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Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

 Styresak 70/16, Etablering av et kunstnerisk fakultet 

 Styresak 142/16, Budsjett for Universitetet i Bergen 2017 

 Fakultetsstyresak 6/17, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2017 

 Fakultetsstyresak 44/17, Økonomirapport pr. november 2017 

 

Saken gjelder: 

 Økonomirapport pr 31.12.2017 for Fakultet for kunst, musikk og design.  

 

KMDs økonomiske ramme for 2017 

UiB har for 2017 stilt 160,9 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB), 

etter at fakultetets ramme ble redusert med økt effektiviseringskutt og tilbakeføring av en 

stilling ved GA. I tillegg er det etablert et budsjett på 2,7 mill. kroner for bidrags- og 

oppdragsmidler (BOA). Dette gir følgende bevilgningsinntekter på GB/BOA for 2017.  

 

For detaljer og beregninger vises det til styresak 6/17.  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design 

(tusen kr) Prosjekt

Budsjett 

2017

Basis 000000 139 425       

Økt effektiviseringskutt, tilbakeføring av stilling GA 000000 -1 124          

Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 15 507         

Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 539              

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 5 320           

Delsum rammebudsjett 159 667       

Øremerkede midler annet 7xxxxx 1 306           

Instiuttinntekter 000000 -               

Avskrivningsinntekter 000000 -               

Sum grunnbevilgning 160 973       

Bidragsmidler NFR 199995 500              

Bidragsmidler EU 639995 -               

Bidragsmidler andre 699995 2 207           

Oppdragsmidler 100005 -               

Sum bidrags- og oppdragsmidler 2 707           

Sum totalt inntektsbudsjett 163 680       

Dato: 28.01.2018 

Arkivsaksnr:  

Fakultet for kunst, musikk og design 

5/18 

01.02.2018 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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Tabellen under viser KMDs samlede kostnadsbudsjettet pr budsjettområde, iht. prinsipper 

vedtatt i fakultetsstyresak 6/17. Utover tildelt rammebudsjett for KMD, er fakultetet tilført 

stipendiatmidler og prosjektmidler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). 

 

 

Årsverk 

Tabellen under viser utvikling i årsverk pr måned, samt fordeling på faste og midlertidige 

stillinger pr desember. Midlertidige stillinger inkluderer åremålsstillinger. Normalt vil rapporten 

også vise foregående år, men ettersom KMD er etablert fra 1.1.2017 vil det først fremkomme 

f.o.m. 2018. Pr desember er det registrert 139 årsverk, hvorav 78 er faste og 61 midlertidige 

(inkl. åremålsstillinger og rekrutteringsstillinger). 
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KMDs økonomi pr desember 2017 

Fakultetets økonomi viser totalt et underforbruk pr 31.12.2017 på 4,6 mill. kroner. Med totalt 

menes GB (grunnbevilgning) og BOA (bidrags- og oppdragsaktivitet).  

 

Samlet sett er kostnadene 0,4 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens inntektene viser 4,4 

mill. kroner høyere enn budsjettert. Fakultetet har mottatt kompensasjon for husleie til 

nybygget på 30 mill. kroner, og det forklarer endringen i resultatet sammenlignet med 

styrerapporten pr. november.  

Nedenfor vises økonomisk status for fakultetets budsjettområder. Diverse rapportuttrekk 

nedenfor er hentet fra UiBs nye rapporteringsverktøy Tableau. 

 

Grunnbevilgning (GB) 

Tabellen nedenfor viser økonomisk status pr desember måned på hele grunnbevilgningen 

(GB). Dvs. samlet virksomhet ved KMD, med unntak av bidrags- og oppdragsaktivitet.   

 

Regnskap hittil i år viser inntekter på 209,1 mill. kroner og kostnader på 204,5 mill. kroner. 

