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Økonomirapport etter oktober 2012

Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet som sak
49a og 49b i september. Denne saken oppsummerer situasjonen etter oktober og tar opp
overføringene til 2013 spesielt.

Hovedtallene ved utgangen av oktober 2012
Arets budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet er 2 587 mill. kroner. I tillegg til inntekter
fra KD, består grunnbevilgningen (GB) av instituttinntekter (som inntekter fra salg og utleie av
lokaler). Disse inntektene forventes å bli 96 mill. kroner i 2012, 21 mill, kroner er inntekter fra
utleie av lokaler og 19 mill. kroner er gevinst fra salg av bygg. Avskrivningsinntekter ventes å
være 123 mill. kroner. Etter nyttår har KD tildelt 9,1 mill. kroner til Holbergprisen og 0,9 mill.
kroner til insentivordningen for kvinner i MNT-fag. I tillegg er det kommet tildelinger fra KD på
3,48 mill. kroner, samt tildelinger fra andre departementer med 1,51 mill. kroner. Per oktober
er GB 2 821 mill. kroner.

Budsjettmålet for inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i 2012 er 765
mill. kroner. Av dette er 372 mill. kroner forventede inntekter fra Norges forskningsråd (NFR),
53 mill. kroner forventes fra EU og 327 mill. kroner fra andre kilder. Det er budsjettert med 13
mill. kroner for oppdrag.

Universitetets samlede ramme består av inntekter i 2012 og overføringer fra 2011. Det ble
overført 367 mill. kroner fra 2011, 311 mill. kroner innenfor GB og 57 mill. kroner innenfor
NFR-prosjekter. Samlet ramme for 2012 er derfor 3 953 mill. kroner, 3 832 mill. kroner er
planlagt brukt i 2012, mens 122 mill, kroner er planlagt overført til 2013.

Tabell 1 viser årsbudsjettet for 2012 og budsjett og regnskap etter oktober (GB og BOA), og .
tabell 2 utviklingen siste år. Inntektene er 1,6 % over budsjett, kostnadene 0,4 % under
budsjett. Driftsresultatet etter oktober er -145 mill. kroner, mens budsjettert -200 mill. kroner.

Tabell 1 Hovedtall U1E3totalt er oktober 2012
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Inntekter 3 586 2 754 2 798 1,6 %
Kostnader 3 832 2 954 2 943 0,4 %
Driftsresultat




-245




-200




-145 27,7 %

Tabell 2 Inntekts- og kostnadsutvikling 2009-2012
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2 186 -8,9 %
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589




612 4,0 %
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Lønn




1 621




1 668




1 706




1 807 5,9 %
Drift




945




1 013




1 026




1 136 10,7 %
Sum




2 566




2 681




2 732




2 943 7,7 %



Inntektene etter oktober i år var 6,4 % lavere enn samme tid i fjor. GB- inntektene er 8,9 %
lavere enn etter oktober i fjor, mens BOA- inntektene er 4,0 % høyere. Lavere GB-inntekter
skyldes i hovedsak at bevilgningen til utstyr i odontologibygningen ble inntektsført i 2011 og
at investeringsnivået i 2012 gjør at større inntekter settes av for fremtidige avskrivninger. De
samlede kostnadene er 7,7 % høyere etter oktober i år enn i fjor. Økningen er lavere for
lønnskostnader, enn for andre kostnader. Arbeidsgivers kostnad til pensjon økte fra 11,2 % i
2011 til 12,1 % i 2012, det økte lønnsutgiftene.
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Figur 1 Kostnader. pr. mnd. UiB totalt 2010-2012 Figur 2 Lønnskostn. pr. mnd. U113totalt 2010-2012

Figur 1 viser kostnadene per måned de tre siste årene. Kostnadene i oktober i år er noe
lavere enn kostnadsnivået i samme måned i fjor. De relativt høye kostnadene i september er
knyttet utstyrsinvesteringer som ikke er aktivert. Figur 2 viser lønnskostnadene per måned.
Lønnskostnadene er høyere i år, det er flere årsverk og noe høyere pensjonskostnader.

Utvikling i antallet årsverk
Tabell 3 viser utviklingen i årsverk i perioden 2009-2012, samlet og fordelt mellom GB og
BOA som finansieringskilde. Fra 2009 til 2010 var det en nedgang i antall årsverk finansiert
av GB, men fra 2010 til 2012 har antallet økt. Fra 2011 2012 var økningen 101 årsverk. En
stor del gjelder rekrutteringsstillinger (se figur 3), og flere fakultet har ansatt postdoktorer. Av
2952 årsverk finansiert av GB i oktober 2012, var 2061 faste, mot 2020 i 2011. Antallet
årsverk finansiert av BOA er redusert fra 2010. I 2012 var 519 årsverk finansiert av BOA, 62
færre enn i oktober 2010, men som i 2011.

