med å støtte frie, forskerinitierte prosjekter, med god bedømming, men som ikke har 
oppnådd støtte i Forskningsrådet og EU, har vist seg å være et viktig virkemiddel for å styrke 
fagmiljøene i konkurransen om eksterne forskningsmidler og å fremme ny forskning. Denne 
budsjettposten ble innført i 2006 og uttrykker en tydelig ambisjon om å styrke grunnforskningen 
og å prioritere kvalitet. Felles for prosjektene som gis støtte er at de har oppnådd meget god 
evaluering av norske og internasjonale evalueringspaneler og sakkyndige refereer. Samlet 
foreslås en økning av denne avsetningen fra 7 mill kroner i 2010 til 10 mill. kroner i 2011. 
 
Utviklingsforskning 
Utviklingsrelatert forskning har tyngdepunkt i helsefag, samfunnsfag og naturvitenskap. I sak 
20/10 vedtok styret å tilbakeføre den delen av virksomheten i Uni Global som var knyttet til UiB. 
Samtidig ble det vedtatt å etablere en faglig møteplass, UiB Global, for å ivareta de spesielle 
utfordringene det er å utvikle og profilere flerfaglig virksomhet på dette området. Møteplassen er 
i det nye huset for jus og utviklingsforskning på Dragefjellet. Det er etablert et ressurssenter for 
utviklingsstudier og med samlokalisering med CMI, har Bergen en betydelig infrastruktur for 
utviklingsforskning som nå videreutvikles og styrkes i samarbeid med fakultetene. Faglig og 
administrativ koordinering skal sikre at det tas initiativ på tvers av disipliner. Kompetanse som er 
bygd opp i ulike miljø skal sikres tilfredsstillende støtte og det skal arbeides med å utvikle nye og 
langsiktige prosjekter. Det samfunnsvitenskapelige og Det medisinsk- odontologiske fakultet har 
prioritert satsing på utviklingsforskning. For UiB Global engasjeres det en faglig leder og en 
administrativ koordinator. Administrativt ansatte ved Uni Global er del av Forskingsadministrativ 
avdeling. Det foreslås avsatt midler til initiering av nye prosjekter og til å garantere for husleie for 
aktiviteter som i dag ikke gir dekningsbidrag. I tillegg bidrar universitetet sammen med CMI til 
finansiering av ressurssenteret. Feltet foreslås styrket med 6,5 mill. kroner for 2011. 
 
Internasjonalisering  
Det er god grunn til å se universitetets satsing på UiB Global i sammenheng med universitetets 
satsing på internasjonalisering. Internasjonalt samarbeid er integrert del av hele universitetets 
virksomhet. Universitetet i Bergen kan sammenlignes med andre anerkjente og fremstående 
forskningsuniversiteter, både nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har universitetet klatret 
på internasjonale rankinger, økt den internasjonale publiseringen betydelig og markert seg sterkt 
i tildelinger av internasjonale forskningsprosjekter. Forskere og studenter er attraktive deltakere i 
internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.  
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Det meste av den internasjonale aktiviteten foregår i fagmiljøene, og utgiftene inngår i hovedsak 
i fakultetsbudsjettene. I tillegg forvalter Forskningsadministrativ avdeling flere poster (som midler 
til WUN- samarbeidet og Bergen Summer Research School). Studieadministrativ avdeling midler 
i internasjonaliseringsarbeidet (som til utveksling, språkkurs og studiesentre i utlandet). 
Studiesentre i utlandet er viktige i universitetets internasjonale profil. I 2011 har disse et omfang 
på 11 mill. kroner (hvor 1.8 mill går til sentrene i St Petersburg, Athen og Roma). jf tabell 3.9. 
 
Det arbeides med en fornying av universitetets handlingsplan for internasjonalisering, Det 
legges også vekt på å styrke samspillet mellom ulike administrative avdelinger som arbeider 
med internasjonalisering. Det foreslås at posten for internasjonalisering øker med 1,5 mill 
kroner. Midlene vil blant annet benyttes til initiering og oppfølging internasjonalt samarbeid. 
Betraktes midlene som avsettes til UiB Global, til internasjonalisering (jf tabell 3.2) og til 
samarbeid om studiesentre og universitetssentre i utlandet, benyttes det årlig om lag 26 mill 
kroner. I tillegg kommer midler i fakultetenes og instituttenes budsjetter og internasjonalisering 
innenfor rammene av BOA- aktivitetene. 
 
Bergen teknologioverføring 
Bergen teknologioverføring (BTO AS) eies av UiB, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet. 
Selskapet skal legge forholdene til rette for kommersialisering av resultater fra forskning ved 
universitetet. Det er en forutsetning at selskapet drives uten subsidiering fra universitetet og det 
foreslås å sette av kroner 5.4 mill til kjøp av kommersialiseringstjenester i 2011. Etter tilsyn i 
2010 peker Riksrevisjonen på at kommersialiseringsselskapene ved universitetene i Oslo, 
Bergen og Tromsø har avtaler om tjenestesalg til universitetene som i liten grad gjør det mulig å 
etterprøve om tjenestesalgene innebærer subsidiering. Det legges nå mer vekt på å mer 
regelmessig oppfølging av aktivitetene ved BTO. Blant annet gjennomføres fast kvartalsvis 
oppfølging der status for framtidige og pågående prosjekter vurderes. 
 
Andre tiltak 
Samlet i posten Andre tiltak inngår en rekke midlertidige prosjektposter, som universitetets 
satsing på vitenskapshistorie og ny utgivelse av Holbergs samlede verker. I tillegg er det satt av 
midler til et digitaliseringsprosjekt ved UB og Bergen Museum i fellesskap.  
 
Postene i tabell 3.2 er driftsmidler. I tillegg foreslås forskningssatsingene styrket med tilførsel av 
rekrutteringsstillinger, jf. del 3.2 og ved avsetninger til vitenskapelig utstyr, jf. del 3.3.  
 
Små driftsmidler  
Kunnskapsdepartementet har foreslått å avvikle Forskningsrådets ordning for finansiering av 
små driftsmidler og har foreslått å legge midlene inn i rammene til institusjonene, for UiB er dette 
4,8 mill kroner. I tillegg til midlene fra Forskningsråde har det vært forutsatt at institusjonene har 
bidratt med egenandeler. Ordningen for tildeling av små driftsmidler har gjort det mulig å gi 
direkte forskningsstøtte, gitt rom for å skape møteplasser for forskning lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Slike faglige møteplasser bidrar til å utvikle nye ideer, problemstillinger og 
prosjekter. Ordningen foreslås videreført innenfor fakultetenes budsjettrammer etter samme 
prinsipper som før, basert på antall førstestillinger. Det forutsettes at fakultetene viderefører 
ordningen og at fakultetene dekker institusjonens egenandel. 
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3.2. Stipendiat- og postdoktor stillinger 
 
Budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet for universitetet for 2011 inneholder om lag 420 
mill kroner til det som benevnes forskningsstrategi. Universitetets måltall for stipendiatstillinger 
ligger inne i dette beløpet. Som påpekt foran, er det uheldig at forslaget til statsbudsjett ikke 
inneholder nye stipendiat- og postdoktorstillinger. 
 
I 2010 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 
rekrutterings- eller kvalifiseringsstillinger i statsbudsjettet, foreslås det at de oppsparte midlene 
nyttes til å finansiere nye 4 årige midlertidige stillinger. Stillingene foreslås fordeles til følgende 
områder og fakulteter:  
 
Stipendiatstillinger: 
Det humanistiske fakultet (Grieg- forskning)      2 
Det medisinsk- odontologiske fakultet (utviklingsforskning)    1 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (utviklingsforskning)    1 
Det psykologiske fakultet (trygdeforskning)      1 
 
Postdoktorstillinger 
Ordningen med omdisponering av midler mellom stipendiat- og postdoktorstillinger gjør at 
midlene også kan benyttes til postdoktorstillinger. Dette er høyt prioritert ved fakultetene.  
 
For 2011 foreslås å fordele 3 nye midlertidige 3-årige postdoktorstillinger til følgende områder, 
(hvor fakultetene må dekke det fjerde året): 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (bidrag til VAM- prosjekt)   1  
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (åpent)    1 
Senter for vitenskapsteori        1 
 
Virksomheten ved Senter for vitenskapsteori foreslås styrket, senteret har viktige oppgaver i 
arbeidet med dannelse og etikk. For 2010 ble som kjent SVT styrket med 1 mill kroner i rammen, 
til emne i etikk og til en rekrutterings- eller kvalifiseringsstilling. 
 
 
3.3. Vitenskapelig utstyr  
 
I budsjettet for 2011 foreslås en avsetning på 25 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene 
fordeles som årlige investeringstilskudd. Forslag til fordeling er gitt i tabell 3.3.  
 
