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SAKSFREMSTILLING 
Fakultetet overførte 35,8 MNOK fra 2017. Samtidig overførte vi forpliktelser knyttet til 
egenandeler inn mot store BOA-prosjekter, utstyrsinvesteringer og andre øremerkede tiltak 
på 45,3 MNOK. Vi har hatt et positivt driftsresultat i 2018 på 6,2 MNOK og overføringene til 
2019 blir på 42,0 MNOK. Dette utgjør 5,9 % av grunnbevilgningen 
 
Den store overføringen skyldes utelukkende øremerkede tildelinger, og fra 2018 har vi 
konkrete forpliktelser på 50,6 MNOK, der de største forpliktelsene er knyttet til BOA.  
 
Universitetsstyret har vedtatt at fakultetene fritt kan overføre inntil 3 % av grunnbevilgning fra 
ett år til det neste, og utover det må vi søke om å få overføre midler. Med begrunnelse i 
forpliktelsene vi overfører, er det sendt søknad til Økonomiavdelingen om å få overføre hele 
beløpet fra 2018 til 2019. 
 
Fakultetet har i 2018 hatt utfordringer med å besette alle rekrutteringsstillingene våre på 
grunnbevilgningen. Vi har gjennom året tilsatt for få stipendiater og har derfor fått redusert 
inntektene våre tilsvarende 15 rekrutteringsstillinger. Fakultetsledelsen har hatt stort fokus på 
dette i sin dialog med instituttlederne, og vi forventer at fokuset, sammen med at vi 
overbooker antall tildelte stipendiatstillinger, gjør at vi ikke vil ha ubesatte 
rekrutteringsstillinger i 2019. 
 
Utover det har fakultetet samlet hatt et greit økonomiår. Tildeling av nye studieplasser, 
spesielt innen IKT, bedrer økonomien. Vi har imidlertid forpliktelser som overgår 
overføringen, så samlet sett er det begrenset handlingsrom på frie midler. 
 
Det er store forskjeller i instituttene sine overføringsbehov. Fire av instituttene har et samlet 
overføringsbehov på nesten 44,0 MNOK, mens de andre instituttene har mindre overføringer 
eller underskudd. Dette må vi følge tett fremover. Fakultetet felles overfører underskudd på 
1,7 MNOK. 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet har vært lavere enn budsjett og lavere enn i 2017, 
samtidig har innbetalingene innen BOA vært høyere enn forventet og 75,1 MNOK høyere 
enn aktiviteten. Det betyr at overføringene i denne delen av fakultetets økonomi er økt til 
144,6 MNOK. En del av årsaken til at overføringene øker er at vi får forhåndsinnbetalinger 
innen flere finansieringskilder, men det skyldes også forsinket aktivitet i porteføljen vår. Dette 
vil vi følge nøye med på videre. 
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I starten av 2018 identifiserte vi to utfordringer ved overføringen som fakultetet har jobbet 
med gjennom året: 
 

1) Prognoser vi leverer utover året. I 2018 har vi jobbet mye med treffsikkerheten på 
prognosene og controllerne har jevnlige møter der prognosene blir diskutert på 
totalnivå og på instituttnivå, og vi mener at vi nå har god kontroll på økonomien. 
 

2) Stor forsinkelse i bruk av særlig toppfinansiering og egenandeler BOA. 
Overføringen til fakultetet er høyere enn vi ønsker, og vi må prøve å budsjettere 
mer offensivt for å unngå så store avvik mellom tildelinger og forbruk. 

 
Dette er områder vi også i 2019 vil jobbe videre med. 
 
 
 
 
Dekan legger med dette regnskap for 2018 fram for fakultetsstyret og fremmer følgende 
forslag til vedtak: 
 
 
 
VEDTAK  

1. Styret vedtar å godkjenne regnskapet for 2018 
 

2. Styret vedtar overføring av over- og underskudd fra 2018 til 2019 i samsvar 
med følgende tabell, under forutsetning om at universitetsstyret ikke avkorter 
fakultetet sin overføring: 

 
 

 
 

 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
1. februar 2019/RG/TGL/EML 
 
 
Vedlegg 
1. Regnskap for 2018 og overføring til 2019 

Avdeling Overføring 
til 2019

MN-felles 1 667
Matematisk institutt -4 040
Institutt for informatikk -12 514
Institutt for fysikk og teknologi -14 550
Kjemisk institutt 1 176
Geofysisk institutt -8 105
Institutt for geovitenskap -8 593
Institutt for biovitenskap 2 894
Senter for geobiologi 30
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret 38
Totalt -41 997
Inntekt med minus framfor beløpet
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Fakultetsstyresak 1 
 

Kommentarer til regnskapet for 2018 og 
overføring til 2019 

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 
 
Denne saken gir økonomisk status for MN-fakultetet for regnskapsåret 2018.  
 
