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Økonomirapport pr april 2018  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 

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

 

Saken gjelder: 

• Økonomirapport pr 30.04.2018 for Fakultet for kunst, musikk og design.  

 

KMDs økonomiske ramme for 2018 
UiB har for 2018 stilt 170,2 mill. kroner til rådighet for fakultetet på grunnbevilgningen (GB). 
Dette inkluderer nye tildelinger pr april; 1,8 MNOK i fusjonsmidler, 0,4 MNOK i spiremidler og 
0,8 MNOK for tilbakeført driftsteknikker. I tillegg er det etablert et budsjett på 5,0 mill. kroner 
for bidrags- og oppdragsmidler (BOA). Dette gir følgende bevilgningsinntekter på GB/BOA 
for 2018.  

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og 
design (tusen kr) Prosjekt Bud 2018 
Basis 000000 134 747 
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 17 709 
Resultatbasert uttelling lukket 
budsjettramme 000000 408 
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 11 931 
Delsum rammebudsjett   164 795 
Øremerkede midler annet 7xxxxx 3 523 
Instituttinntekter 000000 500 
Avskrivningsinntekter 000000 1 400 
Sum grunnbevilgning   170 218 
Bidragsmidler NFR 199995 300 
Bidragsmidler EU 639995 1 050 
Bidragsmidler andre 699995 3 650 
Sum bidrags- og oppdragsmidler   5 000 
Sum totalt inntektsbudsjett   175 218 

For detaljer og beregninger vises det til styresak 56/17.  

 

Dato: 31.05.2018 

            Arkivsaksnr:  
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45/18 c) 
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Styre:  
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Tabellen under viser KMDs samlede kostnadsbudsjett pr budsjettområde for tildeling 2018 
og overføringer fra 2017, iht. vedtak i fakultetsstyresak 56/17.  

Utover tildelt rammebudsjett for KMD, er fakultetet tilført stipendiatmidler og prosjektmidler 
fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). 

 

Nedenfor vises utvikling i årsverk og økonomisk status for fakultetets budsjettområder.  
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Årsverk 
Tabellen under viser utvikling i årsverk pr april måned i forhold til samme tid i fjor. Pr april 
2018 er det registrert 140 årsverk, mens det pr april i fjor var 134 årsverk. 

 

 

Økningen skyldes blant annet utvidelse av verksmesterstillingene med totalt 2 årsverk og 
tilbakeført ett årsverk driftsteknikker. I tillegg var det noen midlertidig ansatte i 2017 som i 
2018 har fått fast stilling, der stillingsprosenten i fast stilling er høyere enn i den midlertidige. 

 

Grunnbevilgning (GB) 
Totalt sett er KMDs kostnader på grunnbevilgning i bra balanse med periodisert budsjett pr 
april 2018.  

 

Grunnbevilgningen er inndelt i grunnbevilgning annuum (GA, rammetildeling) og øremerkede 
prosjekter (GP). Økonomisk status er kommentert for hhv. annuum og øremerkede 
prosjekter i kapitlene nedenfor.  
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Grunnbevilgning annuum (GA) 

 

Grunnbevilgning annuum fremstår pr april 2018 med et underforbruk på totalt kr 4,8 mill. kr, 
sammenlignet med periodisert budsjett hittil i år. 

Inntektene pr mars er kr 1,6 mill. kr høyere enn budsjett hittil. Det skyldes i hovedsak 
inntektsført salgssum på 2,5 MNOK for eiendommen Magnus Barfotsgate 23.   

Kostnadene pr april viser et underforbruk på 3,2 mill. kr. Avviket består av et merforbruk på 
4,0 mill. kr. på lønnskostnadene, som blir veid opp av et underforbruk på 6,7 mill. kr på andre 
driftskostnader, samt et underforbruk på 0,5 mill. kr på annet.   

