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SAMMENDRAG 
 
Fakultetene, UM og UB er blitt bedt om å gi innspill til budsjett 2018, med frist 8. september 
2017. Grunnlag for universitetets hovedprioriteringer ved budsjettfordelingen for 2018 er 
basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016-2022 
Hav Liv Samfunn. Det er presentert en mal for budsjettforslag til grunnbevilgningen med 
utgangspunkt i konsekvensjustert ramme.  
 
UM har levert et budsjettinnspill som gir mulighet for å videreføre dagens nivå på forskning, 
samlingsforvaltning og formidling og som samsvarer med museéts strategiplaner. I tillegg er 
er det synliggjort behov for økte ressurser til drift av MP3 samt økt fokus på sikkerhet og 
beredskap. 
 
Samtidig med budsjettinnspill for 2018 er vi bedt om å levere et langtidsbudsjett for perioden 
2018-2022. Også i dette budsjettet er det lagt opp til å videreføre dagens aktivitet samt drift av 
MP3. I tillegg viser langtidsbudsjettet at bidrags- og oppdragsaktiviteten må økes i 
budsjettperioden. 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret vedtar det fremlagte budsjettinnspill med de merknader og korreksjoner som 

fremkommer i møte. Videre gis museèts ledelse anledning til en siste korrektur og språkvask 

før oversendelse til universitetsdirektøren 8. september 2017. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Budsjettforslag Tekstdel UM 

2. Budsjettforslag Tabeller UM 
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1. Sammendrag 
I likhet med andre enheter ved UiB er Universitetsmuseets økonomi stram og uten utsikt til større 
romslighet i årene som kommer. Et usikkerhetsmoment i så måte er den omleggingen av den 
lovpålagte kulturminneforvaltningen som trådte i kraft 01.01.2017. Museet har små muligheter for å 
redusere de vesentligste budsjettpostene, lønn og husleie. Samlet sett er det derfor lettere for 
museet å forbedre økonomien ved å øke inntektene enn ved å redusere utgiftene. Samlingene øker, 
samtidig som forbedring av standarden på magasinene fortsatt er viktig og nødvendig. Det 
omfattende tyveriet fra magasinene som UM ble utsatt for 12.08.2017 tilsier at magasinkvalitet og 
sikring nå stiller mer akutte krav til investeringer som ikke kan tas innen UMs GB. Derfor har UM i 
budsjettet for 2018 ført opp 400 000 til sikkerhetssystemer der det blir nødvendig, enten som 
grunninvesteringer eller ad hoc knyttet til renovering eller annet.  

 

1.1  Sammendrag av budsjettinnspillet 2018 – Universitetsmuseet 

Utgangspunktet for budsjettinnspill 2018 er konsekvensjustert ramme for basis med en 

grunnbevilgning på knapt 122 mill og et samlet budsjett på knapt 155 mill. Endringen i 

forhold til 2017 er marginal mht basis, mens endringen i samlet budsjett i hovedsak kommer 

gjennom overføring fra UiB til utstillingsprosjektet i MP3 og endring i 

avskrivningsinntektene. Når det gjelder inntekter fra BOA er omfanget i 2017 som vanlig 

usikkert siden det er usikkert hvor mange prosjekter tiltakshavere faktisk realiserer til neste år. 

Det budsjetteres samlet med en BOA inntekt på knapt 36 mill.   

 

Museet vil innenfor konsekvensjustert ramme (grunnbevilgning) øke inntektene ved: 

 styrke BOA virksomheten ved å tilrettelegge for og kreve aktiv søknadsvirksomhet av 

vitenskapelig personale. Dette vil blant annet si at museet vil utvikle og forbedre 

støtteapparatet. 

 styrke RBO ved å opprettholde et høyt nivå når det gjelder publikasjonspoeng per 

fagårsverk. 

 utnytte maksimalt omleggingen av den lovpålagte forvaltning av fornminner til å øke 

RBO. 

 utvikle produsentkompetansen innen formidlingsprosjekter for å drive mer 

kostnadseffektivt og med bedre økonomistyring.   

 se på muligheter for fellesløsninger med UB når det gjelder å samle 

kompetansemiljøene innen digitalisering, konservering og magasinering knyttet til 

fotosamlingene.  