Universitetets virksomhet er delt inn i grunnbevilgning (i hovedsak fordelt fra Universitetsstyret) og 
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, som består av forskningsrådsfinansierte prosjekter, EU-
prosjekter og prosjekter finansiert av andre oppdragsgivere og bidragsytere. Rapportering til 
fakultetsstyret følger denne inndelingen. 
 
 

1 Grunnbevilgning (GB) 
Tabell 1 viser en oversikt over budsjett og regnskap for fakultetets grunnbevilgning. Fakultetets 
samlede grunnbevilgning for 2018 ble 699,9 MNOK. I tillegg kommer overføringen fra 2017 på 
35,8 MNOK. 
 
I 2018 har vi økt overføringen med 6,2 MNOK, og vi overfører 42,0 MNOK til 2019. 
 
Tabell 1 Grunnbevilgning 2018 

 
 
Inntektsavvik 
Inntektene har i 2018 vært 9,3 MNOK lavere enn budsjett.  

Dette skyldes reduksjon i inntektene fra Kunnskapsdepartementet på 13,9 MNOK grunnet 
underdekning på i underkant av 15 rekrutteringsstillinger. Vi har tilsatt flere postdoktorer og færre 
stipendiatstillinger enn tildelt. Figur 1 viser antall tildelte og antall tilsatte stipendiatstillinger pr. 
institutt i 2018. Størst avvik mellom tildelte og tilsatte stipendiater var det på Kjemisk institutt. 

Videre er det et positivt avvik på andre instituttinntekter på 4,6 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak 
refusjoner, og avvikene er størst ved Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi. 
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Figur 1 Tildelte vs tilsatte stipendiatstillinger 2018 pr. institutt 

 
 
 
Kostnadsavvik 
Kostnadene har samlet vært 36,3 MNOK lavere enn budsjettert. 
 
Investeringene og lønnskostnadene har vært høyere enn budsjettert. Spesielt Institutt for 
geovitenskap har hatt høyere investeringer enn budsjettert. Det negative lønnsavviket skyldes 
underbudsjettering av midlertidige ansatte, vikarer, bistillinger, sensur og undervisningshonorar. De 
negative avvikene på investeringer og lønn må sees i sammenheng med underforbruk på andre 
driftskostnader. De interne kostnadene har også vært lavere enn budsjettert, blant annet pga. 
høyere interne inntekter som overhead, leiestedsinntekter og toppfinansiering, i tillegg til at det har 
vært noe lavere fellesbidragskostnader enn budsjettert. 
 
Prognoser utover året 
Fakultetet hadde et budsjettmål på å overføre 15 MNOK til 2019. Dette målet forutsatte et høyere 
forbruk på øremerkede midler enn tidligere år, og fakultetsledelsen hadde møter vedrørende dette 
med alle instituttene. Utover året ble det likevel tydelig at overføringen kom til å bli høyere og vi 
oppjusterte prognosen ved flere anledninger. Ved gjennomgang av september-regnskapet ble 
prognosen oppjustert til en overføring på 45 MNOK med følgende begrunnelse: 
 
«Fakultetet og spesielt IKT-miljøene har hatt god økning i tildelte studieplasser de siste årene, og 
fakultetet er i ferd med å rekruttere personell til å handtere de økte undervisningsforpliktelsene dette 
medfører. Videre har fakultetet en del langsiktige forpliktelser, og overføringen vil i hovedsak være 
bunden opp i øremerkede midler knytt til bl.a. utstyr og egenandeler/toppfinansiering eksterne 
prosjekter, og i økte lønnsforpliktelser knyttet til nye studieplasser.» 
 
Ved årsslutt endte fakultetet på 42,0 MNOK i ubrukte midler, noe under prognose, men i tråd med 
det vi forventet. 

