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SAKSFREMSTILLING 
Med dette fremlegges forslag til budsjett for 2019 for Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og dialog som har vært i fakultetets 
ledergruppe gjennom budsjettprosessen. I budsjettet viderefordeles tilskuddet fra 
universitetsstyret til instituttene, fakultetsadministrasjonen og fakultetets fellesavsetninger 
inkludert strategiske poster basert på eksisterende føringer og strategiske prioriteringer. 
Fakultetets strategi Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse er førende for 
fakultetets prioriteringer. 
 
Rammetildelingen til institutter og enheter for 2019, som her foreslås vedtatt, vil bli etterfulgt 
av utsending av tildelingsbrev til institutter og enheter ved fakultetet. I forbindelse med 
avslutning av regnskapet for 2018 vil budsjettet bli revidert, og fakultetsledelsen vil komme 
tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer til fakultetsstyret i februar. 
 
Fakultetets budsjettramme er redusert med strategisk omfordeling på 0,8 % og et 
effektiviseringskutt på 0,47 % i 2019. Strategisk omfordeling og halve effektiviseringskuttet 
videreføres til instituttene. Grunnen til at halve kuttet blir liggende igjen på 
fakultetsadministrasjonen er HR- og økonomiomstillingen som gjør at en stor andel 
administrativt personell nå ligger der. 
 
I tillegg foreslår fakultetsledelsen strategisk omfordeling på 1 % som i hovedsak vil bli brukt til 
kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking av 
våre fagmiljø. 
 
Det fremlagte budsjettforslaget for 2019 viser en økning i rammen på 9,7 %, sammenlignet 
med 2018. Nær halvparten av økningen er teknisk begrunnet med overføring av Senter for 
klimadynamikk til MNs ramme. Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 
2,9 %. Det er et stramt budsjett som legges frem, og det er ikke anbefalt å øke underskuddet 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/29_-_budsjett_og_budsjettprosess_for_2019.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/41_-_budsjett_2019_-_prioriterte_satsninger.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/63_a_-_budsjettforslag_2019_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/63_b_-_budsjettforslag_2019_uib_klima_og_energiomstilling_og_uib_marin.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/63_b_-_budsjettforslag_2019_uib_klima_og_energiomstilling_og_uib_marin.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/S_105-18BudsjettUiB2019.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/UST181025_Rettelse%20sak%20105_18.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mn_strategidok_2016-22_web_nor.pdf
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ytterligere enn det som er foreslått, da det vil medføre større ubalanse mellom MN-felles 
akkumulerte underskudd og instituttenes samlede overføringer. 
 
Statsbudsjettet 2019 innebærer ikke særskilte satsninger i universitets- og høyskolesektoren, 
men økt fokus på å innhente inntekter både fra studiepoeng og fullførte grader. Foruten å 
arbeide for økt studiepoengproduksjon pr student og økt gjennomføring, er det særlig viktig å 
sikre full studiepoengproduksjon for de nye studieplassene fakultetet er tildelt de seneste 
årene fordi vi kan risikere å ikke få dem videreført hvis vi ikke oppnår dette. 
 
Fakultetet fokuserer sterkt på en økning av BOA-inntektene og har ambisjoner om større 
vekst i disse enn det budsjettet viser. Det er et stort potensial i et tettere 
næringslivssamarbeid og økte BOA-inntekter fra et slikt samarbeid. For å stimulere til dette 
er det etter dialog med fakultetets ledergruppe lagt opp til en strategisk omfordeling fra 
instituttene rettet mot kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til 
utvikling og styrking av våre fagmiljø. 
 
Også andre elementer i budsjettet skal understøtte satsing for å styrke BOA – en satsing det 
er viktig at både fakultetsnivået og instituttene er sammen om. 
 
Dekan legger med dette budsjett 2019 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende 
forslag til vedtak: 
 
 
 
VEDTAK  

1. Styret vedtar budsjett 2019 for instituttene og til felles formål med total 
fordeling på 757,1 millioner kroner finansiert over grunnbevilgningen. 

2. Endelige overføringer fra 2018 vedtas i forbindelse med behandling av 
årsregnskapet for 2018. 

3. Styret vedtar budsjett 2019 for bidrags- og oppdragsaktivitet på 434 millioner 
kroner. 

 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
5. desember 2018/RG/TGL/IC/EML 
 
 
Vedlegg 
1. Budsjett 2019 - Forslag til rammetildeling til institutter og enheter 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett 2019 
Forslag til rammetildeling til institutter og enheter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakultetsstyremøte 12. desember 2018 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 



 2 

1 INNLEDNING .................................................................................................................... 3 

 

2 BUDSJETT 2019 ................................................................................................................. 4 

2.1 BUDSJETTRAMME (INNTEKTER) FOR GRUNNBEVILGNINGEN ........................................... 4 
 

2.2 BUDSJETTRAMME FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) ............. 7 
 

2.3 BUDSJETTFORDELING TIL INSTITUTTER OG ENHETER ..................................................... 8 
2.3.1 Lønns- og priskompensasjon .................................................................................. 9 
2.3.2 Strategiske avsetninger ........................................................................................... 9 
2.3.3 Rekrutteringsstillinger .......................................................................................... 12 
2.3.4 Resultatmidler ...................................................................................................... 14 
2.3.5 Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav ................................................... 14 
2.3.6 Videreføring av studieplasser ............................................................................... 14 
2.3.7 Senter for klimadynamikk .................................................................................... 15 
2.3.8 Andre rammejusteringer ....................................................................................... 15 
2.3.9 Areal og internhusleie .......................................................................................... 16 

 
2.4 UTDANNING ................................................................................................................. 18 

 
2.5 FAKULTETETS FELLESPOSTER ...................................................................................... 20 

 
2.6 INSTITUTTENES GRUNNRAMMER .................................................................................. 21 

2.6.1 Matematisk institutt .............................................................................................. 22 
2.6.2 Institutt for informatikk ........................................................................................ 22 
2.6.3 Institutt for fysikk og teknologi ............................................................................ 23 
2.6.4 Kjemisk institutt ................................................................................................... 24 
2.6.5 Geofysisk institutt ................................................................................................ 24 
2.6.6 Institutt for geovitenskap ...................................................................................... 25 
2.6.7 Institutt for biovitenskap ...................................................................................... 25 

 

3 VEDLEGG ........................................................................................................................ 27 

3.1 TOPPFINANSIERING ...................................................................................................... 27 
3.2 FORKORTELSER ............................................................................................................ 28 
3.3 RESULTATINSENTIV 2018 OG 2019 .............................................................................. 29 
3.4 OVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMER BOA 2019 .......................................................... 30 
3.5 BUDSJETTOVERSIKT OVER INSTITUTTRAMMENE 2019 ................................................. 31 



 3 

1 Innledning 
Budsjett 2019 for Universitetet i Bergen (UiB)1 ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 25. 
oktober 2018. Universitetets strategi Hav Liv Samfunn 2016-2022 er førende for innretning og 
prioritering i budsjettet, og det er de siste årene gjort flere viktige endringer gjennom 
budsjettarbeidet som gjør at UiB er bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien. 
Universitetsdirektøren skriver i sin kommentar til UiB-budsjettet at selv om forslag til 
Statsbudsjett 2019 ikke innebærer særskilte satsninger for sektoren, får UiB som følge av gode 
resultater innenfor undervisning og forskning, en realvekst. Regjeringen legger ikke opp til 
finansiering av nye studieløp eller rekrutteringsstillinger, men UiBs økonomi styrkes ved at 
tidligere vedtak følges opp med finansiering. Statsbudsjettet 2019 er dermed et viktig signal til 
virksomheter i universitets- og høyskolesektoren om at økt aktivitet må finansieres med god 
måloppnåelse i resultatmodellen, økt eksternfinansiering og effektiv drift. For mer utfyllende 
informasjon vises det til universitetets budsjett for 2019. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått bevilget 727,9 millioner kroner fra 
Universitetsstyret i 2019. I tillegg er det satt av 19,4 millioner kroner til midlertidige 
øremerkede tiltak på fakultetet, samt avsetninger og egenandeler til sentre, prosjekt og satsinger 
innen noen av MN-fakultetets forskningsfelt. Det er videre et mål at fakultetet oppnår bidrags- 
og oppdragsfinansiert aktivitet på 434 millioner kroner. 
 
I MN-fakultetets budsjettfordeling (denne saken), blir tilskuddet fra Universitetsstyret 
viderefordelt til instituttene. Denne fordelingen er i hovedsak basert på UiBs budsjettfordeling 
for 2019, instituttenes grunnrammer fra 2018, tidligere fakultetsstyrevedtak og fakultetets 
budsjettforslag for 20192. Fakultetets strategi for 2016-2022 Dypere innsikt - felles innsats - 
sterkere innflytelse3 er førende for fakultetets prioriteringer. 
 
Hovedlinjene for budsjettfordelingen beskrives i kapittel 2, og det blir gitt detaljerte 
budsjettoversikter for de enkelte institutter og fakultetets fellesavsetninger. En del av 
dokumentets forkortninger er forklart i vedlegg 3.2. 
 
Rammetildeling til institutter og enheter for 2019 vil bli etterfulgt av utsending av tildelingsbrev 
til institutter og enheter ved fakultetet. 
 
Budsjettet blir revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2018, og 
fakultetsledelsen vil komme tilbake med en egen sak om regnskapsavslutning og overføringer 
til fakultetsstyret. 
 
 
 

                                                 
1 http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/S_105-18BudsjettUiB2019.pdf 
2 https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/63_a_-_budsjettforslag_2019_0.pdf 
3 http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/S_105-18BudsjettUiB2019.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/63_a_-_budsjettforslag_2019_0.pdf
http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse
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2 Budsjett 2019 
I fremstillingen av budsjettet for 2019 er det endringer i poster fra 2018-budsjettet som i 
hovedsak kommenteres. 
 

2.1 Budsjettramme (inntekter) for grunnbevilgningen 
Tabell 1 oppsummerer endringene i fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret. 
 
Tabell 1 MN-fakultetets bevilgning fra Universitetsstyret for 2019, tall i 1000 kroner 

 

Grunn-
bevilgning

Midlertidig 
avsetning

Sum
budsjett

Grunnbevilgning 2018 655 014
Midlertidige avsetninger 2018

ERC-støtte 3 prosjekter 2 975
Forsterkning SFF Birkelandsenteret 2 108
Forsterkning SFU bioCEED 557
Avsetning til SFI Lakselussenteret 421
Vitenskapelig utstyr 10 000
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter 1 514
Dypvannsforskning - tokttid 1 547
Posisjonering SFU 450
Fremragende miljøer, elitesatsing 3 500
Strategipost Marin 1 500
Strategipost Klima- og energiomstilling 1 500

Sum bevilgning fra universitetsstyret i 2018 655 014 26 072 681 086

Budsjettendringer i 2019:
Basisrammen

Generell lønns- og priskompensasjon 2,9% 8 049
Omfordeling til strategiformål (0,8 %) -5 240
Effektiviseringskutt 0,47 % (gjelder hele statlig sektor) -3 079
Videreføring av studieplasser 15 631
Senter for klimadynamikk 32 107
Felles refusjonssenter -505
Vitenskapelig utstyr 7 500

Resultatbasert uttelling
Åpen budsjettramme - lønns- og priskompensasjon 3 148
Åpen budsjettramme - aktivitetsøkning 7 843
Lukket budsjettramme - lønns- og priskompensasjon 2 353
Lukket budsjettramme - aktivitetsøkning 1 506

Rekrutteringsstillinger
Lønns- og priskompensasjon 5 445
Reduksjon som følge av reduksjon i antall stillinger -2 439
Økning som følge av endrede satser rekrutteringsstillinger 600

Midlertidige avsetninger
ERC-støtte 3 prosjekter 2 071
Forsterkning SFF Birkelandsenteret 2 169
Forsterkning SFU bioCEED 573
Avsetning til SFI Lakselussenteret 434
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter 1 091
Dypvannsforskning - tokttid 1 592
Posisjonering SFU 463
Fremragende miljøer, elitesatsing 3 602
Strategipost Marin 1 644
Strategipost Klima- og energiomstilling 1 644
Felles professorat University of South Pacific og UiB 360
Støtte stipendiater Simula 576
UNESCOprofessorat 2 123
Senter for havvind 1 000
Frikjøp Christieutvalget 90

Sum bevilgning fra universitetsstyret 2019 727 933 19 432 747 365

Endring fra 2018 - 2019 72 919 -6 640 66 279
Endring i prosent 11,1 % -25,5 % 9,7 %
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er for 2019 tildelt 747,4 millioner kroner fra 
Universitetsstyret, en økning på 9,7 % fra 2018. Nær halvparten av økningen er teknisk 
begrunnet med overføring av Senter for klimadynamikk til MNs ramme. Tildelingen fordeler 
seg på en rammebevilgning på 727,9 millioner kroner og midlertidige tildelinger på 19,4 
millioner kroner.  
 