Dette gir et positivt resultat på 4,6 mill. kroner for 2018. Overføringene ved inngangen til 

2017 var samlet på 22,6 mill. kroner. Resultatet innebærer at overføringene fra 2017 til 2018 

øker til 27,3 mill. kroner. 
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Figuren under viser at KMDs kostnader på grunnbevilgning samlet sett er i budsjettbalanse 

pr. 31.12.17, med et underforbruk på 0,5 mill. kroner. Endringen fra november skyldes i 

hovedsak at fakultetet har mottatt ekstra bevilgning for husleie i nybygget for juni – desember 

på 30 mill. kroner, i tråd med merkostnadene.  

 

Resultatet er nærmere kommentert i de neste avsnittene under hhv. grunnbevilgning 

annuum (GA, rammetildeling) og grunnbevilgning prosjekt (GP, øremerkede prosjekter). 

  

Grunnbevilgning annuum (GA) 

 

 Grunnbevilgning annuum er fakultetets rammebevilgning, og fremstår pr 31.12.2017 med et 

underforbruk på 2 mill. kroner.  

Inntektene pr desember måned er 2,75 mill. kroner over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 

inntektsførte avskrivninger på anskaffet brukerutstyr til nytt bygg.  

Kostnadene er samlet sett i bra budsjettbalanse pr desember, men det er store variasjoner 

mellom de ulike kostnadstypene: 

 Utstyr. Budsjett viser 1,0 mill. kroner til investeringer og utstyr, som er utstyrsmidler 

knyttet til kunst og design (KHiB). Griegakademiet er tildelt egne øremerkede 

utstyrsmidler. Rammen er beskjeden for 2017 ettersom utstyrsbehovet er ivaretatt 

gjennom brukerutstyrsprosjektet for nytt bygg. Utstyrsmidlene er ikke fordelt i 2017, men 

benyttet til løpende utstyrsbehov. Det er ikke regnskapsført kostnader i kontoklasse 4, 

det har sammenheng med at kostnader er ført andre konti.  

 Lønnskostnadene pr desember viser samlet for fakultetet et merforbruk på 4 mill. kroner 

i forhold til budsjett. Avviket fordeler seg med 0,9 mill. kroner på KMD felles, 2,7 mill. 

kroner på instituttene, mens 0,5 mill. kroner gjelder PKU. Avviket har flere årsaker. En 

årsak er at en aktivitet er budsjettert på en enkel måte, der kostnadsbudsjettet er lagt på 

kontoklasse 6, mens kostnadene går på en lønnsart. Det forklarer at merkostnader for en 

stor del ligger på lønnskonti som honorarer, godtgjørelser, selvstendig næringsdrivende, 
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og undervisningshonorarer. Dette har også generert merkostnader på sosiale kostnader, 

som arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsinnskudd. 

 Andre driftskostnader. Regnskap pr desember viser et underforbruk i forhold til 

periodisert budsjett på 3 mill. kroner. Dette har i stor grad sammenheng med 

budsjettdetaljeringen av ulike budsjettformål.  

 Annet. Kostnadsklasse 8-9 utgjør i all hovedsak internbelastninger for husleie og energi.  

 

Nærmere om grunnbevilgning annuum (GA) 

Driftsrammer pr institutt 

For instituttene vil driftsrammene, inkludert inntekter som de realistisk kan oppnå, utgjøre 

instituttenes «frie midler». Rammene utgjør instituttenes driftsaktiviteter, variabel lønn/ 

timelønn og andre driftskostnader, samt inntekter fra salg mv. Instituttenes disponible 

årsbudsjett for 2017 inkluderer overføringer fra 2016. I tillegg er budsjettmidler for skapende 

kuratorpraksis flyttet fra strategiske midler til Institutt for kunst. Pr desember måned viser 

regnskapet følgende økonomiske status på instituttenes driftsrammer: 

Ansvarssted 1810 Institutt for 
kunst 

1820 Institutt for 
design 

1830 GA - 
institutt for 

musikk 

Tildelt driftsramme 2017 4 200 000 4 200 000 5 500 000 

Overføring 2016/ endring 2 479 578 995 193 484 000 

Disponibelt budsjett 2017 6 679 578 5 195 193 5 984 000 

Regnskap 2017 6 294 159 4 385 083 4 508 675 

Resultat 2017 385 419 810 110 1 475 325 
 

Regnskap pr desember viser at alle instituttene har et relativt stort underforbruk 

sammenlignet med årsbudsjettet. I hovedsak skyldes dette relativt betydelige overføringer fra 