 0,0
 2,0
 4,0
 6,0
 8,0

 10,0
 12,0
 14,0
 16,0
 18,0
 20,0
 22,0
 24,0
 26,0
 28,0
 30,0
 32,0
 34,0
 36,0
 38,0
 40,0

Tildelte stipendiatstillinger Tilsatte stipendiatstillinger



3 
 

Avskrivninger og reinvesteringer 
Dette er interne transaksjoner i regnskapet som viser om fakultetet reinvesterer i takt med 
avskrivningene. Eksisterende utstyr er i 2018 avskrevet med 40,3 MNOK, samtidig som vi har kjøpt 
inn nytt utstyr og inventar fra grunnbevilgningen og av eksterne midler for 45,4 MNOK. Vi 
opprettholder altså verdien av utstyrsparken vår.  
 
 
1.1 Overføring av midler til 2019 
Fakultetet hadde 42,0 MNOK i ubrukte midler ved årsslutt. Dette utgjør 5,9 % av grunnbevilgningen. I 
underkant av 1,7 MNOK av de ubrukte midlene skyldes for mye overført toppfinansiering til ERC-
prosjektet Ice2Ice, og dette skal tilbakeføres i 2019. 
 
Årsaken til den store overføringen skyldes i hovedsak øremerkede tildelinger med forsinket bruk, 
men også tildeling av nye studieplasser. Som det går frem av tabell 2 har fakultetet store 
overføringer knyttet til blant annet toppfinansiering ERC (11,4 MNOK), SFF (6,8 MNOK), EU (3,2 
MNOK), bioinformatikk/CBU/Elixir (5,5 MNOK), vitenskapelig utstyr (4,4 MNOK), SFU bioCEED (3,6 
MNOK) og fellesløftet (3,4 MNOK). Samlet overfører fakultetet forpliktelser på 50,6 MNOK til 2019. 
Listen er ikke uttømmende da en del fakultetsinterne forpliktelser og forpliktelser med lavere beløp 
ikke er tatt med. 
 
Oversikt over forpliktelser fordelt etter institutt er gitt i vedlegg. 
 
Tabell 2 Oversikt over forpliktelser overført til 2019, ikke uttømmende liste 

 
 

Tiltak Totalt
Toppfinansiering SFF 6 822
Toppfinansiering SFI 421
Toppfinansiering ERC 9 762
Toppfinansiering ERC. For mye utbetalt til MN 1 659
Toppfinansiering EU 3 174
Posisjonering SFF søknader 407
Posisjonering SFI søknader 492
Posisjonering SFU søknad 55
Egenandeler annen BOA 1 251
SFU bioCEED 3 599
Elixir 2 egenandel 1 750
Bioinformatikk (CBU) 3 750
UNESCO-professorat 1 964
Fellesløftet 3 429
Vitenskapelig utstyr 4 360
Fartøy_Antarktistokt med KPH 903
Likestilling 2 581
Internasjonalisering (SPIRE) 688
Verdensledende miljøer 624
Bergen Science City 1 067
Bergen Marine Forskningsklynge 790
USP professor 590
Norsk marint universitetskonsoritum (NMU) 501
Totalsum 50 639
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For å ivareta forpliktelsene er det sendt søknad til Økonomiavdelingen om å få overføre de ubrukte 
midlene til 2019. Overføring av mer enn 3 % av grunnbevilgningen må avgjøres av Universitetsstyret. 
Tabell 3 viser det totale overføringsbehovet ved fakultetet fordelt etter institutt, og i vedlegg blir 
overføringene spesifisert etter prosjekter. Som tabellen viser er det til dels store variasjoner i 
instituttenes akkumulerte overføringsbehov. Overskudd er vist med minus fremfor beløpet. 
 
Tabell 3 Ubrukte midler 2018 pr. institutt 

 
 
Saldoer knyttet til fakultetsadministrasjon og Nifes er overført til MN-felles. Ved MN-felles overføres 
et underskudd på 1,7 MNOK. Samtidig har fakultetet forpliktelser overført til 2019 på 9,6 MNOK. En 
del av dette er fakultetsinterne forpliktelser som ikke er synlig i søknaden vi har sendt sentralt 
(tabell 2). De største forpliktelsene på MN-felles er knyttet til fartøysdriften, Bergen Science City, 
Bergen Marine Forskningsklynge, University of South Pacific – professor og Norsk marint 
universitetskonsortium. 
 