Det er lagt inn en generell lønns- og priskompensasjon på 2,9 %. 
 
Basis 
Fakultetet får en basisøkning på 8,0 millioner kroner i lønns- og priskompensasjon og 15,6 
millioner kroner på grunn av videreføring av studieplasser tildelt i perioden 2015 - 2018. 
7,5 millioner kroner er lagt inn i rammen til delfinansiering av forskningsinfrastruktur. Denne 
ble tidligere gitt som øremerket tildeling. I år er den redusert med 25% i forhold til tidligere år 
med bakgrunn i at UiB felles må ta ansvar for strategisk viktig infrastruktur og fakultetene må 
håndtere liten og mellomstor forskningsinfrastruktur i henhold til egne planer for reanskaffelse 
og ønsket utvikling. Fakultetet må lage en plan for reanskaffelse og utvikling av en tjenlig 
utstyrspark både for forsknings- og undervisningsformål.  
 
Senter for klimadynamikk (SKD) legges inn i fakultetets ramme med 32,1 millioner kroner. 
Dette er en teknisk endring da SKD tidligere har ligget utenfor fakultetets budsjettramme. 
 
Fakultetet er videre trukket 0,5 millioner kroner til dekking av et felles sentralt refusjonssenter. 
Dette skal ha spisskompetanse på refusjoner fra NAV og overta disse oppgavene for alle 
fakultet. Andre effektiviseringstiltak UiB har fokus på i 2019 er sentralisert masteropptak og 
digital tilsettingsprosess. Kostnaden ved utvikling av digital tilsettingsprosess tas sentralt og 
fakultetene får ansvar for å ta ut gevinsten, mens fakultetet vil bli trukket 0,5 millioner kroner 
fordelt over årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak. 
 
Videre er inntektene redusert med omfordeling til strategi på 0,8 % (5,2 millioner kroner) og et 
effektiviseringskutt på 0,47 % (3,1 millioner kroner). Strategikuttet finansierer nye tiltak 
innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er 
et pålegg fra Regjeringen og gjelder hele statlig sektor.  
 
Samlet effekt er en økning på 54,5 millioner kroner. 
 
Resultatbasert uttelling - åpen budsjettramme 
Virkningen av lønns- og priskompensasjon er 3,1 millioner kroner, og det er en aktivitetsøkning 
på 7,8 millioner kroner. Den samlede økningen er på 11,0 millioner kroner. 
 
Resultatbasert uttelling - lukket budsjettramme 
Virkningen av lønns- og priskompensasjon er 2,4 millioner kroner, og det er en aktivitetsøkning 
på 1,5 millioner kroner. Den samlede økningen er på 3,9 millioner kroner. 
 
Rekrutteringsstillinger 
For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, økes andelen rekrutteringsstillinger 
som fordeles midlertidig til fakultetene gradvis. Dette skjer ved at varige rekrutteringsstillinger 
gjøres om til midlertidige 4-årige løp og går tilbake til refordeling etter endt periode (jf. forslag 
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fra Risa II-utredningen). Stillingene hentes ut andelsmessig fra fakultetene, og i 2019 blir 5 av 
fakultetets varige stillinger trukket inn4. 2 av disse er refordelt til MN-fakultetet.  
 
I tillegg utgår 5 midlertidige rekrutteringsstillinger i 2019, der 4 stillinger er refordelt til 
fakultetet. Den ene av disse er øremerket til oppfølging av handlingsplan for Kina inn mot 
Nansen Zhu. 
 
Videre er hvert av satsingsområdene tildelt 2 rekrutteringsstillinger hver, og det er vedtatt at 1 
stilling innenfor Marin og 1 stilling innenfor Klima og energiomstilling er øremerket MNT5 
ved vårt fakultet. Disse er ikke overført til MNs ramme enda. 
 
Oppsummert skal fakultetet ha minst 196,2 årsverk rekrutteringsstillinger på 
grunnbevilgningen i 2019. Dette er en reduksjon på 2,5 årsverk fra 20186. Fakultetet har en 
samlet avsetning og måltall for stipendiat- og postdoktorstillinger, men antall 
doktorgradsstipendiater kan ikke utgjøre mindre enn 80 % av det samlede måltallet.  
 
Avsetningen til rekrutteringsstillinger øker med 5,4 millioner kroner i lønns- og 
priskompensasjon og reduseres med 2,4 millioner kroner pga. færre tildelte stillinger. 
Avsetningen øker med 0,6 millioner kroner som følge av bedret finansering av stillingene. 
Samlet effekt er en økning på 3,6 millioner kroner. 
 
Midlertidige avsetninger 
I tillegg til overnevnte endringer i fakultetets grunnramme har Universitetsstyret tildelt 
fakultetet midlertidige avsetninger på 19,4 millioner kroner. Disse tildeles som egenandeler og 
toppfinansiering til prosjekt og sentre, samt til sentrale strategiske satsinger. Det er blant annet 
tildelt strategiske midler for å lede to av UiBs satsingsområder, Marin og Klima og 
energiomstilling samt til satsing på havvind. 
 
Universitetsstyret har videre vedtatt 10-årig forlengelse av SFI Lakselus, gitt at senteret får 
tilstrekkelig ekstern finansiering. Denne avsetningen er foreløpig ikke overført til fakultetets 
ramme. 
 

                                                 
4 I 2017 ble 5 av MNs varige rekrutteringsstillinger trukket inn, i 2018 ble det trukket inn 2 varige 
rekrutteringsstillinger. 
5 MNT - Matematikk, naturfag og teknologi 
6 Dette er helårseffekten av at det ble trukket 15 stillinger samtidig at det ble tildelt 15 nye stillinger (med ulike 
virkningstidspunkt) i 2018, samt at det er trukket ut 10 stillinger i 2019 og tildelt 6 nye 



 7 

2.2 Budsjettramme for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Fakultetet har en omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, med Forskningsrådet og 
EU som våre strategisk viktigste finansieringskilder. Både forskning, forskerutdanning og 
masterutdanning ved fakultetet er avhengig av ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. 
Dersom fakultetet skal kunne bedre kvaliteten på forskning og utdanning, samt følge den 
internasjonale utviklingen innen våre fagområder, er økt ekstern finansiering en forutsetning. 
 
Fakultetets strategi inneholder ambisiøse mål om å øke eksternfinansieringen blant annet 
gjennom forskningsstrategisk samarbeid med alliansepartnere, aktivt arbeid for å påvirke 
innretningen på store programmer i Forskningsrådet og EU, utvikling av flere internasjonale 
toppforskningsmiljøer, etablering av insentiver osv.  
 
Tabell 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2019, tall i 1000 kr 

 
 
Fakultetets budsjettramme for BOA i 2019 er på 434 millioner kroner, som er en økning på 
9 millioner kroner sammenlignet med budsjettrammen for 2018. Innbetalinger fra denne 
aktiviteten i 2019 forventes å bli 405 millioner kroner. 
 
Disponeringen av BOA følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsytere og 
oppdragsgivere, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle 
direkte og indirekte kostnader. En stadig større andel av inntektene ved fakultetet har blitt 
resultatutsatt, og fakultetet har de siste årene hatt fokus på å sikre at den eksternfinansierte 
aktiviteten også gir inntekter inn til instituttene. Det ventes at dette fokuset vil gi utslag i høyere 
inntekter til dekning av indirekte og direkte kostnader ved instituttene. Riktig budsjettering som 
viser alle kostnader som prosjektet genererer er avgjørende. Innføringen av TDI-modellen har 
bidratt til å bedre mulighetene for å hente inn slike inntekter.  
 
Instituttene belastes gjennom året for fellesbidrag per BOA-årsverk som går til dekning av 
indirekte kostnader i sentraladministrasjonen. Sats for fellesbidrag er i 2019 på kr 146 100 for 
vitenskapelige årsverk og kr 73 000 for teknisk-administrative årsverk. 
 
Se oversikt over instituttenes budsjettrammer for BOA i vedlegg 3.4. 
 

Budsjettforslag BOA
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
(tusen kr)

Budsjett 2018
inntekt for 
aktivitet

Prognose 2018
inntekt for 
aktivitet

Budsjett 2019
inntekt for 
aktivitet

Endring
Budsjett 2019

fakturert 
inntekt

Forskningsrådet 245 000            245 000             255 000             10 000       260 000         
EU 59 000              60 000               55 000               -4 000       45 000          
herav EU, forskning 58 500             59 500              55 000               -3 500       45 000          
herav EU, utdanning og annet 500                  500                   -                    -500          -               
Andre 114 000            115 000             118 000             4 000        95 000          
herav andre - statlige etater 24 000             24 000              22 000               -2 000       19 000          
herav andre - regionale forskningsfond 500                  500                   1 000                500           1 000            
herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater 500                  500                   500                   -           500               
herav andre - organisasjoner 4 000               4 000                5 500                1 500        2 000            
herav andre - gaveforsterkning 3 000               3 000                3 000                -           4 000            
herav andre - gaver   19 000             20 000              18 000               -1 000       13 000          
heav andre - næringsliv/privat 27 000             27 000              28 000               1 000        17 500          
herav andre - Stiftelser 23 000             23 000              26 000               3 000        25 000          
herav andre - øvrige 13 000             13 000              14 000               1 000        13 000          
Oppdrag 7 000                7 000                6 000                 -1 000       5 000            
Sum 425 000            427 000             434 000             9 000        405 000         
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2.3 Budsjettfordeling til institutter og enheter 
MN-fakultetet har en desentralisert budsjettmodell med store fullmakter på instituttnivå. 
Mesteparten av rammen blir viderefordelt som basisrammer til instituttene. Basis er basert på 
en historisk fastsatt budsjettramme og effekten av resultatmodellen, men også oppgaver i form 
av forskningsbasert utdanning knyttet til studieplasser. Basiskomponenten skal sikre stabilitet 
og ta hensyn til særkostnader knyttet til særskilte aktiviteter. I overkant av 40 % av fakultetets 
stipendiat- og postdoktorstillinger ligger i instituttenes rammer og utgjør et viktig element i 
instituttenes strategiske handlingsrom. 
 
Som det fremgår av tabell 3 har fakultetet en inntektsramme for 2019 på 747,4 millioner kroner. 
Fakultetet har i tabellen oppdatert 2018-tallene med tildelinger mottatt gjennom året. Det har 
ikke UiB sentralt gjort. Det kan derfor forekomme avvik i tall mellom tabell 1 og 3, men det er 
den reelle endringen fra 2018 til 2019 som vil vises her. 
 
Tabell 3 Budsjettfordeling for 2019, tall i 1000 kroner 

 
 
Selv om de samlede inntektene fra Universitetsstyret viser en vekst på 9,7 % er det likevel 
utfordringer med å få budsjettet i balanse, da store deler av veksten er øremerket spesielle tiltak 
som i stor grad blir direkte videreført til instituttrammene og overføring av SKD til MN.  
 