2016. Instituttene vil få overført ubrukte driftsmidler for 2017 uavkortet til 2018, men før 

endelig overføring justeres resultatet for vesentlige feilføringer/posteringer som påvirker 

resultatet på instituttenes driftsrammer; 

- Budsjett Griegakademiet med overførte midler annuum fra HF 

- Variable lønnskostnader som tilhører instituttet, men er belastet fakultetsnivået 

- Sosiale kostnader belastet fakultetssaldo, som tilhører instituttnivået 

- Fastlønnskostnader som tilhører fakultetsnivået, men som er belastet instituttet 

- Periodisert midlertidig lønn på fakultetssaldo (tilbakeføres januar) 

Etter justeringer gir det følgende foreløpige overføring til 2018 for instituttene, men det må 

tas forbehold om at dette kan blir noe endret. 

Ansvarssted 1810 Institutt for 
kunst 

1820 Institutt for 
design 

1830 GA - 
institutt for 

musikk 

Resultat 2017 385 419 810 110 1 475 325 

Foreløpige justeringer 196 686 -67 507 77 504 

Foreløpig overføring til 2018 582 105 742 603 1 552 829 
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Overføringene fra 2017 til instituttenes driftsmidler 2018 blir store. Imidlertid er det knyttet 

betydelige forpliktelser til store deler av overføringene. Forpliktelsene utgjør dels kostnader 

som burde vært kostnadsført på instituttet og som vil bli belastet 2018, og dels forpliktelser 

knyttet til øremerkede tildelinger. Ved budsjettering pr institutt tas det høyde for disse 

forpliktelsene, slik at det er tydelig hvor stor andel av overføringene som er uten bindinger. 

 

Driftsramme fakultetsadministrasjonen 

Rammen omfatter budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles 

kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av 

eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, 

styrekostnader, studentaktiviteter, o.l.  

Regnskapet pr desember viser et underforbruk sammenlignet med årets budsjett.  

 

 

Strategiske og faglige prioriteringer 

Det er budsjettert med 3,9 mill. kroner til nye strategiske og faglige prioriteringer for 2017, 

etter at midler til skapende kuratorpraksis er overført Institutt for kunst. Samtidig disponerer 

KMD 9,5 mill. kroner i ubrukte strategiske midler fra 2016.  

Regnskapet pr desember måned viser kun 4,1 mill. kroner sammenlignet med et disponibelt 

årsbudsjett på 13,4 mill. kroner. Dels skyldes dette at enkelte tildelinger ikke har hatt 

regnskapsbelastning i 2017. Det gjelder både tidligere tildelte midler og tildelinger i 2017. 

Instituttene er i vår tildelt 1,2 mill. kroner fra strategisk ramme til forskningsprosjekter. Disse 

midlene er tildelt instituttenes rammer, og ubrukte midler vil være forpliktelser instituttene har 

for 2018.  

 

Overførte strategiske midler fra 2017 til 2018 må vurderes i forhold til forpliktelser og evt. 

refordeling. Budsjettposter bør også kategoriseres på nytt. Overførte strategiske midler fra 

Ansvarssted Budsjett 2017

Regnskap hittil 

i år Avvik hittil i år

1801 Fakultet for kunst, musikk og design, 

fellesfunksjon 5 834 000 5 001 342 832 658
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2017 er betydelig, men vil være til stor avlastning for KMDs kostnadsutfordringer fra 2018. 

Vedlegg 1 gir oversikt og status på de enkelte strategiske og faglige prioriteringene. 

   

Bygningsdrift 

Budsjett for bygningsdrift utgjøres av midler til «gamle KHiBs» eksisterende bygninger, 

Griegakademiets andel av UiBs husleiefinansiering, samt midler til husleie og drift av 

fakultetets nybygg i Møllendal. Fakultetet fikk kompensert 30 mill. kroner i husleiekostnader 

for det nye bygget for juni – desember. Tildelingen kom i desember måned, og har snudd et 

stort overforbruk til et underforbruk.  

