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GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN 

 

a) UM styresak 31/2016 Budsjettfordeling 2017 

b) UM styresak 01/2017 Rekneskap 2016 

c) UM styresak 06/2017 Rekneskap pr 1. kvartal 2017 

d) UM styresak 08/2017 Rekneskap pr 31.mai 2017 

e) Vedlegg: Definisjoner og forklaringer  

 

SAMMENDRAG 

Totaløkonomien 

Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte 

regnskapet med overskudd.  

 

Ved utgangen av juli 2017 viser regnskap for Universitetsmuseet et underforbruk på totalt kr 

6,8 millioner i forhold til budsjettert. Pr mai var avviket på 4 mill, dermed har avvik økt de to 

siste månedene. Sammenlignet med samme periode i 2016 var avviket på 2 mill. Vi avsluttet 

2016 med et positivt avvik på kr 7,6 mill. UM har i 2017 som styringsmål å avslutte 

regnskapet i balanse.  

Prognose for Grunnbevilgning: Pr juli har museet ikke meldt inn endring av prognosen til 

tross for at regnskap viser et positivt avvik. Vi vet at 2017 blir mer uforutsigbart på grunn av 

ny økonomiordning for Fornminneseksjonen samt MP3 Nye utstillinger. Å melde inn endret 

prognose til universitetsledelsen vurderes for hver månedsrapportering. 

 

GRUNNBEVILGNING (GB): 

 
Tabell 1: Inntekter og utgifter per 31.juli 2017, totalt: 

 
 

Tabellen inkluderer øremerkede midler men ikke avskrivinger. 

 

Tall i tusen

Universitetsmuseet i Bergen Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr

GB 2017 31. juli 31. juli 31. juli 31. juli

Inntekter 132 859 80 244 80 633 389 0,5 %

Løn 75 223 40 204 40 315 -111 -0,3 %

Andre driftskostnader 23 142 15 315 14 496 819 5,4 %

Interne transaksjonar 42 047 25 667 20 000 5 667 22,1 %

Kostnader 140 412 81 186 74 811 6 375 7,9 %

Driftsresultat -7 553 -942 5 823 6 765 718,1 %

Overført frå i fjor 7 553 7 553 7 553 0 0,0 %

Overført vidare 0 6 611 13 376 -6 765 -102,3 %

Resultat 0 0 0 0
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Prosjekt 000000: 
 
Inntekter:  Noe mer inntekt enn budsjettert - uvesentlig. 
 
Kostnader er lavere enn budsjettert pr 31.07. For annum utgjør avviket kr 1,3 mill. Dette i 
hovedsak på grunn av lavere lønnskostnader enn budsjettert fast lønn pr juli og høyere 
driftskostnader enn budsjettert. Som vi ser av tabell 2 viser avvik på lønn kr 609 000 og tabell 
4 viser overforbruk på drift på flere avdelinger. 
 
Øremerkede midler: 
MP3 Nye Utstillinger: Hovedandelen av avviket øremerkede midler, kr 3,8 mill gjelder MP3 
Nye utstillinger som har mottatt bevilgning for 2017. Foreløpig periodiseringsavvik, dvs at 
midlene som ikke blir brukt i løpet av 2017 overføres til 2018. 
Stipendiat:  Periodiseringsavvik kr 619 000 – prognosen tilsier at dette vil jevne seg ut til 
årsslutt da vi nå i en periode har flere stipendiater enn vi får tilskudd til. 
MUSIT: Mindre avvik, positivt kr 165 000. 
Botanisk hage utviding Milde: Mindre avvik, positivt kr 87 000. 
 

 

Tabell 2: Netto driftsbudsjett og –regnskap GB prosjekt 000000 per 31.juli, klasse 5 lønn.  