Tabell 3 Utvikling i antall årsverk 2009-2012 (Kilde: DBH)
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GB 2 830 2 783 2 850 2 952 3,6 %
BOA




542




581




520




519 -0,2 %
Sum 3 371 3 364 3 370 3 471 0,2 %
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Figur 3 Stipendiat- og postdoktorårsverk 2009-2012
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Figur 3 viser stipendiat- og postdoktorstillinger finansiert av GB og BOA fra oktober 2009 til
2012 (kilde DBH). I oktober 2012 var 464 stipendiater og 105 postdoktorer finansiert av GB.
Antallet stipendiater og antallet postdoktorer er økt fra oktober 2011 til oktober 2012 med 21
og 32, og måltallene på 445 stipendiater og 74 postdoktorer er nådd. Antallet stipendiater og
postdoktorer innenfor BOA er lavere enn på samme tid i 2011. I det følgende vises noen
trekk ved forholdet mellom årsverk i faglige og administrative stillinger, med data fra DBH.

Tabell 4 Samlet antall årsverk 2009-2012 (Kilde: DBH)
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Undervisnings, forsknings- og form.stillinger 2 022 2 047 2 015 1 999 2 064
AdministratiNie stillinger




721




730




756




780




800
Støttestillinger UFF




448




458




460




457




484
Drifts- og vedlikeholdsstillinger




86




92




87




87




82
Andre stillinger




51




46




47




46




41
Sum 3 327 3 371 3 365 3 370 3 471

Fra 2011 til 2012 har det samlede antallet årsverk økt, og antalelt årsverk for undervisnings-
forsknings- og formidlingstllinger er nå 2064.
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Figur 4 Antall årsverk i ulike stillingskategorier 2008-2012

Grunnbevilgningen (GB)
Driftsresultatet etter oktober er -86 mill. kroner (jf. tabell 5), det var budsjettert med -130 mill.

kroner i resultat. Overføringene etter oktober er 225 mill. kroner, 24,4 % mer enn budsjettert.

Tabell 5 Hovedtall grunnbevilgningen pr. oktober 2012
: , , -
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Inntekter 2 821 2 161 2 186 1,1 %

Lønn 1 907 1 536 1 536 0,1 %
Andre driftskostnader 1 402




951




930 2,2 %
Interne transaksjoner




-271




-196




-194 -1,1 %
Kostnader 3 039 2 291 2 271 0,9 %

Driftsresultat




-218




-130




-86 34,1 %

Overført fra i fior




311




311




311 0,0 %
Overført videre




93




181




225 -24,4 %
Sum




o




0




0




Etter oktober er inntektene i GB 1,1% (25 mill.) høyere enn budsjettert. En stor del av
inntektsavviket er knyttet til avskrivningsinntekter. Kostnadene er 0,9 % lavere enn
budsjettert. Lønnskostnadene er som budsjettert og interne transaksjoner er også om lag
som budsjettert. Driftskostnadene er noe under budsjett.
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Figur 5 viser utviklingen i overføringer de siste årene. Overføringene økte fra 79 mill. kroner
til 311 mill. i 2011, i hovedsak med midler til utstyr i det nye odontologibygget. Driftsresultatet
etter oktober er -86 mill, kroner og overføringen 225 mill. kroner. Overføringen er 44 mill.
kroner høyere enn budsjettert etter oktober, den har gått ned fra august og utviklingen er
som budsjettert. Budsjettert overføring til 2013 er 93 mill. kroner. Av overføringene etter
oktober gjelder 182 mill, kroner fakultetene.
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Figur 5 Utvikling i overførte midler GB 2010-2012

Fakultets- og avdelingsregnskapene for GB
Tabell 6 viser kostnadstall for fakultetene etter oktober. Fakultetene, med unntak av SV,
JUS, og Universitetsbiblioteket har noe lavere kostnader enn budsjettert. HF har størst
avvik. Sentraladministrasjonen, med IT og EIA, har samlet et lavere forbruk enn budsjettert.