Budsjettet 2017 inkluderer også 1,5 mill. kroner øremerket til økte husleiekostnader i 

nybygget, og samsvarer bra med overført underforbruk på bygningsdrift. 

Bygningsdrift Årsbudsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik hittil i år 

Totalt 69 000 000  67 789 909  1 210 091  

 

Reserver 

Det er budsjettert med 4,0 mill. kroner i reserver før kutt. Etter vårens budsjettkutt står det ca. 

3,0 mill. kroner i ubrukte reserver pr 31.12.2017  

 

Grunnbevilgning øremerket (GP) 

 

 

Grunnbevilgning prosjekt (GP) viser et regnskapsresultat på 2,7 mill. kroner.  

Inntektene. Inntektene er noe høyere enn budsjettert, og beror i hovedsak på inntekter ved 

Grieg Research School. 

Lønnskostnader pr desember viser samlet sett et betydelig underforbruk i forhold til 

budsjett. Det er stor variasjon på de ulike prosjektene, men det er først og fremst 

rekrutteringsstillinger og PKU-stipendiater som viser lavere kostnad enn budsjett. Dette er 

sammensatt, men skyldes dels nye stipendiatmidler som kommer med bevilgning for et 

halvår, refusjoner ved fravær, utsatt oppstart, og delvis enkel budsjettering. 

Andre driftskostnader. Regnskap pr desember viser samlet sett bra balanse.  

Status for de enkelte øremerkede prosjekter er vist og kommentert i vedlegg 2. 
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Overføringer grunnbevilgning 
 

 

KMD overfører 27,3 mill. kroner fra 2017 til 2018. Hovedårsaken til store overføringer er først 

og fremst at fakultetet hadde store overføringer ved inngangen til 2017 (dvs. fra 2016 til 

2017).  Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) overførte ca. 20,2 mill. kroner fra 2016 til 

2017. I tillegg overførte GA ca. 2,5 mill. kroner over grunnbevilgningen 2016 (disse 

overføringene fra HF var først klar i oktober 2017). Overføringene har dermed økt med 4,6 

mill. kroner i 2017.  

Fakultet som overfører mer enn 3 % av årets inntektsramme på grunnbevilgning må 

begrunne at beløp utover 3 % skal overføres til 2018. Overføringer vedtas av UiB-styret.   

Ved overføring til 2018 må det gjøres noen justeringer mellom annuum og øremerkede 

prosjekter. Tabellen viser ubrukte midler pr annuum og øremerkede midler pr prosjekt, slik 

det er forventet at disse overføres til 2018. 

 

KMD Saldo Justering Overført 

000000 Uspesifisert 19 995 259 493 008 20 488 267 

Sum annuum 19 995 259 493 008 20 488 267 

700117 Etter- og videreutdanning 227 199   227 199 

700287 Grieg Research School 182 961   182 961 

700910 Egenfinansiering BOA 205 469   205 469 

701050 Fusjon KHIB -444 994   -444 994 

710022 Internasjonalisering 77 541   77 541 

720006 Rekrutteringsstillinger 1 392 268   1 392 268 

720009 Vit.utstyr/forskn.fond 150 142   150 142 

720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere -296 122   -296 122 

720029 PKU - New approaches to interactions 294 607   294 607 

720030 Komponiststipend Norges musikkhøgskole -358 664 1 109 -357 555 

720031 PKU - Stipendiatstilling 3 392 755 4 949 3 397 704 

720032 Drift PKU 1 465 230 -643 636 821 594 

720033 Stipendiatprogrammet PKU -144 570 144 570 0 

720034 Prosjektprogrammet PKU 704 585   704 585 

720038 (Un-) settling Sites and Styles¿ 453 796   453 796 

740207 Møllendalsveien 61 ¿ 
Brukerutstyrsbevilgning 

-6 081   -6 081 

Sum øremerket 7 296 122 -493 008 6 803 114 

Sum  27 291 381 0 27 291 381 

 