Universitetsstyret skal behandle søknad om å overføre fakultetets ubrukte midler til 2019 i møte 
21.02.2019. Under forutsetning av at Universitetsstyret ikke avkorter fakultetet sin overføring på 
42,0 MNOK, foreslår dekan å overføre over- og underskudd uavkortet til instituttene. 
 

  

Avdeling Resultat 2018 Justeringer* Overføring 
til 2019

MN-felles 740 927 1 667
Fakultetsadministrasjon 1 332 -1 332 0
Matematisk institutt -4 040 -4 040
Institutt for informatikk -12 514 -12 514
Institutt for fysikk og teknologi -14 550 -14 550
Kjemisk institutt 1 176 1 176
Geofysisk institutt -8 105 -8 105
Institutt for geovitenskap -8 593 -8 593
Institutt for biovitenskap 2 894 2 894
Senter for geobiologi 30 30
Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret 38 38
NIFES -405 405 0
Totalt -41 997 0 -41 997
Inntekt med minus framfor beløpet
* Saldo Fakultetsadministrasjon og NIFES overføres til MN-felles
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3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Samlet har bidrags- og oppdragsaktiviteten vært 21,7 MNOK lavere enn budsjett. 
 
Tabell 4 viser BOA fordelt etter hovedfinansieringskildene. Som en ser av tabellen har aktiviteten 
vært lavere ved alle finansieringskildene, men størst avvik er det ved NFR-bidragsaktivitet. 
  
Tabell 4 Bidrags- og oppdragsaktivitet 2018, spesifisert etter finansieringskilde 

 
Figur 4 viser BOA i 2018 pr. institutt. Alle institutter unntatt Institutt for informatikk og Institutt for 
fysikk og teknologi har hatt lavere BOA enn budsjettert. Størst avvik er det ved Institutt for 
geovitenskap og Institutt for biovitenskap. Tabell som viser BOA pr. institutt pr. finansieringskilde er 
gitt i vedlegg. 
 
Figur 2 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2018, spesifisert etter institutt  

 
 
Fakultetet hadde opprinnelig et samlet budsjettmål på BOA på 400,0 MNOK, og innbetalinger på 
380,0 MNOK. Etter 1. tertial oppdaterte vi samlet prognose på BOA (økte annen bidragsaktivitet og 
EU) til 427,0 MNOK, mens prognosen for innbetalinger ble økt til 405,0 MNOK (økte alle 
finansieringskildene unntatt oppdrag). I styresak 47/18 vedtok Universitetsstyret å øke fakultetets 
samlede budsjettmål på BOA til 425,0 MNOK. 
 
Faktisk aktivitet endte på nivå med opprinnelig budsjettmål, og betydelig lavere enn prognose og 
oppjustert budsjettmål. Spesielt ved Norges forskningsråd har aktiviteten vært lavere enn ventet, i 
hovedsak ved Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap. I forhold til 2017 er aktiviteten 
redusert med 1,4 %, eller 5,6 MNOK. 
 
Både investeringene og andre driftskostnader i BOA er redusert i forhold til 2017. Investeringene er 
redusert med 4,8 MNOK (i hovedsak ved Kjemisk institutt), mens driftskostnadene er redusert med 
14,8 MNOK (i hovedsak Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi).  
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Tabell 5 viser innbetalinger i BOA i 2018. Alle finansieringskilder, unntatt oppdrag, har hatt høyere 
innbetalinger enn budsjettert i 2018, og innbetalingene var 65,5 MNOK høyere i 2018 enn i 2017.  
 
Tabell 5 BOA - innbetalinger 2018 (fakturert inntekt)

 

Fakultetet budsjetterte i 2018 med å redusere overføringene i BOA, men grunnet lavere aktivitet og 
betydelig høyere innbetalinger skjedde det motsatte. De samlede innbetalingene var 75,1 MNOK 
høyere enn aktiviteten (kostnadene) i BOA i 2018, og overføringene er dermed økt med 75,1 MNOK i 
2018.  
 
Samlet har fakultetet en utgående balanse på 144,6 MNOK i denne delen av økonomien, og det er 
ved annen bidragsaktivitet det er størst overføring (74,9 MNOK), jf. tabell 6. 
 