Merforbruket på artsklasse 5 Lønn pr april fremkommer hovedsakelig på fakultetets 
fellesnivå (2,3 mill. kr). Men det er også overforbruk på alle institutter.  

Overforbruk på fellesnivået fremkommer både på fast ansatte, midlertidig ansatte og annen 
oppgavepliktig godtgjørelse. Avviket på fastlønn skyldes dels lønnsopprykk for faglig ledelse, 
som ikke var beregnet inn i budsjettet, og dels skyldes det tilbakeført driftsteknikker. Pr. april 
har fakultetet mottatt bevilgning for denne stillingen (skal fordeles lønn og drift), men 
budsjettmessig er midlene lagt på drift. Avviket på variabellønn skyldes flere forhold; 
engasjementer for å utvikle rutiner og prosedyrer på fakultetet, noen lønnskostnader skal 
belastes strategiske midler, og i tillegg er det kostnader for ringevikarer og studentassistenter 
på verkstedene. 

På instituttene skyldes overforbruket hovedsakelig en forenklet budsjettering der budsjett er 
lagt på andre driftskostnader, mens kostnaden er ført på lønn.  

6-7 Andre driftskostnader viser samlet sett et stort underforbruk i forhold til budsjett hittil i år. 
Hovedårsaken til den store økningen i underforbruk fra siste månedsrapportering er at 
fakultetets ufordelte reserver på 3,0 MNOK i sin helhet er lagt på april måned. KMD vil 
justere periodiseringen av reservene ved neste budsjettrevisjon. En annen forklaring er at 
regnskapet på strategiske midler er vesentlig lavere enn budsjett hittil i år. Det er også 
kostnadsført mindre avskrivninger enn budsjettert pr april måned.  

8-9 Annet viser i hovedsak internhusleie til Eiendomsavdelingen, og er i bra balanse. 

Årsprognose for 2018 viser at KMD pr april måned forventer å bruke ca. halvparten av IB 
2017 (overføringene fra 2017) på grunnbevilgning annuum, og med det overføre 11,0 MNOK 
fra 2018 til 2019. Dette er i samsvar med planlagt disponering av overføringer ved 
budsjettfordeling 2018, jf. fakultetsstyresak 14.12.2017.  
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Nærmere om grunnbevilgning annuum (GA) 
Driftsrammer annuum pr institutt 

For instituttene vil driftsrammene, inkludert inntekter som de realistisk kan oppnå, utgjøre 
instituttenes «frie midler». Rammene utgjør instituttenes driftsaktiviteter, variabel lønn/ 
timelønn og andre driftskostnader, samt inntekter fra salg mv. Instituttenes disponible 
årsbudsjett for 2018 inkluderer overføringer fra 2017.  

Pr april måned viser regnskapet at instituttene for kunst og design har et merforbruk 
sammenlignet med budsjett hittil i år, mens Griegakademiet har et underforbruk. Felles for 
alle instituttene er overforbruk på midlertidig lønn og underforbruk på andre 
driftskostnader/annet. Ref. forklaring på forrige side. 

 

 

Driftsrammer annuum fakultetsadministrasjonen 

Rammen omfatter budsjettmidler til seksjonene under fakultetsnivået, samt alle typer felles 
kostnader for fakultetet; personalkostnader, frakt og transport, forbruksmateriell, kjøp av 
eksterne tjenester, rekvisita, telefoni, porto, reisevirksomhet, representasjon og bevertning, 
styrekostnader, studentaktiviteter, o.l. Regnskapet pr april viser et merforbruk sammenlignet 
med budsjett hittil i år.  