Samlet har fakultetet en prognose for å overføre 45 millioner kroner fra 2018 til 2019. Selv om 
det meste av overføringen er på instituttnivå, mener fakultetsledelsen det likevel er forsvarlig å 
budsjettere med et negativt driftsresultat i 2019 da det erfaringsvis ofte blir forsinket aktivitet 
ved flere avsetninger. Det budsjetterte underskuddet er på 9,7 millioner kroner (1,3 % av 

Forventede inntekter fra Universitetsstyret:
Grunntildeling 2019 727 933
Midlertidige avsetninger 2019 19 432

Forventet inntektsramme 2019 747 365

Fordeling til institutter og avdelinger:
Viderefordelt budsjettramme fra 2018* 692 016
Fordelt lønns- og priskompensasjon 15 669
Endring i strategiske avsetninger fakultetet (jf tabell 4 - 6) 3 849
Vitenskapelig utstyr (jf tabell 4 - 6) 7 580
Endring i strategiske avsetninger øremerket sentralt (jf tabell 4 - 6)** -9 779
Endring i rekrutteringsstillinger tildelt for en periode 5 882
Rekrutteringsstillinger trukket fra instituttrammene (jf tabell 7) -2 440
Endring i stipendiat- og postdoktorsatser for stillingene som ligger i instituttrammene 252
Endring resultatuttelling for instituttene (jf tabell 9) 6 598
Nasjonalt effektiviseringskrav -2 350
Omfordeling til strategiformål UiB -3 997
Strategisk omstilling fakultetet -4 997
Viderefordeling av studieplasser (jf tabell 10 og 11) 12 568
Senter for klimadynamikk overført til MN 32 107
Andre justeringer 4 126

Fordeling av inntektsramme 2019 757 084

Underdekning 2019 -9 719
* 

**

Budsjettramme fra 2018 er oppdatert med tildelinger tildelt i løpet av 2018, noen tall vil derfor avvike fra Budsjett 2018, 
fakultetsstyresak 96/2017.

Fra 2019 er avsetning på 7,5 MNOK til vitenskapelig utstyr trukket ut og lagt til MNs ramme.
I tabll 1 MNs bevilgning fra Universitetsstyret viser endring til strategiske avsetninger sentralt 6,6 MNOK. Differansen 
mellom 9,8 MNOK og 6,6 MNOK skyldes ekstratildelinger utover 2018 (UNESCO prof, USP prof, Chistieutvalget, støtte 
Simula stip)
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inntektene), og det er viktig at vi klarer å hente inn igjen hele eller deler av underskuddet i 
budsjettet for 2020. 
 
I tillegg til fordelingen i tabellen over vil fakultetet ha rundt 15 millioner kroner i 
instituttinntekter og 8 millioner kroner i avskrivningsinntekter. Instituttinntekter er refusjoner 
og husleieinntekter med mer som instituttene fakturerer i løpet av året, mens 
avskrivningsinntekter er en teknisk inntekt som angir hvor mye som må inntektsføres for å 
dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering. 
 
Budsjettfordelingen tar utgangspunkt i rammefordeling fra 2018. Endringer i poster fra 2018-
budsjettet kommenteres nedenfor. 
 

2.3.1 Lønns- og priskompensasjon 
Fakultetet får i budsjettfordelingen for 2019 lønns- og priskompensasjon på 2,9 %, og 
fakultetsledelsen foreslår at denne videreføres uavkortet til instituttene. Pensjonskostnadene 
øker med 0,85 prosentpoeng, men dette er ikke kompensert i budsjettrammen. 
 

2.3.2 Strategiske avsetninger 
Fakultetet vil gjennom årets prioriteringer i budsjettet stimulere til grensesprengende forskning, 
høyere kvalitet og bedre gjennomføring i utdanningene våre, og til økt ekstern finansiering. 
Avsetninger til SFI- og SFU-satsingen i 2018-budsjettet er foreslått økt og vil bli rettet mot 
strategisk omstilling av våre fagmiljø, neste SFF-utlysning7 og strategiske utdanningssatsinger. 
 
Tabell 4 gir oversikt over fakultetets og UiBs midlertidige strategiske avsetninger. Merk at 
avsetning til utstyr er flyttet fra de sentrale avsetningene i 2018 til fakultetet i 2019. I tillegg til 
de midlertidige strategiske avsetningene som framkommer i tabell 4, ligger det også inne 
strategiske satsinger som ikke er midlertidige, jfr. noen tiltak i kapittel 2.3.8. 
 
Tabell 4 Oversikt over fakultetets og UiBs strategiske avsetninger, tall i 1000 kroner 

 
 
Fakultetets avsetning til strategiske formål er økt med 11,4 millioner kroner, mens den sentrale 
er redusert med 9,8 millioner kroner. Dersom en ser bort fra den tekniske endringen knyttet til 
utstyr er økning ved fakultetet på rundt 3,9 millioner kroner, mens den sentrale avsetningen er 
redusert med 2,3 millioner kroner. 
 
Den største økningen i fakultetets strategiske avsetning finner vi på posisjonering store 
satsinger/fagfornyelse som har en avsetning på 4,0 millioner kroner i 2019. Posisjonering store 
                                                 
7 SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFU – Sentre for fremragende utdanning, SFF – Sentre for 
fremragende forskning 

Fakultetet Sentralt Sum Fakultetet Sentralt Sum Fakultetet Sentralt Sum
Andre forskningssatsninger 6 266 10 131 16 397 7 049 8 916 15 965 783 -1 215 -432
Vitenskapelig utstyr* 0 10 028 10 028 7 580 0 7 580 7 580 -10 028 -2 448
Egenandeler forskningsprosjekt 4 758 5 047 9 805 3 639 5 194 8 833 -1 119 147 -972
Organisasjonsutvikling 600 600 1 000 1 000 400 0 400
Utdanningssatsning 2 170 1 007 3 177 3 400 1 036 4 436 1 230 29 1 259
Klima og energiomstilling 1 535 1 500 3 035 2 315 2 644 4 959 780 1 144 1 924
Marin 1 275 1 500 2 775 3 050 1 644 4 694 1 775 144 1 919
Totalt 16 604 29 213 45 817 28 033 19 434 47 467 11 429 -9 779 1 650
* Avsetning til vitenskapelig utstyr er frå 2018 flyttet fra midertidig sentral avsetning til fakultetet

Hovedtiltak 2018 2019 Endring 2018 - 2019
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satsinger var en ny post på fakultetets budsjett i 2018 og ble i 2018 brukt for posisjonering i 
neste SFI-søknadsrunde. I 2019 vil potten bli brukt strategisk til kvalitetshevende posisjonering 
og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking av våre fagmiljø. 
 
Videre er det satt av midler til blant annet handlingsplan for innovasjon og nyskaping, 
innovasjonsrådgiver, utdanningsstrategiske satsinger, læringsareal, våtlaboratorier, marin 
plastforsøpling, kjønnsbalanse og lederutvikling.  
 
Strategisk avsetning fra UiB sentralt blir redusert med 9,8 millioner kroner. Reduksjonen 
skyldes at vitenskapelig utstyr er flyttet til fakultetets basistildeling. Denne tildelingen var i 
2018 10 millioner kroner. I 2019 har fakultetet mottatt 7,5 millioner kroner i basis til 
vitenskapelig utstyr. Reduksjonen på 2,5 millioner kroner skal fordeles i en senere prosess til 
større vitenskapelig utstyr av institusjonsstrategisk karakter. I tillegg går noen egenandeler ut 
eller blir redusert i 2019 (ERC, CBU8, Prof. University of South Pacific). Samtidig blir 
avsetningen økt med blant annet 1,0 millioner kroner til Senter for havvind, som har fått bevilget 
6,0 millioner kroner over 3 år.  
 
For å kunne finansiere større utstyrsenheter vil utstyrstildeling til noen institutter ha et lengre 
tidsperspektiv enn 2019.  Utover delfinansiering i tabell 6 tildeles Kjemisk institutt 
0,9 millioner kroner i 2020, Geofysisk institutt tildeles 1,7 millioner kroner i 2020 og Institutt 
for biovitenskap tildeles 1,5 millioner kroner i 2020 og 2,0 millioner kroner i 2021. 
 
For detaljert oversikt over de strategiske avsetningene vises det til tabell 5 (øvrige strategiske 
avsetninger) og tabell 6 (Marin og Klima og energiomstilling). 
 

                                                 
8 ERC – European Research Council, CBU – Computational Biology Unit 
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Tabell 5 Øvrige strategiske avsetninger, tall i 1000 kroner 

 

Hovedtiltak Finansiering Spesifisering Institutt Tildeling
2018

Tildeling
2019

Endring 
2018-2019

Andre Fakultetet DNA sekvenseringslaboratorium BIO 200 -200
forsknings- Forskningskoordinator EU (Forskn.adm.avd.) MN-felles 765 -765
satsninger II-stilling tidlegare instituttleiar IFT Ufordelt 56 -56

Smådyrs PET/CT skanner MN-felles 370 380 10
Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS MN-felles 50 50 0
Horisontforelesninger MN-felles 150 150 0
Kontingenter MN-felles 200 200 0
Omstillingsmidler - sammenslåing BIO/MBI BIO 500 500 0
NanoBergen, 50 % adm.stilling for 3 år KI 325 330 5
Forskningsadministrasjon EU (Simula) Ufordelt 500 -500
UNESCO-chair 50 % stilling Ufordelt 400 -400
Posisjonering store satsinger, fagfornyelse Ufordelt 2 000 4 000 2 000
Kommunikasjonsrådgiver MN-felles 750 769 19
Handlingsplan for innovasjon og nyskaping MN-felles 250 250
Norwegian Artifical Intelligence Laboratories (NORA) II 200 200
Innovasjonsrådgiver MN-felles 220 220

Sentralt Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Ice2ice) GEO 1 236 285 -951
Bioinformatikk, CBU - sentral bevilgning II 1 514 1 091 -423
SFF Birkelandsenteret, sentral forsterkning IFT 2 108 2 169 61
Prosjektstøtte ERC-prosjekt GEO (Meckler) GEO 841 866 25
Prosjektstøtte ERC-prosjekt GFI (Keenlyside) GFI 896 922 26
SFI Sea Lice Research Centre BIO 421 434 13
Felles professorat University of South Pacific og UiB MN-felles 590 360 -230
Frikjøp Christieutvalget GEO 175 90 -85
Støtte høg sats stipendiater Simula II 287 576 289
UNESCO-professorat BIO 2 063 2 123 60

Vitenskapelig Fakultetet e-infrastruktur MN-felles 300 300
utstyr Fakultetets egenandel ELIXIR II II 750 750

Utstyr til undervisningslaboratorier IFT 600 600
Høgoppløyst MS (ESI/APCI-TOF) - delfinansiering I KI 1 900 1 900
Free-fall deep vertical microstructure profiler. Delfin. I GFI 1 300 1 300
Confocal-mikroskop - delfinansiering I BIO 1 500 1 500

Undervisningsutstyr (del II av mikroskopkjøp), AV- og 
datautstyr Fjellhallen, diamanttrådsag og oppgr. av labutstyr. GEO 1 230 1 230

Sentralt Fartøysutvalet_Underveis karbonmålesystem GFI 1 200 -1 200
Seahorse XF24 (Agilent), startpakke BIO 2 500 -2 500
Oppgradering akustikklab, undervisningslab, Cern IFT 1 400 -1 400
Spektrofotometer GFI 400 -400
Stasjonsbåt, Kardiorespiratorometer, Mikroinjektorenhet BIO 2 280 -2 280
Fakultetets egenandel ELIXIR II II 750 -750
Analytisk HPLC, vakuumpumper/Buchi membranpumper KI 810 -810
Datalagring, petrografisk lysmikroskopi og mikroskop GEO 688 -688