Overføringer som vedrører fakultetets øremerkede midler, samt deler av annuum, er bundet 

til formålene midlene er tildelt til. Store deler av overføringer på annuum er imidlertid uten 

bindinger og bidrar i 2018 (og 2019) til å avlaste fakultetet for budsjettutfordringer i 2018. 
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Overføring grunnbevilgning annuum 

Ca. 20 mill. kroner av overføringer er knyttet til grunnbevilgning annuum, og kan i stor grad 

tilbakeføres til at KHiB gikk inn med store overføringer pr 1.1.2017. At overføringene har økt 

gjennom 2017 må dels forklares med første driftsår, der etablering av et nytt fakultet og 

flytting til nytt bygg har hatt fokus, og dels med at fakultetet ikke har hatt en strategisk plan, 

noe som igjen forklarer at strategiske midler ikke er effektuert eller omdisponert. 

Tildelt grunnbevilgningsramme for 2018 viser at fakultetet vil ha budsjettutfordringer i årene 

fremover. Utfordringene er knyttet til budsjettreduksjoner som følge av husleienivået i nytt 

bygg i Møllendal, effektiviseringskutt og reduksjoner til strategiske omfordeling. I tillegg har 

fakultetet et uløst arealbehov for et stadig økende antall ph.D.-/ stipendiatstillinger. 

Overføringene fra 2017 til 2018 vil avhjelpe fakultetets utfordringer de første par årene. Ved 

budsjettfordeling 2018 har fakultetsstyret 14.12.2017 forutsatt bruk av til sammen 11,8 mill. 

kroner til følgende: 

 Bygningsdrift (økt husleie)  kr 3.000’ 

 Strategiske prioriteringer (bl.a. arealbehov for stipendiater og BOA) kr 3.600’ 

 Investeringsbehov (utover tildelt øremerking)  kr 2.000’ 

 Reserver   kr 3.200’  

Instituttene har også ubrukte driftsmidler, der årsaken i stor grad er den samme som for 

fakultetet for øvrig; fokus har vært på nyetablering og flytting i 2017. Som følge av at 2017 

har vært første driftsår ønsker fakultetets ledelse at ubrukte driftsmidler ved instituttene 

overføres uavkortet fra 2017 til 2018. P.t. utgjør dette ca. 2,5 mill. kroner. Det skal imidlertid 

foretas noen justeringer før endelig overføring (jfr. avsnitt om driftsrammer instituttene over). 

Overføringer på annuum er ellers uten store bindinger, men noe er bundet til tildelte formål, 

som f.eks. tildelte faglige fellesmidler (KU-prosjekter, publikasjoner, såkornmidler, o.l.). Det 

gjenstår å gjennomgå alle store og små tildelinger for hvor mye som reelt er bundet, men 

anslagsvis 1,2 mill. kroner er bundet i tildelte interne prosjekter. 

Budsjettutfordringene knyttet til husleie og annet vil strekke seg også inn i 2019 og videre. 

Fakultetets husleieutfordring for 2018 er til dels løst ved å bruke av overførte midler fra 2017, 

men er forventet å øke med 1 mill. kroner i både 2019 og ytterligere 1 mill. kroner i 2020. 

Overføringene fra 2017 avhjelper fakultetet med hensyn til strammere bevilgningsrammer i 

2018, og vil forhåpentlig også kunne avhjelpe noe i 2019 (evt. 2020).  

Bruk av overføringer fra 2017 kan illustreres som i tabellen under. 20 mill. kroner i 

overføringer avhjelper KMDs budsjettbehov for 2018, men allerede fra 2019 vil KMD ha 

utfordringer med økt husleiekostnad, arealbehov, investeringsbehov, m.v. 

 

  

Formål 2018 2019 -> Sum

Bygningsdrift (økt husleie) 3 000            ?

Strategisk (arealbehov for stipendiater, ++) 3 600            ?

Investeringsbehov 2 000            ?

Reserver 3 200            

Bundet til tildelte midler 1 200            

Ubrukte driftsmidler instituttene 2 500            

Sum 15 500          4 500            20 000          
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Grunnbevilgning øremerkede midler  

Ca. 7 mill. kroner av overføringer er øremerkede midler (inkludert rekrutteringsstillinger). 