I 2010 ble posten for vitenskapelig utstyr redusert med 5 mill. kroner med stram økonomisk 
situasjon som begrunnelse. Forsinkelser av bruk av tidligere bevilgede midler til utstyr gjør at det 
vurderes som forsvarlig å holde investeringsnivået i 2011, på sammen nivå som 2010. Midler til 
vitenskapelig utstyr foreslås i hovedsak fordelt til de utstyrstunge fakultetene, til MO og MN, med 
7 mill. kroner til utstyr til MN og 5 mill kroner til MO. Bevilgningen skal benyttes i samsvar med 
prioriteringer i fakultetenes budsjettforslag. Ved MO- fakultet innebærer dette en prioriterting av 
Dyreavdelingene. Avsetningen ved MN- fakultetet forutsettes å dekke nettverksoppgraderinger 
knyttet til fysikkbygget og Jahnebakken 5. Det settes av 0,5 mill kroner for å dekke universitetets 
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forpliktelser til et stort prosjekt ved CERN. Midlene overføres til Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet. 
 
Tabell 3.3. Vitenskapelig utstyr (tall i tusen) 
Vitenskapelig utstyr 2010 2011
Utstyr MN 8 500 7 000
Utstyr MO 8 500 5 000
HF- Grieg akademiet 1 000 1 000
IKT Tungregning 3 000 3 000
AV- prosjektet 2 500 4 500
Oppgradering infrastruktur 3 000
Cern 500 500
Forskningssenter OD 800 800
SUM 24 800 24 800

 
Det humanistiske fakultet har prioritert utstyrsmidler til Griegakademiet til utskifting av 
instrumenter. Det foreslås 1mill. kroner til tiltaket. Til sammen vil det i perioden 2008- 2011 være 
investert 8,5 mill kroner til musikkinstrumenter.  
 
Til oppgradering og samordning av AV- utstyr i universitetets undervisningsrom (AV- prosjektet) 
foreslås en budsjettpost på 4,5 mill kroner i 2011, en økning på 2 mill kroner fra 2010 som er 
tenkt benyttet til utbygging av videokonferanse- fasiliteter og tjenester ved UiB. Målsettingen er 
større bruk av videokonferanser for å erstatte reiser og er et tiltak innenfor Handlingsplanen for 
grønt universitetet.  
 
Det foreslås en oppgradering av universitetets nettverksstruktur knyttet til telefoni, med 
implementering av nytt telefonsystem basert på IP- telefoni. Telefonforbindelsen vil da kunne 
bruke datanettet og få samme sikkerhet for driften som dette nettverket, og det vil sikre større 
driftsstabilitet og kontinuitet. 
 
Avsetningen til odontologisk forskningssenter foreslås videreført fra 2010. For øvrig antas 
utstyrsbehovet for Odontologisk universitetsklinikk å være dekket inn gjennom den øremerkete 
tildelingen til nytt odontologibygg. 
 
I tillegg til avsetningene i universitetets grunnbudsjett, er det øremerket 280 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.  
 
 
3.4. Utdanningstiltak 
 
Finansieringen av utdanningen er i hovedsak lagt inn i fakultetenes budsjettrammer, mens en 
mindre del er øremerket ulike felles poster som førstesemesterstudiene, praksisplasser i 
lektorutdanningen og norskundervisningen for utenlandske studenter. Posten inneholder i tillegg 
mindre poster til midlertidige strategiske tiltak. I det følgende presenteres et forslag om å endre 
universitetets resultatmodell for utdanning, før forslag til fordeling av ulike fellestiltak fremmes. 
 
Resultatmidler for utdanningsaktivitet 
I finansieringsmodellen fra departementet utgjør utdanningskomponenten om lag 555 mill. 
kroner av bevilgningen på vel 2,6 mrd kroner. Komponenten er bestemt ut fra totalt antall 
studiepoeng og antall utvekslingsstudenter der endringer i resultatnivået fra foregående år gir 
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endringer i tildelingen. I motsetning til for RBO for forskning, er utdanningskomponenten uten 
ramme, den er som et taksameter. Fordi det ble oppnådd flere studiepoeng i 2009 enn i 2008, 
øker universitetets resultatmidler med om lag 11 mill. kroner. Det er betydelige forskjeller mellom 
fakultetene, noen har redusert antall studiepoeng, andre økte. I den dagens finansieringsmodell 
fordeles 65% av endringen i midler fra utdanningskomponenten til fakultetene og 35% benyttes 
til felles utdanningstiltak. Som planlagt fremmes nå forslag om å endre andelen som går til 
fakultetene, fra 65% til 75%, og 25% skal finansiere ulike felles tiltak. Den nye modellen gjør 
fakultetene mer risikoutsatte for inntektssvingninger som følge av endringer i avlagte 
studiepoeng. Tabell 3.4 gir en oversikt over endringer i fakultetenes resultatmidler for 2011.  
 
 
Tabell 3.4. Fordeling av resultatmidler 2011 med 65% og 75% videreføring 
  65 % 75 % 
HF -2 227 -2 510 
MN -1 070 -1 255 
MO 5 961 6 910 
SV -1 052 -1 200 
JUS 1 917 2 145 
PS 2 788 3 197 
Andre 648 746 
Sum  6 964 8 031 
Felles 3 735 2 668 
Sum 10 699 10 699 

 
 
Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål 
Deler av fellestiltakene er finansiert gjennom resultatmidler. Endring i resultatmodellen, der en 
større del av midlene tilføres fakultetene direkte, gjør at fakultetene må ta større ansvar. Konkret 
foreslås det at fakultetene betaler sine eksamensordninger selv fra 2011. Studieadministrativ 
avdeling vil som før koordinere arbeidet og sørge for at fakultetene dekker utgiftene til sine 
eksamener. En oversikt over sentrale avsetninger innenfor utdanning er gitt i tabell 3.5. 
 
Tabell 3.5 Sentrale avsetninger innenfor utdanning (tall i 1000) 
Tiltak Budsjett Budsjett Endring 
  2010 2011  
Førstesemesterstudiet 16 000 16 500 500 
Eksamensvakter 5 000 2 500 -2 500 
Prosjekt læringsstøtte 800 800 0 
Lektorutdanningens praksisplasser 5 500 5 500 0 
Kvalitetsutvikling 1 400 1 400 0 
Norsk for utenlandske studenter 6 600 5 000 -1 600 
DigUiB 0 1 000 1 000 
Strategipost  1 000 1 000 0 
Farmasi 2 400 2 700 300 
Sum UiB felles 38 700 36 400 -2 300 

 
For førstesemesterstudiet foreslås det å videreføre budsjettet på samme nivå som i 2010, 
korrigert for prisendringer. Det vil bli vurdert å overføre så vel inntekter som utgifter til fakultetene 
for førstesemesterstudiet. Avsetning til eksamensvakter reduseres med 2,5 mill. kroner som 
følge av at fakultetene overtar ansvaret for tiltaket.  
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Til utvikling av studentportalen Mi side foreslås 0,7 mill. kroner.  
 
Lektorutdanningen ved UiB er styrket betydelig de siste årene med nye vitenskapelige stillinger 
til Det psykologiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt med driftstilskudd. Midlene for 
tiltakene er innarbeidet i fakultetenes rammer, mens kostnader knyttet til praksisplasser 
budsjetters via universitetets sentrale avsetninger.  
 
Utdanningsutvalget har bevilget incentivmidler på til sammen 1,3 mill. kroner til fakultetenes 
arbeid med kvalitetsutvikling i studieprogrammene, til igangsetting av tiltak. Strategiposten for 
utdanning skal dekke midlertidige forpliktelser og initieringsmidler til ulike utdanningstiltak. Til 
sammen settes det av 1 mill. kroner til disse tiltakene i 2011. 
 
Avtalen med University of East Anglia om undervisning i emnet galenisk farmasi innebærer en 
økning på kroner 300.000 for 2011. Det er snart aktuelt å reforhandle avtalen. Fra 2011 vil 
ansvaret for studieprogrammet i farmasi bli overført til MO- fakultetet. 
 
Fra 2010 er midlene som er satt av til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte 
flyttet fra universitetets felles avsetninger til prosjekter ved Studieadministrativ avdeling og 
Personal- og organisasjonsavdelingen. Midlene til norskkurs er delt mellom tiltak til studenter og 
ansatte. Erfaringer viser at studentenes andel av budsjettposten var lavere enn forutsatt, mens 
en større del gikk til ansatte. For 2011 foreslås derfor en reduksjon i budsjettposten, med 
tilsvarende økning i avsetningen til norskkurs for ansatte.  
 
