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Budsjettforslag for 2014

Bakgrunn
I tildelingsbrevet for 2012 ba Kunnskapsdepartementet institusjonene om å fremme forslag til
budsjettsatsinger for 2014 innen 1.11.2012. Forslaget skal inneholde omtale av tiltak som
foreslås utenfor eksisterende budsjettramme. Departementet bruker satsingsforslagene
utenfor rammen som del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet for 2014.

Universitetets prioriteringer
Universitetets strategi er førende for prioritering i budsjettforslaget for 2014. Det legges opp
til å foreslå prioriterte tiltak for 100 mill, kroner utenfor rammen for 2014.

Universitetet i Bergen har planmessig styrket fakultetene, gjennom økte rammer, videreføring
av resultatmidler fra departementet og planmessig satsing på infrastruktur for forskning og
utdanning, med satsing på utstyr, rehabilitering av bygninger og på studentarbeidsplasser.

Tre viktige satsinger har vært sentrale i budsjettinnspillene fra Universitetet i Bergen de siste
årene. Forslag om tildeling av flere stipendiat- og postdoktorstillinger, og å kunne velge
mellom kategoriene, står fast. Universitetet i Bergen er beredt til å styrke forskerutdanningen
og kvalifiseringstiltak på denne måten. Universitetet er fortsatt positiv til å ta i mot 150 nye
fullfinansierte studieplasser, blant annet til oppbygging av et studietilbud i kinesisk. De siste
årene har universitetet prioritert å styrke investeringene til infrastruktur og utstyr, og det er
argumentert for å få nødvendig handlingsrom for oppgradering av det vitenskapelige utstyret.
Universitetet i Bergen er rede til å bidra til kunnskapsoppbygging, forskning og utdanning av
høy kvalitet og forutsetter å få sin andel av nye studieplasser, stipendiater og postdoktorer.

I det videre er det de særlige forslagene for Universitetet i Bergen for 2014 som omtales.

I universitetets budsjett for 2013 prioriteres kvalitet i forskning og utdanning, og disse
prioriteringene foreslås fulgt opp av departementet i budsjettet for 2014. Det gjelder for det
første en betydelig satsing på MNT, forskning og utdanning, med styrket basisbevilgning og
satsing på utstyr. For det andre gjelder dette en styrking av utdanningstilbudet ved Det
juridiske fakultet, med økte rammer for å fremme forskningsbasert juridisk utdanning. Disse
prioriteringene utdypes i fortsettelsen. For det tredje foreslås en viktig startbevilgning for
rehabiliteringen av universitetets monumentalbygg.

MNT- satsing
Den viktigste forutsetningen for faglig framgang er satsing på grunnleggende forskning og
videreutvikling av disipliner over stor faglig bredde. Universitetet i Bergen satser planmessig
på å forsterke forskningsmiljø som har høy kvalitet, vist blant annet gjennom tildelinger fra
ERC og Norges forskningsråd. Innenfor universitetets MNT- fag er det gitt tildeling til fire
ERC Advanced Grants, og tre SFF- sentre er i virksomhet.

Universitetet i Bergen har satset på å støtte fremragende forskningsmiljø med egne midler
fra 2006. Det er gitt støtte til søknader med svært gode vurderinger, men uten bevilgninger
fra Forskningsrådets (FRIPRO). Dette var på mange måter utgangspunkt for fellesløftet, hvor
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universitetene og departementet gikk sammen om en satsing på 200 mill, til fellesløftet i
2012. Universitet støtter styrkingen av den frie og åpne konkurransearenaen i NFR og vil
positivt vurdere å bidra til et nytt fellesløft i 2014, etter modell av fellesløftet i 2012.

Regjeringen vektlegger styrking av MNT- fagene i forslaget til statsbudsjett for 2013.

Universitetet i Bergen har satset betydelig på sine MNT-fag, gjennom rammestyrkning,
tildeling av stipendiater og postdoktorer og med sterk oppmerksomhet om infrastruktur
gjennom bevilgninger til utstyr og opprustning av bygningsmassen. Det vises også til en
rekke tiltak for å styrke kvinneandelen innenfor fagene. Denne satsingen ønskes forsterket i
tråd med regjeringens forslag, gjennom tiltak utenfor rammen i budsjettet for 2014. Dette
gjelder tiltak for bedre infrastruktur, studentarbeidsplasser og styrket ramme.

Infrastruktur er viktig i konkurransen om rekruttering av studenter og ansatte. For å kunne
hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, samtidig som samfunnet tilføres etterspurt
kompetanse, kreves det oppdatert og framtidsrettet utstyr. I 2011 oppnådde universitetet 75
mill. kroner til avansert vitenskapelig utstyr fra NFR. Elixir.no som er utviklet ved Institutt for
informatikk, fikk 50 mill. kroner. Satsingen forsterkes av universitetets fellesbudsjett.

Konkurransearenaen i Forskningsrådet er viktig for satsingen på storskala infrastruktur som
har nasjonal betydning. Samtidig er det stort behov for finansiering av vitenskapelig utstyr
innenfor institusjonenes budsjettrammer. I 2012 ble ny tungregnemaskin kjøpt inn, som en
felles satsing for kvalitet i infrastruktur.