Tabell 6 Kostnader. pr. fakultet GB per oktober 2012
- - . -
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HF




372




301




273 9,6 %

MN




566




438




421 3,9 %

MOF




537




450




429 4,6 %

SV




252




197




197 0,0 %

JUS




106




86




86 -0,7 %

PS




201




153




146 4,8 %

FFS




35




12




1 92,0 %

UB




121




106




109 -2,8 %

UM




106




82




75 8,3 %

Sum fakultetene 2 298 1 825 1 737 4,8 %

Sentraladm. inkl. IT og EIA




826




533




515 3,5 %

Andre og periodiseringer




-85




-67




19 -128,5 %

Sum UiB felles




741




466




534 -14,6 %

Sum UiB 3 039 2 291 2 271 0,9 %

Overføring av midler fra 2012 til 2013
Fakultetene overførte 90 mill. kroner fra 2011. I budsjettene for 2012 ble det forutsatt at
fakultetenes overføringer bygges ned til 46 mill. kroner i løpet av året.

Basert på fakultetenes prognoser etter oktober, forventes fakultetenes samlede overføringer
fra 2012 til 2013 å bli om lag 115 mill. kroner. Omfanget av overføringer er tatt opp i både i
universitetsstyret, sist i sak 66/12 og i dialoger med fakultetene. I tildelingsbrevene for 2012
ble fakultetene pålagt å innhente godkjenning fra universitetsledelsen før bruk av overførte
midler av noe størrelse. Tabell 7 gir en oversikt over estimerte overføringer etter oktober.

400

380

360

340

320

300

280

260

240

, 220
at
c 200

,

•

180

160

140
120
100
80
60
40
20
0

.1~

4



Tabell 7 Overført fra 2011, overføring etter oktober og prognose per oktober
, i

II1 - ,, 1

- ,, • i •

i * - i ‘. i 1

HF 16 32 23
MN 19 20 13
MOF 11 41 15
SV 3 11 2
JUS 9 6 7
PS 16 27 25
FFS 14 34 22
UB -2 0 -2
UM 4 11 11
Sum fakultetene 90 182 115
UiB felles 221 43 38
Sum UiB 311 225 153

Det humanistiske fakultet (HF) hadde med en overføring på 15,7 mill, kroner inn i 2012 og
forventet etter andre tertial å bygge ned overføringen til 2013 til 11 mill. kroner, men etter
oktober forventer fakultetet å overføre 23 mill. kroner til 2013. Fakultet foreslår at en del av
overføringen knyttes til vedlikehold av fakultetets bygninger.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) hadde med 19,1 mill. kroner i overføring
fra 2011. Fakultetet planla først å bygge ned hele overføringen i 2012, men forventer etter
oktober en overføring på 13 mill. kroner. Situasjonen knyttes til forsinkelse i BOA-prosjekter
som utsetter utbetalinger av egenandeler og tilleggsfinansiering til ERC-prosjekter og SFF.

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MO) overførte 10,6 mill, kroner fra 2011 til 2012 og
forventer omtrent å være i balanse ved utgangen av 2012. I 2011 overførte fakultetet 20 mill
kroner til Helse Bergen til det nye barne- og ungdomssenteret som er under bygging.
Fakultetet har betalt inn midler for å kunne oppnå lavere husleie når bygget er ferdig. Beløpet
sto i balansen ved inngangen til 2012, men regnskapsføres nå. Dette forklarer endringen i
overføringssituasjonen ved fakultetet fra annet tertial.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) forventer å bygge ned overføringen på 3,3 mill.
kroner fra 2011 til 2 mill, kroner i overføring til 2013, i tråd med prognosen for 2. tertial.

Det juridiske fakultet (JUS) forventer å overføre 6,5 mill. kroner til 2013. Fakultetet overførte
9,4 mill. kroner fra 2011. I sak 66/12 ble det vedtatt å styrke fakultetets ramme med 2 mill.
kroner for å styrke kvaliteten i utdanning og forskningsbasert utdanning ved fakultetet.
Fakultetets overføringer fra 2012 er planlagt å skulle finansiere tilsetting i flere faste stillinger.

Det psykologiske fakultet (PS) hadde en overføring på 16,4 mill. kroner fra 2011 til 2012 og
forventer å overføre 25 mill, kroner til 2013. Fakultetet har i flere omganger vært i dialog med
universitetsledelsen om bruk av overføringene. En del av overføringen fra 2011 skal brukes
til back files-løsninger ved UB, og det er nå enighet om omfanget av dette. Fakultetet vil ogås
investere i studentarbeidsplasser. Fakultetet samarbeider med Eiendomsavdelingen og
fakultetet vil overføre midler til investeringer innen kort tid.Til de to tiltakene er det budsjettert
om lag 10 mill. kroner. Fakultetet ønsker bruke av overføringen til arbeid med å øke antall
studieplasser på masternivå.

