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Rapport for 3. tertial 2011 – Overføring av midler fra 2011 til 2012 
 
 
Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg: 

1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 
2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 
3. Budsjettenhetenes tertialrapporter 

 
Forslag til vedtak 

- Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2012: 
Budsjettenhet 1000 kroner
Institutt for landskapsplanlegging              4.221 
Institutt for naturforvaltning            11.533 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap              9.537 
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap            11.884 
Institutt for plante- og miljøvitenskap            10.537 
Institutt for matematiske realfag og teknologi             -2.719 
IMT - Senter for fiskeforsøk                499 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning                488 
Noragric              2.752 
Sum instituttene            48.731 
Hovedadministrasjonen                193 
IT- og serviceavdelingen                681 
Universitetsbiblioteket                821 
Drifts- og serviceavdelingen                883 
Senter for etter- og videreutdanning              1.389 
Senter for husdyrforsøk             -1.342 
Senter for husdyrforsøk-Fortek               -347 
Senter for klimaregulert planteforskning              2.008 
APC               -352 
CIGENE              3.561 
Bioenergi-senteret                  30 
Sum støtteavdelingene og sentre              7.525 
Sum stedvis            56.257 
Vedlikehold og bygningsmessige investeringer             -3.800 
Sentrale disponeringer/avsetninger              2.458 
Sum diverse             -1.342 
Totalt            54.914  
 

- Vedlikeholdsposten styrkes med 0,868 mill. kroner for å saldere deler av det overførte 
merforbruket. 
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Rapport for 3. tertial 2010 – Overføring av midler fra 2010 til 2011 
Rapport for 3. tertial 2011 
Som vedlegg til denne saken følger enhetenes rapport for 3. tertial 2011. Tertialrapportene viser 
enhetenes bruk og status på tildelte budsjettmidler i 2011 og midler overført fra 2010.  
 
Overføringene som gjøres i denne sak baserer seg på tertialrapportene. 
 
Overføring av midler fra 2011 til 2012 
Regler og intern praksis for overføring av tildelinger mellom årene 
Budsjettenhetene ved UMB har i utgangspunktet, som ett ledd i rammestyringen, fått overført sine 
ubrukte midler uavkortet til neste budsjettår. Dette bidrar til forutsigbarhet og langsiktig planlegging i 
enhetenes økonomistyring. Universitetsdirektøren har ved utarbeidelsen av denne saken fortsatt lagt til 
grunn disse prinsippene. 
 
Besparelser og overskridelser av sentrale disponeringer og avsetninger til felles tiltak salderes ved 
overføringer mellom årene. Begrunnelsen er at midler avsatt til disse tiltakene avsettes årlig i 
budsjettbehandlingen ut i fra forventet aktivitetsnivå. I en del tilfeller er det imidlertid nødvendig å 
overføre innsparinger til påfølgende år grunnet faseforskyvninger av kostnader. Det fremgår av 
vedlegget til denne sak at det er lagt til grunn en streng håndtering av overføring av innsparinger. 
 
Forslag til overføring av budsjettmidler fra 2011 til 2012 
De enkelte salderingsforslagene er det redegjort nærmere for under tabellen.  
 
Universitetsdirektøren har lagt til grunn følgende overføringer til 2012: 
Budsjettenhet IB 2011 Resultat 

2011
UB 2011 Dekkes av 

virksomhets-
kap.

Forslag 
saldering

Midler til 
overføring

Overskudd 
OA pr. 

31.12.11

IB 2012

Institutt for landskapsplanlegging (1.325) 5.556 4.231                 -               -15 4.215 6         4.221 
Institutt for naturforvaltning 10.157 1.377 11.534                 -               -82 11.451 81       11.533 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 7.930 2.292 10.222                 -             -756 9.466 71         9.537 
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 9.636 1.905 11.541                 -               -33 11.507 376       11.884 
Institutt for plante- og miljøvitenskap 9.809 (552) 9.257                 -               -47 9.210 1.327       10.537 
Institutt for matematiske realfag og teknologi (2.900) 286 (2.614)                 -             -104 (2.719)              -          -2.719 
IMT - Senter for fiskeforsøk 324 175 499                 -                -   499              -              499 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning 445 59 503                 -               -15 488              -              488 
Noragric         5.882 (3.527) 2.355                 -               -98         2.258            494         2.752 
Sum instituttene       39.958     7.570   47.528                 -          -1.152       46.376         2.355       48.731 
Hovedadministrasjonen 358 (165) 193                 -                -   193              -              193 
IT- og serviceavdelingen 565 116 681                 -                -   681              -              681 
Universitetsbiblioteket 838 (471) 367                 -              454 821              -              821 
Drifts- og serviceavdelingen (1.313) 3.196 1.883                 -          -1.000 883              -              883 
Senter for etter- og videreutdanning 809 580 1.389                 -                -   1.389              -           1.389 
Senter for husdyrforsøk (1.382) 40 (1.342)                 -                -   (1.342)              -          -1.342 
Senter for husdyrforsøk-Fortek (283) (64) (347)                 -                -   (347)              -             -347 
Senter for klimaregulert planteforskning 96 2.732 2.828                 -             -820 2.008              -           2.008 
APC 845 (1.197) (352)                 -                -   (352)              -             -352 
CIGENE (34) 3.595 3.561                 -                -   3.561              -           3.561 
Bioenergi-senteret               4         26         30                 -                -                30              -                30 
Sum støtteavdelingene og sentre            503     8.389     8.892                 -          -1.366         7.525              -           7.525 
Sum stedvis       40.461   15.959   56.420                 -          -2.518       53.901         2.355       56.257 
Vedlikehold og bygningsmessige investeringer (1.947) (2.853) (4.800)                 -           1.000        -3.800        -3.800 
Sentrale disponeringer/avsetninger (10.220) 8.990 (1.230)            5.394        -1.705         2.458         2.458 
Sum diverse (12.167)     6.137    -6.030            5.394           -705        -1.342        -1.342 
Totalt       28.294   22.096   50.390            5.394        -3.223       52.559       54.914 
Innløsning av overskudd OA         2.355 
Frie midler (- frie midler/ + udekket)           -868 
Forklaring til tabellen: 
1. Midler overført fra 2010 
2.  Enhetenes resultat per 31.12.11 
3.  Summen av 1+ 2 
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4.  Inndekning av enkelte sentrale tiltak gjennom bruk av virksomhetskapital, se vedlegg 1 
5. Forslag saldering. De enkelte forslag til salderingstiltak er beskrevet nedenfor. 
6. Viser hva enheten overfører av midler til 2010, etter salderingsforslag. 
7. Overskudd per 31.12.11, dvs. realiserte tap og gevinster fra prosjekter innenfor oppdragsaktiviteter(OA) per 31.12.11 
8. Enhetenes samlede disponible midler per 1.1.2012. 
 
Kommentarer til salderingsforslag 

- Det foreslås inndratt 1,0 mill. kroner fra Drifts- og serviceavdelingen for å saldere deler av 
merforbruket på vedlikeholdsposten.  

- Det foreslås inndratt 0,820 mill. kroner fra Senter for klimaregulert planteforskning (SKP). 
Beløpet knytter seg til refusjoner fra utbygger av fjernvarmeanlegget for utlegg UMB har 
forskuttert i forbindelse med utbygging av fjernvarmeanlegg ved Åslundprosjektet jfr. US-sak 
191/2010. 

- Salderingstiltak og overføringsproblematikk i forhold til sentrale disposisjoner og sentrale 
avsetninger er beskrevet i vedlegg 1 og 2. 