De siste årene er redusert søkning til realfagene vendt til økning, det er positivt og det er
svært viktig å sikre rekruttering MNT-fagene. Med kvalitet i utdanning som prioritet, har det å
sikre god undervisning, tjenlige undervisningslokaler og læringssentre høy prioritet. Det
prosjekteres for bibliotek og læringssenter i forbindelse med rehabilitering av realfagsbygget
(fra 1970-årene). Universitetet satser på gradvis å rehabilitere realfagsbygget, som sterkt
trenger fornying.

I de siste årenes statsbudsjetter er det gitt støtte til videreføringen av kompetansen i SFF-
Bjerknessenteret, gjennom bevilgninger til Senter for klimadynamikk. Universitetet starter i
2013 med rehabilitering av den andre av sidefløyene i Geofysen, Jahnebakken 5. Dette vil
sikre mulighet for samlokalisering og styrking av klimaforskningen. I samarbeid med CMR
videreføres planen for et teknologibygg, det vil styrke samarbeidet om teknologisk forskning
mellom universitetet og CMR og vil være et betydelig løft for MNT-innsats ved UiB.

Det anbefales å foreslå en styrking av budsjettrammen på 50 mill, kroner for 2014 til å følge
opp universitetets strategi og fortsette den langsiktige satsingen innenfor MNT med utstyr og
styrking av studentenes læringsmiljø.

Juridisk utdanning
Solide, disiplin studier og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig
kompetanse, er fundamentet for utdanningstilbudet ved universitet. I tråd med universitetets
strategi er satsing på kvalitet i utdanningen og styrking av forskningsbasert utdanning svært
viktig. I 2013 vil arbeidet med å styrke utdanningens kvalitet fortsette, innenfor universitetets
egen ramme.

I løpet av de siste årene er det gjort flere styrkinger av rammen for Det juridiske fakultet, ut
fra en erkjennelse av at fakultetets basis er relativt lav. For eksempel ble fakultetets basis
styrket da universitetet sist ble gitt en basisøkning, i 2009. Det ble vektlagt å øke basis, uten
å øke antallet studieplasser. Senere er det gitt bevilgning til studieplasser.
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Det juridiske fakultet har fortsatt svært lav basisfinansiering, med stor andel av inntektene
som resultatinntekter for utdanning. Det er derfor behov for å styrke den forskningsbaserte
utdanningen og ivareta grunnforskningen ved fakultetet. Både ved Høyskolen i Lillehammer
og Universitetet i Agder er det opprettet bachelorprogram i rettsvitenskap. Universitetet i
Bergen samarbeider med disse institusjonene, og det forventes at flere studenter vil søke
seg til masterstudiet ved UiB fra disse studiene. Den forskningsbaserte utdanningen i
mastergraden bør i den forbindelse styrkes.

I budsjettforslaget for 2013 er det foreslått å prioritere å øke fakultetets ramme med 2 mill
kroner for å styrke den forskningsbaserte utdanningen ved fakultetet. Det vil være viktig,
særlig sett i lys av endringene i bachelorutdanning innenfor juridiske fag, å styrke rammene
ytterligere, med 10 mill kroner utenfor rammen i 2014.

Det anbefales å foreslå å styrke basisfinansieringen ved Det juridiske fakultet med 10 mill
kroner utenfor rammen i budsjettet for 2014.

Bygg —jf. kapittel 1580 Statsbygg
Utenfor budsjettrammen for 2014 fremmes forslag til startbevilgning for universitetets
monumentale museumsbygning.

Rehabiitering av universitetets monumentale museumsbygning har aller høyest prioritet.
Universitetet i Bergen fikk bevilget 30 millioner kroner til renovering, ombygging og
oppgradering i 2009. Arbeidet med å flytte magasinene fra den gamle og uegnede bygningen
til sikre, moderne og hensiktsmessige lokaler i Realfagsbygget er gjennomført. Et nytt stort
og moderne magasin i Hansahallene tas i bruk høsten 2012. UiB har prioritert betydelige
egne midler til dette.

Monumentalbygningen vil omdannes for moderne museums- og forskningsformidling og en
sentral møteplass for universitetet og samfunnet. En tidligere aula tilbakeføres og vil ha plass
for nesten 500 mennesker. Den vil bli svært viktig som arena for undervisning og større
samlinger for studenter. Etter at det tidligere studentsenteret ble revet, har ikke universitetet
auditorier som rommer flere enn 300 mennesker, det er en utfordring i en situasjon der økt
utdanningskapasitet vurderes. Den originale tårnsalen rehabiliteres for sammenkomster og
store anledninger. Bygget skal kunne brukes av byens og regionens nærings- kultur- og
samfunnsliv. Finansdepartementet har godkjent kostnadsrammen for første del av
rehabiliteringen av sørfløyen, som vil koste 306 mill. kroner. Det pågår forprosjekt for
rehabilitering av midtbygget og nordfløyen for utstillingsformål.

Det søkes om oppstartbevilgning på 40 mill kroner for 2014.

Følgende tiltak anbefales foreslått som tiltak utenfor rammen i budsjettet for 2014:

Styrking av basisbevilgningen ved JUS
Satsing på MNT- og vitenskapelig utstyr
Stipendiat- og postdoktor stillinger, samt studieplasser
SUM

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

10 mill. kroner
50 mill. kroner
40 mill. kroner

100 mill .kroner

Universitetsledelsen får fullmakt til å ferdigstille forslag til budsjettinnspill for 2014 med
innspill og prioriteringer som fremkommer i møtet.

15.10.2012 Kjell Bernstrøm/ Steinar Vestad
-
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