Dessuten vil museet innenfor rammen: 

- beholde andelen stipendiater – 8 stk. Disse er viktige bidrag inn mot BOA-virksomheten. 

- opprettholde antallet vitenskapelige stillinger, dvs. at det i alle ledige vitenskapelige 

stillinger skal ansettes nye, med fagprofiler i samsvar med vedtatt forskningsstrategi.  

Museet vil fremme forslag om økning av rammen og øremerkede poster: 

Universitetsmuseet vil nedenfor argumentere for 1 stilling utenfor rammen som ledd i driften 

av gjenåpnet MP3: 0,5 stilling knyttet til IT-avdelingen sentralt, men øremerket oppgaver 

knyttet til publikumsrelatert drift av museets arealer og utstillinger. 0,5 stilling knyttet til EIA 

til teknisk drift av museets arealer, ikke minst et nyåpnet MP3. Av hensyn til et større 

fagmiljø, ønskes stillingene knyttet til to eksisterende avdelinger, men det nevnes her som del 

av den nødvendige oppskaleringen av driftsregimet knyttet til MP3.  
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Universitetsmuseet ønsker en ny PhD knyttet den strategiske satsningen innen Marin UiB.

  

400 000  til til ulike sikringstiltak, oppgradering, analyser, både ad hoc og permanent. 

 

2. Budsjettforslag 2018 for grunnbevilgningen 

2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 

I tabell 3 punkt 4 har vi lagt inn tall i linjen 4 Avskrivingsinntekter da vi i løpet av 2017 har 

fått tall for avskrivinger (motpart 81) registrert i vårt budsjett. 

Vi har lagt til summer for de tildelinger vi er gitt i løpet av 2017: Strategiske tiltak, 

Digitalisering og Språksamling. Strategiske tiltak og Digitalisering skal videreføres i Basis 

2018. 

Som nevn over foreslår vi friske midler til Drift av MP3 kr 800 000 og Sikkerhetstiltak kr 

400 000. Det fremmes også ønske om en ny rekrutteringsstilling med kr 912 000. 

2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen 

Vi har registrert tall i hht bevilgningsbrev for Utstillingsprosjektet som Universitetsmuseet har 

mottatt mai 2017. Bevilgningen var på total kr 63 mill. I UMs budsjettforslag er er lagt opp til 

en profil som fordeler bevilgningen mellom årene slik: 2017 kr 11,4 mill  2018: kr 25 mill   

2019: kr 19 mill   2020: kr 8 mill. 

2.3 Budsjett for instituttinntekter 

Museèts instituttinntekter har de siste årene – med kun et museum åpent - utgjort ca kr 1 mill. 

Vi foreslår derfor å holde beløpet konstant også i 2018. Inntektene er en blanding av 

publikumsinntekter historisk museum og andre tilfeldige inntekter ved instituttene. 

2.4 Budsjett for inntekter til avskrivinger 

Universitetsmuseet har tidligere år ikke budsjettert med investeringer og avskrivinger i 

utgangspunktet. I løpet av 2017 har vi registrert avskrivingsinntekter i budsjett med kr 1,4 

mill. Investeringer på 1 mill og avskrivinger på 2,4. Regnskapet for 2017 viser høyere 

investeringer enn budsjettert på grunn av ekstraordinære innkjøp av traktor mm.  På grunn av 

utstillingsprosjektet vil investeringer øke i 2018.  

Avskrivinger anslås til 2,5 mill i 2018. Investeringer 5 000 og derfor Avskrivingsinntekter til 

kr 2 500 i 2018. 

3. Budsjettforslag 2018 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert 

aktivitet (BOA) 

3.1   Bidrag fra forskningsrådet 

Ved avdeling for Naturhistorie er det noe aktivitet i prosjekt finansiert av NRF. 

3.2   Bidrag fra EU 

Vi har ingen aktive EU-prosjekt og det foreligger ingen søknader som kan innvilges for 

prosjektoppstart i 2018. 