I tråd med utviklingen av IKT systemer og digital tilgjengelighet gjennom internett har det i vært 
økende interesse for digitalisering av undervisningsmateriell og forelesninger. Det er ønskelig at 
UiB kan tilby dem som ønsker å benytte slik form for formidling av undervisning et tilbud. Å legge 
til rette for forelesninger og pensumlitteratur på nettet er et viktig steg i tilgjengeliggjøringen for 
blinde, svaksynte, studenter med lesehemninger og dyslektikere. Utdanningsutvalget og en 
rekke fagmiljø ønsker å få erfaringer på dette området. Det er derfor igangsatt et pilotprosjekt 
(DigUiB) for å avklare hvordan audiovisuelt materiale best kan lagres, hvordan opptak av 
forelesninger, tilgjengeliggjøring av læringsressurser og gjennomføring av digital eksamen kan 
foregå. Prosjektet har studenter som målgruppe, men lagringssystemet for audiovisuelt 
materiale er også relevant for lagring av audiovisuelt forskningsmateriale. For 2011 foreslås det 
investeringer som gir organisasjonen mulighet for å prøve dette ut, for å øke omfanget dersom 
det er stor interesse. I 2011 vil eksisterende utstyr bli brukt, mens eventuelle investeringer i 
teknisk utstyr kommer senere, etter bedre kartlegging. Det foreslås en avsetning på kroner 1 
mill. til tiltaket. 
 
Studentrekruttering 
Forslag til fordeling til studierettede tiltak er oppsummert i tabell 3.6. 
 
Tabell 3.6. Studentformål 
Studentrettede formål 2010 2011 
Mottak nye studenter 1 100 1 100
Studentrekruttering/markedsføring 3 100 3 100
Utdanningsbyen Bergen 700 700
Utredningstjeneste; lese- og skrivevansker 100 100
Sum 5 000 5 000

 
Det har vist seg å være mulig å arrangere fine mottak for nye studenter med noe reduserte 
utgifter. Samtidig er det ønskelig å satse mer på tiltak for faddere for å sikre at studiestart har 
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arrangement med faglig inspirasjon, og hvor uheldige trekk ved enkelte fadderarrangement 
rettes opp. Universitetet vil arbeide med fadderorganisasjonen på flere måter.  
 
Statistisk sentralbyrå har analysert betydningen av arbeidsmarkedes utvikling på tilbud og 
etterspørsel av utdanning basert på makroøkonomiske og demografiske modeller. Resultatet 
viser en klar tendens, hvor en kraftig økning i etterspørsel av høyere utdanning i alle fagfelt er 
forventet i et tidsperspektiv på 20 år. Utdanningsutvalget har tatt initiativ til å gjennomføre en 
kartlegging om behovet for kandidater med høyere utdanning innenfor hele spektret av 
universitetets faglig bredde. Prosjektet, Kompetanse 2020, er en undersøkelse om utdanningens 
relevans, synlighet og samfunnets behov for arbeidskraft. Undersøkelsen finansieres gjennom 
en omfordeling av midler innenfor avsetningen for studentrekruttering. Utover dette er det ikke 
lagt opp til endringer på dette området. 
 
Etter- og videreutdanning 
Midler til etter- og videreutdanning inngår i fakultetenes rammer, sammen med felles 
budsjettpost for tilskuddet til Senter for etter og videreutdanning. 
 
Tabell 3.7. Etter og videreutdanning 
Etter- og videreutdanningsmidler (1000kr) 2010 2011 
SEVU- driftstilskudd (etter- og videreutd.) 3 000 3 000
Fjernundervisning 1 200 1 200
Sum 4 200 4 200

 
Det arbeides med en systematisk og helhetlig gjennomgang av universitetets virksomhet 
innenfor etter- og videreutdanning. Arbeidet skal avsluttes i løpet av 2010. Planen er å klargjøre 
en hensiktsmessig organisering, finansiering og kompetansebehov for arbeidet.  
 
Fordeling av studieplasser 
I budsjettforslaget er det lagt inn helårseffekt og videreføring av 130 studieplasser fra revidert 
nasjonalbudsjett 2009, samt halvårseffekt for 80 nye studieplasser fra og med høsten 2011. 45 
av de nye studieplassene er øremerket jus (30) og helsefag (tannpleie 10 og ernæring 5) ved 
Det medisinsk- odontologiske fakultet. Fordeling av de resterende 35 frie plassene ble behandlet 
i Universitetet utdanningsutvalg 03.11.10, sak 65/10 og i styremøte 01.12.10 (sak 71/10). På 
dette grunnlag foreslås at plassene fordeles med 30 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 
til Det humanistiske fakultet. Med denne fordelingen, gis bevilgning til fakultetene fra KD. 
 
 
3.5. Sentraladministrative tjenester og felles tiltak 
 
Arbeidet med vurdering av ressursene som brukes i de administrative avdelingene er i gang.  
Ved å synliggjøre ressurser som brukes til administrasjon og ulike felles tiltak, er målet å bidra til 
større åpenhet og å tydeliggjøre prioriteringer og konsekvenser av utgifter til fellestiltak. Det 
gjøres ved å bruke ulike metoder, som funksjonsgjennomgang og vurdering av endringer i 
kostnader og funksjoner over tid. Formålet er å gi et grunnlag for vurdering av effektivisering og 
mulige omfordelinger av ressurser mellom ulike områder. De administrative avdelingene 
forvalter ulike budsjettposter til felles infrastruktur og andre formål. Investeringsbudsjettet 
forvaltes av Eiendomsavdelingen. Bygg og investeringer omtales i avsnitt 3.6.  
 
Administrasjon 
Sentraladministrasjonens fag- og stabsavdelinger utfører driftsfunksjoner og utredningsarbeid. 
med studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, kommunikasjon, personalfunksjon, HMS, 
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økonomiforvaltning, eiendomsforvaltning og IT- tjenester. Sentraladministrative tjenester 
finansieres i tillegg gjennom interne inntekter og av inntekter ved salg av tjenester til andre 
juridiske enheter. En oversikt er gitt i tabell 3.8. 
 
Tabell 3.8. Finansiering av sentraladministrasjonen i 2010 og 2011 (tall i mill) 
Administrasjonen (mill kroner) 2010 2011
Rammetilskudd 173 186
Administrative inntekter (dekningsbidrag) 27 28*
Andre interne og eksterne inntekter 36 37*
Sum administrasjon, ekskl. arealformål** 236 253

* inntektsanslag vil bli revurdert sammen med avdelingene  
** Investeringer og husleie omtales i kapittel 3.6 
 
I sentraladministrasjonen pågår det utviklingsarbeid, blant annet for å styrke økonomiarbeidet, 
utvikle driftsfunksjonene knyttet til infrastruktur, mottaksapparat for internasjonale studenter og 
ansatte og styrke arbeidet med kommunikasjon og samfunnskontakt. I 2011 foreslås et 
rammetilskudd på 186 mill. kroner til universitetets sentraladministrasjon, en økning på 13 mill. 
kroner fra 2010. Utover økning som følge av generell lønns- og priskompensasjon er veksten i 
hovedsak knyttet til organisatoriske endringer, som at budsjettet for kjøp av bedriftshelsetjeneste 
som var en prosjektbudsjettpost, avvikles til fordel for ansettelse av en lege til universitetets 
helsetjeneste, dermed øker budsjettet for administrasjonen tilsvarende. Det samme gjelder for 
prosjektet Kontor for samfunnskontakt.  
 
Som påpekt foran styrkes arbeidet med oppfølging av BOA- aktivitet, det gjelder arbeidet med 
budsjettering og regnskapsoppfølging, personalarbeid, blant annet for å bidra til å redusere 
midlertidighet, men også andre administrative tjenester for BOA- prosjektene, som en styrket 
innkjøpsfunksjon, Det forutsettes at en styrking av slike tjenester finansieres av inntekter fra 
dekningsbidrag. For å vurdere status for økonomioppfølging og andre administrative tjenester for 
den eksternt finansierte virksomheten har en administrativ utredningsgruppe leverte en rapport i 
oktober 2010. Denne skal følges opp. 
 
Gjennom universitetets store byggeprosjekter er det lagt til rette for økt eksternfinansiert 
virksomhet. Det er investert betydelige midler i infrastruktur, som bygg, vitenskapelig utstyr og 
kontorfasiliteter. I budsjettet for 2010 (styresak 109/10) ble 15 mill. kroner fra BOA- økonomien 
trukket inn i institusjonsøkonomien for å dekke vesentlige kostnader knyttet til disse tiltakene. 
Kostnaden ble fordelt mellom fakultetene etter antallet eksternt finansierte årsverk ved 
fakultetene. For budsjettåret foreslås summen økt til 20 mill. kroner for å styrke den sentrale 
oppfølgingen av BOA-virksomheten. 
 
Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til konkurranse om leveranser og 
profesjonell saksbehandling, og objektivitet og likebehandling av tilbydere er sentrale elementer. 
Det settes strenge krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Det er en prioritert oppgave å øke 
universitetets bruk av det elektroniske bestillingssystemet, det er nødvendig for å tilfredsstille 
skjerpede krav til offentlige anskaffelser. Antall store innkjøp har økt, blant annet som følge av 
økt tilgang på eksterne midler. Samtidig viser erfaringer at tapende tilbydere oftere benytter sin 
klagerett. Innkjøpene blir mer kompliserte tar lengre tid og eventuelle saksbehandlerfeil får 
større konsekvenser enn tidligere. Det er derfor nødvendig å styrke området noe, blant annet for 
å heve kvaliteten i innkjøpsarbeidet og redusere risikoen for negative konsekvenser.  
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Ulike felles formål 
Til oppfølging av ulike felles formål foreslås en avsetning på 255 mill. kroner inkludert lønns- og 
priskompensasjon, en økning på 71 mill kroner fra 2010. Dette er knyttet til etablering av Senter 
for klimadynamikk (20 mill. kroner) og en teknisk endring ved utskillelse av mediebudsjettet ved 
UB (40 mill kroner). Innenfor budsjettposten til felles tiltak ligger utgifter til fristasjonsytelser for 
Studentskipnaden. Vekst i husleiekostnadene gjør at fristasjon blir dyrere, det foreslås å styrke 
posten med 1 mill. kroner for å dekke inn dette. Øvrige økninger er lønns- og priskompensasjon 
og endringer i andre felles formål, jf tabell 3.10. 
 
En oversikt over universitetets forpliktelser for studiesentre er gitt i tabell 3.9. Sentrene i utlandet 
inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er 
samarbeidstiltak med universitetene i Oslo Trondheim og Tromsø. Fra 2003 har Universitetet i 
Bergen hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland.  
 
Tabell 3.9. Studiesentre (tall i tusen) 
  2010 2011 Endring 
Det norske institutt i Athen 600 700 0 
Universitetssenteret i St. Petersburg 800 800 0 
Universitetssenteret i Paris 400 400 0 
Ole Bull-akademiet 1 900 2 000 100 
Studiesentre England/Tyskland 8 500 8 800 300 
Sum studiesentre 12 300 12 700 400 

 
Andre felles formål 
Posten ”andre fellesformål” foreslås å omfatte totalt om lag 120 mill. kroner i 2011. En oversikt 
over de formålene som skal dekkes av totalsummen, er gitt i tabell 3.10. 
 
Tabell 3.10 Andre felles formål 
  2010 2011 Endring 
Driftstilskudd til diverse institusjoner 
m.v. 8 900 8 900 0 
Tillitsvalgte 5 200 5 300 0 
Personalpolitiske tiltak 18 200 18 400 200 
Nettverkstjenester 15 500 16 200 700 
Mediebudsjett UB 0 40 100 40 100 
Samfunnskontakt og formidling 9 200 12 200 3 000 
Diverse formål 25 400 28 600 3 200 
Sum totalt 82 400 129 600 47 100 

 
Universitetsbibliotekets mediebudsjett 
UBs litteraturtilbud til ansatte og studenter er en viktig del av universitetets faglige infrastruktur. 
Mediebudsjettet har stor betydning for den faglige og forskningsmessige utviklingen ved UiB. 
Store deler av utgiftene til mediekjøp er utsatt for valutasvingninger. I tillegg her prisstigningen 
de siste årene vært høyere enn den generelle prisstigningen. Dette har ført til svingninger i 
utgifter til mediekjøp som gjør det vanskelig for UB å planlegge en optimal drift. For å 
tydeliggjøre skillet mellom bibliotekets ordinære driftsoppgaver og strategiske avsetninger, 
foreslås det å skille ut bibliotekets mediebudsjett som egen felles sentral avsetning. På dette 
grunnlaget øker avsetning for fellesformål med 40 mill. kroner. Dette innebærer en nominell 
vekst i mediebudsjettet på vel 1 mill. kroner. 
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Samfunnskontakt og formidling 
Universitetet har i lengre tid satset på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt, 
gjennom en egen handlingsplan for UiB og omverden, etablering av Kontor for samfunnskontakt 
som prosjekt og Christiekonferansen og satsing på alumni. I Formidlingsavdelingen har det 
pågått et utviklingsprosjekt fra høsten 2009. Fra 1.11. er Kommunikasjonsavdelingen inne i en 
ny fase, blant annet med økt vekt på arbeidet med å styrke intern kommunikasjon. Bedre intern 
kommunikasjon, gir bedre samhandling og bedre ressursutnyttelse og gjør organisasjonen 
bedre i stand til å prioritere de overordnede målene. I sak 28/10 ble styret orientert om 
teknologiske utfordringer ved dagens eksternweb. Det er nødvendig å starte opp et nytt 
webprosjekt. Arbeidet med universitetets websider er viktig i oppfølgingen av strategisk plan.  
 
Samlet gjør dette at det er nødvendig å øke avsetningen til samfunnskontakt, alumni, web og 
intern kommunikasjon, det foreslås en styrking på 1,5 mill. kroner til prosjektet Kontor for 
samfunnskontakt. Dette skal gi rom for økte driftskostnader, økt ansvar for utvikling av alumni og 
videreutvikling av Christiekonferansen. Web og intern kommunikasjon styrkes gjennom 
avsetningen til felles tiltak, jf nedenfor. Tabell 3.9 gir oversikt over budsjett for samfunnskontakt 
og formidling, dette kommer i tillegg til innsats i Kommunikasjonsavdelingen og i andre 
sentraladministrative avdelinger. Det arbeides med videreutvikling av kontakten på tvers av 
avdelinger. Administrative oppgaver skal ses i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre 
på tvers av enheter og nivå. Digitaliseringsprosjektet DiG- UiB og digitaliseringsprosjektet i 
samarbeid mellom Bergen museum og UB er eksempler på dette. 
 
Tabell 3.9. Samfunnskontakt og formidling 
  2010 2011 Endring 
Prosjekt Kontor for samfunnskontakt 2 600 2 700 100 
Samarbeidsavtaler 5 500 5 500 0 
Alumni*   600 600 
Christiekonferansen*   800 800 
Web- utvikling 1 100 2 600 1 500 
SUM 9 200 12 200 3 000 

* Finansieringen av Alumni og Christiekonferansen inngikk i 2010 prosjektet Kontor for samfunnskontakt. 
 
Samarbeidsavtaler 
Det er viktig å videreutvikle de faglige relasjonene til andre forskningsinstitusjoner i Bergen. Det 
økonomiske omfanget av avtalene økes ikke i 2011. Innenfor denne posten foreslås det midler 
til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
(NIFES), Rokkansenteret, Bergen Vitensenter, CMR, Bergen marine forskningsklynge, samt 
nettverkssamarbeidet UH-nett Vest 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. 
 
Driftstilskudd til diverse institusjoner mv. 
Fristasjonsavtalen med Studentskipnaden er reforhandlet i 2010 og avsetningen ble justert noe 
ned fra 2009 til 2010. I 2011 foreslås en videreføring på sammen nivå som 2010.  
 
Tillitsvalgte mv. 
I posten er det midler 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. 
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Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging 
Det satses på kompetansebyggende tiltak innenfor et vidt felt. Økt innsats for brukertilpasset IT-
opplæring for vitenskapelig, teknisk og administrativt personale nevnes. Bedre kvalitet i ulike 
tjenester, som førstelinje- og studieveiledertjenesten, bedre økonomiforståelse og generell 
saksbehandlingskompetanse er satsningsområder. Innenfor kompetansetiltak nevnes også tiltak 
med forskningslederopplæring som et prioritert tiltak.  
 
Likestillingstiltak er viktige, det arbeides med en revidert handlingsplan for kjønnsbalanse og 
arbeidet med det utvidede likestillingsbegrepet er i gang. Inntil videre forslås det å videreføre 
budsjettpostene til likestillingstiltak.  
 
I Arbeidsmiljøutvalget er det anbefalt å gjennomføre medarbeiderundersøkelser for å finne fram 
til kunnskap om ulike sider av arbeidsmiljøet. Sammen med andre undersøkelser, en planlagt 
undersøkelse blant phd- kandidater, som oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning og 
kartlegging av sidegjøremål, vil budsjettposten inneholde noe driftsmidler for gjennomføringen. 
 
I posten inngår institusjons- og lederutvikling, omstillingshjemler, attføringshjemler, kontingent til 
yrkesskadeforsikring og midler til opplæringsrådet. Som påpekt foran har kjøp av legetjenester 
vært en del av universitetets helsetilbud. Det er besluttet å tilsette en lege, det reduserer denne 
budsjettposten og midlene flyttes til Personal og organisasjonsavdelingen. 
 
Nettverkstjenester mv. 
Utvikling av en moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKT-
løsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge er en høyt prioritert oppgave. 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 
datanett mellom universitetene og høgskolene. Her er det satt av midler til bedret datasikkerhet 
gjennom Feide- prosjektet. Videreutvikling av universitetets websider krever innsats fra 
Kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingen. Rammen til webprosjektet økes med 1,5 mill. 
kroner i 2011, jf tabell 3.9.  
 