Ubrukte midler for øremerkede prosjekter er bundet til formålene de er tildelt til, og vil ved 

overføring i utgangspunktet bli tilført de formål de er tildelt.  

Justeringene i tabellen på side 8 er knyttet til drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 

(PKU) på prosjekt 720032. PKUs drift har også føringer på annuum 000000 og prosjektene 

720031 og 720033. Dette er justert for, og til sammen kr 822’ vil bli overført til PKU, og 

reduserer KMDs overføringer tilsvarende.  

Negativ overføring på prosjekt 701050 Fusjon KHIB viser kostnader ført i 2017 som venter 

tildeling fra UiB. KMD venter tildeling på 1,8 mill. kroner til sammenslåingsprosessen og 

initiering av faglig virksomhet/studieprogram, inkl. 1 mill. kroner til forskningsmidler.  

For enkelte prosjekter vil det være nødvendig å foreta korreksjoner/omposteringer på 2018-

regnskapet. Det gjelder bl.a. negative overføringer på 720028 Talentutviklingsprogrammet 

unge musikere og 720030 Komponiststipend Norges musikkhøgskole. Det vil også være 

korreksjoner på andre prosjekter fordi belastning av interne kostnader er uteblitt.  

 

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
 

 

Målsettingen for KMDs bidrags- og oppdragsaktivitet i 2017 var kr 2,7 mill. kroner. Ved 

årsslutt 2017 hadde fakultetet en BOA-aktivitet på ca. 2,8 mill. kroner. Fakultetet har dermed 

samlet sett oppnådd budsjettmålet for BOA.  

 

Grunnen til at kostnad og inntekt viser samme beløp er fordi BOA-prosjekters inntekt blir 

avregnet mot aktivitet (målt i påløpte kostnader).  
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Forventede inntekter/aktivitet ble ikke fordelt ut på instituttene i 2017, men det var forutsatt at 

Griegakademiets BOA-målsetting var på 1,7 mill. kroner, mens Kunst og Design hadde en 

samlet målsetting på 1,0 mill. kroner. Ved årsslutt viser det at Institutt for musikk - 

Griegakademiet har hatt hoveddelen av BOA-aktiviteten. Ved årsslutt var følgende BOA-

prosjekter opprettet ved KMD:  

 PES 2020 

 POLYFON  

 Gave, Meltzer 2016 (restmidler fra HF) 

 Musikk og Media  

 Eurasia 2016 – Music&Art 

 Gave, Meltzer 2017 

 Sibelius Nordplus Grant 2017 

 Samarbeidsprosjekt ReDig 

 Capacity Building for Artistic 

 Erasmus mobilitet og drift 

 

Vurdering av økonomiåret 2017 

Økonomiåret 2017 ved KMD er preget av etableringen av et nytt fakultet og flytting til nytt 

bygg i Møllendal. Ny organisering, ny ledelse, nytt bygg, nye institutter, nye rutiner, nye 

systemer, ny økonomimodell, m.m. er forhold som påvirket økonomien ved fakultet. Det tar 

tid å få oversikt og å bygge kompetanse om aktiviteten og økonomien ved et nytt fakultet. 

Samtidig er det mye ved et nytt fakultet og et nytt bygg som krever fokus - og 

kjernevirksomheten har prioritet.  

2017 bar preg av noen utfordringer innen økonomiområdet. Det er oppnådd store 

forbedringer siden første halvår 2017, men det arbeides fortsatt med å sikre god flyt i 

prosesser og rutiner for variabel lønn. Det har også vært noen feilføringer i regnskapet, og 

budsjett og rapportering kan også gjøres mer tilgjengelig.  

Samtidig er det oppnådd veldig mye positivt på økonomiområdet i 2017. Det er etablert 

rammer og prinsipper for fakultetets økonomi i løpet av 2017. Det ble tidlig etablert ny 

økonomimodell for fakultetet, og budsjettfordeling som sikret institutter og seksjonene 

styringsrammer tidlig på året. I høst vedtok fakultetsstyret mer varige prinsipper for 

budsjettfordeling. Budsjettrammer for 2018 ble vedtatt i desember, og fakultetets ledelse har 

bedre oversikt over økonomien nå enn ved fakultetsetableringen.  

