
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader






































































































































Det juridiske fakultet
Avviksforklaring 


REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN Januar - september 2014


Års-budsjett
Regnskap 
hittil i år. Avvik i kr Prognose


-115 371 -84 289 1 355 -116 004
1 050 973 -153 1 100


99 088 68 916 -440 98 245
8 507 5 533 316 8 523


Interne inntekter -17 338 -9 320 -483 -17 455
35 273 23 111 347 34 193
-3 314 -1 093Overføring til 2015


Klasse (tall i 1000)


Inntekter
Investering
Lønn
Driftskostnader


Interne kostnader


Budsjett hittil i 
år.


-82 934
820


68 476
5 849


23 458
-9 803


Avviksforklaring


* Etter tredje kvartal er inntekten kr 1 355 000 høyere enn budsjetter. Dette er 
periodiseringsavvik knyttet opp mot etter og videreutdanningskurset og inntekter 
fakultetet får for stipendiaterene.  Inkludert er også en inntekt fra departementet på kr 
500 000 som er øremerket  samarbeid om jusutdanningen. Midlene vil bli brukt til 
frikjøp av administrative ressurser og dermed være en avlastning på lønnsbudsjettet.


* Så langt i 2014 er kostnadene til investeringer  19% høyere enn budsjettert. Det er 
innkjøp av utstyr til digitalisering av undervisningen som står for brorparten av 
kostnadene.  Årsprognosen tar høyde for økte kostnader som følge  innkjøp av 
bærebare PC'er og nettbrett vedtatt av styret.


* Pr september viser regnskapet at lønnskostnadene er 0,6% høyere enn budsjett. 
Fastlønnskostnadene er høyere en budsjettert blant annet som følge av lønnsglidning. 
Kostnadere til sensur og undervisning er fremdeles over budsjett, men overforbruket 
har vært synkende de siste månedene . 


På en annen side holder refusjonsinntektene fra sykemeldinger og fødselspermisjoner 
seg godt over budsjett og er dermed med på å redusere de totale lønnskostandene.


* Avviket under driftskostnader er lave og endringen i prognosen er liten målt mot 
forrige rapportering.


I sum forventes den negativ overføringen  til 2015 å bli kr  1,1 millioner, det samme 
som ved forrige rapportering. 


Definisjoner


*Inntektene til fakultetet kommer i all hovedsak som bevilgning fra UiB sentralt. I tillegg har fakultetet interne 
inntekter (eks: overhead) som synliggjøres under interne transaksjoner. Inntektsbudsjettet øker automatisk ved 
tilleggsbevilgninger (og kostnadene i kolonnen for årsbudsjett øker tilsvarende)


*Interne transaksjoner er en sekkepost som inneholder interne inntekter (eksempelvis: dekningsbidraginntekter 
fra prosjektene, frikjøpsinntekter for eget personell som lønnes av eksterne prosjekter med mere), interne 
kostnader (eksempelvis: internhusleie,  telefoni, porto, overføringer til andre enheter ved UiB, eksamen og 
førstesemesterkostnader som tidligere lå sentralt, egeninnsats på prosjekter ved at dekningsbidragssatsen er satt 
lavere enn 40%, med mer). 


Antall månedsverk i postdoktorstillinger


Antall månedsverk i stipendiatstillinger
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Det juridiske fakultet


REGNSKAPSRAPPORT BOA Januar - september 2014


Hittil i år - 
budsjett


Hittil i år - 
regnskap Hittil i år - avvik


Hittil i  år - 
avvik i % Års-budsjett


Oppdrag 0 0 0 0
NFR 7 543 7 620 -77 -1 % 10 700
EU
Annen bidrag 5 700 5 413 287 5 % 7 100


Sum 13 243 13 033 210 17 800


Avviksforklaring 


Inntekter/kostnader 
(tall i 1000kr)


Kostn


Avviksforklaring


* Det er små avvik fra budsjett på NFR-prosjektene.


* Avviket under andre bidragsprosjekter er 5% mindreforbruk (kr 287 000). Av dette er 
kr 680' renteinntekter på de gaver og gaveforsterkningsmidler fakultetet har mottatt de 
siste årene, og kr 400 000 er merforbruk sammenlignet med periodisert budsjett. 


Definisjoner


* BOA: Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet er delt inn i; Oppdragsvikrsomhet, Norges Forsknings Råd, EU og Annen bidrag. Den 
siste kategorien inkludere gaver og gaveforskerkningsmidler.
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Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter, 2 014 sammenlignet med 2013
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