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Budsjettfordeling – endring prinsipp fastlønnsmidler fra 2019  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

• Fakultetsstyresak 46/17, Budsjettfordelingsmodell 2018 

• Fakultetsstyresak 56/17, Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2018 

 

Saken gjelder: 

• Endring av prinsipp for disponering av instituttenes budsjett til fastlønn 

 

Forslag til endring av prinsipp for fastlønnsmidler fra 2019 
Ved etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design 1.1.2017 ble det etablert et prinsipp 
om at budsjettmidler til fastlønn ikke skulle disponeres ved instituttene, men på fakultetsnivå. 
Dette prinsippet ble videreført når fakultetet 2. november 2017 reviderte prinsippene fram 
mot 2018-budsjett. Nedenfor er et utdrag, og vedlegg 1 viser hele avsnittet om fastlønn fra 
fakultetsstyresak 46/17 om Budsjettfordelingsmodell for Fakultet for kunst, musikk og design:   
 

«Fakultetene ved UiB bruker en av to modeller for budsjettering og oppfølging av 
fastlønn. Den ene er lik den KHiB har brukt og innebærer at fastlønn disponeres på 
instituttnivå, den andre er lik den GA har brukt ved Det humanistiske fakultet (HF) og 
innebærer at fastlønn disponeres på fakultetsnivå som et fellesbudsjett.  Det legges 
opp til at KMD også for 2018 bruker modellen fra HF for grunnbevilgningen.... Modellen 
innebærer at fastlønn og sosiale kostnader disponeres av fakultetet.» 

 
 
KMD har nå snart 2 års erfaring med et prinsipp der fastlønnsmidler ikke er del av 
instituttenes ansvar, dvs. der fastlønnsmidler «disponeres» på fakultetsnivå og variable 
lønnsmidler på instituttnivå. Prinsippet har vist seg å være komplisert og vanskelig å 
rendyrke i praksis, samtidig som det er tvilsomt om prinsippet bidrar til hensikten; å sikre 
langsiktig disponering av faste lønnskostnader og fleksibilitet for det samlede 
fakultetsbudsjettet.  
 
Det anbefales at fakultetet endrer hovedmodell for instituttenes fastlønnsmidler til at fastlønn 
fra 1.1.2019 disponeres på instituttnivå, men med begrensninger i disponering av ledige 
stillinger.   
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Argumenter for å endre hovedmodell: 
 
1. Fastlønn ut på instituttene vil gi instituttleder et helhetlig ansvar for økonomistyringen av 

instituttets rammer, og en helhetlig rapportering av økonomien ved instituttene:  
 
Fastlønnsbudsjett innenfor dagens modell føres på instituttenes stedkoder slik at en ser hvor 
fastlønn brukes. Det er rapportuttrekk av ulike konti som skiller mellom kostnader som følges 
opp på fakultetsnivå og kostnader som følges opp på instituttnivå. Ved å flytte 
oppfølgingsansvaret av fastlønn til instituttnivået, vil instituttledere få mer helhetlig oversikt 
over økonomien ved instituttet. Instituttleder vil også, til tross for begrensninger i fullmakt til å 
disponere ledige stillinger, få et mer samlet ansvar for økonomien ved instituttet. Et helhetlig 
budsjettansvar – også for fastlønn - vil være mer i tråd med instituttenes ansvar for eget 
personell. Det er samtidig krevende for fakultetsledelsen å ha god oversikt med 
fastlønnsbudsjettene ved hvert av instituttene og samlet.  
 
2. Skillet mellom oppfølging på fakultetsnivå og institutt gir tidvis feil kostnadsbelastning, 

samtidig som skillet er krevende å ha kontroll med og holde ajour: 
 
Uansett modell belastes alle lønnskostnader på stedkoden til instituttet som bærer 
kostnaden, uavhengig av om det er fastlønn eller variabel lønn. Med dagens prinsipp for 
fastlønn er det valg av artskonto som styrer en kostnad innenfor eller utenfor instituttets 
ansvar. Til tross for at vi har utformet en veiledning (se vedlegg 2) er det flere feilkilder: 

• Dersom man velger «feil» artskonto vil kostnadene kunne havne i feil budsjettramme 
(innenfor eller utenfor instituttets driftsramme).  

• Valg av «rett» artskonto kan også gi feil kostnadsbelastning, f.eks. om det engasjeres en 
gjestelærer for ledige fastlønnsmidler (vikarmidler). I så fall vil rett bruk av konto medføre 
kostnad innenfor instituttets ramme, mens det er ledige fastlønnsmidler som benyttes.  

• Sosiale kostnader som feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd vil alltid havne 
som belastning på fakultetsnivået (fastlønn). Det betyr at om dette skal bli riktig så må mer-
/mindrebruk av engasjementer og gjestelærere i forhold til budsjett, også korrigeres for mer-
/mindreforbruk av sosiale kostnader i instituttenes budsjetter.  

 
For at dette skal være riktig til enhver tid, må attestanter og ledere med 
budsjettdisponeringsmyndighet (BDM’er) ha god oversikt over hvilke konti som havner på 
fastlønn og instituttlønn, og controllere må justere budsjettene mellom fakultet/institutt i 
forhold til hvordan ledige lønnsmidler brukes. Dette er krevende.  
Det har også vært tilfeller der instituttene ønsker å bruke av instituttmidler til etablering av 
fastlønnsmidler. Det betyr også justering av budsjettrammer mellom fakultet og institutt.  
 