Ansvarssted Årsbudsjett 
Budsjett 
hittil i år 

Regnskap 
hittil i år 

Avvik 
hittil i år 

180100 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, 
fellesfunksjon 4 825 000 1 624 083 2 171 804 -547 721 
180120 Fellesfunksjon-seksjon for 
utdanning, forskning og formidling  875 000 306 333 160 758 145 576 
180130 Fellesfunksjon-seksjon for verksteder 
og tekniske tjenester 1 700 000 698 350 834 125 -135 775 
Sum 1801 Fakultet for Kunst, Musikk og 
Design, fakultetsadministrasjon 7 400 000 2 628 766 3 166 687 -537 920 
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Strategiske og faglige prioriteringer - annuum 

Årsbudsjett for 2018 utgjør kr 6,6 MNOK i nye strategiske og faglige tiltak, samt 4,9 MNOK i 
andre overføringer fra 2017. Pr mars måned er instituttene til sammen tildelt kr 600’ til 
såkornmidler og etter- og videreutdanningstiltak.  

Regnskapet viser at det pr april er brukt kr 1.521’. Flere poster er ikke fordelt p.t., bl.a. 
prosjektmidler, publikasjoner, BOA-midler. Leie av nye lokaler i Møllendalsbakken 11 vil 
påløpe fra juli måned og skal også dekkes her. 4,1 MNOK av strategiske midler er ufordelte 
overføringer fra 2017. Disse må vurderes i forhold til fakultetets behov for overførte midler fra 
2018 til 2019 og står foreløpig ufordelt. Vedlegg 1 gir oversikt og status på de enkelte 
strategiske og faglige prioriteringene.  

 

 
 

Bygningsdrift annuum 

Budsjett for bygningsdrift utgjøres i hovedsak av kostnader til internhusleie for fakultetets 
nybygg i Møllendalsveien og Griegakademiets lokaler i Lars Hilles gate. I tillegg er det 
budsjettert for midler til KMDs utleiebygg og noe til bygningsdrift.  
Regnskapet pr april viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil som skyldes inntektsført 
salg av leilighet i Magnus Barfots gate 23.  
 

 

 
Reserver 

Det er budsjettert med 3,0 MNOK i reserver. Reservene er budsjettert i april, og vil bli endret 
ved neste budsjettrevisjon.  
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Grunnbevilgning øremerket (GP) 

 

Sum øremerkede prosjekter fremstår med et underforbruk på 1,7 MNOK pr april, i hovedsak 
som følge av høyere inntekter enn budsjettert hittil.  

Inntektene. Årsbudsjett viser at det er samlet er bevilget 15,4 MNOK til rekrutteringsstillinger 
og øremerkede prosjekter for 2018. Nye tildelinger pr. april er 1,8 MNOK i fusjonsmidler og 
0,4 MNOK i spiremidler. I tillegg disponerer KMD 5,4 MNOK i overførte midler fra 2017. 
Regnskap hittil viser inntekter på 9,3’ MNOK, som er 1,1 MNOK mer enn budsjettert. Dette 
skyldes flere forhold: Bevilgning til stipendiater er budsjettert for lavt første kvartal og vil bli 
korrigert. Videre er det inntektsført driftstilskudd fra Norges Musikkhøgskole som ikke er 
budsjettert.  

Lønnskostnader pr april viser samlet sett et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. 
Dette er først og fremst knyttet til rekrutteringsstillinger.  

Andre driftskostnader viser samlet sett et underforbruk i forhold til periodisert budsjett.  

Årsprognose antyder at 4 MNOK forventes overført til neste år.  

 

Nærmere om øremerkede prosjekttildelinger (GP) 
Tabellen under gir oversikt over status på rekrutteringsstillinger og de enkelte øremerkede 
prosjekter. Årsbudsjett inkluderer overførte midler fra 2017. Ny tildelinger for 2018 er gitt på 
rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr og Grieg Research School. I tillegg har KMD fått to 
nye tildelinger i april; fusjonsmidler KHiB på 1,8 mill. kr og spiremidler på 0,4 mill. kr. 
Nedenfor er enkelte av prosjektene omtalt. 
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Grieg Research School (GRS)  

Prosjekt 700287. Griegakademiet er tildelt kr 316’ for Grieg Research School 2018. I tillegg 
disponerer GRS kr 183’ i overførte midler fra 2017.  