Diverse formål 
I denne budsjettposten inngår tiltak som midler til Regional etisk komité for medisin (REK), 
norskundervisning, lærlingplasser, ulike felleskostnader og kontingenter, valg og styrets 
disposisjonskonto. Nasjonalt museumsprosjekt er knyttet til digitalisering av samlingene. 
Prosjektet har fått forankring ved Musit og universitetets kontingent er fastsatt til 1,9 mill. kroner i 
tillegg til eksisterende finansiering lokalt.  
 
Universitetets ambisjon er at alle utenlandske ansatte skal tilbys norskkurs. For 2011 foreslås at 
tiltaket videreføres på samme nivå i 2010. Innenfor samleposten for ulike fellesformål har det de 
siste årene vært satt av midler til språktjenester. Med henvisning til sak om oppfølging av 
universitetets språkpolitikk, foreslås at det settes av 1,2 mill, innenfor postens rammer.  
 
Universitetsledelsens disposisjonskonto er satt til 10 mill. kroner i 2011. Dette er en økning på 2 
mill. fra 2010. Det forventes at deler av disposisjonskontoen i 2011 blir benyttet i forbindelse 
med implementering av universitetets nye strategiske plan, som legges fram for vedtak i styrets 
desembermøte.  
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3.6. Bygg og investeringer 
 
Til tross for flere nybygg de siste årene og høy investeringsaktivitet, er det fortsatt et stort behov 
for investeringer, vedlikehold og opprusting av universitetets bygg. Tiltak finansiert i 
universitetets investeringsbudsjett har generelt en lengre tidshorisont enn tiltak finansiert i 
driftsbudsjettet. Det arbeides som kjent med samlet arealplan for universitetet. I forbindelse med 
behandlingen av arealplanen vil en langsiktig investeringsplan bli lagt fram for styret.  
 
Med innføringen av ny husleiemodell i 2010, har enhetene fått et tydeligere leieforhold til 
arealene, noe som på sikt vil kunne føre til en mer effektiv ressursbruk. 
 
Investeringer 
Investeringer finansieres gjennom ulike budsjettposter: 

- Investeringsrammen som stilles til rådighet som driftsmidler og forvaltes av 
Eiendomsavdelingen 

- Restmidler fra vedtak om å bruke 100 mill av likviditetsrammen (jf sak 78/08) 
- Salg av eiendommer  

 
Investeringsrammen foreslås økt fra 50 mill kr til 68 mill, i budsjettet for 2010 ble rammen 
redusert til 50 mill i en utfordrende budsjettsituasjon, nå vurderes det som nødvendig å styrke 
rammen igjen, For å styrke investeringsbudsjettet forslås det å bruke de resterende midlene fra 
likviditeten, i alt 18 mill kroner i 2011. Videre er det stipulert inntekter fra salg av hus på om lag 
50 mill. kroner som er planlagt brukt til større rehabiliteringer eller byggeprosjekter, jf sak 83/10. 
Prioriterte tiltak er ombygging i Armauer Hansens hus, rehabilitering av Museplass 1 og 
rehabilitering av Realfagsbygget. I tillegg prioriteres investering i nytt adgangssystem.  
 
Tabell 3.11. Forslag til investeringsbudsjett 2011 
Samlet investeringsbudsjett 2010 2011 

Investeringsramme 50 000 68 000

Tiltak finansiert ved salg av hus 30 000 50 000

Likviditetslån 30 000 18 000

Totalt 110 000 136 000

 
I tillegg til universitetets investeringsbudsjett, har bruk av universitetets eiendomsselskaper gjort 
det mulig å realisere flere store byggeprosjekter. Nybygg på Marineholmen og Dragefjellet er de 
siste prosjektene som ble realisert ved låneopptak gjennom selskapene. Slike byggeprosjekter 
kommer i tillegg til universitetets ordinære investeringsrammer og tilbakebetaling skjer ved 
husleiebelastning. I 2011 blir noen byggearbeider og rehabilitering av laboratorier på 
Marineholmen ferdigstilt som prosjekt i regi av UiB eiendom as. Disse investeringene må betales 
gjennom husleiekostnader. 
 
Forslag til investeringsramme for 2011, basert på prinsippene ovenfor, er gitt i tabell 3.12. 
 
Det avsettes årlig en post for mindre ombygginger, flyttinger, prosjekteringer. I 2011 foreslås den 
til 4,7 mill kroner. I tillegg foreslås det å sette av 0.6 mill kroner til tiltak for bevegelseshemmede. 
Tiltakene skal prioriteres i samråd med Rådet for funksjonshemmede studenter. I 2006 fullførte 
Statsbygg kartleggingsprosjektet ”Universell utforming av bygg” for Kunnskapsdepartementet. 
Alle bygg er kartlagt og det er laget en rapport som konkluderer med at UiB må iverksette tiltak 
for om lag 100 mill kroner for at byggene skal få en universell utforming og dermed bedre 
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tilpasset personer med ulike funksjonshemninger. For 2011 foreslås det å sette av 7 mill kroner 
til dette prosjektet. 
 
Tabell 3.12. Tiltak finansiert gjennom ordinær investeringsramme 
Årlig investeringsramme 2 010 2 011 

Mindre ombygging/flytting etc 4 500 4 700 

Universell utforming  5 000 7 000 

Mindre tiltak ved fakultetene  1 400 2 300 

Inventar 4 000 6 000 

Museumsprosjektet 7 000   

Tiltak for studenter med funksjonsnedsettelser 600 600 

Undervisningsrom 2 500 2 500 

Uteområder 3 000 7 000 

Kulturhistoriske bygg 2 000 2 000 

Planlagt vedlikehold 20 000 25 000 

Enøk tiltak   6 100 

Skilting   2 000 

Sjøvannledning (renseanlegg Marineholmen)   2 000 

Verkstedhall   500 

Skisseprosjekt gammelt odontologibygg   300 

Sum 50 000 68 000 

 
En egen budsjettpost fordeles til fakultetene for å styrke HMS tiltak. Det forutsettes at enhetene 
setter av minst et tilsvarende beløp.  
 
I 2010 har Eiendomsavdelingen fått ansvaret for undervisningsrommene og har foretatt 
oppgraderinger og utskiftninger der behovet har vært størst. Det arbeides med en mer langsiktig 
plan for rommene, og en egen arbeidsgruppe, ledet av Læringsmiljøutvalgets leder, arbeider 
med saken. Posten vil fortsatt være en årlig avsetting på kroner 2,5 mill kroner. 
 
Oppgradering av universitetets uteområder er en prioritert oppgave. Dette er forsterket som 
følge av prosjektet om Universell utforming. Områdene rundt HF vil bli prioritert i 2011, men 
også andre prosjekter vil bli aktuelle i 2011. Posten er økt fra 3 mill. kroner i 2010 til 7 mill. 
kroner i 2011. Estetisk utvalg ved universitetet (jf sak 23/10) har oppaver i forbindelse med 
utearealer og hageanleggene. I arbeidet med denne delen av vedlikeholdsbudsjettet er utvalget 
svært viktig.   
 
Som statlig eiendomsforvalter er UiB forpliktet til å utarbeide landsverneplan for sine 
kulturhistoriske bygg. Byggene skal kartlegges, registreres i egne registre og det skal arbeides 
med fredningstiltak for enkelte bygg. Avsettingen på 2 mill kroner videreføres for dette arbeidet. 
Planen er at dette arbeidet skal kunne avsluttes i 2014. 
 
Behovet for planlagt vedlikehold er stort i universitetets mangfoldige bygningsmasse. Det er vært 
gjennomført et utstrakt vedlikehold de siste årene, i størrelsesorden 15-20 mill. årlig. Det er 
behov for å øke avsetningen til planlagt vedlikehold av bygg og anlegg. Det foreslås 25 mill 
kroner til slike tiltak i 2011. 
 
Det er planlagt nye tiltak innenfor investeringsrammen. Dette gjelder energibesparende tiltak, 
energimerking av alle bygg (lovpålagt fra 2010), oppfølging av skiltprosjektet ”Vis veg til 
kunnskap” samt nødvendig oppgradering av en sjøvannsledning knyttet til et renseanlegg på 
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Marineholmen. Det planlegges et mindre skisseprosjekt for det gamle odontologibygget samt en 
oppstart av fasadearbeid på Verkstedbygget som ligger like ved Bybanen. 
 