Egenandeler Fakultetet Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler) GEO 139 69 -70
forsknings- Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Ytre-Hauge) IFT 139 -139
prosjekt Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger KI 1 360 1 390 30

Egenandel NNP, vitskapeleg manager stilling KI 680 700 20
Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling GEO 680 700 20
Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling MN-felles 650 670 20
Egenandeler til BOA Ufordelt 1 000 -1 000
Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Våge) GFI 110 110 0

Sentralt Egenandel KGJ-senter dyphav. Toktutgifter. Ufordelt 1 547 1 592 45
Fremragende miljøer (Elitesatsingen) II 3 500 3 602 102

OrganisasjonsFakultetet Kjønnsbalanse MN-felles 500 500
utvikling Lederutvikling MN-felles 300 500 200

Administrativ utvikling MN-felles 300 -300
Utdannings- Fakultetet Samarbeid med PET-senteret. II-stilling KI 100 100 0
satsning SFU - posisjonering GEO 450 450 0

Pedagogisk akademi MN-felles 300 -300
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) energi GFI 200 200 0
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) hevteknologi IFT 200 200 0
II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) med.tekn. KI 200 200 0
Integr. masterprogram (siv.ing). Adm.stilling IFT 635 650 15
II-stilling innen havteknologi IFT 85 200 115
II-stilling innen havteknologi GEO 200 200
Læringsareal Marineholmen MN-felles 500 500
Utd.strategiske satsninger, inkl. pedagogisk akademi MN-felles 700 700

Sentralt SFU bioCEED, sentral forsterkning BIO 557 573 16
SFU - posisjonering GEO 450 463 13

40 007 37 814 -2 193
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Fakultetets profilområder er tett koblet til de strategiske satsingsområdene ved UiB, og 
fakultetet har på vegne av UiB ansvar for å lede to av dem: Marin og Klima og energiomstilling. 
 
Tabell 6 Avsetning UiBs sentrale satsingsområder - Marin og Klima og energiomstilling, tall i 
1000 kroner 

 
 
UiBs bidrag til satsingsområdene dekker kostnader til fagdirektørstillinger og deltidsressurser 
til administrasjon, samt 0,1 millioner kroner til faglige utviklingstiltak til hvert av 
satsingsområdene. Som nevnt over har universitetsstyret i tillegg bevilget 6,0 millioner kroner 
over 3 år til et senter for havvind. For 2019 utgjør dette 1,0 millioner kroner. Under 
satsingsområdet Marin planlegges det med at SFI Lakselus sin bevilgning utvides med 10 år til 
totalt 20,0 millioner kroner over årene 2019 – 2029, 0,7 millioner kroner i 2019. Dette 
forutsetter at det skaffes tilstrekkelig ekstern finansiering til tiltaket.  
 
Satsingsområdene har videre fått bevilget to nye rekrutteringsstillinger hver fra 2019. Det er i 
universitetets budsjett presisert at en fra hvert satsingsområde skal tilsettes ved MN-fakultetet. 
 
 

2.3.3 Rekrutteringsstillinger 
Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2019 er 196,2 årsverk. Rekrutteringsstillinger 
tildeles samlet til fakultetet, men fordeles fremdeles til instituttene som henholdsvis stipendiat- 
og postdoktorstillinger med egne måltall per kategori.  
 
I overkant av 40 % av rekrutteringsstillingene er fordelt i instituttrammene, mens de resterende 
fordeles som strategiske stillinger for en periode.  
 
For 2019 er det som nevnt trukket ut 5 av fakultetets varige rekrutteringsstillinger for å gjøre 
avsetningene til rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. Fakultetet har forsøkt å 
skjerme instituttene som i utgangspunktet har få rammestillinger og foreslår å trekke disse fra 
instituttrammene som vist i tabell 7. 
 

Hovedtiltak Finansiering Spesifisering Institutt Tildeling
2018

Tildeling
2019

Endring 
2018 - 2019

Klima og Fakultetet Brofinansiering vit.stilling 2 år, energi GFI 280 1 050 770
energiomstilling Bistilling for direktør Norsk Polarinstitutt GFI 175 175 0

Drift MN-felles 500 500 0
Frikjøp vit.stilling knyttet til Climate Helix GEO 200 200 0
Sekretariatfunksjon og lederstøtte EERA JPGE MI 380 390 10

Sentralt Energidirektør MN-felles 1 150 1 194 44
Administrativ ressurs MN-felles 350 350 0
Faglige utviklingstiltak MN-felles 100 100
Senter for havvind (6 MNOK over 3 år) MN-felles 1 000 1 000

Marin Fakultetet Bistilling for HI-direktør BIO 175 175 0
GoNorth Ufordelt 100 -100
Brofinansiering Molekylær livsvitenskap (Hejnol) BIO 125 125
Areal Havobservasjonslab MN-felles 500 500 0
Drift MN-felles 500 500 0
Våtlab Marineholmen MN-felles 1 000 1 000
Sykdomscelle MN-felles 300 300
Marin plastforsøpling - såkornmidler og workshop Ufordelt 250 250
II-stilling. Havets rolle i klimasystemet GFI 200 200

Sentralt Marin direktør MN-felles 1 150 1 194 44
Administrativ ressurs MN-felles 350 350 0
Faglige utviklingstiltak MN-felles 100 100

5 810 9 653 3 843
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Tabell 7 Oversikt over rekrutteringsstillinger som blir trukket fra instituttrammene i 2019 

 
 
 
Fakultetet fordeler strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger som toppfinansiering og 
egenandeler inn mot forskningsprosjekter og sentre samt inn mot utdanningssatsinger og andre 
forskningssatsinger, i tillegg til at noen stillinger fordeles uten øremerking. Vedlegg 3.1 viser 
hvilke prosjekter som automatisk tildeles toppfinansiering fra fakultetet og/eller UiB. 
 
I 2018 har fakultetet samlet sett hatt noen utfordringer med å besette alle våre 
rekrutteringsstillinger. Dette er uheldig, og for å redusere risikoen for at det skal skje i 2019 
også foreslås det å overbooke rekrutteringsstillingene med 5 årsverk. 
 
Fordeling av varige rammestillinger og stillinger tildelt for en periode vises i tabell 8. 
 
Tabell 8 Oversikt over rekrutteringsstillinger fordelt etter «faste» og midlertidige pr. institutt 

 
 
Det er 4,5 ufordelte rekrutteringsårsverk i 2019. Disse fordeles i tråd med prinsippene omtalt 
over. 
 
Alle rekrutteringsstillinger ved fakultetet tildeles i 2019 med en sats på kr 975 600. Satsen øker 
dermed med ca. kr 3 000 utover lønns- og priskompensasjon, noe som medfører at instituttenes 
rammer samlet sett øker med kr 252 000. 
 

Stipendiat Postdoktor Stipendiat Postdoktor
Matematisk institutt 10 0 -1 -488
Institutt for informatikk 13 2 -1 -488
Institutt for fysikk og teknologi 6 1 0
Kjemisk institutt 10 0 -1 -488
Geofysisk institutt 3 1 0
Institutt for geovitenskap 4 1 0
Institutt for biovitenskap 27 4 -1 -1 -976
NIFES 2 0 0
Sum 75 9 -4 -1 -2 440

Trekkes fra institutt-
rammene 2019Institutt

Budsjetteffekt 
2019, 

halvårseffekt

"Faste" i instituttrammene

Stipendiat Postdoktor Stipendiat Postdoktor
Matematisk institutt 9,5 7,3 1,5 18,3
Institutt for informatikk 12,5 2,0 17,2 1,5 33,2
Institutt for fysikk og teknologi 6,0 1,0 15,7 3,5 26,2
Kjemisk institutt 9,5 10,0 0,5 20,0
Geofysisk institutt 3,0 1,0 21,3 2,0 27,3
Institutt for geovitenskap 4,0 1,0 15,5 2,0 22,5
Institutt for biovitenskap 26,5 3,5 11,6 4,5 46,1
Andre (NIFES, kvalif.tiltak) 2,0 1,0 3,0
Ufordelt 4,5 4,5
Overbooking -5,0 -5,0
Sum 73,0 8,5 98,1 16,5 196,10

Tildelt for en periode
SUM

"Fast" i ramme 2019
Institutt
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2.3.4 Resultatmidler 
UiB viderefører KDs resultatmodell til fakultetene med 75 % av KDs satser. I fakultetets modell 
blir KDs modell videreført med 50 % av KDs satser med et par unntak:  
 

1) fakultetet tar utgangspunkt i treårige resultat for alle indikatorer,  
2) fakultetet viderefører ikke insentiv knyttet til avlagte grader på lavere nivå 

 
Siden flere av fakultetets bachelorprogram er tverrfaglige, i tillegg til at noen institutter bidrar 
inn i de fleste programmene, tenker vi at en direkte videreføring kan gi uheldige utslag i 
insentivene. Inntil fakultetet tar en fullstendig gjennomgang av budsjettmodellen videreføres 
ikke resultatinsentiv for avlagte grader på lavere nivå. Resultatinsentiv for avlagte grader på 
høyere nivå derimot blir videreført til instituttene. Tabell 9 viser endring i resultatuttelling fra 
2018 til 2019 pr institutt.  
 
Tabell 9 Endring i resultatuttelling fra 2018 til 2019, tall i 1000 kr  

 
 
I tillegg vil resultatmidler knyttet til farmasi bli overført fra Det medisinske fakultet til Kjemisk 
institutt. Dette er et tverrfakultært studium med egen resultatmodell. 
 
Uttelling for hhv. 2018 og 2019 er gitt i vedlegg 3.3. 
 

2.3.5 Strategisk omfordeling og effektiviseringskrav 
Fakultetets budsjettramme er redusert med strategisk omfordeling på 0,8 % og et 
effektiviseringskutt på 0,47 % i 2019. Strategisk omfordeling og halve effektiviseringskuttet 
videreføres til instituttene. Resten av effektiviseringskuttet blir trukket fra 
fakultetsadministrasjonen, da både HR- og økonomimedarbeiderne er flyttet fra instituttene til 
fakultetet.  
  
I tillegg foreslår fakultetsledelsen strategisk omfordeling på 1 %, som i hovedsak vil bli brukt 
til kvalitetshevende posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking 
av våre fagmiljø, jf. avsnitt 2.3.2. 
 

2.3.6 Videreføring av studieplasser 
Fakultetet har fått tildelt flere nye studieplasser i perioden 2015 - 2018, jf. tabell 10. Dette gir 
en økning i MNs budsjettramme på 15,6 millioner kroner. Dette videreføres hovedsakelig til de 
instituttene som har fått studieplasser, men deler av økningen har fakultetet allerede fordelt til 
instituttene i 2018, slik det fremkommer i tabellen. Tildeling pr. institutt vises i tabell 11. 
 

Publikasjons-
poeng

EU NFR Annen BOA Ph.d SPE Kandidater Utveksling

Matematisk institutt 101 -29 44 -7 194 691 15 -82 926
Institutt for informatikk 197 -555 188 147 0 936 50 32 996
Institutt for fysikk og teknologi 366 871 -294 -154 -129 171 161 -34 959
Kjemisk institutt 76 -159 2 21 -65 101 -5 -23 -51
Geofysisk institutt 315 -124 -60 10 129 99 17 -18 368
Institutt for geovitenskap 323 1 039 -28 -192 -129 -302 71 73 855
Institutt for biovitenskap 243 1 576 -16 24 -129 732 138 -22 2 545
SUM 1 621 2 618 -163 -152 -129 2 429 447 -74 6 598

Endring i uttelling
2018-2019

LUKKET RAMME ÅPEN RAMME Aktivitets-
endring 

2018 - 2019
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Tabell 10 Oversikt over nye studieplasser 2015 – 2018 med budsjetteffekt i 2019, tall i 1000 kr 

 
 
Tabell 11 Tildeling studieplasser fordelt etter institutt 

 
 
Kunnskapsdepartementet krever at midler tildelt nye studieplasser skal medføre at flere 
studenter får tilbud om høyere utdanning, og de forventer aktivitetsøkning tilsvarende en 
heltidsekvivalent (60 studiepoeng) per tildelte studieplass. Blir ikke forutsetningen for 
tildelingen innfridd, vil tildeling for senere år ikke kunne medregnes. 
 