Tabell 6 BOA – Utgående balanse 2018 - overføringer til 2019

 

 
NFR-bidragsaktivitet 
Fra 2017 har det vært en økning i NFR-bidragsaktivitet på 3,2 % (7,1 MNOK), etter at vi opplevde en 
reduksjon i aktivitet fra 2016 til 2017. De fleste instituttene har hatt en liten økning i denne 
aktiviteten, mens et par institutter har hatt noe nedgang. Størst økning har det vært ved Institutt for 
fysikk og teknologi og Matematisk institutt, mens det har vært størst nedgang ved Institutt for 
geovitenskap.  
 
Innbetalingene ved NFR har økt med 8,8 % fra 2017. I et «normal»-år for NFR får vi tre innbetalinger, 
én pr. tertial. I 2017 fikk en del av prosjektene våre kun 2 utbetalinger, og den siste utbetalingen kom 
i 2018 og utgjorde 34,4 MNOK.  
 
Vi ser en tendens at NFR i større grad enn tidligere krever tilbakebetaling når prosjektene er 
forsinket, og hittil i 2019 har vi tilbakebetalt 3,7 MNOK grunnet forsinkelse. Dette beløpet vil kunne 
øke etter NFR-rapporteringsfristen som er 20. februar. 
 
Det blir overført 28,6 MNOK til 2019 knyttet til NFR-aktivitet. 
 
EU-bidragsaktivitet 
EU-bidragsaktiviteten har økt for hvert år i perioden 2010-2017, mens den i 2018 er redusert med 
10,4 % (6,3 MNOK) til 53,9 MNOK. Reduksjonen er i hovedsak å finne ved Institutt for fysikk og 
teknologi, og delvis ved Institutt for biovitenskap.  
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EU sin utbetalingspolicy skaper store svingninger ut fra hvor prosjektene er i rapporteringssyklusen. 
Årsaken er bl.a. et system der de (i nåværende modell) gir 50 % av budsjettet som såkalt «pre-
financing». Deretter kommer innbetalingene i syklus omtrentlig etter 18, 36 og 48 måneder, med 
visse unntak. Dette gjør at innbetalinger vil svinge fra år til år, slik vi ser det gjør i 2016 (49,7 MNOK), 
2017 (36,7 MNOK) og 2018 (89,1 MNOK).   
 
Vi overfører prosjektgjeld på 38,0 MNOK knyttet til EU-aktiviteten. Over halvparten av dette kommer 
fra nye prosjekter. I 2018 fikk vi 11 nye EU-prosjekter, mot 6 året før. Dette øker innbetalingene. I 
tillegg hadde flere av de nye EU prosjektene i 2018 en forsiktig start med forsinkelser, slik at summen 
på prosjektgjeld på disse prosjektene alene er 20,7 MNOK.  
 
Annen bidragsaktivitet 
Annen bidragsaktivitet økte fra 2016 til 2017, men ble i 2018 redusert med 4,8 % (5,6 MNOK). 
Reduksjonen er størst ved gaver og næringsliv/privat, mens aktiviteten øker ved organisasjoner og 
stiftelser. Reduksjonen i gaver finner man i hovedsak ved Kjemisk institutt, mens reduksjonen i 
næringsliv/privat er størst ved Institutt for geovitenskap. 
 
Innbetalingene er redusert med 3,3 % i forhold til 2017, men er likevel høyere enn aktiviteten. Det er 
reduksjon i innbetalinger på alle underkategorier med unntak av stiftelser og organisasjoner. 
Stiftelsesprosjektene utgjøres i hovedsak av BFS-prosjekter. Vi har flere BFS-prosjekter med større 
forsinkelser, og siden vi fakturerer etter avtalebeløp og BFS i liten grad opererer med 
tilbakebetalinger, blir midlene værende på UiB i påvente av at de brukes opp. 
 
Innen annen bidragsaktivitet overfører vi 74,9 MNOK til 2019. 
 
Oppdragsaktivitet 
Oppdragsaktiviteten er relativt lav ved fakultetet og blir redusert med 13,8 % (0,9 MNOK) i 2018. 
Innbetalingene blir redusert med 43,6 % (3,3 MNOK), og vi overfører her 3,1 MNOK. 
 
Prognoser BOA 
BOA-prognosene til fakultetet er sammensatt av veldig mange små og store prosjekter, og det er en 
utfordrende balanse mellom det å finne en god nok prognose og ressursbruk på å finne denne 
prognosen. Vi baserer prognosene i hovedsak på store tall og erfaringstrender fra tidligere år, justert 
for større avvik. Dette medfører noe feilmargin og i 2018 har ikke BOA utviklet slik vi forventet. 
 