- UMB har hatt som praksis, for å sørge for å danne egenkapital på Universitetsstyrets hender, å 
innløse overskudd dannet ved enhetene gjennom den eksternfinansierte virksomheten. Dette 
beløper seg for 2010 til 2,358 mill. kroner. Udisponert virksomhetskapitalen vil etter dette 
utgjøre 11,3 mill kroner. 

- På bakgrunn av vedtak i US-sak 89/2011 «Samorganisering av bibliotektjenestene ved UMB og forslag til 
utlystningstekst for stillingen som leder av universitetsbiblioteket» og US-sak 162/2011 «Budsjett 2012 – 
førstegangs behandling» er 2011-effekten av omorganiseringen av bibliotektjenestene fordelt etter 
samme forhold som i forbindelse med budsjett 2012. Det omfordeles derfor 0,454 mill. kroner 
fra instituttene til Universitetsbiblioteket.   

- Det inndras 0,698 mill. kroner fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap da det viser seg 
at de ved en inkurie har fått tildelt midler for en stipendiat to ganger. 

- Summen av disse salderingstiltakene medfører at man står igjen med frie midler som utgjør 
0,668 mill. kroner. Universitetsdirektøren foreslår at disse midlene benyttes til å styrke 
vedlikeholdsposten for å saldere deler av det overførte merforbruket. 
 
 



Vedlegg 1 
 
Budsjettformål  (Alle tall i tusen kroner) Resultat

Dekkes av 
virksomhetskap.

Overføres 
2012 "Frie" midler Kommentar

Eksamen - 446 -                         -                  - 446
Opptak - 155 -                         -                  - 155
Studiehåndbok - 41 -                         -                  - 41
FODOS - 37 -                         -                  - 37
Karrieresenter, etablering 315        -                         -                  315              
Sanksjon sen sensur - småutstyr undervisning 138        -                         138              -                    Midlene er disponert og kommer til utbetaling først i 2012 
Kandidatundersøkelsen 2009 120        -                         -                  120              
Realfagsseminaret 2011 63          -                         -                  63                
Studiepris og studiekvalitetspris 509        -                         509              -                    Midlene er ikke overført til vinner av prisen for 2011 
Mastergradsprisen 5           -                         -                  5                  

Oslofjordalliansen 646        -                         146              500              
 Deler av midlene er disp. resten frie midler fra inntekter 
knyttet til 2010 

Forskerutdanning 24          -                         -                  24                
Helsetjeneste for stud Sosionomstilling 50          -                         50                -                    Faktura Ås kommune for 2011 ikke mottatt 

Programevalueringer 310        -                         310              -                   
 Benyttes til innføringen av kvalifikasjonsrammeverket i 
2012 jfr. årsplanbehandlingen for 2012 

Utvikling av fleksibel læring 10          -                         10                -                   
Forskerskoler - 20 -                         -                  - 20
Strategiske forskningsmidler - 152 -                         -                  - 152
MILJØ VÅRKONFERANSE 158        -                         158              -                    Midlene er disponert og kommer til utbetaling først i 2012 
Disponerte strategimidler Bioenergi 260        -                         260              -                    Midlene er disponert og kommer til utbetaling først i 2012 
EU koordinator/Posisjoneringsmidler EU 266        -                         -                  266              

Kjøp av tjenester 329        -                         329              -                   

Midlene knytter seg til salg av patent som skal benyttes til 
"Brukes som egenkapital ved aksjek jøp eller til fond for å 
stimulere til nyskapning og entreprenørskap ved UMB" , jf. 
HS- vedtak 11.12.2003 

Chair Minnesota 27          -                         -                  27                
NUFU administrasjon 119        -                         -                  119              
Dekning av utgifter for gjesteforskere 142        -                         142              -                    Beløpet er tildelt instituttene, men ikke kommet til utbet. 
Støtte til utenlandsopphold 801        -                         801              -                    Beløpet er tildelt instituttene, men ikke kommet til utbet. 
Konsernkonto K-link overføringer 92          -                         -                  92                
SiÅs-Fristasjon Studentsamskipnaden 9           -                         -                  9                  
SiÅs-Driftsavtale GG-Hallen - 99 -                         -                  - 99
SiÅs-Driftsstøtte kantiner - 611 -                         -                  - 611
SiÅs-Driftsstøtte Utveien 6 - 25 -                         -                  - 25
Godtgjørelse styrer, utvalg, råd - 285 -                         -                  - 285
Medlemskap i organisasjoner 78          -                         -                  78                
Kopinoravtalen (avgift) - 300 -                         -                  - 300
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 55          -                         -                  55                
Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 101        -                         -                  101              
Drift av administrative IT-systemer - 402 -                         -                  - 402

Videreutv./innføring av el.saksbeh-system 761        -                         411              350              
 Deler av midlene er disp. til elektronisk anskaffelses-
system og HR-portal og overføres 

Kjøp av juridiske tjenester 118        -                         -                  118              
Lærlinger i staten - 510 -                         -                  - 510
NOVA 436        -                         -                  436              
Kjøp av utrederkompetanse 2           -                         -                  2                  
NVH-fusjon - 296 -                         -                  - 296
Rektoratet - 26 -                         -                  - 26

Strategisk eiendomsstab 1.124     -                         1.124           -                   

 Beløpet knytter seg til tildeling i revidert budsjett 2011 i 
forbindelse med igangsetting av salgsprosesser eiendom 
og arkeologiske utgravinger 

Nytt SHF - 30 -                         -                  - 30
Økt opptak avsetning -            -                         -                  -                   
Diverse felles UMB-føringer - 95 -                         -                  - 95
Lån av likviditeten - 14.779 5.000                  - 9.779 -                   
Rektors strategiske midler 1.995     -                         1.995           -                   
Diverse direktøren 65          -                         -                  65                
LIV LEVENDE - Vitensenter campus Ås - 394 394                     -                  -                   

Informasjon om studier på engelsk 73          -                         73                -                   
 Overf.med bakgrunn i styrket satsing i tråd med 
internasjonaliseringsstrategi. 

Faglig-pedagogisk dag for lærere -            -                         -                  -                   
Utvikling av ny web-portal UMB.no 722        -                         722              -                    Midlene er disponert og kommer til utbetaling først i 2012 
Markedsføring 312        -                         312              -                    Overf. for å styrke markedsføringen ifbm Matsatsningen 
Forskningsdagene 47          -                         47                -                    Overf. til finansiering av pilot Åpen dag  
Kunngjøringer - 14 -                         -                  - 14
Velferdsutvalget 63          -                         63                -                    Overf. for å øke omfanget av sosiale aktiviteter i 2012 
Attføringsarbeid 213        -                         -                  213              
Personalmessige forhold 937        -                         -                  937              
Kjøp av HMS-tjenester - 12 -                         -                  - 12
Likestilling 13          -                         -                  13                
Åkebakke barnehage - 17 -                         -                  - 17

Sentrale opplæringsmidler 746        -                         350              396              
Benyttes til innføringen av kvalifikasjonsrammeverket i 

2012 jfr. årsplanbehandlingen for 2012 

Sum sentrale disponeringer - 6.491 5.394                  - 1.830 733               
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1.  Institutt for landskapsplanlegging 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 35 618  35 191 427 
- Benyttet til investeringsformål  (300) 24 (324) 
Tilskudd fra NFR  1 144 1 895 (751) 
Inntekt fra BOA  2 865 4 096 (1 231) 

Andre inntekter  1 569 1 580 (11) 

Sum tilskudd og driftsinntekter 40 896 42 786 (1 890) 
Lønnskostnader (konto 5*) 33 699 35 078 1 379 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 589 591 2 

Andre driftskostnader  1 168 4 026 2 858 

Sum driftskostnad 35 456 39 695 4 239 

Driftsresultat før avregning BFV 5 440 3 091 2 349 
Netto avregning BFV (5 555) (3 260) (2 450) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR 120 199 79 

Driftsresultat etter avregning BFV 5  30 (22) 

Finansielle poster 2  - (2) 

Ordinært resultat OA  6 26 (20) 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1  (1325) (1325) -  

Periodens endring BFV 5 555  3 260 2 295 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 4 230 1 935 2 295 
 
 

1.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 4 230 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 1 000 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 600 
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 1 600
Differanse 2 630

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

1.2. Prognoseavvik 
Avviket skyldes: 

 færre tilsettinger enn antatt 
 ledighet i stillinger 
 færre disputaser enn planlagt 
 større kursinntekter enn antatt 
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1.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Resultatet passer godt sammen med godkjent årsplan og langtidsbudsjett.  ILP satser på å gå ut av 2014 
med positivt resultat.   
 