2.3.7 Senter for klimadynamikk 
Senter for klimadynamikk videreføres på samme aktivitetsnivå som i 2018 og legges inn i 
fakultetets ramme med 32,1 millioner kroner. Midlene til Senter for klimadynamikk har 
tidligere blitt stilt til disposisjon på en sentral avsetning til felles forskningssentre, mens det 
administrativt har blitt drevet av MN-fakultetet. Flyttingen til fakultetets ramme er dermed en 
teknisk endring. 
 

2.3.8 Andre rammejusteringer 
Budsjettrammen inkluderer også andre rammejusteringer som ikke er av midlertidig karakter. 

Institutt Studium
Antall 
studie-
plasser

År 
oppstart

Antall år 
med 

finansiering
Kategori

Budsjett-
økning 

2019 MN

MN allerede 
fordelt til 

instituttene i 
2018

Rest 2019

Institutt for biovitenskap Fiskehelse 15 2015 5 C 1 401         -                1 401        
Institutt for informatikk Informatikk bachelor 10 2016 3 E 282            -                282           
Institutt for informatikk IKT- sikkerhet 25 2016 4 D 1 640         -                1 640        
Institutt for fysikk og teknologi IKT- sikkerhet 5 2016 4 D 328            -                328           
Institutt for biovitenskap Siv.ing Havbruk og sjømat 5 2016 4 D 328            -                328           
Fordeles til flere institutt Lektorutdanning 5 2016 4 D 328            -                328           
Kjemisk institutt Siv.ing/IKT 4 2017 5 D 306            -                306           
Institutt for fysikk og teknologi Siv.ing/IKT 4 2017 5 D 306            -                306           
Institutt for informatikk IKT (bachelor) 15 2017 3 D 1 148         -                1 148        
Institutt for informatikk IKT - datasikkerhet (bachelor) 5 2017 3 D 383            -                383           
Institutt for informatikk BA_Datateknologi (15/18 II, 3/18 MI) 18 2018 3 D 1 543         510               1 033        
Institutt for informatikk BA_Datasikkerhet (15/18 II, 3/18 MI) 10 2018 3 D 857            283               574           
Institutt for informatikk BA_Datavitenskap (15/18 II, 3/18 MI) 10 2018 3 D 857            283               574           
Institutt for informatikk BA_Bioinformatikk (15/18 II, 3/18 MI) 7 2018 3 D 601            199               402           
Institutt for informatikk BA_IMØ (15/18 II, 3/18 MI) 6 2018 3 D 514            170               344           
Matematisk institutt BA_Datateknologi (15/18 II, 3/18 MI) 2018 3 D 309            102               207           
Matematisk institutt BA_Datasikkerhet (15/18 II, 3/18 MI) 2018 3 D 172            57                 115           
Matematisk institutt BA_Datavitenskap (15/18 II, 3/18 MI) 2018 3 D 172            57                 115           
Matematisk institutt BA_Bioinformatikk (15/18 II, 3/18 MI) 2018 3 D 120            40                 80             
Matematisk institutt BA_IMØ (15/18 II, 3/18 MI) 2018 3 D 103            34                 69             
Institutt for informatikk MA_Programutvikling 7 2018 2 D 730            248               482           
Institutt for informatikk MA_Informatikk 7 2018 2 D 730            248               482           
Fordeles til flere institutt Integrert_Siv.ing Havteknologi 3 2018 5 D 301            94                 207           
Fordeles til flere institutt Integrert_Siv.ing Med.tekn 3 2018 5 D 301            94                 207           
Fordeles til flere institutt Integrert_Siv.ing Energi 9 2018 5 D 900            280               620           
MN-felles 10 % av studieplasser tildelt i 2018 2018 D 971            364               607           

173 Sum 15 631       3 063            12 568      

Institutt Tildeling 2019
Matematisk institutt 586                  
Institutt for informatikk 7 344               
Institutt for fysikk og teknologi 634                  
Kjemisk institutt 306                  
Geofysisk institutt -                   
Institutt for geovitenskap -                   
Institutt for biovitenskap 1 729               
Fordeles til flere institutt 1 362               
MN-felles 607                  
SUM 12 568             
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Som oppfølging av fakultetets strategi har Institutt for biovitenskap blitt tilført en vitenskapelig 
stilling knyttet til molekylærbiologi (0,8 millioner kroner i 2019). Avsetningen til frikjøp og 
avlønning prodekaner er økt med 1,2 millioner kroner for å styrke strategisk ledelse. Denne 
økningen er tredelt; ny prodekan med ansvar for sentral satsing, økt frikjøp til prodekanene og 
ny særavtale for avlønning av prodekaner som medfører økte kostnader. 
 
Fakultetets ramme er økt med 1 million kroner til omstilling av administrasjonen. Det arbeides 
med effektivisering og reduksjon av stillinger i fakultetsadministrasjonen og noen stillinger er 
redusert som følge av den administrative omstillingen. Men en effektivisering fordrer gjerne at 
en må bruke ressurser på en ny løsning før gevinster i form av besparelser eller økt kvalitet kan 
tas ut. Fakultetsadministrasjonen er i denne situasjonen nå. I tillegg avventer fakultetet også 
sentrale digitaliseringsløsninger som forventes å kunne gi gevinster.  
  
Kostnader knyttet til eksamen øker med 0,6 millioner kroner utover lønns- og 
priskompensasjon, grunnet flere studenter og at lisenskostnader flyttes til fakultetene. MN-
felles har overtatt en lesesal fra Institutt for geovitenskap som gir en økning på 0,9 millioner 
kroner i internhusleien, av dette blir 0,2 millioner kroner trukket fra Institutt for geovitenskaps 
ramme. 
 
Det flyttes noen poster mellom strategiske avsetninger og de faste budsjettrammene. DNA 
sekvenseringslaboratorium er flyttet til Institutt for biovitenskaps ramme (0,2 millioner kroner) 
og administrativt utviklingsarbeid et flyttet til MN-felles og skal inkludere både teknisk og 
administrativt utviklingsarbeid (0,3 millioner kroner). Kjønnsbalanse er flyttet fra MN-felles 
ramme til strategisk avsetning og avsetningen er økt fra 0,4 millioner kroner til 0,5 millioner 
kroner. 
 
Fakultet er trukket 0,5 millioner kroner til felles refusjonssenter, dette trekket er fordelt på alle 
institutter og fakultetsadministrasjonen. Videre er det flyttet 0,2 millioner kroner fra Kjemisk 
institutt til fakultetsadministrasjonen som følge av flytting av arbeidsoppgaver til en tilknyttet 
økonomistilling. 
 

2.3.9 Areal og internhusleie 
UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal. De viktigste 
prioriteringene i 2019 er: 

• Øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene 
• Videreføre klyngesatsingen med særlig vekt på Alrek helseklynge og Klimaklynge 

Geofysen 
• Sikring av samlinger 

 
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter: 

• En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter 
• En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm 
• En komponent for energikostnader som beregnes per kvm 
• En komponent for kostnader for undervisningsrom. A-kontobelastning basert på 

mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. Faktisk leie avregnes 
halvårlig 

• Tomgangsleie. Etter initiativ fra KD ble UiBs internhusleieordning i 2018 tilpasset en 
felles mal for internhusleie for selvforvaltende institusjoner i sektoren. Den viktigste 
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endringen på husleieberegning er at ledige lokaler blir priset inn i husleien. Dette 
medførte i 2018 at internhusleiesatsene per kvm økte, men dette ble kompensert med 
tilskudd.  
 

Tabell 12 viser kvadratmeterpriser for de ulike kostnadskomponentene i modellen, fordelt på 
ulike tilstandskategorier. De fleste av fakultetets bygg er i tilstandskategori 2,0, og med noen 
bygg i kategori 2,5 og 1,5. Kvadratmeterprisen øker med 3,3 % fra 2018. 
 
Tabell 12 Pris pr. kvm for de ulike komponentene og kostnadskategoriene i 2019 

 
 
Tabell 13 viser totalt areal og internhusleiekostnader pr. institutt og avdeling for 2019. 
 
Tabell 13 Oversikt over husleiekostnader 2019, tall i 1000 kroner 

 
 
Sammenlignet med 2018 er det mindre endringer i fakultetets totalareal, men på avdelingsnivå 
er det noen endringer. 
 
Institutt for geovitenskap har redusert sitt areal ved bl.a. å avgi en lesesal til fakultetet og et 
magasin til Eiendomsavdelingen. Institutt for biovitenskap har på sin side fått økt sitt areal i 
Høyteknologisenteret. Videre er kantinearealene i Allégaten 70 fordelt på brukerne og det 
påvirker arealene til Geofysisk institutt, Senter for klimadynamikk, Institutt for geovitenskap 
og MN-felles (studentplasser). Ellers er det mindre endringer ved de andre instituttene. 
 
Leie for undervisningsrom vil bli avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet 
for rombooking. Det ble i universitetsstyresak 105/18 åpnet for at det i løpet av 2019 kan 
innføres en differensiert prisstruktur for å effektivisere bruken av undervisningsrom med 
hensyn til tidsrommet rommet er booket og skal benyttes. Flest rom benyttes midt på dagen og 
det kan oppleves mangel på undervisningsrom på disse tidspunktene, mens det ofte er ledig 

Drift 2019
Felles-

kostnader
2019

Energi 2019 Tomgangsleie 
2019

Totalsum 
2019

Totalsum
2018

Relativ 
endring fra 

2018
Kategori Pris per kvm Pris pr kvm Pris pr kvm Pris pr kvm Pris pr kvm Pris pr kvm Pris pr kvm

0,0 0,00 129,44 401,28 197,96 22,67 751,35 717,86 4,7 %
0,5 621,49 129,44 401,28 197,96 24,25 1 374,42 1 330,39 3,3 %
1,0 710,27 129,44 401,28 197,96 25,83 1 464,78 1 417,89 3,3 %
1,5 799,06 129,44 401,28 197,96 27,39 1 555,13 1 505,39 3,3 %
2,0 887,84 129,44 401,28 197,96 28,98 1 645,50 1 592,90 3,3 %
2,5 976,63 129,44 401,28 197,96 30,56 1 735,87 1 680,40 3,3 %
3,0 1 065,41 129,44 401,28 197,96 32,14 1 826,23 1 767,91 3,3 %

Grunnleie 2019

Institutt
Areal 2019 (m² 
brutto + felles)

Grunnleie
Drifts-

kostnad
Felles-

kostnad
 Energi

Tomgangs-
leie

Husleie 2019

MN-felles 3 726 3 023 482 1 495 737 103 5 841
Undervisningsrom 0 6 628 0 0 0 119 6 746
Fakultetsadministrasjon 1 868 1 677 242 750 370 54 3 092
Matematisk institutt 3 195 2 837 414 1 282 633 93 5 258
Institutt for informatikk 4 773 4 661 618 1 915 945 146 8 285
Institutt for fysikk og teknologi 8 251 7 262 1 068 3 311 1 633 238 13 512
Kjemisk institutt 9 325 8 315 1 207 3 742 1 846 271 15 381
Geofysisk institutt 5 341 4 600 691 2 143 1 057 152 8 644
Institutt for geovitenskap 12 179 10 829 1 576 4 887 2 411 353 20 058
Institutt for biovitenskap 19 457 18 742 2 519 7 808 3 852 590 33 510
Senter for klimadynamikk 731 711 95 293 145 22 1 266
Totalsum 68 846 69 284 8 911 27 626 13 629 2 142 121 592
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kapasitet tidlig og sent på dagen. En slik endring kan få en effekt på faktisk belastet utgifter 
knyttet til undervisningsrom i løpet av 2019. 
 