Spesielt har prognosene for innbetalingene vært for lave i forhold til faktiske innbetalinger. I 
budsjettet for 2019 har vi jobbet for å bedre sammenhengen mellom målsetning og regnskap og 
mener dette vil avhjelpe prognosearbeidet i BOA for 2019. 
 
 
 

4 Senter for klimadynamikk (SKD) – sted 191000 
SKD har hatt med seg en større overføring fra oppstartsåret. Overføringen ble i hovedsak brukt i 2017 
og SKD overførte 0,6 MNOK fra 2017 til 2018. Grunnet oppstart av nye internprosjekter ved senteret 
ble det forventet forsinkelser i 2018, og SKD har gjennom store deler av 2018 hatt en prognose på 
overføring til 2019 på 2,0 MNOK. Grunnet ytterligere forsinkelser i prosjektoppstart hos SKDs 
partnere og forsinkelser i rekrutteringsprosesser ble denne prognosen i oktober økt til 4,0 MNOK. 
Faktisk mindreforbruk ble 3,5 MNOK. SKD vil ta inn etterslepet i løpet av perioden frem til og med 
2021.  
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5 Vedlegg 
 
5.1 Forpliktelser overført til 2019, pr. institutt (tall i 1000 kr) 

 

Institutt Tiltak Sum Totalsum
MN-felles Posisjonering SFF søknader 407

Likestilling 335
Bergen Science City 1 067
Bergen Marine Forskningsklynge 790
USP professor 590
Norsk marint universitetskonsoritum (NMU) 501 3 690

Matematisk institutt Toppfinansiering EU 107
Fellesløftet 1 718
Likestilling 223 2 048

Institutt for informatikk Toppfinansiering ERC 513
Toppfinansiering EU 300
Elixir 2 egenandel 1 750
Bioinformatikk (CBU) 3 750
Fellesløftet 1 169
Likestilling 42
Internasjonalisering (SPIRE) 20
Verdensledende miljøer 624 8 168

Institutt for fysikk og teknologi Toppfinansiering SFF 6 822
Toppfinansiering ERC 2 548
Toppfinansiering EU 198
Posisjonering SFI søknader 221
Egenandeler annen BOA 1 023
Fellesløftet 542
Vitenskapelig utstyr 1 281
Likestilling 493
Internasjonalisering (SPIRE) 238 13 366

Kjemisk institutt Likestilling 367 367
Geofysisk institutt Toppfinansiering ERC 1 645

Toppfinansiering EU 126
Posisjonering SFI søknader 120
Vitenskapelig utstyr 1 499
Fartøy_Antarktistokt med KPH 450
Likestilling 1 3 841

Institutt for geovitenskap Toppfinansiering ERC 5 056
Toppfinansiering ERC. For mye utbetalt til MN 1 659
Toppfinansiering EU 439
Posisjonering SFI søknader 151
Posisjonering SFU søknad 55
Egenandeler annen BOA 206
Likestilling 836
Internasjonalisering (SPIRE) 259 8 661

Institutt for biovitenskap Toppfinansiering SFI 421
Toppfinansiering EU 2 004
Egenandeler annen BOA 22
SFU bioCEED 3 599
UNESCO-professorat 1 964
Vitenskapelig utstyr 1 580
Fartøy_Antarktistokt med KPH 453
Likestilling 284
Internasjonalisering (SPIRE) 171 10 498

Totalsum 50 639



9 
 

5.2 Overføring til 2019, spesifisert etter prosjekter (tall i 1000 kr) 

 

Sted Prosjekt Overføring pr prosjekt Total overføring
MN-felles 000000 Uspesifisert 11 977

700028 Likestilllingsarbeid 142
700112 Hovedtillitsvalgte -59
700286 Bergen Science City -1 067
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet -39
700910 Egenfinansiering BOA -788
710005 Strategisk satsning 711
710022 Internasjonalisering -590
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 2
720006 Rekrutteringsstillinger -8 544
720040 Kart i skolen og miljolare.no 422
760037 Norsk marint universitetskonsortium (NMU) -500 1 667

Matematisk institutt 000000 Uspesifisert -544
700028 Likestilllingsarbeid -223
700117 Etter- og videreutdanning -86
700910 Egenfinansiering BOA -2 968
710006 Studiekvalitetstiltak -58
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 -140
720006 Rekrutteringsstillinger -20 -4 040