1.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   0,8 0,8 0,5 0,5 -0,3 -0,3
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 31,2 30,1 32,1 30,9 0,8 0,8
Rekrutteringsstillinger 13,3 12,3 10,5 8,6 -2,7 -3,7
Sum  52,2     50,1    50,2 47,0     -2,1 -3,2
 
Nedgangen i årsverk skyldes ledighet i stillinger. Det er en utfordring for ILP å få nok kvalifiserte søkere 
på stillingene. 
 

1.5. Andre forhold 
ILP har kr 90 000 utestående på TEKA-prosjektet (oppdragsprosjekt). Vi har fått lovnad på at det 
kommer (noe) midler.  
 

1.6. Aktivitetsavvik 
Instituttet har undervist i det studietilbudet som var planlagt. Formidlings- og publiseringsaktiviteten er 
også omtrent som planlagt. 
 

1.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
På noen få prosjekter er det mindre forsinkelser. ILP har generelt få BOA-prosjekter. På seksjon for plan, 
eie og jus er det stor aktivitet på SEVU-kurs som føres over BFV. ILP sitt styre ber om at  kursinntekter 
synliggjøres i regnskapet på linje med andre inntekter - ikke slik det er nå som et fradrag under andre 
driftskostnader.  
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2. Institutt for naturforvaltning 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 49 056 48 862 194 
- Benyttet til investeringsformål  (1 290) (968) (322) 
Tilskudd fra NFR  13 796 16 400 (2 604) 
Inntekt fra BOA  9 965 11 500 (1 535) 

Andre inntekter  768 900 (132) 

Sum tilskudd og driftsinntekter 72 295 76 694 (4 399) 
Lønnskostnader (konto 5*) 58 524 60 274 1 750 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 634 763 129 

Andre driftskostnader  11 098 14 203 3 105 

Sum driftskostnad 70 256 75 240 4 984 

Driftsresultat før avregning BFV 2 039 1 454 585 
Netto avregning BFV (1 375) (842) (622) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR (607) (562) 45 

Driftsresultat etter avregning BFV 57 50 8 

Finansielle poster 26 20 (6) 

Ordinært resultat OA  82 70 14 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 10 157 10 157 -  
Periodens endring BFV 1 375 842 533 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 11 532 10 999 533 
 
 

2.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 11 532 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 516 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1 468 
Interne avsetninger knyttet til undervisning 0 
Interne avsetninger knyttet til forskning 2 566 
Interne avsetninger knyttet til EVU 0 
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 212 
Forpliktelser overfor andre institutter 0 
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser 0 
Sum avsetninger 4 762
Differanse 6 770
 

2.2. Prognoseavvik 

 Avviket på ”Tilskudd fra NFR” skyldes forventede inntekter i 3. tertial som kommer i starten av 
2012. 

 Avviket på ”Andre driftskostnader” skyldes hovedsakelig et stort tjenestekjøp som ikke ble 
gjennomført og noen forventede overføringer til samarbeidspartnere som ikke ble utført.  

 

2.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 

 ”Driftsresultat før avregning BFV” ble 3,9 mill. kr bedre enn i årsplanen; ”Andre driftskostnader 
ble 5,3 mill. kr lavere bl.a. pga. årsaker som nevnt i pkt. 1.2. 
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 ”Avsatt tildeling BFV per 31.12.” ble 4,4 mill. kr bedre enn i årsplanen. Inntektene og kostnadene 
ble omtrent like mye forbedret.  

 I forhold til langtidsbudsjettet er det små forandringer.  
 

2.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 8,40 8,40 7,40 7,40 -1,00 -1,00
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   7,00 7,00 5,80 5,80 -1,20 -1,20
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 40,70 31,50 42,85 33,75 2,15 2,25
Rekrutteringsstillinger 26,85 17,40 26,69 16,85 -0,16 -0,55
Sum 82,95 64,30 82,74 63,80 -0,21 -0,50
 

 Administrative stillinger: Reduksjonen på én stilling skyldes at ei utlyst stilling ikke var besatt ennå 
den 31.12.11. 

 Støttestillinger: Reduksjonen skyldes at én person var sykemeldt 01.01. og vi hadde inne vikar for 
denne personen. Begge telles med her. I tillegg har en person gått fra 100 % til 80 % stilling.  

 UFF-stillinger: Økningen skyldes hovedsakelig tilsettinger innefor fornybar energi. 
  

2.5. Andre forhold 
Ingen. 
 

2.6. Aktivitetsavvik 

 INA har ikke klart å øke omsetningen av NFR-midler per fagårsverk som planlagt. 
 I 2011 ble det gjennomført 10 doktorgradsdisputaser, som er to mindre enn planlagt. Mange 

stipendiater sliter med å bli ferdig til planlagt tid.  
 Det er ikke innført en formidlingspris på INA som planlagt. 
 Det er ikke gjennomført EVU-emner ved INA i 2011, mot to planlagte. 
 Den sosiale og faglige aktiviteten i faggruppene er ikke økt. 
 Mer sambruk av laboratoriene er ikke oppnådd. 

 

2.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Omsetningen har vært ganske stabil de siste 5 årene. Laveste omsetning var i 2008 med 21,7 mill. kr og 
høyeste i 2010 med 24,1 mill. kr. En differanse på 2,4 mill. kr og 11 %. Omsetningen i 2011 ble 0,9 mill. kr 
lavere enn i 2010. 
 
Ubrukte inntekter på NFR-prosjekter økte med 0,6 mill. kr i løpet av 2011, og ubrukte inntekter på rest-
BOA økte med 1,7 mill. kr. De ubrukte inntektene forventes ikke å øke i 2012.  
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3. Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 46 885 45 734 1 151 
- Benyttet til investeringsformål  (894) (735) (159) 
Tilskudd fra NFR  26 640 36 256 (9 616) 
Inntekt fra BOA  23 630 16 344 7 286 

Andre inntekter  3 353 2 521 832 

Sum tilskudd og driftsinntekter 99 614 100 120 (506) 
Lønnskostnader (konto 5*) 69 903 70 146 243 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 1 185 1 192 7 

Andre driftskostnader  27 189 23 758 (3 431) 

Sum driftskostnad 98 277 95 096 (3 181) 

Driftsresultat før avregning BFV 1 337 5 024 (3 687) 
Netto avregning BFV (2 293) 2 344 13 879 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR 1 045 (9 172) (10 217) 

Driftsresultat etter avregning BFV 89 (1 804) (25) 

Finansielle poster (20) (17) 3 

Ordinært resultat OA  71 99 (28) 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 7 930 7 930 -  
Periodens endring BFV 2 293 (2 344) 4 637 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 10 223 5 586 4 637 
 
 

3.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 10 223 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 103 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 1 986 
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning 1 956 
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 34 
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 4 079
Differanse 6 144