Tiltak finansiert av salgsinntekter 
Tre prosjekter i 2011 peker planlegges gjennomført med midler fra salg av hus og bruk av 
likviditetsmidler: 
 
Realfagsbygget stod ferdig i 1973. Bygget er monumentalt og karakteristisk i brutalistisk stil. I 
2009 ble tilstanden i bygget vurdert, og flere forhold krever rehabilitering. Rehabilitering av 
Realfagsbygget ses i sammenheng med museumsprosjektet og vil i sum gi vesentlig bedre 
utnyttelse av arealene i de to mest sentrale byggene på Nygårdshøyden. Planlagte arbeidet i 
bygget omfatter etablering av ny reserve datahall for It-avdelingen, prepareringsseksjon ved 
Bergen museum (Museumsprosjektet) og flyttinger i forbindelse med salg av hus. 
Rehabiliteringen av Realfagsbygget er tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. 
 
Armauer Hansens hus ble bygd på 1960 tallet som et kombinert kontor og laboratoriebygg. 
Bygget dekket behov for Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. I 2009/2010 ble det 
gjennomført en omlegging i bygget der arealfordelingen mellom sykehuset og UiB ble endret. 
Blant annet flyttet fakultetssekretariatet for Det medisinsk- odontologiske fakultet inn i 4. etasje 
sommeren 2010. Kort tid etter innflytting ble det konstatert at bygget var i vesentlig dårligere 
forfatning enn antatt. I oktober 2010 konstaterte SINTEF muggsopp i ventilasjonen og i 
kontorene og konkluderte med at forurensing av innluften kan føre til luftveisinfeksjon og 
utløsning av allergi eller forverring av denne. Det er derfor nødvendig å finne brakkeløsninger for 
de ansatte som har arbeidsplass i bygget høsten 2010, og den planlagte rehabiliteringen av 
bygget må framskyndes. Det som skulle gjøres over flere år, må nå gjøres i 2011 og 2012. 
Arbeidet blir mer omfattende enn planlagt og finansieringen blir konsentrert på få år. Arbeidet er 
meldt til Kunnskapsdepartementet med henvendelse om ekstra ressurser til rehabilitering. 
 
Muséplass 1 er et av universitetets praktbygg, har høy antikvarisk verdi og hele eller deler av 
bygningen er foreslått fredet i Kunnskapsdepartementet forslag til landsverneplan som har vært 
på høring. Muséplass 1 er sterkt preget av manglende vedlikehold og har konkrete HMS- 
utfordringer knyttet til inneklima og universell utforming. I tillegg raste deler av takkonstruksjonen 
sammen høsten 2009 og avdekket behov for en total rehabilitering av bygget. Det er gjenoppført 
et skisseprosjekt i nær dialog med Riksantikvaren som skal sikre en mer effektiv utnyttelse av 
bygget, samtidig som antikvariske krav og krav til universell utforming er ivaretatt. 
 
Odontologibygget og Bergen Museum er prosjekter i regi av Statsbygg. Odontologibygget skal 
stå ferdig i 2012. For 2011 er det bevilget kroner 164,5 mill kroner til utstyr til bygget i 2011.  
 
Senter for klimadynamikk 
I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget 20 mill kroner til et nytt klimaforskningssenter i Bergen. I 
forslaget til statsbudsjett 2011 videreføres denne i rammen til UiB, men en tildeling på 20 mill 
kroner til et nytt klimasenter ved Universitetet i Bergen. Senteret er etablert i samarbeid med 
havforskningsinstituttet, Nansen- senteret og Uni Research AS som partnere (jf sak 51/10), 
basert på forskningsmiljøene og SFF - Bjerknessenteret. I forbindelse med opprettelsen av 
klimasenteret vurderes en samlokalisering. Det er utarbeidet et skisseforslag med tilhørende 
kostnader for dette arbeidet. 
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Husleie 
Ny modell for internhusleie ble vedtatt i februar 2010 (sak 8/10) og detaljerte retningslinjer ble 
vedtatt i april 2010 (styresak 19/10). Modellen ble innført med virkning fra 01.07.10. Modellen 
innebærer en deling av husleieberegningen i tre deler: 
 

 En grunnleie som variere etter lokalenes kvaliteter 
 En komponent for felleskostnader som beregnes per kvm 
 En komponent for energikostnader som skal beregnes per kvm, men som på sikt skal 

fordeles til hver enhet når forbruksmålere er på plass. 
 
Da modellen ble innført var det noen kostnader som ikke var med. Derfor er kostnadene nå, 
med den nye modellen om lag 19 mill kroner høyere volum enn med den tidligere modellen. Det 
har tre grunner. For det første ble husleien samlet - videreført fra 2009 til 2010 uten realendring. 
Det var imidlertid en endring, på 30,1 mill i økte innleiekostnader for EIA og 15 mill mindre i 
midlertidig kutt i investeringsbudsjettet. Ved iverksetting av den nye modellen, 1.7.10. fikk 
enhetene overført havlårseffekten av dette beløpet. I forslaget til budsjett for 2011 er dette 
videreført med helårseffekt.  
 
Energidelen av ny modell er ikke iverksatt i sin endelige form, i påvente av et godt nok 
målesystem. Energibudsjettet øker fra 62 mill. kroner i 2010 til 70 mill. kroner i 2011. Det er 
derfor lagt inn en særskilt styrking på 5 mill. kroner til å takle økningen. Disse belastes enhetene 
gjennom en økning i husleien. Det samme gjelder tilbakeføringen av det midlertidige kuttet i 
investeringsbudsjettet i 2010. EIAs budsjett (og følgelig husleien) øker etter dette med 30 mill. 
kroner eller 8,5 % i 2011. Korrigert for investeringsvekst og økte energikostnader gir dette en 
budsjettvekst for EiA på 2,2%. Oversikt over husleiesatser for 2011 er gitt i tabell 3.13. 
 
Tabell 3.13. Husleiepriser for ulike arealkategorier 2011. 

 
 
Husleie for undervisningsrom 
I den nye husleiemodellen forutsettes det at enhetene inntil videre betaler er fast beløp for de 
undervisningsrommene de overleverte til EIA, dette kan forstås som verdien av disponibelt areal. 
Dette ble gjort fordi det krevde noe mer tid å utvikle et system for avregning av kostnad mot 
faktisk bruk av rom. Det foreslås at universitetsledelsen får fullmakt til å gjøre endringer i 
husleiemodellen når et slikt system er ferdig utviklet. 
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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  
- en budsjettprognose for fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet. 
 
I budsjettforslaget er det innarbeidet samme lønns- og priskompensasjon som departementet 
har fremmet i forslaget til statsbudsjett, 3.1%. Hvert fakultet og hver enhet har utarbeidet en 
budsjettprognose for bidrags- og oppdragsinntekter. Bidrags- og oppdragsvirksomheten er 
inkludert for å synliggjøre de samlede rammene.  
 
I avsnittene 4.1 til 4.10 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 
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fakultetets budsjettramme er styrket med kroner 700.000 som følge av prioritering av fakultetets 
fagbredde. 
 
Fra 2010 er det videreført til sammen 67 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 4.459.000. Studieplassene er fordelt med 40 studieplasser innenfor 
bachelor- programmene, 10 studieplasser til integrert lektorutdanning og 17 studieplasser til 
videreutdanning av lærere.  
 
Det er lagt inn styrking på kroner 173.000 for 5 nye studieplasser fra høsten 2011 
(halvårseffekt). 
 
Budsjettrammen er redusert med kroner 298.000 ved avslutning av 1 midlertidig 3 årige 
stipendiatstillinger våren 2010 (helårseffekt) og med kroner 298.000 for avslutning av 1 
midlertidig 3 årig stipendiatstillinger våren 2011 (halvårseffekt). Det lagt inn kroner 596.000 til 
finansiering av to fireårige stipendiatstillinger knyttet til Grieg- forskning med virkning fra høsten 
2011 og kroner 363.000 i halvtårsseffekt til en ny midlertidig postdoktorstilling for 3 år (ut våren 
2014) ved SVT. En midlertidig 3 årig postdoktorstilling er videreført fra 2010 med kroner 363.000 
(heltårseffekt). 
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon for reduksjon i oppnådde studiepoeng på kroner 2.510.000, og 
en økning på kroner 8.625.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).  
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 1.091.000 kroner. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 1.905.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, 
jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 580.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for 
eksternt finansierte årsverk. 
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Tilskudd til Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori ligger 
innenfor rammen til fakultetet, dette vil bli trukket ut. Innenfor rammen til SKOK legges det opp til 
en omgjøring av en postdoktorstilling til en fast førsteamanuensisstilling. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det humanistiske fakultet i 2011: 
 
Tabell 4.1 Budsjettramme 2011, Det humanistiske fakultet 
HF-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       295 020 000             28 000 000    5 000 000    14 000 000           342 020 000  

Kostnader       295 020 000             28 000 000    5 000 000    14 000 000           342 020 000  
* 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 800.000 
 Utstyrsmidler til Griegakademiet kroner 1.000.000 
 Kroner 420.000 til prosjektstøtte til ERC- prosjekt 

 
 
4.2. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2010 er det videreført til sammen 68 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 4.195.000. Studieplassene er fordelt med 50 studieplasser innenfor 
bachelor- programmene, 10 studieplasser til integrert lektorutdanning og 8 studieplasser til 
videreutdanning av lærere.  
 