Fakultetets økonomiske utfordringer for 2018 og fremover er knyttet til reduksjoner i 

grunnbevilgning som følge av husleiekostnader, omfordeling og effektiviseringskutt. For 2018 

er reduksjoner dels fordelt på instituttene og fakultetsnivået, og dels saldert mot overførte 

midler fra 2017.  

At KMD kan disponere overføringer fra 2016 og 2017 over et par år fremover, vil ha stor 

betydning for fakultetets evne og mulighet til å tilpasse budsjettutfordringene, ikke minst 

husleieutfordringen som forventes å øke i 2019 og 2020. 
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Fakultetsdirektørens merknader 

Fakultetets økonomi viser samlet et positivt resultat pr 31.12.2017 på 4,6 mill. kroner. Med 

dette øker KMDs overføringer fra 22,7 mill. kroner pr 1.1.2017 til 27,3 mill. kroner pr 

31.12.2017.  

Årsakene til underforbruket er sammensatt, men hovedårsaken er at fakultetet hadde store 

overføringer ved inngangen til 2017. Underforbruket kan også dels forklares ved at fakultetet 

hadde sitt første driftsår, med etablering og flytting i fokus, dels at fakultetet manglet en 

strategisk plan, som igjen forklarer at strategiske midler står udisponert. 

Overføringene avhjelper strammere bevilgningsrammer for fakultetet i 2018, men allerede fra 

2019 forventes det at fakultetets økonomiske rammebetingelser kan bli utfordrende med økt 

husleie og kutt i bevilgningsrammer. Dette krever langsiktig planlegging i tide, og vil bli et 

sentralt element i videre budsjettplanlegging f.o.m. 2019. Instituttene er også godt innenfor 

tildelte rammer, og overfører relativt store beløp til 2018.  

Fakultetet fikk i desember dekket hele merkostnaden på 30 mill. kroner knyttet til uforutsette 

husleiekostnader for nybygget i perioden juni – november. Selv om deler av dette ble dekket 

av brukerutstyrsrammen, er det positivt at ikke fakultetets bevilgningsramme ble belastet for 

deler av denne merkostnaden.  

KMD oppnådde målsettingen på 2,7 mill. kroner for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Det 

er svært positivt, særlig med tanke på fakultetets videre ambisjoner for BOA i årene 

fremover. BOA hadde en positiv utvikling de siste månedene med betydelig økt aktivitet. 

BOA er et område som krever økt oppmerksomhet i 2018 og tiden fremover.  

2017 har vært et år med store administrative endringer, noe som krever tilpasning og tid. Til 

tross for utfordringer i enkelte økonomiprosesser har fakultetet samlet sett oppnådd mye på 

økonomiområdet. Det er positivt at fakultetet kan overføre relativt store bevilgninger til 2018, 

for å tilpasse virksomheten til fremtidige strammere bevilgningsrammer, og omstilling til økt 

bidrags- og oppdragsvirksomhet.  

 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner økonomirapport for 2017  

med overføringer av ubrukt grunnbevilgning. 
 
 

 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør  Øivind Skaar 
  senior rådgiver  
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 Vedlegg 1: Strategiske og faglige formål 2017 
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Vedlegg 2: Nærmere om øremerkete prosjekttildelinger (GP) 

 

Vitenskapelig utstyr.  

Griegakademiet er tildelt 1,0 mill. kroner i midler til vitenskapelig utstyr. Regnskapet viser at 

det er brukt 1,6 mill. kroner. GA disponerer også overførte midler fra 2016 med kr 769’. 

Regnskapet pr desember er derfor innenfor årets disponible budsjett på NOK 1.769.000.  

 

Grieg Research School (GRS).  