 

2.4 Utdanning 
De siste årene har vært preget av omstilling i utdanningsporteføljen og tildeling av nye 
studieplasser til flere av programmene ved fakultetet, spesielt innen IT-fag. Høsten 2017 startet 
vi opp 3 nye sivilingeniørprogram som vil bli svært viktige for fakultetet de kommende årene. 
Oppretting av de nye programmene ble gjort ved omdisponering av studieplasser fra fakultetets 
øvrige programmer.  
  
I løpet av årene 2015 - 2018 har fakultetet fått tildelt nye studieplasser på en rekke 
studieprogram. Endring i antall studieplasser gjennom samordnet opptak som følge av 
nytildelinger og omdisponering i forbindelse med nye sivilingeniørprogram, er vist i tabell 14.  
   
Tabell 14 Studieplasser på bachelornivå og femårige studier  

 

Ramme 
2018/19

Ramme
2019/20

Nye registrerte 
studenter høst 

2018
Årsstudier
Naturvitenskapelige fag 75 75 75
Bachelor 
Bioinformatikk 10 17 6
Biologi 99 99 108
Datasikkerhet 35 45 42
Datateknologi 62 80 89
Datavitenskap 23 33 38
Fysikk 50 50 32
Geovitenskap, retning geofysikk 15 15 5
Geovitenskap, retning geologi 65 65 20
Informatikk-matematikk-økonomi 15 21 37
Kjemi 35 35 19
Klima-, atmosfære- og havfysikk 20 20 17
Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk 35 35 35
Matematikk 10 10 15
Matematikk for industri og teknologi 15 15 10
Molekylærbiologi 40 40 44
Nanoteknologi 20 20 26
Petroleums- og prosessteknologi 30 30 8
Statistikk 10 10 5
5-årig master
Aktuarfag 10 10 6
Fiskehelse 25 25 22
Havbruk og sjømat 20 20 16
Energi 15 24 20
Medisinsk teknologi 19 22 19
Havteknologi 19 22 20
Totalt 772 838 734
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Fakultetet har over flere år hatt økende søkertall til våre studieplasser, men vi ser en nedgang i 
søker- og opptakstall høsten 2018 pga. skjerpet realfagskrav i alle studieprogrammer med 
unntak av bachelorprogrammene i biologi, molekylærbiologi og informatikk-matematikk-
økonomi. Erfaringen fra innføring av realfagskrav i 2005 er at nedgangen er midlertidig. 
Fakultetet arbeider med rekruttering, og det er svært viktig å informere godt om endringer i 
opptakskrav i videregående skoler, der vi ser at andel elever som tar R2 ligger på rundt 6500 
nasjonalt. Søknadsfordelingen mellom programmene har endret seg. Det har vært nedgang på 
programmer rettet inn mot oljenæringen og søkertallene for bachelorprogrammet i petroleums- 
og prosessteknologi og bachelorprogrammet geovitenskap har gått betydelig ned. 
Informatikkstudier og lektorutdanning opplever på den andre side en betydelig økning.  
  
Søkingen til mastergrad har vært god de siste par årene.  Vi har fylt studieplassene, og vi har 
fått tildelt nye studieplasser til 5-årig integrerte sivilingeniørprogram og 2-årig master i 
informatikk, jf. tabell 15.  
 
Tabell 15 Opptak til master og antall studieplasser 

 
   
Fra 2017 ble kandidatproduksjonen en del av det økonomiske grunnlaget for fakultetet som 
følge av endring av utdanningsinsentivene i Statsbudsjettet. På bachelornivå har de fleste 
studieprogram en gjennomføringsgrad på under 50 prosent, selv om en del av de studentene 
som faller fra programmet sitt fullfører likevel en grad ved fakultetet. På masternivå ligger 
andelen som oppnår en kvalifikasjon på rundt 85 prosent. Det ligger et uutnyttet potensial i å 
øke kandidatproduksjonen, spesielt på bachelornivå.  Fakultetet må legge enda mer innsats i at 
studentene gjennomfører sine studier frem til en grad. Lav gjennomføringsgrad kan fremover 
være en begrunnelse for intern omfordeling av studieplasser fra universitetsledelsens side. 
 
Det har vært en liten økning i avlagte studiepoeng pr. student, men her er det store variasjoner 
mellom de ulike programmene. En økning i antall studiepoeng pr. student kan gi store utslag i 
resultatinntekter.  Vi har en forventning om at R2-kravet vil føre til både reduksjon i frafall og 
en økning i studiepoengproduksjon pr student.  
  
Fakultetet har hatt en god produksjon av ph.d-kandidater i 2018. Vår 2018 hadde fakultetet 50 
kandidater, og høst 2018 er det planlagt 32 disputaser. Dette er 12 flere enn måltallet. I 2016 
produserte fakultetet 10 under måltallet, og i 2017 hadde fakultetet 4 kandidater over måltallet. 
Vi tar opp færre kandidater enn tidligere. Dersom ikke antall stipendiatstillinger og opptak av 

Ramme
2018/19

Nye 
masterstudenter 

høst 2018

Nye 
masterstudenter 

vår 18
Geofysisk institutt (+ Energi) 17 27 5
Institutt for biovitenskap 77 48 18
Institutt for fysikk og teknologi 67 32 16
Institutt for geovitenskap 53 26 13
Institutt for informatikk 45 61 14
Kjemisk institutt 35 23 11
Matematisk institutt 30 17 7
Totalt 324 234 84
Erfaringsbasert MA matematikk 8* 13 7
*Ikke del av fakultetets opptaksramme
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kandidater øker, vil fakultetet sannsynligvis se en nedgang i kandidatproduksjonen de 
kommende årene med tilhørende nedgang i resultatinntekter. Nedgangen i opptaket skyldes 
delvis at profilen i stillinger finansiert av Forskningsrådet har dreiet fra doktorgradsstipendiater 
til postdoktorer og forskere over en årrekke, men også at fakultetet har hatt liten suksess innen 
SFF, SFI og FME-virkemidlene9 de siste årene.   
 
 

2.5 Fakultetets fellesposter 
Fakultetsadministrasjonen forvalter driftsfunksjoner for hele virksomheten og utøver på vegne 
av fakultetsdirektøren og dekanatet strategi- og utredningsarbeid. Dette inkluderer blant annet 
områder som utdanning, forskning, innovasjon, formidling, personal, økonomi og 
arealforvaltning. Fakultetsadministrasjonen forestår også saksbehandling til fakultetsstyret og 
underliggende organer. 
 
Avsetningene for fakultetsadministrasjonen skal dekke løpende utgifter for 
fakultetsadministrasjon og fakultetsledelse, inkludert driftsutgifter knyttet til fakultetsstyret. 
Avsetningene under fellesannuum er øremerket spesifiserte fellestiltak/-utgifter. Oversikt over 
de største fellespostene er gitt i tabell 16. 
 
Tabell 16 Fakultetets fellesposter 2019, tall i 1000 kroner 

 
 
Avsetningene til fakultetets fellesposter er i all hovedsak videreført som tidligere, med følgende 
hovedjusteringer: 
 
Fakultetsadministrasjonen 
Lønnskostnadene på fakultetsadministrasjonen øker med 1,5 millioner kroner som er 
0,5 millioner kroner utover ordinær lønns- og priskompensasjon, og avsetningen til frikjøp av 
prodekanene øker med 1,4 millioner kroner, se kapittel 2.3.8. Grunnet økning i antall ansatte 

                                                 
9 SFF - Senter for fremragende forskning, SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon, FME - Forskningssentre 
for miljøvennlig energi 

Budsjett
2018

Lønn
2019

Husleie
2019

Drift
2019

Sum 
budsjett 

2019

Endring
2018 - 2019

Fakultetsadministrasjon
Lønn, husleie, drift 41 480 36 445 3 092 5 141 44 678 3 198

Fellesannuum
Husleie, drift 15 838 12 587 3 341 15 928 90
Utdanning inkl. studentorganisasjoner 1 405 1 513 1 513 108
Eksamen og førstesemesterstudiet 8 200 9 076 9 076 876
Drift forskningsfartøyene 39 510 40 656 40 656 1 146
Forskningstermin 1 000 1 000 1 000 0
Stiftelsen Industrilaboratoriet 3 056 3 145 3 145 89
Tekn. og adm. utviklingsarbeid 300 300 300

Skolelaboratoriet i realfag
Lønn, husleie, drift 1 609 1 125 209 350 1 684 75

Tidsskrift Naturen
Lønn, drift 230 163 70 233 3

Sum 112 328 37 733 15 888 64 592 118 213 5 885
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ved fakultetsadministrasjonen foreslås driftsbudsjettet økt med 0,2 millioner kroner. 
Internhusleien øker med ordinær prisjustering. 
 
Fellesannuum 
Internhusleien øker noe utover ordinær prisøkning, da fakultetet har overtatt en lesesal i 
Realfagbygget etter Institutt for geovitenskap. Ellers er budsjettet redusert med 
0,7 millioner kroner som følge av at avsetningen til annonsering av stillinger i 2018 ble flyttet 
til instituttene, samt med 0,4 millioner kroner knyttet til kjønnsbalanse der midlene er flyttet til 
strategiske avsetninger. 
 
Avsetning til drift forskningsfartøy og Stiftelsen Industrilaboratoriet øker med ordinær lønns- 
og priskompensasjon, mens eksamenskostnadene øker med 0,6 millioner kroner utover lønns- 
og prisjustering. Dette skyldes at lisenskostnader knyttet til eksamen er flyttet til fakultetene, 
men også at flere studenter tar eksamen. 
 
Posten for administrativt utviklingsarbeid er flyttet fra strategisk avsetning til fakultetets 
fellesposter. Avsetningen på 0,3 millioner kroner skal brukes til både teknisk og administrativt 
utviklingsarbeid. 
 
Fakultetet setter av 0,6 millioner kroner til studentorganisasjoner. Den relativt store økningen 
skyldes at honorar til studenter i studentverv har kommet inn som en fast post under 
Realistutvalget (RU), mens det tidligere har gått fra driftsbudsjettet til infosenteret. Ellers har 
også de faste utgiftene RU har til bl.a. tillitsvalgtseminar og kick-off i vårsemesteret blitt lagt 
til. Disse har til nå vært belastet fakultetets studieavsetninger.  
 

Tabell 17 Oversikt over avsetninger til studentorganisasjoner, tall i 1000 kroner 

 
 
Det er videre betydelig satsing i rammene rundt undervisningen, blant annet knyttet til 
læringsarealer (læringssenter inkl. aktivitetsbasert læringsrom), utdanningsstrategiske satsinger 
inkl. Pedagogisk akademi, ETP10, rekruttering med mer. 
 
 

2.6 Instituttenes grunnrammer 
Ved fordeling av instituttenes budsjettrammer er det tatt utgangspunkt i budsjettrammene som 
ble fordelt i 2018. Budsjettendringer i 2019 skjer som følge av endringer i strategiske 
avsetninger og rekrutteringsstillinger som er gitt for en stipendperiode, justeringer som følge 
av endrede satser på alle stipendiat- og postdoktorstillinger, endringer i resultatuttelling og 
diverse andre justeringer som strategisk omfordeling og effektiviseringskutt. 
 
                                                 
10 Excellent Teaching Practitioner 

Budsjett 
2018

Budsjett 
2019

Endring 
2018 - 2019

Iaeste 250 250 0
RU tildelinger 100 208 108
MatNatPrat 60 60 0
Fadderstyret 50 50 0
Annet studentdrevet aktivitet, inkl.undervisningspris 70 70 0
Sum studentorganisasjoner 530 638 108
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Det gis lønns- og priskompensasjon på 2,9 %, samtidig går pensjonspremien opp med 0,85 
prosentpoeng i 2019. Det er ikke innarbeidet kompensasjon for økt pensjonsbelastning. 
 