Avdeling Årsbudsjett 

2017 

Budsjett per 31. juli 

2017  

Regnskap per 31. 

juli 2017 

Avvik 

UM Sentraladm. 8 033 000 4 587 000 4 962 000 -375 000 

Formidlingsavdeling 4 927 000 2 403 000 2 484 000 -81 000 

Avd. for kulturhistorie 22 595 000 11 726 000 12 258 000 -532 000 

Avd. for naturhistorie 32 447 000 17 594 000 15 997 000 1 597 000 

SUM 68 002 000 36 310 000 35 701 000 609 000 

 
Lønnskostnader. Regnskap pr i dag viser et mindreforbruk for faste lønnskostnader. Noen av 
lønnskostnadene dekkes av avdelingenes driftsbudsjett eller egne inntekter. Det gjennomføres 
vurderinger av status vedrørende stillingsbudsjett, ansettelser, midlertidige stillinger og 
refusjon sykelønn fortløpende. 
 
 
Fig. 1: Lønskostnader pr 31.juli: 2015, 2016 og 2017. 

Tall i tusen.  

 
 

Figur 1 sammenligner lønnskostnader pr 31. juli 2017 med tilsvarende periode tidligere år og 

viser en økning av lønnskostnader i 2017. Gjelder alle ansatte ved Fornminneseksjonen som 

nå er budsjettert i grunnbevilgningen.  
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Tabell 3: Kostnadsregnskap pr 31.juli 2017 per kostnadssted GB, inkludert lønn, øremerkede midler og avskrivingskostnader 

på utstyr. 

 
 
Tabell 3 viser totalkostnader per avdeling innenfor grunnbevilgningen (GB) og hvordan 
avviket første kvartal fordeler seg mellom avdelingene. 
Av dette avviket utgjør kr 2 731 000 avskrivinger. Driftsregnskap for avdelingene og andre 
tildelinger fratrukket avskrivinger og lønn vises i tabell 4. Avvik vedrørende lønn 
fremkommer i tabell 2. 
 

Tabell 4: Netto driftsbudsjett og –regnskap GB (ikke fast lønn) prosjekt 000000 per 31.juli, ekskl. avskrivinger   

Avdeling Årsbudsjett 

2017 

Budsjett per 31.juli Rekneskap per  

31. juli 

Avvik 

Avd. for kulturhistorie 2 745 000  1 547 000 1 289 000 -258 000 

Avd. for naturhistorie 4 947 000 2 710 000 2 747 000 37 000 

Formidlingsavd. 2 853 000 1 526 000 1 704 000 178 000 

UM SentraladmFelles: 3 505 000 2 616 000 3 601 000 984 000 

-Husleige/Energi 43 401 000 25 305 000 25 317 000 12 000 

-Magasin drift  400 000 219 000 453 000 234 000 

-HS 10 drift 400 000 219 000 257 000 -38 000 

-Diverse øremerket 370 000 370 000 1 048 000 679 000 

 

 

Lønn klasse 5 er utelatt i tabell 4 (fremgår av tabell 2) da avdelingene ikke har ansvar for 

denne posten. Avdelingene har kunnet bruke egne driftsmidler og inntekter til lønn i 

engasjementstillinger. Disse lønsskostnadene er hensyntatt i tabell 4. 

 

Avdeling for kulturhistorie: 

Har brukt kr 258 000 mindre enn budsjettert pr juli. 

 

Avdeling for naturhistorie: 

Har brukt omtrent som budsjettert.  

 

Formidlingsavdelingen: 

Har brukt kr 178 000 meir enn budsjettert pr juli.   

 

UM Sentraladm.: 

Budsjettposten er sammensatt av flere formål som vedrører felles drift i tillegg til drift av 

Sentraladministrasjonen. Pr juli er det belastet mer kostnader enn budsjettert. Dette er felles 

driftskostnader som er tilkommet utover ordinær drift av Sentraladministrasjonen. 

Magasin drift og HS10 drift kan ses i samanheng og har ikke overskridelse i forhold til totalt 

tildelt beløp i år (Årsbudsjett 800 000 brukt pr juli kr 535 000). I posten diverse øremerket 

inngår blant annet kostnader i forbindelse med flytting av språksamling. Vi har mottatt 

tildelingsbrev på kr 300 000 til dette prosjektet nå i august, dvs dette fremgår ikkje i 

rekneskap pr juli. 