3.3   Andre bidragsinntekter 

Andre bidragsinntekter er en relativt stor post hos Universitetsmuseet på grunn av 

Utgravingsvirksomhet ved Fornminneseksjonen. Oppdragsgivere er staten v/Veivesenet, 
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fylkeskommuner og kommuner i tillegg til private utbyggere. I 2017 og 2018 vil det største 

pågående prosjektet være Sotrasambandet. Prosjektet regnes å ha litt lavere aktivitet i 2018 

enn det har vært i 2017. Denne nedgangen vil ikke i samme grad påvirke GB-økonomien da 

prosjektets profil er slik at i oppstartsåret er hoveddelen av kostnadene driftsutgifter som ikke 

genererer DB eller frikjøp. En vesentlig andel av prosjektene ved avdeling for Naturhistorie er 

statlige prosjekt – blant annet for Artsdatabanken. 

3.4   Oppdrag 

Vi budsjetterer ikke med oppdragsprosjekt i 2018. 

4. Langtidsbudsjett 
Vi har levert foreløpig langtidsbudsjett til Økonomiavdelingen i juli 2017 med følgende 

forutsetninger: 

 At Universitetsmuseet i fremtiden vil ha samme arealbehov som i dag 

 At vi vil ha samme bemanningsbehov som i dag, men på grunn av ledighet i stillinger i 

perioder en reansettelse på 95% 

 Lønnsøkning 2,6% 

 Prisøkning 2,1% 

 At antall rekrutteringsstillinger øker for UM 

 Rammeøkning til drift av MP3 

 BOA-virksomheten, stabil aktivitet 

Samme forutsetninger er lagt til grunn i tabell 5 og 6 til Budsjett 2018. 

UM har budsjettert med overskudd 2018-2021, mens denne framskrivningen gir et 

underskudd i 2022. Det betyr at UMs BOA inntekter innen 2022 minst må økes tilsvarende. 

Eventuelle overskudd i 2018-2019 tilføres utstillingsprosjektet i MP3. Eventuelle overskudd i 

2020-2021 tilføres utstillinger og drift av publikumstiltak i renovert MP3. Innen 2022 må 

museet da ha sikret en økning i BOA som gir et budsjett i balanse, og helst med overskudd til 

videre finansiering av publikumstiltak. UM anser det ikke for tilrådelig å bruke overskudd i 

første del av perioden til å øke lønnsbudsjettet. 

5. Strategiske satsningsområder 
Et særlig satsingsområde i planperioden er temaer knyttet til kyst og hav. Det satses derfor 
spesielt på arkeologi og biosystematikk. Paleobiologisk forskning belyser menneskenes 
leveområder og naturmiljøer i forhistorisk og tidlig historisk tid. Disse resultatene er viktige 
også i et arkeologisk perspektiv og har relevans for miljø og klimaforskning. 
 
Biosystematisk forskning ved UM viderefører samarbeidet om nordisk forskerskole i 
systematikk (ForBio) og den norske noden for strekkoding av liv (NorBol). Innen 
naturvitenskapelig forskning satser UM særlig på marin biosystematikk. Taksonomisk og 
systematisk kunnskap på havorganismer er helt basalt for bl.a. økosystembasert forvaltning 
av hav, og her er det dessuten behov for arbeidskraft. I akkurat dette område (utdanning av 
marine taksonomer og systematikere) har UM spisskunnskap som skal opprettholdes og 
utvikles.  Innen arkeologien satses det på kystkulturen slik den kan beskrives i et langt 
perspektiv gjennom arkeologiske undersøkelser av fornminner fra steinalder og frem, og 
gjennom paleo-disiplinenes resultater. UM ser at integrasjonen av virksomheten knyttet til 
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lovpålagt utgravningsvirksomhet kan gi viktige impulser, og ønsker å legge til rette for at 
slike gevinster kan tas ut. 
 
Endelig satses det på publikumstiltak, ikke minst å få et nyrenovert MP3 til å bli en arena for 
forskningskommunikasjon som kan tas i bruk av alle miljøer ved UiB. 
«Kunnskapslaboratoriet» i MP3s sokkeletasje skal levere et vesentlig, forskningsstyrt og 
praksisbasert supplement til ikke minst skoleverkets naturfagundervisning. 
 

 

 