Griegakademiet er tildelt kr 306’ for 2017. I desember har det blitt inntektsført utestående fra 

samarbeidsinstitusjonene Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og Høgskulen i 

Volda med tilsammen kr. 250’. GRS disponerer også kr 164’ i overførte midler fra 2016. Det 

gjenstår imidlertid noen forpliktelser som de ubrukte midlene fra 2017 må dekke.   

 
 
 
Rekrutteringsstillinger UiB 

Det er lagt inn budsjettmidler tilsvarende 7 stipendiater i 2017, hvorav 2 stipendiater er nye 

fra høsten 2017 og lagt inn med ½ års virkning. 3 stipendiater er overført fra HF og 2 fra 

KHiBs egenfinansierte stipendiater. 
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Regnskapet viser samlet sett et underforbruk pr. desember på ca. 1,4 mill. kroner. Dette 

inkluderer overføring av ubrukte stipendiatmidler pr. 31.12.16 fra HF på ca. 315’ kr. 

Underforbruket skyldes flere forhold. Tildelinger for nye stipendiater er gitt med halvårs 

bevilgning, mens oppstart først er i oktober, samt utsatt oppstart for en av de nye 

stipendiatene. En annen stipendiat er tilbake i redusert stilling, samtidig som refusjoner også 

tar ned lønnskostnadene.  

 
Stipendiatmidler fra PKU 

For 2017 er KMD tildelt kr 4.804’ fra PKU til 7 stipendiater, hvorav 1 er i siste år med 

finansiering, og 2 er nye fra 01.10.2017. Avviket mellom budsjett og regnskap på 

inntektssiden skyldes aktivering av utstyr, dette har sin motpost på kostnadssiden, og har 

ingen resultateffekt. 

 

Regnskapet pr desember viser at det er et stort underforbruk. Det er flere årsaker til 

underforbruket. Hovedårsaken er at kr 1,811’ i overførte midler fra KHiB pr 31.12.2016. Ellers 

er det stort underforbruk på stipendiatenes kostnader, som skyldes at stipendiatene 

tradisjonelt bruker mest penger på slutten av stipendiatperioden. Det har også vært noe 

fravær som gir utslag i lavere lønnskostnader. En ytterligere forklaring på underforbruket er 

at UiBs felleskostnader ble feilbelastet prosjekt for rekrutteringsstillinger UiB. 

 

Prosjektmidler fra PKU 

KMD er tildelt følgende prosjektmidler 2017: 

 Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and 

composers, kr. 2.014.000. Dette er siste utbetaling for prosjekt som startet 2015, med 

forventet prosjektslutt 1.7.2018. Det er også overført kr 54’ fra 2016.  

Tildeling for 2017: NOK 1.270.000. 

 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means. Samlet 

prosjektramme på kr 3.741.000. Nytt prosjekt 2017 med forventet prosjektslutt 30.6.2020. 

Tildeling for 2017: NOK 699’.  

Regnskapet på 720034 viser også kostnader på prosjekter ved KHiB som pr 31.12.2016 

hadde overført midler fra 2016. Først og fremst gjelder dette prosjektet Synsmaskinen. Det 

er også regnskapsført noe på prosjektene Topographies og Pictogram.me.  
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PKUs driftsramme 
 
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har et driftsbudsjett på kr 7.950.000 i 2017. Dvs. det 

er inntektsført kr 7.962.000 til drift, samtidig var det en negativ overføring på kr 12.000. 

 

Driftsrammen omfatter midler til drift av både stipendiatprogrammet og prosjektprogrammet, 

herunder lønn til ansatte, programstyremøter, samlinger og andre programaktiviteter.  

Regnskapet viser at det er et underforbruk på ca. 0,8 mill. kroner i 2017. Disse midlene 

forventes i utgangspunktet å bli overført til PKU, som fra 1.1.2018 ikke lenger er organisert 

under UiB, men fusjonert med bl.a. SiU og Norgesuniversitetet.  
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Andre øremerkede prosjekter 
Regnskapet pr desember viser også aktivitet på andre øremerkede prosjekter ved KMD. Alle 
overførte prosjektmidler fra HF til KMD/GA er avklart og inntektsført. 
 

 
 
 
 

 
 