 

 

 

Tall i tusen

Universitetsmuseet i Bergen (tal i 1000) Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr

GB kostnader pr eining 2017 31. juli 31. juli 31. juli 31. juli

3400 Universitetsmuseet felles -1 472 736 394 342 46,5 %

3410 Direktørens stab 65 350 39 487 37 240 2 247 5,7 %

3420 Formidlingsavdelinga 7 583 3 854 4 257 -403 -10,5 %

3430 Avd. for kulturhistorie 27 916 14 702 12 534 2 168 14,7 %

3440 Avd. for naturhistorie 42 489 23 247 18 493 4 754 20,4 %

Sum 141 866 82 026 72 919 9 107 76,8 %
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BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) 

 
Tabell 5: BOA Prognose pr juli 2017(tall i tusen) 

 Prognose Budsjett  Endring 

Oppdrag 0 0 0 

NFR 2 300 2 300 0 

EU 1 200 1 200 0 

Andre 34 800 34 800 0 

Sum 38 300 38 300 0 

  

Tabell 5 tilsvarer tall som fakultetene blir bedt om å rapportere til UM sentralt. Av tabell 6 

fremgår det at BOA-aktiviteten pr mai er noe høyere enn budsjettert for perioden. (Budsjettert 

med 17 752 og regnskapsført kr 19 476). Vi velger likevel å ikke melde inn forventninger om 

høyere totalaktivitet for året. Det er ikke tilkommet store nye prosjekt så økningen forklares pr 

juli av noe fremskyndet aktivitet i forhold til forventet. 

 
Tabell 6: BOA fordelt på type bidragsyter og kostnadstype pr 31. juli 2017 

 
Tall i tusen           
Universitetsmuseet i Bergen 

(tal i 1000) Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr 

BOA 2017 31. juli 31. juli 31. juli 31. juli 

Oppdragsinntekt 0 0 61 61 0,0 % 

NFR-inntekt 2 300 1 254 1 329 75 6,0 % 

EU-inntekt 1 200 600 434 -166 -27,7 % 

Annan bidragsinntekt 34 800 15 898 17 652 1 754 11,0 % 

Inntekter 38 300 17 752 19 476 1 724 9,7 % 

Løn 13 464 6 997 7 215 -218 8,2 % 

Andre driftskostnader 12 666 5 394 5 401 -7 -0,1 % 

Interne transaksjonar 12 170 5 361 6 860 -1 499 -28,0 % 

Kostnader 38 300 17 752 19 476 -1 724 -9,7 % 

Resultat 0 0 0 0   

 
Tabell 6 viser BOA-aktiviteten fordelt på type oppdragsgiver og på type kostnad. 
 
Oppdragsinntekt: 
Som forventet lite aktivitet i 2017. 
 
NFR: 
Aktiviteten omtrent som budsjettert. 
 
EU: 
Aktiviteten omtrent budsjettert. 
 
Annen bidragsaktivitet: 
Høyere aktivitet enn budsjettert. Det meldes ikke om flere prosjekt igangsatt enn medregnet.  
Fornminneseksjonen melder imidlertid om tidligere aktivitet enn budsjettert pr juli.  
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret tar det fremlagte regnskapet per 31.juli 2017 til etterretning. 
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Vedlegg: Definisjoner og forklaringer  

 

Grunnbevilgningen (GB) er den aktiviteten som er finansiert av Kunnskapsdepartementet 

(KD) sitt statstilskudd, også kalt statsoppdraget.  Universitetsstyret bevilger årlig en andel av 

denne summen til drift av Fakultetene. I økonomien omtaler vi denne summen som GB. 

Universitetsmuseet (UM) fordeler denne summen videre til å dekke faste og variable 

kostnader til drift av UM. 

En viss andel av den årlige tildeling er øremerket spesielle formål (f.eks til stipendiater eller 

utstyr) og omtales som øremerkede midler og har et tilhørende 6-sifret prosjektnummer. Den 

ikke øremerkede andelen av GB kalles annumsmidler og har prosjektnummer 000000 i 

økonomien. 