 
Fusjon KHiB 

Prosjekt 701050. I april har det kommet ny bevilgning på 1,8 MNOK, hvorav 1,0 MNOK er 
øremerkede forskningsmidler. Prosjektet hadde negativ overføring fra 2017 på kr 445’ som 
følge av at KMD i 2017 forskutterte kostnader på prosjektet. Dermed står 1.355’ i rest på 
disponibelt årsbudsjett.  

 

Vitenskapelig utstyr  

Prosjekt 720009. Griegakademiet er tildelt kr 1.000’ i midler til vitenskapelig utstyr for 2018, i 
tillegg til kr 150’ overført fra 2017.  

 

Rekrutteringsstillinger UiB  

Prosjekt 720006. Det er lagt inn budsjettmidler tilsvarende 13 helårs stipendiatmidler i 2018. 
Nærmere bestemt utgjøres dette av 5 stillinger overført ved 3 stillinger fra GA – Institutt for 
musikk, 2 stillinger fra KHiB, 2 stillinger med helårseffekt budsjetteffekt (tilført fra juli 2017), 4 
stillinger overførte fra PKU med helårseffekt fra 2018, 2 nye stillinger med halvårseffekt fra 
2018, samt 3 nye stillinger med 1/3-års budsjetteffekt tilført fra KD i desember 2017. 
Regnskap pr april viser et underforbruk i forhold til budsjett hittil.  

 

Prosjekt Årsbudsjett* Budsjett hittil Regnskap hitti Avvik hittil Årsprognose
700117 Etter- og videreutdanning 227 000             227 000           -                   227 000           -                  
700287 Grieg Research School 499 000             99 800             83 156             16 644             -                  
700900 Saldering bidragsprosjekter -                      -                   79-                     79                     -                  
700910 Egenfinansiering BOA 205 000             205 000           188 255-           393 255           -                  
701050 Fusjon KHIB 1 355 000          -                   -                   -                   -                  
710022 Internasjonalisering 484 600             78 000             12 569             65 431             -                  
720006 Rekrutteringsstillinger 11 947 000       3 064 333       1 710 276       1 354 057       -                  
720009 Vit.utstyr/forskn.fond 1 150 000          383 333           495 276           111 943-           -                  
720028 Talentutviklingsprogrammet unge musikere 296 000-             296 000-           53 906             349 906-           -                  
720029 PKU - New approaches to interactions 295 000             295 000           627 245           332 245-           -                  
720030 Komponiststipend Norges musikkhøgskole 358 000-             358 000-           105 353           463 353-           -                  
720031 PKU - Stipendiatstilling 3 398 000          1 598 000       1 034 687       563 313           -                  
720032 Drift PKU 822 000             822 000           832 283           10 283-             -                  
720034 Prosjektprogrammet PKU 705 000             705 000           69 269             635 731           -                  
720038 (Un-) settling Sites and Styles¿ 454 000             454 000           644 429           190 429-           -                  
740207 Møllendalsveien 61 ¿ Brukerutstyrsbevilgning 6 000-                  6 000-               -                   6 000-               -                  
700000 Øremerket uspesifisert -                      -                   -                   -                   14 660 000   
Sum 20 881 600       7 271 466       5 480 115       1 791 351       14 660 000   
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Bevilgninger fra PKU 

Fra 1.1.2018 ble PKU avviklet som enhet ved UiB/KMD og har gått inn i Senter for 
internasjonalisering i utdanning (SIU). Som følge av dette la UiBs økonomiavdeling til grunn 
at regnskapsføring av midler bevilget fra PKU i 2018 skulle behandles som andre midler som 
bevilges fra SIU. Midler fra SIU faller inn under Reglement om statlige universiteter og 
høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Tildelinger bevilget av PKU vil derfor 
fra 1.1.2018 bli ført som bidragsprosjekt innenfor UiBs portefølje for Bidrags- og 
oppdragsaktivitet (BOA). P.t. er det signaler fra KD som kan tyde på at det er endringer i 
klassifisering av disse midlene. Dette venter fakultetet en avklaring på. Inntil videre er dette 
status på disse bevilgningene: 