Universitetsbiblioteket (UB) hadde en negativ overføring fra 2011 til 2012 på 1,8 mill. kroner.
Etter andre tertial forventet ikke UB å redusere den negative overføringen i inneværende år.
Inntekten fra UNI Research AS er ikke regnskapsført og situasjonen kan bli endret i 2012.

Universitetsmuseet (UM) overførte 3,8 mill, kroner til 2012. Prognosen for overføring til 2013

er etter oktober 10,5 mill, kroner, om lag 9 mill. kroner gjelder øremerkede prosjekter. I løpet
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av 2012 har museet fått overført midler til innflytting i Hansahallene og oppgradering av
magsinarealet. Flyttingen er forsinket og investeringsmidlene vil bli brukt opp i 2013.

Felles forskningssentre FFS
Estimert overføring ved 2013 ved Senter for klimadynamikk er 15 mill. kroner. Aktiviteten ved
senteret er godt i gang, men det var litt forsinkelser i starten. Derfor er det budsjettert med en
overføring til 2013 på ca. 9,3 mill. kroner. Overføringen skal benyttes til framtidig aktivitet ved
senteret. Resterende overføring på 7 mill, kroner gjelder SARS-senteret.

Sentrale avsetninger
Universitets sentrale overføringer fra 2011 til 2012 var 220 mill. kroner, i hovedsak knyttet til
utstyrsmidler ved det nye odontologibygget. I løpet av 2012 er overføringene kraftig redusert
og etter oktober er prognosen 38 mill. kroner og er i hovedsak knyttet til byggeprosjekter.
Korrigert for øremerkede utstyrsmidler til bygg fra KD (53 mill. kroner), vil overføringene fra
universitetets sentrale avsetninger være negative.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Regnskapet etter oktober viser at aktiviteten innenfor BOA er 1,2 % høyere enn budsjettert.
Bare driftskostnadene er under budsjett per oktober. Inntektene fra NFR var 59 mill. kroner
lavere enn aktiviteten innenfor prosjektene og -4 mill, kroner overføres videre etter oktober.

Tabell 8 Hovedtall bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per oktober 2012
•

'

-

6 I • II

•

' • s e - I • I -

NFR-inntekt 372 274 268 -2,1 %

EU-inntekt 53 44 42 -4,4 %

Annen bidragsinntekt 327 263 288 9,3 %
Oppdragsinntekt 13 11 14 22,1 %

Inntekter 765 593 612 3,3 %
Lønn 316 257 271 -5,8 %
Andre driftskostnader 291 243 205 15,6 %
Interne transaksjoner 187 164 195 -19,0 %

Kostnader 793 663 671 -1,2 %
Driftsresultat -28 -70 -59 15,9 %
Overført fra i fior 57 57 55 -3,3 %

Overført videre 29 -14




-4

Resultat 0 0 0




Tabell 8 viser at BOA-inntektene etter oktober er 3,3 % høyere enn etter oktober i fjor. Bare
inntektene fra NFR er lavere enn ved samme tid i fjor (4,3 %).

EU-inntektene regnskapsføres etter aktiviteten i prosjektene og følger ikke innbetalingene fra
EU. Innbetalingene som ligger til grunn for beregning av RBO. Økt i aktivitet i prosjektene er
resultat av tidligere bevilgninger fra.

Tabell 9 Arsbudsjett og prognose per oktober BOA-inntekter
: • • • • •




NFR-inntekt 372 410

EU-inntekt 53 52

Annen bidragsinntekt 327 329

Oppdragsinntekt 13 17

Sum 765 809

Budsjettmålet for BOA-inntekter i 2012 er 765 mill. kroner, med 372 mill. kroner fra NFR, 53
mill. kroner fra EU, 327 mill. kroner fra andre bidragskilder og 13 mill. kroner i inntekter fra
oppdrag. Etter prognosen blir inntektene langt høyere enn det var budsjettert med. Et viktig
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forhold i denne sammenhengen er bevilgning til delfinansiering av ny tungregnemaskin ved
MN- fakultetet.