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

3.2. Prognoseavvik 
BFV årsresultatet ble 4,6 mill bedre enn avgitt prognose pr.2.tertial. Isolert sett ble resultatet i 3.tertial 1,1 
mill bedre enn prognosen/budsjettet og 3 mill bedre enn budsjettert i 1 og 2 tertial. Resultat avviket i 
3.tertial skyldes i hovedsak økte andre inntekter, økt inntjening 01 lønn og reduserte lønnskostnader i 
forhold til budsjett.  
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Resultatavviket sett over hele året, jfr avlagt prognose pr.31.8, skyldes 2 mill i merinntekter og 2 mill i 
reduserte kostnader.  Avlagt prognose pr.31.8 er basert på regnskap pr.31.8 pluss rest årsbudsjettet. I 
ettertid skulle avlagt prognose for 3 tertial vært justert for det forbedrede resultatet i 1 og 2.tertial.  
2 mill i merinntekter fordeler seg slik: HFM 2011 0,385 mill, bidrag fra Wagningen (EM programmet) 
0,165 mill, Resten utgjør tilfeldige fakturerte inntekter, bidrag og refusjoner til virksomheten som ikke er 
budsjettert og 1,2 mill i økt rammetildeling som ikke var budsjettert. Reduserte kostnader er i hovedsak 
reduserte lønnskostnader og økt inntjenning 01 lønn.  
  

3.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 2011-
2014 
Kommenter resultatet i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett.  Ligger man innenfor de 
forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet?  
 
Årsplanbudsjettet ligger til grunn for den avlagte prognosen pr.31.8. Dvs at det er de samme årsresultat- 
avvikene sammenlignet med årsplanen som den avgitte prognosen.  
 
Når det gjelder de enkelte kostnadsartene sammenlignet med årsplanen viser lønnskostnader i % av 
rammetildeling eksklusiv ref.01 lønn 113 % og inklusiv ref.01 lønn 101%. 101 % er 3% lavere enn  
årsplanbudsjettet. Totalt sett er lønnskostnadene 1,2 mill høyere enn årsplanen, dette til tross for 0,5 mill 
mottatt mer i fødsels- og sykepengerefusjoner enn budsjettert.  
 
Antall faste stillinger har vært stabilt gjennom 2011. IHA har derimot mange midlertidige forskere, som 
ikke har full inntjening, og hvor IHA må dekke løpende lønnkostnader. Dette viser at IHA er helt 
avhengig av høy inntjening.  
 
Personell 
  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 12,6 12,6 12,6 12,6 0,0 0,0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   16,1 16,1 23,0 15,1 6,9 -1,0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 50,7 33,2 53,9 33,2 3,2 0,0
Rekrutteringsstillinger 33,2 15,8 27,6 14,0 -5,6 -1,8
Sum 112,6 77,7 117,1 74,9 4,5 -2,8
 
Kommentarer til utviklingen 

3.4. Andre forhold 
Vurdering av fordringer?  Krill- UMB sentralt har ført tap på fordringer 
Tapsprosjekter? Krill – UMB sentralt har ’oversikten’ på  status og har ført 4.320 mill på forventet tap på 
fordringer.  
 

3.5. Aktivitetsavvik 
Kommenteres i forhold til målene i årsplanen.  
  
IHA har gjennomført 21 disputaser i 2011, som er 1 mer enn i årsplanen. Når det gjelder publisering og 
formidling i 2011, ble dette vesentlig mye høyere enn de fastsatte målene i årsplanen. 
 

3.6. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Kommenter særlig utvikling i ikke bearbeidede midler knyttet til NFR og BOA.   
 
NFR: Avviket i omsetning NFR midler skyldes i hovedsak at KMB prosjektene legges inn med 
årsbudsjettene dvs lik bevilgningen fra NFR. I KMB prosjekter justeres årets bevilgning ut i fra 
rapporterte kostnader. I tillegg utbetales refusjonen for 3.tertial først i det påfølgende året, etter at 
prosjektregnskapsrapporten er innsendt og godkjent.  
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2011 var generelt et vanskeligere år å få tilslag på nye prosjekter. Dels fordi fondet ikke hadde friske 
midler til nye prosjekter.  
 
EU: avviket skyldes at det er vanskelig å beregne når en får sluttoppgjør for avsluttede prosjekter og det er 
ikke alltid budsjetterte inntekter følger de fastsatte del utbetalingene på hvert enkelt prosjekt.     
 
BOA: avvik må skyldes at IB ubrukte midler som er overført på konto 3516 er tatt med som omsetning, 
men som i budsjettet er lagt inn på konto 2179. (eks 3,7 mill på prosjekt 817123). 
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4. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 
(Beløp i NOK 1000) 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
avgitt 2. 
tertial Avvik 

Tilskudd fra KD og andre departement  65 037 63 146 1 891
- Benyttet til investeringsformål (3 511) (2 838) (673)
Tilskudd fra NFR  33 892 33 000 892
Inntekt fra BOA  10 451 13 500 (3 049)

Andre inntekter  1 823 1 400 423

Sum tilskudd og driftsinntekter 107 692 108 208 (516)
Lønnskostnader (konto 5*) 79 595 80 112 517
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 4 408 3 485 (923)

Andre driftskostnader  17 612 24 256 6 644

Sum driftskostnad 101 615 107 853 6 238

Driftsresultat før avregning BFV 6 077 355 5 722
Netto avregning BFV (1 904) 121 (11 320)
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR  (3 797) 983 4 780

Driftsresultat etter avregning BFV 376 1 459 (818)

Finansielle poster  3 8 5

Ordinært resultat OA   377 1 200 (823)

      
Avsatt tildeling BFV per 1.1 9 636 9 636 -  

Periodens endring BFV 1 904 (121) 2 025

Avsatt tildeling BFV per 31.12 11 540 9 515 2 025
 
 

4.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 11 540 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 4 352 
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning 8 042 
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 579 
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 12 973
Differanse 1 433

Deler av det negative avviket mellom ubenyttet tildeling pr 31/12 og avsetningene dekkes opp av resultat OA. IKBM 
hadde et driftsunderskudd i 2011 på 1 056` kr. 
 

4.2. Prognoseavvik 
Prognosen pr 2. tertial viste hvor stor del av IKBMs disponible midler man antok å være ubrukt pr 
31.12.2011. Avsatt tildeling pr 31/12-2011 er noe høyere enn antatt pr 2.tertial. Innkjøp av dyrt 
vitenskapelig utstyr har tatt lenger tid enn planlagt. 
Forsinkelse i oppstart av prosjekter er årsaken til at driftsutgiftene på eksterne prosjekter er lavere enn 
antatt i prognose. 
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4.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Det har i 2011 blitt en noe lavere reduksjon i bundne midler i forhold til i langtidsbudsjettet laget i 
forbindelse med årsplan. Noe av årsaken er at innkjøp av utstyr man antok skulle skje i 2011 ble forsinket 
og vil ikke skje før i 2012. Det har også vært færre reparasjoner og erstatningskjøp av laboratorieutstyr i 
2011 enn det som er vanlig på IKBM i løpet av et år. 
 

4.4. Personell 
  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger    9,3   9,3     9,3       9,3     0,0      0,0 
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling    24,4 18,0   26,2     17,9     1,8     -0,1 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger  42,4 33,5   47,8     33,1     5,4     -0,4 
Rekrutteringsstillinger  49,9 28,2   41,3     24,1    -8,7     -4,1 
Sum 126,0  89,0 124,6     84,4    -1,5     -4,6 
 
Antall årsverk totalt på IKBM har holdt seg forholdsvis stabilt gjennom 2011. 
Et stort antall stipendiater disputerte i løpet av året og det er derfor en nedgang i rekrutteringsstillinger på 
8,7 årsverk. Samtidig har det i løpet av 2011 vært en økning i antall stillinger finansiert av eksterne 
prosjekter. 
 