PKU stipendiatstillinger 

Prosjekt 720031. F.o.m. 2018 er det 3 stillinger som fortsatt finansieres av Program for 
kunstnerisk utvikling (PKU) direkte – inntil disse er ferdig finansiert etter 3 år. KMD har 
betydelige overføringer fra 2017 for tidligere PKU-finansierte stipendiater. Dette er 
overføringer som både gjelder disse 3 stillingene og tidligere stipendiater. Disse 
overføringene skal avstemmes mot disponible stipendiatmidler under 720006 UiB 
rekrutteringsstillinger. Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett.  

PKU prosjektprogrammidler 

KMD er tildelt midler for 2018 til følgende prosjekter:  

• 720029 Wheels within wheels: New approaches to interactions between performers and 
composers. Samlet prosjektramme kr 3.741.000. Prosjektet startet 2015, med forventet 
prosjektslutt 1.7.2018. Siste utbetaling ble foretatt i 2017 og av denne skal kr 744’ 
inntektsføres prosjektet for 2018. Dette er foreløpig ikke budsjettert da det gjenstår 
avklaring på hvorvidt dette prosjektet skal behandles som bidragsprosjekt eller 
grunnbevilgning. Det er overført kr 295’ fra 2017.  
 

• 720038 (Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means. 
Samlet prosjektramme på kr 3.741.000. Nytt prosjekt 2017 med forventet prosjektslutt 
30.6.2020. Tildeling som skal inntektsføres for 2018 er: kr 1.185’. Dette er foreløpig ikke 
budsjettert da det gjenstår avklaring på hvorvidt prosjektet skal behandles som 
bidragsprosjekt eller grunnbevilgning. Det er overført kr 454’ fra 2017. 

• 720034 viser overførte midler på tidligere tildelinger på prosjektene Synsmaskinen og 
Topographies of the obsolete.   

 
PKU drift 

Prosjekt 720032. I forbindelse med at PKU ble omorganisert fra 1.1.2018, ble det foretatt en 
avregning på ubrukte driftsmidler for PKU. Til sammen utgjorde dette kr 822’ pr 31.12.2017. 
Disse midlene ble i utgangspunktet overført KMD, men skal gjøres disponibelt for PKU ved at 
PKU har fakturert KMD for det samme beløpet. Prosjektet er dermed avsluttet i 2018. 
Regnskapet viser en mindre feilføring som skal omposteres.  
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Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Forventede inntekter/aktivitet er ikke fordelt ut på instituttene, men det er budsjettert en 
samlet målsetting for fakultetets bidrags- og oppdragsaktivitet på 5,0 MNOK for 2018.  

 

Pr april viser regnskapet BOA-aktivitet på ca. 0,6 MNOK, noe som er betydelig lavere enn en 
enkel periodisering av budsjettet. Regnskapet viser at det Griegakademiet som har generert 
BOA-inntekter.  

Samtidig forventes det at BOA-inntektene vil øke mye utover året. En gjennomgang av 
inntekter ved Institutt for design viser at en del eksterne inntekter kan klassifiseres som BOA, 
og BOA-gruppen arbeider med å budsjettere disse. BOA-inntekter for 2018 vil også påvirkes 
dersom bevilgninger fra PKU til stipendiater og prosjektprogrammidler klassifiseres som BOA 
etter at PKU ble omorganisert under SIU fra 1.1.2018. 

