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SAMMENDRAG 

Totaløkonomien 

Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr september tilsier at vi også i år vil avslutte 

regnskapet med overskudd. Pr september har Universitetsmuseét meldt til UiB sentralt at våre 

prognoser tilsier et overskudd, og dermed en overføring til 2018 på kr 8 mill. Det er flere årsaker til 

dette. Utstillingsprosjektet har fått overført en større tildeling i 2017 enn det som vil bli brukt dette 

året. 4-5 mill kr vil bli overført til Utstillingsprosjektet i 2018. Fordi Fornminneseksjonen har et år 

med høy aktivitet i 2017 vil det kunne overføres 1,5-2 mill kr til dekning av faste kostnader i år med 

lavere aktivitet. Forsinkelse i ansettelser gir 1-2 mill kr i ledige midler som det er ønskelig å overføre 

til 2018 til museéts andel til videreføring av Adiabata-prosjektet samt til nødvendige sikkerhetstiltak. 

 

Ved utgangen av september 2017 viser regnskap for Universitetsmuseét et underforbruk på totalt kr 

7,9 millioner i forhold til budsjettert. Pr juli var avviket på 6,8 mill. Dermed har det positive avviket 

økt de to siste månedene. Sammenlignet med samme periode i 2016 var avviket på 6 mill. Vi avsluttet 

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

avslutte regnskapet i balanse. Men vi ser altså at både Utstillingsprosjektet og ny ordning for 

budsjettering av Fornminneseksjonen har gitt uforutsigbarhet dette året. 

 

GRUNNBEVILGNING (GB): 

 
Tabell 1: Inntekter og utgifter per 30.september 2017, totalt: 

 
Tabell1 inkluderer øremerkede midler, men ikke avskrivinger. Her fremkommer avvik mellom 

budsjetterte og regnskapsførte midler - Sum positivt resultat kr 7 872 998, som vil si et 

overskudd/underforbruk. 
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Prosjekt 000000 Annuum Grunnbevilgning – ikke øremerkede midler: 
 
Tabell 2: Inntekter og utgifter per 30 september 2017, prosjekt 000000 (ikke øremerkede midler) 

 
 
Tabell 2 viser sum positivt avvik kr 2 382 160 av ikke øremerkede tildelte midler i 2017. 
 
Inntekter:  Noe mer inntekt enn budsjettert kr 575 214. 
 
Kostnader er lavere enn budsjettert pr 30.09. For annuum utgjør avviket kr 1,8 mill. I slutten av 
september ble lønnsbudsjett omfordelt slik at det nå skal fremstå tilnærmet i balanse. Av tabell 2 kan 
det se ut som om vi har høyere lønnskostnader enn budsjettert og lavere driftskostnader. Ved 
Universitetsmuseet har avdelingene mulighet for å benytte driftsmidler eller egne inntekter til å dekke 
lønnskostnader. Tabell 3 viser budsjettert fast lønn i forhold til benyttet til fast lønn. Avvik fast lønn er 
kr 71 000. 
Avdelingenes inntekter bokføres enten på artsklasse 3 Inntekter (eksterne) eller artsklasse 8-9 Annet 
(Interne inntekter eller inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteten). Av tabell 5 ser vi hvordan 
avdelingenes driftsbudsjett fordeler seg og de kostnadene som skal dekkes av driftsmidlene og egne 
inntekter. 
 
Tabell 3: Netto driftsbudsjett og –regnskap GB prosjekt 000000 per 30 september, klasse 5 lønn. 