4.5. Andre forhold 
Ingen kjente tap på fordringer pr 31.12.2011. 
Ingen kjente tapsprosjekter pr 31.12.2011. 
 

4.6. Aktivitetsavvik 
Ingen kjente aktivitetsavvik forhold til målene i årsplanen. 
 

4.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
IKBM har et høyt antall NFR prosjekter og har fikk tilslag på flere i 2011.  
Når det gjelder EU-prosjekter har aktiviteten vært lav en periode, men instituttet satser på å øke denne og 
fikk 2 nye prosjekter i 2011. 
Økningen i ikke bearbeidede midler knyttet til EU skyldes at en stor % andel av prosjektbevilgningen 
innbetales ved prosjektoppstart ihht EU sine regler.  Det har vært liten endring i ikke bearbeidede midler 
knyttet til NFR og BOA i løpet av 2011. 
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5. Institutt for plante- og miljøvitenskap 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 67 084 68 514 (1 430) 
- Benyttet til investeringsformål  (3 052) (2 946) (106) 
Tilskudd fra NFR  26 137 36 000 (9 863) 
Inntekt fra BOA  22 237 20 484 1 754 

Andre inntekter  2 637 2 026 611 

Sum tilskudd og driftsinntekter 115 043 124 078 (9 035) 
Lønnskostnader (konto 5*) 92 773 93 777 1 004 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 2 001 2 008 7 

Andre driftskostnader  23 564 25 412 1 848 

Sum driftskostnad 118 338 121 197 2 859 

Driftsresultat før avregning BFV (3 295) 2 881 (6 176) 
Netto avregning BFV 553 1 000 13 304 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR 4 095 (2 781) (6 876) 

Driftsresultat etter avregning BFV 1 353 1 100 252 

Finansielle poster (24) -  24 

Ordinært resultat OA  1 328 1 100 228 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 9 809 9 809 -  
Periodens endring BFV (553) (1 000) 447 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 9 256 8 809 447 
 
 

5.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 9 256 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 95 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 5 379 
Interne avsetninger knyttet til undervisning 0 
Interne avsetninger knyttet til forskning 3 782 
Interne avsetninger knyttet til EVU 0 
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr) 0 
Forpliktelser overfor andre institutter 0 
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser 0 
Sum avsetninger 9 256
Differanse  0
 

5.2. Prognoseavvik 
Det positive avviket på 447.000 mellom resultat og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet var 
ubetydelig når man tar hensyn til instituttets størrelse. Det negative avviket på 8 millioner kroner knytta til 
NFR-tildelinga skyldes til dels at en større andel av tildelinga for 2011 enn prognostisert overføres av NFR 
i 2012, og til dels at nye tildelinger fra NFR mot slutten av året ble noe lavere enn prognostisert.  
 

5.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
IPM ligger innenfor de forventninger som lå til grunn for godkjent langtidsbudsjett for 2011 per 
31.12.2011. For 2012 er det budsjettert med netto lønnsdekning (sum lønnsdekning og all egeninnsats) på 
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12 millioner kroner. Tilsvarende beløp i 2011 var på 8,8 millioner kroner. Forutsetninger for dette er 
økning i omfanget av bidrags- og oppdragsaktiviteten eller endring i kostnadsstrukturen på bidrags- og 
oppdragsaktiviteten, slik at en større andel av kostnadene på bidrags- og oppdragsaktiviteten blir 
kostnadsrefusjoner til bevilgningsfinansiert virksomhet i stedet for driftskostnader.  
 
Det kan se ut til at IPM blir nødt til å bidra med betydelig egenfinansiering på et bidragsprosjekt (se også 
pkt. 1.5.) 
 
Alt i alt er IPM i en utfordrende økonomisk situasjon og eksponert for stor risiko på grunn av avhengighet 
av fortsatt økning i kostnadsrefusjonene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten.  Det er vanskelig å 
prognostisere hvilket nivå kostnadsrefusjonene vil ende på i 2012, men IPM vil fortsette med å jobbe 
aktivt for å nå ambisjonsnivået i budsjettet.  
 

5.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 13,4 13,4 13,7 13,7 0,3 0,3
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   37,5 35,0 38,4 36,5 0,9 1,5
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 56,2 44,6 60,6 49,2 4,4 4,6
Rekrutteringsstillinger 40,8 29,0 36,0 21,5 -4,8 -7,5
Sum 147,9 122,0 148,7 120,9 0,8 -1,1
 
Kommentarer til utviklingen 
 

5.5. Andre forhold 
IPM har utestående fordringer på 1.547.000 kroner fra private samarbeidspartnere involvert i et EU-
prosjekt. Midlene vil bli utbetalt når EU godkjenner sluttrapporten på prosjektet. Det er liten risiko knytta 
til fordringene.  
 
Det er en risiko for at et av IPMs bidragsprosjekt er betydelig underfinansiert. Dette vil bli avklart i løpet 
av første tertial 2012.  
 

5.6. Aktivitetsavvik 
Det var 8 disputaser ved IPM i 2011. Målet var 13.  
 

5.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Fakturert beløp på BOA økte med 0,5 millioner kroner fra 2010 til 60,7 i 2011. Det innebærer at den 
positive utviklinga i omfanget av bidrags- og oppdragsaktivitet de siste par årene vedvarer. Summen av 
overhead og lønnsdekning godskrevet bevilgningsfinansiert virksomhet ble 13,4 millioner kroner mot 
budsjetterte 13,8.   
 
Ved utgangen av 2010 var prosjektgjelda overfor NFR på 3,6 millioner kroner. Ved utgangen av 2011 var 
samla prosjektfordring overfor NFR på 0,5 millioner kroner. Ved utgangen av 2010 var prosjektgjelda på 
resterende BOA på 7 millioner kroner, mot 4,5 ved utgangen av 2010. Dette er nivåer som tyder på høy 
aktivitet, men som også er prega av at tildelinga for tredje tertial på brukerstyrte NFR-prosjekt først 
overføres i løpet av første tertial etterfølgende år.  
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6. Institutt for matematiske realfag og teknologi 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 70 881 72 914 (2 033) 
- Benyttet til investeringsformål  (1 006) (2 141) 1 135 
Tilskudd fra NFR  15 258 16 782 (1 524) 
Inntekt fra BOA  4 831 4 582 249 

Andre inntekter  4 561 7 701 (3 140) 

Sum tilskudd og driftsinntekter 94 525 99 837 (5 312) 
Lønnskostnader (konto 5*) 82 816 82 736 (80) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 1 428 1 418 (10) 

Andre driftskostnader  10 103 12 870 2 767 

Sum driftskostnad 94 347 97 024 2 677 

Driftsresultat før avregning BFV 178 2 813 (2 635) 
Netto avregning BFV (304) (20) 284 
Netto avregning BFV (2) (497) (2 885) (2 388) 

Netto avregning NFR 634 (174) (808) 

Driftsresultat etter avregning BFV 11 (266) 277 

Finansielle poster (9) (9) -  

Ordinært resultat OA  1 23 (22) 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 (2 900) (2 900) -  
Periodens endring BFV 304 20 284 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 (2 596) (2 880) 284 
 
 

6.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. -2 596
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 500 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 878
Interne avsetninger knyttet til undervisning 89 
Interne avsetninger knyttet til forskning 280 
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 1 747
Differanse -4 343
 
I følge langtidsprognosen 2011-2013 skulle IMT i 2011 nedbetale deler av gjelden på 2,9 mill. IMT gikk 
med 0,3 mill i driftsoverskudd i 2011 og oppfyller dermed deler av detter kravet. Videre skal IMT ved 
utgangen av 2012 ha nedbetalt hele gjelden. Budsjettet for 2012 følger de planene som ligger i 
langtidsprognosen der instituttet går i balanse og drives uten driftsmessige underskudd. 
 