Institutt for informatikk 000000 Uspesifisert -6 688
700028 Likestilllingsarbeid -42
700910 Egenfinansiering BOA -1 514
710022 Internasjonalisering -20
710032 Verdensledende miljøer -623
720006 Rekrutteringsstillinger 6
720009 Vit.utstyr/forskn.fond 22
720025 UH-nett Vest 95

Computational Biology Unit / CBU 000000 Uspesifisert -3 750 -12 514
Institutt for fysikk og teknologi 000000 Uspesifisert -1 942

700028 Likestilllingsarbeid -493
700117 Etter- og videreutdanning -80
700900 Saldering bidragsprosjekter 144
700910 Egenfinansiering BOA -10 697
710022 Internasjonalisering -238
720006 Rekrutteringsstillinger 37
720009 Vit.utstyr/forskn.fond -1 281 -14 550

Kjemisk institutt 000000 Uspesifisert 1 951
700028 Likestilllingsarbeid -367
700900 Saldering bidragsprosjekter -78
700910 Egenfinansiering BOA 354
710006 Studiekvalitetstiltak -126
710020 Forskerinitierte prosjekter -38
720006 Rekrutteringsstillinger -546
720009 Vit.utstyr/forskn.fond 7
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere 20 1 176

Geofysisk institutt 000000 Uspesifisert -2 503
700003 Hav, Liv, Samfunn - Handlingsplaner -55
700028 Likestilllingsarbeid -1
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet -148
700900 Saldering bidragsprosjekter 9
700910 Egenfinansiering BOA -3 831
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011 1
710030 Polarsatsing -76
720006 Rekrutteringsstillinger -2
720009 Vit.utstyr/forskn.fond -1 499 -8 105

Institutt for geovitenskap 000000 Uspesifisert -841
700028 Likestilllingsarbeid -711
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet -250
700900 Saldering bidragsprosjekter 31
700910 Egenfinansiering BOA -6 367
710022 Internasjonalisering -259
720006 Rekrutteringsstillinger -665
720009 Vit.utstyr/forskn.fond 468 -8 593

Institutt for biovitenskap 000000 Uspesifisert 9 906
700028 Likestilllingsarbeid -284
700304 UNESCO-professorat -1 964
700900 Saldering bidragsprosjekter -3
700910 Egenfinansiering BOA -1 162
710022 Internasjonalisering -171
720006 Rekrutteringsstillinger 5
720009 Vit.utstyr/forskn.fond -1 580
720085 SFU (Senter for fremdragende utdanning) -1 853 2 894

Senter for geobiologi 000000 Uspesifisert -877
700910 Egenfinansiering BOA 907 30

Senter for klimadynamikk 000000 Uspesifisert -2 352
720006 Rekrutteringsstillinger 2 390 38

Totalt -41 998
Inntekt med minus framfor beløpet
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5.3 Overføringer pr. institutt fra 2015 frem til 2019 (tall i 1000 kr) 
 

 
 
 
 

Avdeling Overføring frå
2015 til 2016

Overføring frå
2016 til 2017

Overføring frå
2017 til 2018

Overføring frå
2018 til 2019

1200 MN-felles, inkl. fak.adm. og NIFES 4 550 13 256 4 912 1 667
1211 Matematisk institutt -530 -1 575 -1 080 -4 040
1212 Institutt for informatikk inkl. CBU -9 973 -11 720 -11 229 -12 514
1224 Institutt for fysikk og teknologi -8 384 -12 895 -16 519 -14 550
1231 Kjemisk institutt inkl CIPR-UiB 2 940 1 687 376 1 176
1232 Molekylærbiologisk institutt 3 216 3 874 5 836
1244 Geofysisk institutt inkl. Bjerknes-UiB 532 -942 -7 290 -8 105
1250 Institutt for geovitenskap -1 124 2 793 -766 -8 593
1260 Institutt for biovitenskap -3 854 -10 466 -10 238 2 894
1280 Senter for geobiologi 2 610 3 280 2 30
1290 Senter for klimadynamikk 458 387 158 38

-9 559 -12 321 -35 838 -41 997
Inntekt med minus framfor beløpet
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5.4 Bidrags- og oppdragsaktivitet pr. institutt 
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