Avdeling Årsbudsjett 

2017 

Budsjett per 31. juli 

2017  

Regnskap per 31. 

juli 2017 

Avvik 

UM Sentraladm. 7 733 000 5 663 000 5 868 000 -205 000 

Formidlingsavdeling 4 927 000 3 402 000 3 381 000 21 000 

Avd. for kulturhistorie 22 220 000 15 681 000 15 648 000 33 000 

Avd. for naturhistorie 29 328 000 21 315 000 21 093 000 222 000 

SUM 64 208 000 46 061 000 45 990 000 71 000 

 
 
 

Fig. 1: Lønskostnader pr måned: 2016 og 2017. 
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Fig. 2: Årsverk pr månad etter økonomiområde og ansettelsesformål 

  
Figur 1 sammenligner lønnskostnader pr 30. september 2017 med tilsvarende periode 2016 og viser en 

økning av lønnskostnader i 2017. Forklaring er lønn for alle fast ansatte ved Fornminneseksjonen som 

nå er budsjettert i grunnbevilgningen. Dette ser vi igjen i Figur 2 Årsverk pr område der ansatte på GB 

viser økning og ansatte på BOA viser nedgang. Lønnsmessig er ansatte ved Fornminneseksjonen 

flyttet fra BOA til GB. 

 
Tabell 4: Kostnadsregnskap pr 30.september 2017 per kostnadssted GB, inkludert lønn, øremerkede midler og 

avskrivingskostnader på utstyr. 

Avdeling Årsbudsjett 

2017 

Budsjett per 

30.september 

Rekneskap per  

30. september 

Avvik per 30. 

september 

3400 Universitetsmuseet felles 474 000 736 000 392 000 344 000 

3410 Direktørens stab 66 977 000 50 906 000 45 083 000 5 803 000 

3420 Formidlingsavdelinga 7 583 000 5 353 000 5 019 000 334 000 

3430 Avd for Kulturhistorie 57 541 000 42 043 000 38 795 000 3 248 000 

3440 Avd for Naturhistorie 47 891 000 34 498 000 33 524 000 974 000 

SUM 480 466 000 133 536 000 122 813 000 10 703 000 

 
Tabell 4 viser et avvik på hele kr 10,7 mill. Denne tabellen inkluderer avskrivinger – motpart 81 som 
på kostnadssiden utgjør kr 3 mill. Her fremkommer totalkostnader per avdeling innenfor 
grunnbevilgningen (GB) og hvordan avviket pr tredje kvartal fordeler seg mellom avdelingene. 
Til bruk i budsjettoppfølging  sier tabell 4 lite i seg selv om vi ikke ser tallene i sammenheng med 
tabell 3 og 5. Driftsbudsjett for avdelingene og andre tildelinger fratrukket avskrivinger og lønn vises i 
tabell 5. Avvik vedrørende fast lønn fremkommer i tabell 3. 
 

Tabell 5: Netto driftsbudsjett og –regnskap GB (ikke fast lønn) prosjekt 000000 per 30.september, ekskl. avskrivinger   

Avdeling Årsbudsjett 

2017 

Budsjett per 30. 

september 

Rekneskap per  

30. september 

Avvik per 30. 

september 

Avd. for kulturhistorie 2 745 000 1 979 000 2 543 931 -564 931 

Avd. for naturhistorie 3 936 000 2 727 000 2 007 892 719 108 

Formidlingsavd. 2 539 000 1 861 000 1 615 536 245 464 

UM SentraladmFelles: 3 817 000 3 108 000 1 735 571 1 372 429 

-Husleige/Energi 43 401 000 32 535 000 32 550 300 -15 300 

-Magasin drift  400 000 273 000 556 445 -283 445 

-HS 10 drift 400 000 273 000 98 375 1 625 

-Museumsbutikk 0 0 125 596 125 596 

 

Fast lønn er utelatt i tabell 5 (fremgår av tabell 3) da avdelingene ikke har ansvar for denne posten. Det 

er sentaladministrasjonen ved UM som følger opp stillingsbudsjett. Avdelingene har kunnet bruke 

egne driftsmidler og inntekter til lønn i engasjementstillinger. Disse lønsskostnadene er hensyntatt i 

tabell 5. 

 

 

Avdeling for kulturhistorie: 

Har brukt kr 564 931 mer enn budsjettert pr september. I hovedsak periodiseringsavvik. 
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Avdeling for naturhistorie: 

Har brukt kr 719 108 mindre enn budsjettert. Mener midlene blir brukt innen utgangen av året. 