Det er krevende både for attestanter, BDM’er og økonomer å holde styr på riktig kontobruk 
og dermed riktig belastning av inntekter og kostnader. Det er også ekstra krevende for alle 
som skal følge opp økonomien å gjøre riktige rapportuttrekk i Tableau.  
 
 
3. Fakultetsledelsens behov for fleksibilitet for samlede fakultetsbudsjettet/ fastlønnsmidler 

kan fint ivaretas i endret modell for fastlønn. 
 
Fakultetsledelsens behov for disponere/omdisponere ledige stillinger som oppstår kan 
ivaretas like godt i en modell der fastlønn legges ut til instituttene. Ved tydelig instruks om at 
ledighet i stillinger først kan disponeres i samråd og med fakultetsledelsens godkjenning, vil 
instituttlederne ikke ha videre fullmakter enn de har i dag. Snarere tvert om vil en modell der 
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instituttet forventes å følge opp samlede budsjettmidler, gi mer tydelighet for både 
instituttledelse og fakultetsledelse om fullmakter og hvilke rammer som disponeres.   
Det anbefales at KMD fra 1.1.2019 endrer prinsipp slik at fastlønnsmidler følger 
instituttnivået, med de samme begrensninger som i dag i forhold til fullmakt til å disponere 
ledige stillinger.  
 
 

Fakultetsdirektørens merknader 
Fastlønn er fakultetets desidert største kostnadspost, og det er viktig å sikre langsiktighet i 
disponering av faste kostnader, og samtidig sikre god fleksibilitet for det samlede 
fakultetsbudsjettet. Den økonomiske stillingsplanen som er forelagt styret i dag viser også 
viktigheten av å synliggjøre et langsiktige handlingsrom for stillingsressursene. Selv om 
instituttene nå får ansvar for fastlønnsbudsjettene, vil fakultetets behov for fleksibilitet sikres 
gjennom klare begrensninger i instituttenes disponering av ledige stillingsressurser. Fastlønn 
ut på instituttene vil også gi instituttet et mer helhetlig økonomiansvar og bedre oppfølging av 
lønnsmidlene ved instituttet. Et annet vesentlig argument for endringen er å ta ned kilder til 
feil og uklarhet knyttet til dagens deling av ansvar mellom instituttnivå og fakultetsnivå. 
Saken har vært drøftet med instituttlederne.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret endrer hovedmodell for instituttenes fastlønnsmidler slik at fastlønn fra 

1.1.2019 disponeres på instituttnivå. Disponering av ledige stillinger skal foretas i samråd 
med og godkjennes av fakultetsledelsen. 

 
 
Vedlegg 1: Avsnitt om fastlønn i fakultetsstyresak 46/17 «Prinsipper for budsjettfordeling». 
Vedlegg 2: Hvor havner lønnskostnader i regnskapet? 
 
 
 
 
30.08.2018 
 
 
 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør  Øivind Skaar 
  seniorrådgiver 
   



  

 
 
 
   

4 
 

Vedlegg 1: Utdrag fra fakultetsstyresak 46/17: 
 

Fastlønn  
Fastlønn er den største kostnadsposten ved fakultetet og var budsjettert med 86 mill. 
kroner i 2017. Fakultetene ved UiB bruker en av to modeller for budsjettering og 
oppfølging av fastlønn. Den ene er lik den KHiB har brukt og innebærer at fastlønn 
disponeres på instituttnivå, den andre er lik den GA har brukt ved Det humanistiske 
fakultet (HF) og innebærer at fastlønn disponeres på fakultetsnivå som et fellesbudsjett.  
Det legges opp til at KMD også for 2018 bruker modellen fra HF for grunnbevilgningen. 
Den brukes også ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Modellen innebærer at 
fastlønn og sosiale kostnader disponeres av fakultetet. Modellen legger til rette for 
langsiktighet for disponering av faste kostnader og samtidig god fleksibilitet for det 
samlede fakultetsbudsjettet.  Fastlønnsbudsjett kan også innenfor denne modellen føres 
på instituttenes stedkoder slik at en ser hvor fastlønn brukes. Egne rapportvalg holder 
fastlønn utenfor rapporter for ordinær instituttrapportering. Ledige fastlønnsmidler 
(vikarmidler) anbefales også holdt på KMD felles og forvaltes av fakultetsledelsen i 
samråd med instituttleder. Beslutning om bruk av ledige lønnsmidler avgjør eventuell 
fordeling mellom instituttet eller KMD felles.   
  
Fastlønnsbudsjettet blir utarbeidet med utgangspunkt fakultetets lønnsforpliktelser i 
henhold til vedtatte bemanningsplaner og fakultetets fremtidige økonomisk stillingsplan.  
  
For bidrags- og oppdragsaktivitet legges det opp til å følge den andre modellen, dvs. at 
fastlønn på prosjektene følges opp av instituttet som er prosjekteier. Det samme vil gjelde 
øremerkede midler grunnbevilgning.  
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Vedlegg 2: 
 

 

 

HVOR HAVNER LØNNSKOSTNADENE I REGNSKAPET? 

Lønn artskonti som havner på fakultetets ansvar (fastlønnsbudsjett): 

 

 

Lønn artskonti som havner på instituttets ansvar (variabel lønnsbudsjett): 
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