Figur 6 viser antall BOA-finansierte årsverk. Tallene er fra DBH. Antall årsverk er på samme
nivå i år som i 2011.
600

BOA

BOA-årsverk
gj.sn itt jan-des

2009 2010 2011 2012

Figur 6 Antall årsverk BOA 2009-2012 (Kilde: DBH)

Fakultets- og avdelingsregnskapene for BOA
De totale BOA-inntektene etter oktober var høyere enn budsjettert. Det er særlig HF, MN, og
UM som har høyere inntekter enn budsjettert. SV, PS og UB forventer å ende opp noe under
budsjettmålet for BOA-inntekter i år.

Tabell 10 Inntekter
=• .

•

r. fakultet BOA

I

er oktober 2012
. . - = . -

	

I • . . -

. . .
. . . -

.
• . -

HF 64 60 43 50 15,0 %

MN 342 325 259 263 1,5 %

MOF 248 230 173 173 -0,1 %

SV 50 52 37 37 -0,2 %

JUS 23 23 15 15 -1,1 %

PS 33 34 26 23 -9,9 %

FFS 0 0 0 0




UB 4 5 4 3 -24,8 %

UM 27 22 18 25 33,7 %

Sum fakultetene 792 751 577 590 2,1 %

UiB felles 17 14 15 22 45,3 %

Sum UiB 809 765 593 612 3,3 %

Universitetsdirektørens merknader
Universitetets økonomiske situasjon er om lag den samme som ved andre tertial. Ved
utgangen av oktober er overføringene høyere enn budsjettert. Prognosene viser at
overføringene til 2013 innenfor GB blir betydelig høyere enn budsjettmålet på 93 mill. kroner.
Utviklingen i overføringene innenfor GB har gått ned fra 285 mill. kroner etter andre tertial til
225 mill. kroner etter oktober.

Det meste av overføringene gjelder fakultetene. Etter oktober forventer fakultetene å
overføre om lag 115 mill, kroner til 2013. Fakultetenes overføring fra 2011 var 90 mill. kroner.
Det er problematisk at fakultetenes overføringer øker, og det er viktig å følge opp
fakultetenes disponering av overføringene tett. Penger som bevilges og handlingsrom som
gis, må brukes i tråd med hensikten og vedtakene i styret.
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I tildelingsbrevene for 2012 ble fakultetene pålagt å innhente godkjenning før bruk av
overførte midler av noe størrelse. Det foreslås nå å spesifisere dette, slik at fakultetene står
fritt til å diponere overførte midler inntil 2 % av fakultetets grunnbevilgning, mens disponering
av overføringer som overstiger dette krever godkjenning av styret eller universitetsledelsen
etter fullmakt fra styret. Det bør utarbeides retningslinjer for fakultetenes disponering av
overføringer, og det legges opp til at forslag til slike utarbeides i dialog med fakultetene før
styrebehandling.

DBH-tallene for 2012 er klare, og det er en klar økning i antallet årsverk og en tydelig økning
i undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstillinger, sammenlignet med DBH-tallene i 2011.
Tallet på rekrutteringsstillinger innenfor GB viser en klar økning fra 2011 og er over måltallet
fra KD. Antallet stipendiatstillinger er også over minimumstallet. Det er lagt ned et betydelig
arbeid for å kvalitetssikre data som meldes til DBH, for å sikre riktige tall. Samtidig er det
grunn til å fremheve at økt oppmerksomhet om situasjonen også kan gi inspirasjon til å
effektivisere tilsettingsprosesser —særlig for tilsetting i vitenskapelige stillinger.

BOA-aktiviten øker og er over aktiviteten ved samme tid i fjor. Det er svært positivt.

Universitetet har ambisiøse planer for rehabilitering og investering og planene settes i verk.
Som ventet er energikostnadene lavere enn budsjettert.

Flere fakulteter ønsker å bruke forventede overføringer til ulike prosjekter for rehabilitering og
investeringer. Dette vil flytte overføringer fra fakultetene til fellesskapet. Det vurderes som
hensiktsmessig å bruke noen overførte midler til nedbetaling av tidligere forskudderte midler
fra likviditetsrammen og til prioriterte investerings- eller rehabiliteringsprosjekter, når dette er
avklart i tråd med styrets vedtak.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten om den økonomiske situasjonen etter oktober
2012 til etterretning.

Fakultetene kan disponere overføringer på inntil 2 % av fakultetets
grunnbevilgning. Overføringer ut over dette kan fakultene bare disponere selv
etter godkjenning fra styret eller universitetsledelsen på fullmakt fra styret.

Universitetsledelsen utformer nærmere prinsipper for overføringer i dialog med
fakultetene før de legges frem for styret.

16.11.12 Anita Vigstad/Steinar Vestad/Kjell Bernstrøm
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