Fra 2016 avviklet fakultetet ordningen med at små driftsmidler fordeles som en ekstratildeling. 
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler, og instituttene fikk en 
rammeøkning basert på antall vitenskapelig ansatte. Det forutsettes at ordningen videreføres 
innenfor instituttets ramme og at følgende kriterier legges til grunn: 
 

• Det forutsettes at midlene går til gode enkeltforskere eller forskergrupper som ikke har 
store driftsmidler allerede. 

• Størrelsen for hver tildeling skal være på kr 15 000-150 000. 
• Bevilgningene skal være ettårige og benyttes innenfor budsjettåret. 
• Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling. 

 
Det vises til vedlegg for budsjettoversikt over instituttrammene. 
 

2.6.1 Matematisk institutt 
Ved Matematisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 51,7 millioner kroner i 2019. 
Dette innebærer en økning på 1,4 millioner kroner eller 2,7 % fra 2018. Innenfor rammen er det 
økning i lønns- og priskompensasjon på 1,2 millioner kroner og reduksjon knyttet til sentralt 
refusjonssenter på 40 000 kroner. 
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,9 millioner kroner, mens 
finansiering av nye studieplasser knyttet til IKT øker rammen med 0,6 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 0,4 millioner kroner. 
Videre er det satt av 7,2 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 7,3 årsverk, og 
1,5 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 1,5 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, 
jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Dette er omlag på samme nivå som 2018.  
 
I 2019 er det trukket ut 5 av fakultetets rammestipendiater for å gjøre avsetningene til 
rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. En av disse blir trukket fra Matematisk 
institutts ramme fra 01.07.2019, med budsjetteffekt på ca. 0,5 millioner kroner. Videre øker 
satsene for rekrutteringsstillinger utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet utgjør 
30 000 kroner for Matematisk institutt. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Matematisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 
0,3 millioner kroner, 0,1 millioner kroner og 0,4 millioner kroner. 
 
Instituttets husleie for 2019 er 5,3 millioner kroner. 
 

2.6.2 Institutt for informatikk 
Ved Institutt for informatikk er det foreslått en inntektsramme på 85,4 millioner kroner i 2019. 
Dette innebærer en økning på 6,8 millioner kroner eller 8,7 % fra 2018. Innenfor rammen er det 
økning i lønns- og priskompensasjon på 1,5 millioner kroner og reduksjon knyttet til sentralt 
refusjonssenter på 67 000 kroner. 



 23 

 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1,0 million kroner, mens 
finansiering av nye studieplasser øker rammen med 7,3 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 6,2 millioner kroner. 
Videre er det satt av 16,7 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 17,2 årsverk, 
og 1,5 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 1,5 årsverk, som er gitt for en 
stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en reduksjon på 1,5 millioner kroner 
fra 2018.  
 
I 2019 er det trukket ut 5 av fakultetets rammestipendiater for å gjøre avsetningene til 
rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. En av disse blir trukket fra Institutt for 
informatikks ramme fra 01.07.2019, med budsjetteffekt på 0,5 millioner kroner. Videre øker 
satsene for rekrutteringsstillinger utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet utgjør 
45 000 kroner for Institutt for informatikk. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Institutt for informatikk utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 
0,4 millioner kroner, 0,1 millioner kroner og 0,5 millioner kroner.  
 
Instituttets husleie for 2019 er 8,3 millioner kroner. 
 

2.6.3 Institutt for fysikk og teknologi 
Ved Institutt for fysikk og teknologi er det foreslått en inntektsramme på 81,6 millioner kroner 
i 2019. Dette innebærer en økning på 4,1 millioner kroner eller 5,3 % fra 2018. Innenfor 
rammen er det økning i lønns- og priskompensasjon på 1,7 millioner kroner og reduksjon 
knyttet til sentralt refusjonssenter på 66 000 kroner. 
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 1,0 million kroner, mens 
finansiering av nye studieplasser øker rammen med 0,6 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 3,8 millioner kroner. 
Videre er det satt av 15,3 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 15,7 årsverk, 
og 3,4 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 3,5 årsverk, som er gitt for en 
stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en økning på 2,0 millioner kroner fra 
2018.  
 
Satser for rekrutteringsstillinger øker utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet utgjør 
21 000 kroner for Institutt for fysikk og teknologi. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Institutt for fysikk og teknologi utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på 
henholdsvis 0,5 millioner kroner, 0,1 millioner kroner og 0,6 millioner kroner.  
 
Instituttets husleie for 2019 er 13,5 millioner kroner. 
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2.6.4 Kjemisk institutt 
Ved Kjemisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 68,4 millioner kroner i 2019. Dette 
innebærer en økning på 1,6 millioner kroner eller 2,4 % fra 2018. Innenfor rammen er det 
økning i lønns- og priskompensasjon på 1,6 millioner kroner og reduksjon knyttet til sentralt 
refusjonssenter på 41 000 kroner. Videre er det flyttet 0,2 millioner kroner fra Kjemisk institutt 
til fakultetsadministrasjonen som følge av flytting av arbeidsoppgaver til en tilknyttet 
økonomistilling. 
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en reduksjon i rammen på 51 000 kroner, mens 
finansiering av nye studieplasser øker rammen med 0,3 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 4,6 millioner kroner. 
Videre er det satt av 9,8 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 10 årsverk, og 
0,5 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 0,5 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, 
jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en økning på 1,5 millioner kroner fra 2018.  
 
I 2019 er det trukket ut 5 av fakultetets rammestipendiater for å gjøre avsetningene til 
rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. En av disse blir trukket fra Kjemisk institutts 
ramme fra 01.07.2019, med budsjetteffekt på 0,5 millioner kroner. Videre øker satsene for 
rekrutteringsstillinger utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet utgjør 30 000 kroner 
for Kjemisk institutt. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Kjemisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 
0,4 millioner kroner, 0,1 millioner kroner og 0,5 millioner kroner.  
 
Instituttets husleie for 2019 er 15,4 millioner kroner. 
 

2.6.5 Geofysisk institutt  
Ved Geofysisk institutt er det foreslått en inntektsramme på 54,8 millioner kroner i 2019. Dette 
innebærer en økning på 6,2 millioner kroner eller 12,8 % fra 2018. Innenfor rammen er det 
økning i lønns- og priskompensasjon på 0,8 millioner kroner og reduksjon knyttet til sentralt 
refusjonssenter på 57 000 kroner. 
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,4 million kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 4,0 millioner kroner. 
Videre er det satt av 20,8 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 21,3 årsverk, 
og 2,0 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 2 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, 
jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en økning på 5,7 millioner kroner fra 2018.  
 
Satsene for rekrutteringsstillinger øker utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet 
utgjør 12 000 kroner for Geofysisk institutt. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Geofysisk institutt utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 
0,2 millioner kroner, 0,1 millioner kroner og 0,3 millioner kroner.  
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Instituttets husleie for 2019 er 8,6 millioner kroner. 
 

2.6.6 Institutt for geovitenskap 
Ved Institutt for geovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 94,7 millioner kroner i 2019. 
Dette innebærer en økning på 1,9 millioner kroner eller 2 % fra 2018. Innenfor rammen er det 
økning i lønns- og priskompensasjon på 2,1 millioner kroner og reduksjon knyttet til sentralt 
refusjonssenter på 0,1 millioner kroner. Videre er instituttets ramme redusert med 0,2 millioner 
kroner tilsvarende tilskuddet instituttet i 2018 ble tilført knyttet til lesesal i 1. etasje i 
Realfagbygget.  
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 0,9 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 4,6 millioner kroner. 
Videre er det satt av 15,1 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 15,5 årsverk, 
og 2,0 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 2 årsverk, som er gitt for en stipendperiode, 
jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en økning på 0,7 millioner kroner fra 2018.  
 
Satsene for rekrutteringsstillinger øker utover lønns- og priskompensasjon, noe som samlet 
utgjør 15 000 kroner for Institutt for geovitenskap. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Institutt for geovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på 
henholdsvis 0,6 millioner kroner, 0,2 millioner kroner og 0,7 millioner kroner.  
 
Instituttets husleie for 2019 er 20,1 millioner kroner. 
 

2.6.7 Institutt for biovitenskap 
Ved Institutt for biovitenskap er det foreslått en inntektsramme på 148,6 millioner kroner i 
2019. Dette innebærer en økning på 0,7 millioner kroner eller 0,5 % fra 2018. Innenfor rammen 
er det økning i lønns- og priskompensasjon på 3,5 millioner kroner og reduksjon knyttet til 
sentralt refusjonssenter på 0,1 millioner kroner. Videre er instituttets ramme økt med 0,8 
millioner kroner for helårsvirkning for stilling knyttet til molekylærbiologi, og 0,2 millioner 
kroner for DNA sekvenseringslaboratorium som er flyttet fra strategisk avsetning til instituttets 
ramme. 
 
Instituttets endring i resultatuttellingen utgjør en økning i rammen på 2,5 million kroner, mens 
finansiering av nye studieplasser øker rammen med 1,7 millioner kroner. 
 
Den midlertidige strategiske avsetningen til instituttet er foreslått til 5,4 millioner kroner. 
Videre er det satt av 11,3 millioner kroner til universitetsstipendiater, tilsvarende 11,6 årsverk, 
og 4,4 millioner kroner til postdoktorer, tilsvarende 4,5 årsverk, som er gitt for en 
stipendperiode, jf. avsnitt 2.3.2 og 2.3.3. Samlet er dette en reduksjon på 4,7 millioner kroner 
fra 2018.  
 
I 2019 er det trukket ut 5 av fakultetets rammestipendiater for å gjøre avsetningene til 
rekrutteringsstillinger i større grad tidsbegrenset. To av disse (en stipendiat og en postdoktor) 
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blir trukket fra Institutt for biovitenskaps ramme fra 01.07.2019, med budsjetteffekt på 
1,0 million kroner. Videre øker satsene for rekrutteringsstillinger utover lønns- og 
priskompensasjon, noe som samlet utgjør 0,1 millioner kroner for Institutt for biovitenskap. 
 
Strategisk omfordeling sentralt på 0,8 % og halve effektiviseringskuttet på 0,47 % videreføres 
til instituttene. I tillegg foreslår fakultetet å gjennomføre ytterligere strategiomstilling på 1 %. 
For Institutt for biovitenskap utgjør disse kuttene en reduksjon i budsjettrammen på henholdsvis 
1,0 million kroner, 0,3 millioner kroner og 1,2 millioner kroner.  
 
Instituttets husleie for 2019 er 33,5 millioner kroner. 
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3 Vedlegg 

3.1 Toppfinansiering 
UiB sentralt

Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter
Fakultetet

Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter

EU-forskningsprosjekter
10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB (Gjelder ikke 

utdanningsprosjekter)

ERC (European Research Council) 25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet 4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

SFF (Sentre for fremragende forskning) 
*

15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når 
UiB er partner i SFF)

12 stipendiatårsverk, 
4 postdoktorårsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

Utgående SFFer
20 % av NFR-bevilgning bli tildelt som varig bevilgning etter SFF-

perioden. Gjelder den delen av NFR-bevilgningen som brukes ved UiB

SFI (Sentre for forskningsrettet 
innovasjon) *

12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder 
også når UiB er partner i SFI)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
8 administrative årsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

FME (Forskningssentre for miljøvennlig 
energi) *

12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder 
også når UiB er partner i FME)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
8 administrative årsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

UiB partner i SFF, SFI, FME *
Stipendiatårsverk

(forholdsmessig ut fra regnskapsført aktivitet ved UiB)

MSC-kandidater (Marie Curie-stillinger)
Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som 

tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for alle EU-
prosjekt)

BFS (Bergens forskningsstiftelse ) ** 4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

Forskerskoler *** 4 stipendiatårsverk

SFU (Sentre for fremragende 
utdanning)

15 % av beløp fra NOKUT til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også 
når UiB er partner i SFU)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat
Infrastruktur (areal) etter forhandling

Nasjonal infrastruktur Etter forhandling

Andre satsninger Individuell vurdering

FRIPRO Toppforsk

*** Gjelder forskerskoler med bevilgning fra Forskningsrådet

*     Antall årsverk til SFF, SFI og FME forutsetter videre finansiering fra Norges forskningsråd etter midtveisevaluering.