6.2. Prognoseavvik 
IMT hadde etter 2.tertial estimert en prognose som viser 0,860 mill svakere resultat enn budsjettert, men 
likevel et positivt driftsresultat.  Ved slutten av året ble likevel resultatet bedre, men fremdeles en halv 
million under det som var budsjettert.   Det skyldes i grove trekk kostnader som ikke var budsjetterte, som 
investering i 400 Volt til TF bygget på kr 0,14 mill, tilbakeføring av prosjektmidler til to eksterne 
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prosjekter på ca. 0,2 mill. Det kom også på 0,2 mill i forbindelse med vannskade og egen brannstige i Fløy 
4. 
 
Verkstedet har i 2011 hatt kostnadsoverskridelser som gjelder både vedlikehold av utstyr samt HMS-tiltak.  
 

6.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
IMT gikk ut av 2011 med et driftsoverskudd, dog noe svakere enn gitt i langtidsprognosen. Likevel viser 
instituttet en sunn økonomisk utvikling. Samtidig er det viktig å understreke at med den studentveksten 
IMT har, står vi overfor store utfordringer som krever investering i både undervisningslokaler og utstyr. 

 

6.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 12,3 11,1 11,4 11,0 -0,9 -0,1
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   18,6 17,6 18,0 17,0 -0,6 -0,6
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 63,8 57,7 65,3 61,4 1,5 3,7
Rekrutteringsstillinger 32,0 16,8 31,4 19,4 -0,6 2,6
Sum 126,7 103,2 126,0 108,7 -0,7 5,5
 
Kommentarer til utviklingen 
 

6.5. Andre forhold 
Vurdering av fordringer? 
Tapsprosjekter? 
 

6.6. Aktivitetsavvik 
Kommenteres i forhold til målene i årsplanen 
 

6.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Det ser ut til at det søkes om eksterne midler nå i større grad enn før. EU-søknader er sendt inn, noen er 
også blitt godkjent og tildelt. Når det gjelder NFR viser tallmaterialet avvik i mottatt NFR tildeling i 
forhold til budsjettert. Noe skyldes UMB sin interne regnskapsmodell der overføring av NFR-midler til 
andre konsortiepartnere blir bokført som reduksjon i NFR-tildelingen, samtidig blir dette ikke hensyntatt i 
budsjettet. Derfor blir det større avvik i NFR-tildeling og i NFR driftskostnader. 
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7. Institutt for økonomi og ressursforvaltning 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 31 355 33 457 (2 102) 
- Benyttet til investeringsformål  (267) (451) 184 
Tilskudd fra NFR  7 162 9 010 (1 848) 
Inntekt fra BOA  5 195 6 027 (832) 

Andre inntekter  45 50 (5) 

Sum tilskudd og driftsinntekter 43 490 48 093 (4 603) 
Lønnskostnader (konto 5*) 39 230 39 355 125 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 351 385 34 

Andre driftskostnader  4 365 8 114 3 749 

Sum driftskostnad 43 946 47 854 3 908 

Driftsresultat før avregning BFV (456) 239 (695) 
Netto avregning BFV (57) (147) 1 180 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR 516 281 (235) 

Driftsresultat etter avregning BFV 3 373 250 

Finansielle poster (4) (3) 1 

Ordinært resultat OA  -  (249) 249 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 445 445 -  
Periodens endring BFV 57 147 (90) 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 502 592 (90) 
 
 

7.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 502 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 2 205
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning 2 971 
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 5 176

Differanse -4 674

Instituttet er kun forpliktet til å møte avsetningene til stipendiatene på kr. 2205 
 

7.2. Prognoseavvik 
Tilskudd fra KD viser et avvik da husleie ordningen ikke ble gjennomført i 2011. 
 
Avviket mellom prognose avlagt per 2. tertial og endelig regnskap i tilskudd fra NFR skyldes i hovedsak at 
forventede overføringer fra NFR ikke er redusert med utbetalinger av NFR tilskudd til andre i budsjettet. I 
tillegg er 833K av NFR tildelingen for 2011 overført til 2012. 
 
Avviket i inntekt fra rest - BOA er i hovedsak at overføringen på et større prosjekt kommer 
etterskuddsvis, etter godkjent rapportering. 
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Andre driftskostnader har et stort avvik pga husleien som ikke ble belastet, og høyere 01-lønn- og OH 
inntjening. 
 

7.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
IØR ligger innenfor de forventningene vi hadde da langtidsbudsjettet ble vedtatt. 
 

7.4.  Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 10,1 7,2 8,1 7,5 -2,0 0,3
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 27,1 25,6 28,7 25,9 0,6 0,3
Rekrutteringsstillinger 9,8 8,8 14,6 10,6 5,8 1,8
Sum 47,0 41,6 52,9 45,5 5,9 3,9
 
Administrative stillinger:  
En administrativ ansatt er i permisjon uten lønn, et halvt årsverk er flyttet over i undervisnings-, forsknings- 
og formidlingsstillinger og et halvt årsverk er ikke lenger ansatt. 
 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger: 
Her har det skjedd mange endringer gjennom året i tråd med IØR bemanningsplan og årsplan.  
 
Rekrutteringsstillinger:  
3 av våre stipendiater er inne i avsetningsperioden 
4 stipendiat er ansatt på prosjekt 
7 mottar vi BFV tildeling for 
1 stipendiat var ansatt som amanuensis tidligere og blir fin. over BFV. 

7.5. Andre forhold 

Et prosjekt med ekstern finansiering er betydelig forsinket i forhold til kontrakt. Venter nå på 
godkjenning av leverte resultater og sluttrapport. 
 

7.6. Aktivitetsavvik 
Ingen kjente 
 

7.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 

Instituttet ligger an til å få en bidrags- og oppdragsaktivitet ganske nær prognosen for året. 
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8. Noragric 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 22 061 22 241 (180) 
- Benyttet til investeringsformål  (368) (728) 360 
Tilskudd fra NFR  12 063 12 300 (237) 
Inntekt fra BOA  28 432 35 305 (6 873) 

Andre inntekter  624 490 134 

Sum tilskudd og driftsinntekter 62 812 69 608 (6 796) 
Lønnskostnader (konto 5*) 36 944 33 701 (3 243) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 328 316 (12) 

Andre driftskostnader  24 060 34 255 10 195 

Sum driftskostnad 61 332 68 272 6 940 

Driftsresultat før avregning BFV 1 480 1 336 144 
Netto avregning BFV 3 527 2 599 (4 826) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR (4 528) (1 652) 2 876 

Driftsresultat etter avregning BFV 479 2 283 (1 806) 

Finansielle poster 15 14 (1) 

Ordinært resultat OA  494 2 295 (1 805) 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 5 882 5 882 -  
Periodens endring BFV (3 527) (2 599) (928) 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 2 355 3 283 (928) 
 
 

8.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 2 355

Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 399 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning 2 333
Interne avsetninger knyttet til undervisning  0
Interne avsetninger knyttet til forskning  168
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 2 990
Differanse -554
 