Budsjettrammen er redusert med kroner 972.000 ved avslutning av 3 midlertidig 3 årige 
stipendiatstillinger våren 2010 (helårseffekt). Det er lagt inn kroner 781.000 i helårseffekt til 
videreføring av midlertidig postdoktorstilling for 3 år (ut 2012) og kroner 390.000 i halvtårsseffekt 
til en ny midlertidig postdoktorstilling for 3 år (ut våren 2014).  
 
Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert omfang av oppnådde studiepoeng på kroner 
1.255.000 og en økning på kroner 9.021.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler 
(RBO). 
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 1.233.000 kroner. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 1.000.000 i forbindelse med økte utgifter til fartøydriften. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 4.435.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, 
jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
I 2010 er det gjort justeringer i fakultetets arealer. Oppdateringer i Eiendomsavdelingens 
arealsystem gjør at husleietilskuddet reduseres med kroner 388.000. Redusert tilskudd 
motsvares av tilsvarende reduksjon i husleien.  
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Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 1.967.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak 
for eksternt finansierte årsverk. 
 
Tabell 4.2 Budsjettramme 2011, matematisk- naturvitenskapelige fakultet 
MN-fakultetet  

Grunnbevilgning  
 Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       463 202 000           190 000 000  18 000 000    90 000 000           761 202 000  

Kostnader       463 202 000           190 000 000  18 000 000    90 000 000           761 202 000  
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 7.000.000 til vitenskapelig utstyr. 
 Det er satt av prosjektstøtte til 2 ERC- prosjekter  

 
 
4.3. Det medisinsk- odontologiske fakultet  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Med bakgrunn i Risautvalgets innstilling er fakultetets budsjettramme styrket med 500.000 
kroner. 
 
Fra 2010 er det videreført til sammen 5 studieplasser innenfor ernæring med helårseffekt og 
videreføring av økt studentopptak med kroner 245.000. Studieplassene er fordelt innenfor 
fakultetets mastergradsprogrammer. Det er lagt inn styrking på kroner 345.000 for 10 nye 
studieplasser i tannpleie og kroner 148.000 for 5 nye studieplasser i ernæring fra høsten 2011 
(halvårseffekt). 
 
Budsjettrammen er redusert med kroner 1.366.000 ved avslutning av 4 midlertidig 3 årige 
stipendiatstillinger våren 2010 (helårseffekt) og med kroner 390.000 for avslutning av 1 
midlertidig postdoktorstilling våren 2010 (helårseffekt). Det lagt inn kroner 341.000 til finansiering 
av 1 ny 4 årig stipendiatstilling innenfor utviklingsforskning. 
 
Det er lagt inn budsjettvekst knyttet til økt omfang av oppnådde studiepoeng på 6.910.000 
kroner og en reduksjon på kroner 4.545.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler 
(RBO).  
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 1.058.000 kroner. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 2.223.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, 
jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
I 2010 er det gjort justeringer i fakultetets arealer. Oppdateringer i Eiendomsavdelingens 
arealsystem gjør at husleietilskuddet øker med kroner 359.000. Økt tilskudd motsvares av 
tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 1.359.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak 
for eksternt finansierte årsverk. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det medisinsk- odontologiske fakultet i 2011: 
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Tabell 4.3 Budsjettramme 2011, medisinsk- odontologiske fakultet 
MO-fakultetet  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       445 123 000           100 000 000   10 000 000   100 000 000            655 123 000  

Kostnader       445 123 000           100 000 000   10 000 000   100 000 000            655 123 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 5.00.000 i utstyrsmidler  
 Kroner 800.000 til odontologisk forskningssenter 
 

 
4.4. Odontologisk universitetsklinikk  
 
Det pågår 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.  
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Odontologisk universitetsklinikk i 2011: 
 
Tabell 4.4 Budsjettramme 2011, Odontologisk klinikk 
OD-klinikk  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         46 549 000                            -                   -       15 000 000              61 549 000  

Kostnader         46 549 000                            -                   -       15 000 000              61 549 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
 
4.5. Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fakultetets budsjettramme styrket med 1.800.000 kroner.  
 
Fra 2010 er det videreført til sammen 25 studieplasser med helårseffekt og videreføring av økt 
studentopptak med kroner 1.353.000. Studieplassene er fordelt innenfor fakultetets 
mastergradsprogrammer. Det er lagt inn styrking på kroner 1.035.000 for 30 nye fra høsten 2011 
(halvårseffekt). 
 
Budsjettrammen er redusert med kroner 298.000 ved avslutning av 1 midlertidig 3 årig 
stipendiatstilling våren 2010 (helårseffekt) Det lagt inn kroner 298 til finansiering av 1 4 årig 
stipendiatstilling knyttet til utviklingsforskning (halvtårseffekt). 
 
Det er lagt inn kroner 363.000 i helårseffekt til en midlertidig postdoktorstilling for 3 år tildelt med 
virkning fra høsten 2010 (ut våren 2013) og kroner 363.000 til en ny 3 årig postdoktorstilling, 
med virkning fra høsten 2011 knyttet til forskningsprosjekt innenfor programmet: velferd, 
arbeidsliv og migrasjon.  
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Det er lagt inn budsjettreduksjon knyttet til redusert omfang av oppnådde studiepoeng på 
1.200.000 kroner og en økning på kroner 1.236.000 i uttelling i resultatmodellen for 
forskningsmidler (RBO). 
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 703.000 kroner. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 1.416.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, 
jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 284.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for 
eksternt finansierte årsverk. 
 
Tabell 4.5 Budsjettramme 2011, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
SV-fakultetet  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       213 830 000             38 600 000     3 400 000     12 300 000            268 130 000  

Kostnader       213 830 000             38 600 000     3 400 000     12 300 000            268 130 000  
 * 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 300.000 til delfinansiering av Fredrik Barth stipend 
 Kroner 500.000 til velferdsforskning 
 Kroner 980.000 til prosjektstøtte nesten ERC 
 Kroner 800.000 til prosjektstøtte Eurosphere 

 
 
4.6. Det juridiske fakultet  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Med bakgrunn i Risautvalgets innstilling, er fakultetets budsjettramme styrket med 2.000.000 
kroner. 
 
Det er lagt inn styrking på kroner 885.000 for 30 nye studieplasser i jusstudiet med virkning fra 
høsten 2011. 
 
Det er lagt inn budsjettvekst knyttet til økt omfang av oppnådde studiepoeng på kroner 
2.145.000, og en økning på kroner 271.000 gjennom uttelling i resultatmodellen for 
forskningsmidler (RBO).  
 
Budsjettrammen er økt med kroner 938.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, jf 
brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 168.000 kroner. 
 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 212.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for 
eksternt finansierte årsverk. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Det juridiske fakultet i 2011: 
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Tabell 4.6 Budsjettramme 2011, Det juridiske fakultet 
JUS-fakultetet  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         98 396 000             10 800 000                  -         3 700 000            112 896 000  

Kostnader         98 396 000             10 800 000                  -         3 700 000            112 896 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

  
4.7. Det psykologiske fakultet  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Fra 2010 er det videreført 10 studieplasser innenfor profesjonsstudiet med helårseffekt og 
videreføring av økt studentopptak med 1.440.000. kroner, 345 000 kroner er lagt inn til 
videreføring av 10 studieplasser i logopedi. I tillegg er budsjettrammen økt med kroner 323.000 
knyttet til fakultetets deltakelse i studieprogram for etterutdanning av lærere, i samarbeid med 
Det humanistiske- og Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.  Studieplassene er fordelt 
innenfor fakultetets mastergradsprogrammer.  
 
Det er lagt inn budsjettvekst knyttet til økt omfang av oppnådde studiepoeng på 3.197.000 
kroner og en økning på kroner 9.276.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler 
(RBO).  
 
Budsjettrammen er økt med kroner 341.000 for 1 ny midlertidig 4 årig stipendiatstilling knyttet til 
trygdeforskning. Det lagt inn kroner 390 000 til videreføring av 1 3 årig postdoktorstilling 
(helårseffekt).  
 
Små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Dette gir fakultetet en rammeøkning 
på 403.000 kroner. 
 
Budsjettrammen er økt med kroner 1.111.000 som følge av innføring av ny internhusleieordning, 
jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Økt tilskudd motsvares av tilsvarende økning i husleien.  
 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 139.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for 
eksternt finansierte årsverk. 
 