 

Formidlingsavdelingen: 

Har brukt kr 245 464 mindre enn budsjettert pr september. Mener midlene blir brukt innen utgangen 

av året.  

 

UM Sentraladm.: 

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

Sentraladministrasjonen/Direktørens stab. Pr september er det et positivt resultat ved direktørens stab.  

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

beløp i år (Årsbudsjett 800 000 brukt pr september kr 813 432). Denne overskridelsen må ses i 

samanheng med sikkerhetstiltak og kan dekkes inn via underforbruk direktørens stab. 

 
Prosjekt 700000-790000 GB Øremerkede midler: 
 
Tabell 6: Øremerkede midler 

Prosjekt Årsbudsjett Budsjett per 30.09 Regnskap per 30.09 Avvik per 30.09.2017 

Stipendiat 7 094 000 8 026 000 4 584 148 441 852 

MUSIT 5 186 000 4 925 000 4 745 000 179 103 

Botansik hage ny 663 000 567 700 450 050 116 950 

MP3 Nye Utstillinger 11 947 000 8 619 000 3 757 787 4 861 213 

 

Stipendiat:  Periodiseringsavvik kr 441 852 – 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: Positivt avvik kr 179 103. 
Botanisk hage utviding Milde: Mindre avvik, positivt kr 116 950, vil bli benyttet i 2017. 
MP3 Nye Utstillinger: Hovedandelen av avviket øremerkede midler, kr 4,9 mill gjelder MP3 Nye 
utstillinger som har mottatt bevilgning for 2017. Aktiviteten er foreløpig på planleggingsstadiet – 
større innkjøp vil først bli foretatt i 2018 og 2019 – midlene følger prosjektperioden. 

 

 

 

BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) 

 
Tabell 7: BOA Prognose pr september 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 

  
Tall i tabell 7 tilsvarer tall som fakultetene blir bedt om å rapportere til UM sentralt. Tabell 8 viser 

BOA-aktiviteten fordelt på type oppdragsgiver og på type kostnad. Det fremgår at BOA-aktiviteten pr 

september er omtrent som budsjettert for perioden. Avvik på kr 359 000. (Budsjettert med 28 303 000 

og regnskapsført kr 27 944 000). Resultatet tilseier at vi ikke melder inn forventning om endret 

totalaktivitet for året. Det er ikke vesentlige endringer i prosjektportefølgen i forhold til budsjettert. 
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Tabell 6: BOA fordelt på type bidragsyter og kostnadstype pr 31. juli 2017 
Universitetsmuseet i 

Bergen (tal i 1000) 

Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per 

BOA 2017 30. september 30. september 30. september 

Oppdragsinntekt 0 0 61 -61 

NFR-inntekt 2 300 1 672 1 476 196 

EU-inntekt 1 200 840 434 406 

Annan bidragsinntekt 34 800 25 791 25 973 -182 

Inntekter 38 300 28 303 27 944 359 

Løn 13 464 9 927 10 000 -73 

Andre driftskostnader 12 666 9 709 9 031 678 

Interne transaksjonar 12 170 8 667 8 914 -247 
Kostnader 38 300 28 303 27 944 359 

Resultat 0 0 0 0 

 

 
Oppdragsinntekt: 
Som forventet lite aktivitet i 2017. 
 
NFR: 
Aktiviteten er litt lavere enn budsjettert kr 196 000. 
 
EU: 
Aktiviteten er lavere enn budsjettert kr 406 000. 
 
Annen bidragsaktivitet: 
Regnskap viser noe høyere aktivitet enn budsjettert. Det meldes ikke om flere prosjekt igangsatt enn 
medregnet.  Fornminneseksjonen melder imidlertid om tidligere aktivitet enn budsjettert pr september.  
 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret tar det fremlagte regnskapet per 30.september 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. 

 