8.2. Prognoseavvik  
Noragric har BOA prosjekter som er forsinket og som ikke har blitt avsluttet i desember som planlagt. 
Dette har gjort seg utslag i ”inntekter fra BOA” med avvik på 6,8 mill. kroner, overførsel til 
samarbeidspartnere i sør med avvik i posten ”andre driftskostnader” 10 mill. kroner. Noragric har mange 
prosjekter med høye honorarsatser som fører til overskudd. Overskudd på BOA prosjekter føres først når 
prosjektet avsluttes, noen ganger er dette etter en 4-års periode. Ved forsinkelser av prosjekter som i 2011 
blir ikke overskuddet av prosjektene ført før i 2012.  
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8.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Se kommentarer under punkt 1.3 
 

8.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 13,7 11,7 13,1 11,7 -0,6 0,0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 25,2 0,8 24,1 0,5 -1,1 -0,4
Rekrutteringsstillinger 11,0 7,0 12,8 7,00 1,8 0,0
Sum 50,9 19,5 50,0 19,2 -0,9 -0,4
 
Adm.stillinger inkl. 2 kontraktlønnet iforb. m/Fredskorpsprosjekt pr. 31.12.11 
 

8.5. Andre forhold 
Noragric har 2 fakturaer med forfall i mai 2011. Faktura 8110920 pålydende 356’kr skal pengene være 
sendt fra Mali 31.1.2012. Begge fakturaer vurderes som sikre pr. d.d. 
 

8.6. Aktivitetsavvik 
Noragric har flere 4-års kontrakter. Noen av disse er ny startet 2010/2011og ikke kommet helt i gang som 
antatt for 2011, som f.eks grunnet konkurranse hos kunde av underkontrakter etc. 
 

8.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
NFR prosjektene går som planlagt. Ingen kjente større forsinkelser. BOA midler er forsinket, men vil bli 
utført og fakturert i 2012.  
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9. Senter for etter- og videreutdanning 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 2535  2540  -5  
- Benyttet til investeringsformål  -16  35  -51  
Tilskudd fra NFR  0  0  -0  
Inntekt fra BOA  546  805  -259  

Andre inntekter  11056  11813  -757  

Sum tilskudd og driftsinntekter 14121  15193  -1072  
Lønnskostnader (konto 5*) 4683  5038  355  
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 19  26  7  

Andre driftskostnader  8837  10239  1402  

Sum driftskostnad 13539  15303  1764  

Driftsresultat før avregning BFV 582  -110  692  
Netto avregning BFV -581  308  -692  
Netto avregning BFV (2) -1  -  -  

Netto avregning NFR 0  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV -  -  -  

Finansielle poster -  -  -  

Ordinært resultat OA  -  -  -  

     
Avsatt tildeling BFV per 1.1 809 809  -  
Periodens endring BFV 581  -308  889  

Avsatt tildeling BFV per 31.12 1390  501  -889  
 

9.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 1390 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU 1390 
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 1390

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

9.2. Prognoseavvik 
Det var budsjettert med flere større prosjekter innen markedsføring, kompetanseutvikling og kursutvikling 
som har måttet forskyves pga. langtidssykdom i staben. Dette er prosjekter som vil bli gjennomført i 2012: 

 omlegging av nettsidestruktur og innhold 
 utvikling av nytt markedsføringsmateriell (papir og elektronisk) 
 kompetanseutvikling fleksibel undervisning  
 aktiv relasjonsbygging eksterne oppdragsgivere/samarbeidspartnere 
 fornying av kontorutstyr, -maskiner 
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9.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Kommenter resultatet i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett.  Ligger man innenfor de 
forventninger man hadde i det man la langtidsbudsjettet? 
 
SEVU ligger godt an i forhold til langtidsbudsjettet når man ser på 2011-resultatene isolert sett. På grunn 
av mye sykdom i staben, frykter vi imidlertid at resultatene i 2012 kan bli lavere enn forventet. 
Konsekvensen av lav bemanning i store deler av 2011 er at det er færre planlagte nye prosjekter i 2012 enn 
forventet. 
 
I langtidsbudsjettet har SEVU vært svært nøkterne når det gjelder utgifter til drift og kuttet 
stimuleringsmidler for å få langtidsbudsjett i balanse. Det gode resultatet i 2011 vil bidra til å sikre bedre 
betingelser for etter- og videreutdanningsaktiviteten ved UMB enn tidligere antatt. 
 

9.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  6,8 6,8 7 7 0,2 0,2 
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling             
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger           
Rekrutteringsstillinger           
Sum  6,8  6,8  7  7  0,2  0,2 

       
 
Alle ansatte ved SEVU er ansatt i fulle stillinger, men en medarbeider har i perioden hatt redusert 
stillingsprosent.  
 

9.5. Andre forhold 
SEVU har ingen vesentlige tapsprosjekter eller utestående fordringer. 
 

9.6. Aktivitetsavvik 
SEVU har nådd alle målene for 2011 med god margin.  
 
Det var planlagt flere større prosjekter innen markedsføring, kompetanseutvikling og kursutvikling som 
har måttet forskyves pga. langtidssykdom i staben. 
 

9.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Denne aktiviteten varierer mye. SEVU har et Norgesuniversitetsprosjekt som skulle vært avsluttet i 2011, 
men som er noe forsinket og vil bli sluttført i 2012. 
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10. Senter for klimaregulert planteforskning 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 12 432  12 518  126  
- Benyttet til investeringsformål  (264)  (314)  50  
Tilskudd fra NFR  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  4 734  3 500  1 234  

Sum tilskudd og driftsinntekter 17 114  15 704  1 410  
Lønnskostnader (konto 5*) 7 290 7 414  124  
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 212  89  (123)  

Andre driftskostnader  6 894  8 994  2 100  

Sum driftskostnad 14 396  16 497  3 511  

Driftsresultat før avregning BFV 2 718  (793)  (3 509)  
Netto avregning BFV (2 716)  793  -  
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV 2  -  2  

Finansielle poster (2)  -  2  

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1  96 96  -  
Periodens endring BFV 2 716  (793)  3 509  

Avsatt tildeling BFV per 31.12 2 812  (697)  3 509  
 

10.1. Prognoseavvik 
Som rapportert i 2. tertial var det knyttet usikkerhet til meldt prognose. Overskuddet pr 31.12 skyldes 
først og fremst at det i 3. tertial ble utløst fakturering i Fjernvarmprosjektet. Videre fører SKP regnskapet 
for Nasjonalt plantenettverk. Disse har i 2011 hatt meget lav aktivitet og kr 460’ overføres til 2012. I 2012 
skal nettverket gjennomføre en stor konferanse slik at aktiviteten da blir større.  
 
I forbindelse med renoveringen av Botanisk klimalaboratorium ble det foretatt en asbestsanering hvor 
arbeidet ble gjennomført i desember 2011, men faktura på kr 200’ kom først i 2012. Vi har ellers hatt et 
styrt lavere aktivitetsnivå med tanke på innsparinger som skal komme renoveringen av fytotronene i 
Botanisk klimalaboratorium og fytotronen i Syverudveien 6 til gode i 2012. 
 
Ved 2.tertialrapport ble det meldt usikkerhet i forhold til energiutgifter. Kulden uteble i 3 tertial og vi har 
hatt en innsparing på kr 650’ i energiutgifter.  
 
Gledelig nok har vi i 3.tertial hatt merinntekter på plassutleie i våre anlegg.  
 
Størstedelen av overskuddet er altså bundet beløp for 2012.  Overskudd som ikke er bundet vil styrke 
prosjektet: Renovering av fytotronene i Syverudveien 6 og Botanisk klimalaboratorium. 
 

10.2. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
I årsplan for 2011 ble det varslet om fortsatt stigning i energikostnader. Dette viste seg å være feil. Vi har i 
stedet hatt kr 650’ mindre i energikostnader i 2011. Innsparingen gjelder først og fremst strøm og ikke 
fyringsolje. Dette skyldes værforhold og stenging av fytotroner. 
 