GB blir overført til fakultetene med en månedlig sum som tilsvarer årlig fordeling fra 

Universitetsstyret. Fremkommer som Inntekter. Denne bevilgningen blir igjen fordelt som en 

budsjettpost til ulike prosjektnr, kostnadstyper, avdelinger og seksjoner. 

 

I økonomirapporteringen snakker vi om motpart 00 og motpart 81: 

 På motpart 00 blir ordinære driftsinntekter og driftskostnader regnskapsført. Føringene 

har en realøkonomisk konsekvens for fakultetene, og midlene er altså delt i 

annumsmidler som kan disponeres fritt og øremerkede midler. I tillegg blir andre 

inntekter som ikke gjelder bidrags- og oppdragsvirksomheten direkte ført her (f.eks 

leieinntekter, refusjoner og lignende). Eventuell positiv eller negativ pengestrøm fra 

BOA-virksomheten. 

 På motpart 81 blir avvskrivingene ved fakultetet regnskapsført. Føringene på motpart 

81 får ikke realøkonomisk konsekvens, dvs de påvirker ikke budsjettildeling/resultat. 

På motpart 81 fremkommer fakultetet sine totale investeringer og avskrivinger, og det 

blir synliggjort om fakultetene investerer tilstrekkelig til å opprettholde verdien av 

fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingene er høyere inn investeringene kan det 

være nødvendig å sette i verk tiltak for å opprettholde verdien av utstyrsparken.  

 

I tillegg til inntekter frå GB utgjør inntekter frå ekstern bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 

etter hvert en viktigere del av fakultetetene og UM sin samlede omsetning. Denne 

virksomheten er delt inn i aktiviteter etter finansieringskildene: Oppdragsvirksomhet (ren 

oppdragsvirksomhet-UiB bidrar ikke) Norges Forskningsråd (NFR), EU, Andre (blant annet 

Staten, Kommuner og Fylkeskommuner, Private, Stiftelser).  Det utarbeides årlig budsjett for 

denne aktiviteten i forhold til beste kjennskap til fremtidige prosjektaktiviteter pr 

finansieringskilde  på budsjetteringstidspunktet. For dette budsjettet er det således ikke snakk 

om en bevilgning slik budsjettet er i GB-økonomien. Det budsjetteres med omsetning for de 

kontrakter som er inngått og som en forventer å inngå. 

BOA-virksomheten omfatter forsking og andre aktiviteter som foregår ved UiB og som er helt 

eller delvis er finansiert av eksterne oppdragsgivere. I økonomisystemet ivaretar en slike 

prosjekt i en egen prosjekt administrativ modul Project Accounts (PA). Dette fordi en skal 

kunne budsjettere for hele prosjektperioden og regnskapene  ikke skal avsluttes ved årsslutt – 

men for prosjektperioden. Det er også tilrettelagt for å skille mellom finansiører og det skal 

beregnes indirekte kostnader og direkte kostnader for bruk av UiBs bemanning, infrastruktur 

mm. De indirekte kostnadene kan igjen være dekket av UiB som bidrag til prosjektet eller av 

ekstern aktør. Dersom ekstern aktør betaler for indirekte kostnader, leiestedkostnad og 

frikjøper fast ansatte vil det medføre positiv pengestrøm inn i GB-økonomien. 

Ved UiB blir denne pengestrømmen i noen tilfeller budsjettert som inntekt og kostnad i GB-

økonomien. For UM gjelder dette for eksempel Fornminneseksjonen. Hovedregel ved UM til 

nå har vært at BOA-inntekter som genereres i en avdeling blir beholdt av avdelingen og kan 
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disponeres til ønsket formål. Disse midlene fremgår ikke alltid som en budsjettert inntekt, 

men i regnskapet fremkommer det som inntekter til dekning av kostnader – i stedet for en 

bevilgning som dekker kostnad. 

 