Følgende BOA-prosjekter er aktive eller under opprettelse ved KMD:  

• POLYFON  
• Musikk og Media  
• Eurasia 2016 – Music&Art 
• Gave, Meltzer 2017 
• Sibelius Nordplus Grant 2017 
• Samarbeidsprosjekt ReDig 
• Capacity Building for Artistic 

• Erasmus mobilitet og drift 
• Jazz and AR 
• Møbelmesse Stockholm 
• Nytt norsk salmeleksikon 
• Lysfestival Fjell festning 
• Trefestival 
• Design Thinking 
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Fakultetsdirektørens merknader 
Fakultetets økonomi er samlet sett i god balanse med budsjett pr april.  
 
Fakultetets grunnbevilgning viser samlet bra balanse mellom regnskapsstatus og budsjett 
hittil i år, men merforbruk på lønnskostnader og underforbruk på andre driftskostnader må 
gjennomgås.  
 
KMDs disponible grunnbevilgningsmidler for 2018 omfatter 27 MNOK i overføringer fra 2017. 
Årsprognose pr april viser at KMD venter å bruke noe under halvparten av disse 
overføringene i 2018 med en overføring ved årsslutt på 15 MNOK.  
 
Fakultetets økonomiske rammebetingelser forventes imidlertid å bli utfordrende i årene som 
kommer, med økt husleie og kutt i bevilgningsrammene. Langsiktig planlegging har vært et 
sentralt element i budsjettprosessen for 2018, og vil fortsatt være det for de kommende 
budsjettår. 
 
BOA-tallene er noe lavere enn enkel periodisering pr april, men det forventes positiv utvikling 
med betydelig økning i aktiviteten i løpet av året. Bl.a. ved rebudsjettering av inntekter. 
Hvordan PKU-inntekter skal klassifiseres vil også ha betydning.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2018 til orientering 

 
 

31.05.2018 
 
 
 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør  Ingunn Alvseike 
  rådgiver 
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Vedlegg 1: Strategiske og faglige formål 2018 
 

 
 

Analyse Årsbudsjett
Budsjett 
hittil i år

Regnskap 
hittil i år

Avvik hittil 
i år

204000 Strategiske for faglige fellesformål 4 123 439          1 374 480       4 473            1 370 007 
204002 Boken om KHiB 2017 143 101             143 101          27 360          115 741     
204005 Web utvikling -                      -                   81 938          81 938-       
204006 Kurs og kompetanseheving -                      -                   32 698          32 698-       
204007 Rekruttering (portofoliodag) 200 000             66 667             77 584          10 917-       
204008 Visningsrom ROM8/ROM61 -                      -                   30 294          30 294-       
204009 Galleri Fisk driftsmidler -                      -                   50 000          50 000-       
204011 Nytt bygg generell (tidl. byggesaken) -                      -                   34 041          34 041-       
204014 Lokaler og areal (strategisk) 3 000 000          1 000 000       1 044 284    44 284-       
205001 Felles forskningsseminar -                      -                   397                397-             
205199 Aktive prosjekt såkorn 147 283             147 283          -                147 283     
205200 KU-prosjektpott (budsjett) 600 000             -                   47 141          47 141-       
205299 Aktive prosjekter forskning 64 887               64 887             -                64 887       
205300 Publikasjonspott (budsjett) 300 000             -                   850-                850             
205399 Aktive publikasjonsprosjekter 339 644             339 644          -                339 644     
205400 KU-undervisningsprosjektpott (budsjett) 300 000             100 000          -                100 000     
205499 Aktive undervisningsprosjekter 113 821             113 821          -                113 821     
206000 BOA midler 600 000             200 000          -                200 000     
206007 BOA - utvikling 500 000             166 667          -                166 667     
206008 BOA - styrking GAMUT 200 000             200 000          -                200 000     
206100 Stimuleringsmidler PKU-inntekter 300 000             -                   -                -             
Sum 10 932 175       3 916 549       1 429 359    2 487 190 
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