Tabell 4.7 Budsjettramme 2011, Det psykologiske fakultet 
PSYK-fakultetet  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       166 185 000             15 000 000     7 000 000     12 000 000            200 185 000  

Kostnader       166 185 000             15 000 000     7 000 000     12 000 000            200 185 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Fakultetet er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Kroner 915.000 til prosjektstøtte til ERC- prosjekt 
 
4.8. Bergen Museum  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Små driftsmidler videreføres innenfor enhetenes rammer. Dette gir museet en rammeøkning på 
143.000 kroner. 
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Budsjettrammen redusert med kroner 324.000 ved avslutning av 1 midlertidig 3 årig 
stipendiatstillinger våren 2010 (helårseffekt). 
 
Det er lagt inn en økning på kroner 259.000 gjennom uttelling i resultatmodellen for 
forskningsmidler (RBO 
 
Budsjettrammen reduseres med kroner 2.111.000 som følge av innføring av ny 
internhusleieordning, jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Redusert tilskudd motsvares av 
tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
I 2010 er det gjort justeringer i museets arealer. Oppdateringer i Eiendomsavdelingens 
arealsystem gjør at husleietilskuddet øker med kroner 3.183.000. Økt tilskudd motsvares av 
tilsvarende økning i husleien.  
 
Budsjettrammen er økt med kroner 800.000 som følge av innføring av ny ledelsesstruktur. 
Det er lagt inn en budsjettreduksjon på kroner 111.000 kroner som bidrag til infrastrukturtiltak for 
eksternt finansierte årsverk. 
 
Tabell 4.9 Budsjettramme 2011, Bergen Museum 
BM  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         87 326 000                            -                   -       15 000 000            102 326 000  

Kostnader         87 326 000                            -                   -       15 000 000            102 326 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Museet har i tillegg følgende midlertidige avsetning: 

 Kroner 3.172.000 til nasjonal digitaliseringsprosjekt 
 Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Universitetsbiblioteket, samlet kroner 1 mill  

 
Dersom museet øker sine inntekter, må disse budsjetteres i økonomisystemet. 
 
 
4.9. Universitetsbiblioteket 
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Universitetets bibliotektjenester finansieres dels gjennom rammetilskudd til UB og dels med 
inntekter fra BOA- prosjekter og inntekter fra Uni R og andre. I 2010 ble UB tilført 
dekningsbidragsinntekter knyttet til bibliotektjenester på netto 4 mill. kroner, uten at det ble gjort 
justeringer i bibliotekets ordinære budsjettramme. Det foreslås at denne ordningen gjøres 
gjeldende også for 2011. 
 
Budsjettrammen er redusert med kroner 51.000 som følge av innføring av ny 
internhusleieordning, jf brev av 01.07.10 (arkiv 8518/09). Redusert tilskudd motsvares av 
tilsvarende reduksjon i husleien.  
 
Budsjettrammen reduseres med 38.972.000 som følge av at mediebudsjettet overføres til 
universitetets avsetninger til felles formål. 
 
Forslaget innebærer følgende budsjett for Universitetsbiblioteket i 2011: 
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Tabell 4.10 Budsjettramme 2011, Universitetsbiblioteket 
UB  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter         74 565 000                            -                   -         7 000 000              81 565 000  

Kostnader         74 565 000                            -                   -                  81 565 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
Biblioteket er i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetninger: 

 Videreføring av prosjekt   
 Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Bergen museum, se over  

 
 
4.10. Sentraladministrasjonen  
 
Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.  
 
Det settes av husleiemidler innenfor UiB felles til dekke tilskudd til Studentsamskipnaden og 
andre mottakere av slike tilskudd etter fristasjonsavtaler. Universitetets felles avsetning styrkes 
med kroner 1 mill som følge av økte leieutgifter til fristasjon (prisstigning på areal). 
Budsjettrammen reduseres med kroner 13.377.000 som følge av innføring av ny ordning for 
internhusleie, jf brev 01.07.10 (jnr 8518/09). Redusert tilskudd motsvares av tilsvarende økning i 
husleien. Eiendomsavdelingen vil få økt sine internhusleieinntekter, men dette påvirker kun 
forholdet mellom inntekter og bevilgning.  
 
Sentraladministrasjonens ramme ble redusert med 10 millioner i 2010. Det skjer omstillinger, og 
kuttet videreføres, men samtidig styrkes noen konkrete områder. Som påpekt foran vil innsatsen 
for forvaltning av BOA- virksomheten og innkjøpsfunksjonen styrkes. Styrkingen utgjør 2,6 
millioner, deler av dette vil finansieres gjennom dekningsbidragsinntekter sentralt. Videre er det 
lagt inn 1.5 mill i styrking av ulike funksjoner innenfor kommunikasjon, samfunnskontakt og 
videreutvikling av websidene. Noen endringer er av organisatorisk karakter, for eksempel har 
legeordningen vært finansiert som en prosjektbevilging i noen år, hvor kostnadene gjaldt avtale 
med et eksternt legekontor. Ved overgang til ansatt lege, legges prosjektavsetningen inn i 
sentraladministrasjonens ramme.  
 
Forslaget innebærer følgende budsjettilskudd for sentraladministrasjonen i 2011: 
 
Tabell 4.12 Budsjettramme 2011, Sentraladministrasjonen 
Felles enheter  Grunnbevilgning   Forskningsrådet   EU   Andre   Sum  

Inntekter       185 678 000             10 400 000                  -       24 800 000            220 878 000  

Kostnader       185 678 000             10 400 000                  -       24 800 000            220 878 000  
 * budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et mål over hva fakultetet forventer å oppnå 

 
 
 
 
 



 
 Budsjettendringer

Budsjett- Lønns- og Stip. Nye  Tilskudd Spesiell Ny husleie Oppgave- Sum tildelt
Beløp i 1000 kr. ramme  10 priskomp. Forskning Utdanning post doc studieplasser husleie endring modell BOA endring 2011 endring  i %
Det humanistiske fakultet 271 999 8 432              8 625 -2 510 727 4 632 0 1 791 1 905 -580 0 295 020 23 021 8,5 %
Det matematisk-naturvit. fakultet 434 393 13 466            9 021 -1 255 69 4 195 -388 2 233 3 435 -1 967 0 463 202 28 809 6,6 %
Det med-odontologiske fakultet 414 563 12 851            -4 545 6 910 -1 415 738 359 1 558 2 223 -1 359 13 240 445 123 30 560 7,4 %
Odontologisk klinikk 45 150 1 400              0 0 0 0 0 0 46 549 1 400 3,1 %
Det samfunnsvitensk.  fakultet 201 354 6 242              1 236 -1 200 727 2 388 0 2 503 1 416 -284 -550 213 830 12 476 6,2 %
Det juridiske fakultet 89 429 2 772              271 2 145 0 885 0 2 168 938 -212 0 98 396 8 967 10,0 %
Det psykologiske fakultet 144 996 4 495              9 276 3 197 732 2 108 7 403 1 111 -139 0 166 185 21 189 14,6 %
Felles forskningssatsninger FFS 56 891 1 764              -368 0 -711 -2 462 2 661 370 -304 -57 840 0 -56 891 -100,0 %
Bergen museum 82 917 2 570              259 -324 3 183 943 -2 111 -111 0 87 326 4 409 5,3 %
Universitetsbiblioteket 110 172 3 415              0 0 -51 -38 972 74 565 -35 607 -32,3 %
Forskningsstrategi 40 138 -                  8 137 45 400 93 675 53 537 133,4 %
Vit utstyr (inkl. forskn.fondet) 24 753 -                  0 0 24 753 0 0,0 %
Kvalitetsreformen/resultatmidler 38 663 496                 -2 794 0 36 366 -2 298 -5,9 %
Stud.rettede tiltak 4 994 -                  0 4 994 0 0,0 %
Etter- og videreutdanning 4 223 -                  0 4 223 0 0,0 %
Sum faglig virksomhet 1 964 636 57 904 23 774 7 285 -196 14 945 699 19 604 9 236 -4 957 -38 722 2 054 208 89 572 4,6 %
Sum diverse felles tiltak 182 842 4 802              -               -            -                -1 578          -711           28 926          4 141            0 37 527 255 949 73 107 40,0 %
Sum Adm, IT,EIA og Formidling 186 577 5 784 0 0 0 0 0 4 700 -13 377 0 1 995 185 678 -898 -0,5 %
Bidrags- og oppdragsinntekter -648 100 -81 900 -730 000 -81 900 12,6 %
Bidrags- og oppdragskostnader 648 100 81 900 730 000 81 900 12,6 %
Museumprosjektet 13 000 -                  -13 000 0
Sum tildeling 2 347 055 68 489 23 774 7 285 -196 13 367 -12 40 230 0 -4 957 800 2 495 836 161 781 6,9 %
UTSTYR OD BYGG 164 500 138 564
SUM 2 347 055 2 660 336 385 288 16,4 %

Resultatuttelling
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