Toppforsk er finansiert gjennom spleiselaget "Fellesløftet". Spleiselaget innebærer at institusjonene selv finansierer halvparten av beløpet 
det er søkt om fra Forskningsrådet i prosjektet som innvilges. Resten dekkes av Forskningsrådet. 

Hverken UiB sentralt eller fakultetet bidrar med toppfinansiering utover dette.

**   Gjelder BFS starting grants
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3.2 Forkortelser 
 
GB – Grunnbevilgning/grunnbudsjett 
BOA – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
TDI modellen – Tid - Direkte - Indirekte. Fullkostmodell for beregning av direkte og indirekte kostnader i 
forskningsprosjekter 
SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon 
SFU – Sentre for fremragende utdanning 
SFF – Sentre for fremragende forskning 
FME – Forskningssentre for miljøvennlig energi 
ERC – European Research Council, Det europeiske forskningsrådet 
ETP – Excellent Teaching Practitioner, Fremragende underviser 
MNT – Matematikk, naturfag og teknologi 
CBU – Computational Biology Unit 
USP – University of South Pacific 
KD – Kunnskapsdepartementet 
MI – Matematisk institutt 
II – Institutt for informatikk 
IFT – Institutt for fysikk og teknologi 
KI – Kjemisk institutt 
GFI – Geofysisk institutt 
GEO – Institutt for geovitenskap 
BIO – Institutt for biovitenskap 
SKD – Senter for klimadynamikk 
MN-felles – Fakultetets fellesavsetninger 
NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
RU – Realistutvalget 
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3.3 Resultatinsentiv 2018 og 2019 
Tall i 1000 kroner 

Publikasjons-
poeng

EU NFR Annen BOA
Sum lukket 

ramme
Ph.d SPE Kandidater* Utveksling

Sum åpen 
ramme

Matematisk institutt 1 223 139 589 210 2 160 1 164 8 760 499 141 10 563 12 724
Institutt for informatikk 1 879 2 153 999 458 5 489 1 099 5 683 756 110 7 648 13 137
Institutt for fysikk og teknologi 3 427 3 761 1 836 521 9 545 2 586 7 174 1 288 144 11 193 20 738
Kjemisk institutt 741 428 899 117 2 186 1 293 5 474 697 101 7 566 9 752
Geofysisk institutt 1 265 4 054 1 416 428 7 163 1 422 1 894 538 58 3 912 11 075
Institutt for geovitenskap 1 667 6 920 2 246 1 908 12 741 1 293 6 695 1 466 288 9 742 22 483
Institutt for biovitenskap 2 285 6 074 2 621 1 232 12 212 4 461 11 291 2 207 252 18 212 30 424
SUM 12 488 23 529 10 605 4 873 51 495 13 320 46 972 7 450 1 094 68 837 120 332
* Kandidatuttelling bachelor er ikkje viderefordelt

Publikasjons-
poeng

EU NFR Annen BOA
Sum lukket 

ramme
Ph.d SPE Kandidater* Utveksling

Sum åpen 
ramme

Matematisk institutt 1 122 168 545 217 2 052 970 8 069 484 223 9 746 11 798
Institutt for informatikk 1 683 2 708 810 310 5 511 1 099 4 747 706 78 6 630 12 141
Institutt for fysikk og teknologi 3 061 2 890 2 130 675 8 755 2 716 7 003 1 127 178 11 024 19 779
Kjemisk institutt 664 588 897 96 2 245 1 358 5 373 702 124 7 557 9 803
Geofysisk institutt 950 4 179 1 476 418 7 022 1 293 1 795 521 75 3 685 10 707
Institutt for geovitenskap 1 344 5 881 2 274 2 100 11 599 1 422 6 996 1 395 215 10 029 21 628
Institutt for biovitenskap 2 043 4 499 2 637 1 208 10 386 4 591 10 559 2 069 274 17 493 27 879
SUM 10 867 20 911 10 768 5 025 47 570 13 448 44 544 7 003 1 169 66 164 113 734
* Kandidatuttelling bachelor er ikkje viderefordelt

Publikasjons-
poeng

EU NFR Annen BOA
Sum lukket 

ramme
Ph.d SPE Kandidater Utveksling

Sum åpen 
ramme

Matematisk institutt 101 -29 44 -7 108 194 691 15 -82 818 926
Institutt for informatikk 197 -555 188 147 -22 0 936 50 32 1 018 996
Institutt for fysikk og teknologi 366 871 -294 -154 789 -129 171 161 -34 169 959
Kjemisk institutt 76 -159 2 21 -60 -65 101 -5 -23 9 -51
Geofysisk institutt 315 -124 -60 10 141 129 99 17 -18 227 368
Institutt for geovitenskap 323 1 039 -28 -192 1 142 -129 -302 71 73 -287 855
Institutt for biovitenskap 243 1 576 -16 24 1 826 -129 732 138 -22 719 2 545
SUM 1 621 2 618 -163 -152 3 925 -129 2 429 447 -74 2 673 6 598

Uttelling 2019
SUM uttelling 

2019

Uttelling 2018, prisjustert til 2019 
kr

SUM uttelling 
2018

LUKKET RAMME ÅPEN RAMME

LUKKET RAMME ÅPEN RAMME

Endring i uttelling
2018-2019

Aktivitets-
endring 2018 - 

2019

LUKKET RAMME ÅPEN RAMME
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3.4 Oversikt over instituttrammer BOA 2019 
Aktivitet basert på instituttenes budsjettforslag, tall i 1000 kroner 

 
 
Innbetalinger basert på instituttenes budsjettforslag, tall i 1000 kroner 

 

Finansieringskjelde MI II IFT KI GFI GEO BIO
MN-felles/
justering

Rammer
2019

Bidrag frå Forskningsrådet 18 000 33 600 52 000 12 400 38 600 42 000 63 000 -4 600 255 000
Bidrag frå EU 2 800 1 000 2 500 1 629 16 500 7 000 14 000 9 571 55 000

EU forskning 2 800 1 000 2 500 1 565 16 500 7 000 14 000 9 635 55 000
EU utdanning og anna 0 0 0 64 0 0 0 -64 0

Bidrag frå andre 8 550 14 811 9 725 9 907 9 600 43 650 14 650 7 107 118 000
Statlege etatar 2 500 2 500 600 257 2 500 4 000 7 850 1 793 22 000
Regionale forskningsfond 800 200 1 000
Kommunale og fylkeskommunale etatar 0 0 125 0 0 200 0 175 500
Organisasjonar 150 0 100 350 1 500 3 000 0 400 5 500
Gåveforsterking 0 0 500 1 700 0 300 0 500 3 000
Gåver 3 000 0 2 800 5 000 0 6 800 0 400 18 000
Privat næringsliv 500 0 2 400 0 600 19 000 3 100 2 400 28 000
Stiftelsar 2 200 12 311 200 200 3 500 4 000 2 900 689 26 000
Utanlandske bidragsytarar utanom EU 200 0 3 000 2 400 1 500 6 350 0 550 14 000

Oppdrag 0 0 400 590 300 600 3 300 810 6 000
Sum 29 350 49 411 64 625 24 526 65 000 93 250 94 950 12 888 434 000

Finansieringskjelde MI II IFT KI GFI GEO BIO
MN-felles/
justering

Rammer
2019

Bidrag frå Forskningsrådet 16 000 29 500 46 000 12 800 43 275 47 000 64 000 1 425 260 000
Bidrag frå EU 800 0 1 000 0 11 445 4 000 8 600 19 155 45 000

EU forskning 800 0 1 000 0 11 445 4 000 8 600 19 155 45 000
EU utdanning og anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bidrag frå andre 6 250 12 600 8 175 10 057 11 188 29 600 14 650 2 480 95 000
Statlege etatar 2 000 1 700 450 207 1 875 5 000 7 850 -82 19 000
Regionale forskningsfond 0 0 0 800 200 1 000
Kommunale og fylkeskommunale etatar 0 0 125 0 0 0 0 375 500
Organisasjonar 150 0 0 350 1 200 500 0 -200 2 000
Gåveforsterking 0 0 0 1 700 0 2 000 0 300 4 000
Gåver 1 900 0 1 500 5 000 50 4 100 0 450 13 000
Privat næringsliv 500 0 2 500 0 100 10 300 3 100 1 000 17 500
Stiftelsar 1 900 10 900 100 200 6 300 2 700 2 900 0 25 000
Utanlandske bidragsytarar utanom EU -200 0 3 500 2 600 1 663 5 000 0 437 13 000

Oppdrag 0 0 0 346 515 500 3 300 339 5 000
Sum 23 050 42 100 55 175 23 203 66 423 81 100 90 550 23 399 405 000
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3.5 Budsjettoversikt over instituttrammene 2019 
 
Tall i 1000 kroner 

 

Sted Ramme
2018

Endring i 
midlertidige 
avsetninger

Lønns- 
og pris

komp. (2,9 %)

Uttelling 
resultat-
modell

Stipendiat-
stillinger 

trukket fra 
ramme

Økte satser 
rekrutterings-

stillinger

Studie-
plasser 

Eff.kutt 
2019

(-0,47 %)

Strategikutt 
sentralt 
(-0,8 %)

Strategi-
omstilling
fakultetet 

(-1 %)

Andre ramme-
justeringer

Økning fra
2018 - 2019

%-vis
økning fra

2018 - 2019

Ramme og 
tillegg 2019

Inntekter fra universitetsstyret 681 086 5 061 18 995 9 349 0 600 15 631 -3 079 -5 240 0 31 602 66 279 9,7 % 747 365

MN-felles, inkl. Skolelab 86 861 3 730 2 077 0 0 0 1 969 -168 -573 -716 1 482 7 801 9,0 % 94 662

Fakultetsadministrasjon 40 559 0 1 176 0 0 0 0 -1 175 0 0 2 502 2 503 6,2 % 43 062

Matematisk institutt 50 353 4 1 198 926 -488 30 586 -97 -330 -413 -40 1 376 2,7 % 51 729

Institutt for informatikk 78 608 -1 471 1 529 996 -488 45 7 344 -124 -422 -527 -67 6 815 8,7 % 85 423

Institutt for fysikk og teknologi 77 470 2 040 1 653 959 0 21 634 -134 -456 -570 -66 4 081 5,3 % 81 551

Kjemisk institutt 66 857 1 542 1 553 -51 -488 30 306 -126 -428 -535 -227 1 576 2,4 % 68 433

Geofysisk institutt 48 551 5 657 797 368 0 12 0 -65 -220 -275 -57 6 217 12,8 % 54 768

Institutt for geovitenskap 92 811 698 2 085 855 0 15 0 -169 -575 -719 -314 1 876 2,0 % 94 687

Institutt for biovitenskap 147 890 -4 668 3 541 2 545 -976 93 1 729 -287 -977 -1 221 913 692 0,5 % 148 582

Senter for klimadynamikk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 107 32 107 32 107

NIFES 2 056 0 60 0 0 6 0 -5 -16 -21 0 24 1,2 % 2 080

692 016 7 532 15 669 6 598 -2 440 252 12 568 -2 350 -3 997 -4 997 36 233 65 068 9,4 % 757 084

Driftsresultat 2019: -9 719
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