Vi varslet en fare for stenging av fytotronene i Botanisk klimalaboratorium og Syverudveien 6 pga ulovlige 
kjølemedier. Denne stengingen ble en realitet i juni 2011. Forberedelser til renovering av fytotronene i 
Botanisk klimalaboratorium og Syverudveien 6 er startet, og med stor innsats fra SKPs personale. Dette 
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har hatt betydning for annen kostnadsdrivende aktivitet og da igjen, bidratt til noe av overskuddet for 
2011.  
 
Fjernvarmeprosjektet er avsluttet fra SKP sin side som planlagt i 2011.  
 
Vi nevner i årsplanen for 2011 et problem med balanse i driften av SKP avdeling for Frilandsforsøk. Det 
bevilges fortsatt ikke driftsmidler til denne avdelingen. Ved opprettelsen av avdeling for Frilandsforsøk ble 
det skriftlig bekreftet fra Universitetsdirektøren at det skulle avsettes ekstra midler til drift av denne. 
Avdelingens fremtidige organisering vil derfor fortsatt være et tema i 2012.  
 
Resultatet for SKP viser en bedret utgang økonomisk for 2011 enn meldt i årsplan for 2011. Ved 
innleveringen av Årsplan for 2012 varslet vi et overskudd som tilsvarer dagens resultat med tillegg av 
sluttføringen av Biobrenselprosjektet. 
 
Vi forventer stor aktivitet i forbindelse med renoveringen av fytotronene i Botanisk klimalaboratorium og 
i Syverudveien 6 i 2012.  Renoveringen av fytotronen i Syverudveien 6 vil være avgjørende for arbeidet 
med utfasing av bruk av Årungenvann.   Disse prosjektene vil påvirke resultatene i de videre års 
langtidsbudsjett.  
 

10.3. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  2,0  2,0 2,6 2,6  0,6 0,6 
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling    8,0  8,0 8,0 8,0  0 0 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger           
Rekrutteringsstillinger           
Sum  10 10  10,6  10,6  0,6 0,6 
 
Kommentarer til utviklingen 
 

10.4. Andre forhold 
SKP har kun en utestående fordring på kr. 4467,- som er eldre enn tretti dager.  
 

10.5. Aktivitetsavvik 
Ingen store aktivitetsavvik i forhold til årsplan.  

10.6. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Ikke aktuelt. 
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11. Senter for husdyrforsøk  
 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 13 767  13 728  39 
- Benyttet til investeringsformål  (413)  (413) -  
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  8 460  8 236 224 

Sum tilskudd og driftsinntekter 21 814  21 551 263 
Lønnskostnader (konto 5*) 17 993  17 760 (233) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 361  337 (24) 

Andre driftskostnader  3 419  4 040 621 

Sum driftskostnad 21 773  22 137 364 

Driftsresultat før avregning BFV 41  (586) 627 
Netto avregning BFV (40)  586 (626) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV 1  -  1 

Finansielle poster (1)  -  1 

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1         (1 382) (1 382) -  

Periodens endring BFV 40  (586) 626 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 (1 342)  (1 968) 626 
 
 

11.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12.  
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

11.2. Prognoseavvik 
Prognoseavvikene er først og fremst økning av inntekter og reduksjon i kostnader 2.halvår 2011. De økte 
inntektene kommer av salg av gammel redskap. Reduserte kostnader skyldes svært restriktiv pengebruk og 
en mild førjulsvinter som reduserte strømkostnadene. 
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11.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Resultatet på +40.000 er som forventet da årsplan 2012 med langtidsbudsjett ble satt opp. 
 

I årsplanen kommenterte vi: 
 
 Driftsåret 2011 ser ut til å ende opp rundt null (det ble altså +40.000) Det lå lenge an til 

underskudd, men strenge sparetiltak 2.halvår har bedret resultatet. Det ble innført stopp i innkjøp 
av alt annet enn løpende driftsmidler. Videre var vi heldige å få en mild høst slik at 
strømkostnadene holdt seg lave. Det ble solgt gammel redskap for nærmere 350.000 kroner i 
2.halvår 2011. Dette er likevel et svakt resultat tatt i betraktning at SHF fikk 2 mill fra Bioforsk i 
2011. Uten dette hadde det vært betydelig underskudd.  

 Driftsutgiftene ved SHF har ligget ganske konstant de siste 10 år til tross for økte kostnader. 
Dette er en indikasjon på at en ikke lenger driver på en bærekraftig måte, men unnlater å gjøre 
vedlikehold og fornying av anlegg og utstyr. Det kan gå slik fram til nytt SHF står ferdig i 2015, 
men deretter er det ikke framtidsrettet å drive uten penger til fornying.  

 Å knipe inn underskuddet på 1,3 mill på ett år (2012) er ikke realistisk. Hvis SHF holder 
investeringsbudsjettet på kr 0 i 2012 og 2013 kan en klare det på to år, men drifta er svært sårbar 
dersom teknisk utstyr svikter og MÅ fornyes. 

 

11.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  4,0 4,0  4,0 4,0  0 0  
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling    29,6 29,6  29,0 29,0  -0,6 -0,6 
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger           
Rekrutteringsstillinger  6,5 6,5  6,5 6,5  0 0  
Sum  40,1 40,1  39,5  39,5  -0,6 -0,6 
 
Reduksjonen i 0,6 stilling ved årets slutt er Oddvar Sandås om gikk av med pensjon i 3.tertial. 
 

11.5. Andre forhold 
Det var en frykt for at flytting av pelsdyrgården kunne bli et tapsprosjekt, men med de siste avgjørelser i 
US om budsjett 2012,13,14 til dette formålet mener vi å ha kontroll over situasjonen. Utbygginga må 
begrenses til hvor mye penger vi har til rådighet. 
 

11.6. Aktivitetsavvik 
Ingen vesentlige avvik annet enn at kornleveranser har uteblitt i 2011 fordi vi leverte 2010-kornet i 2010. 
2011-kornet leveres på nyåret 2012 (som normalt). 
 

11.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Ikke aktuelt for SHF 
 



 - 26 - 

12. FôrTek 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 203  200 3 
- Benyttet til investeringsformål  (10)  (500) 490 
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  2 060  2 000  60 

Andre inntekter  48  100 (52) 

Sum tilskudd og driftsinntekter 2 301  1 800 501 
Lønnskostnader (konto 5*) 2 130  2 068 (62) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 203  200 (3)  

Andre driftskostnader  28  (450) (478) 

Sum driftskostnad 2 361  1 818 (543) 

Driftsresultat før avregning BFV (60)  (18) (42) 
Netto avregning BFV 62  18 44 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV 2  -  2 

Finansielle poster (1)  -  1 

Ordinært resultat OA  1  -  1 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1           (283) (283) -  
Periodens endring BFV (62)  (18) (44) 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 (345)  (301) (44) 
 

12.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12.  
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

12.2. Prognoseavvik 
Det var tenkt 500.000 til investeringer, men økonomien tillot ikke investeringer i 2011. Aktiviteten var litt i 
underkant av de budsjetterte 100 oppdragsdagene (ca 92 dager i 2011). 
 

12.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Resultatet ble litt svakere enn årsplan 2011, der det var budsjettert med ca 0. Underskuddet på 62.000 i 
2011 (-345.000 akkumulert resultat) er likevel innenfor et nivå som kan håndteres i 2012 hvis aktiviteten 
blir god. Utfordringen er uansett mangel på penger til fornying/investering. 
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12.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling    2,0 2,0 2,0 2,0     
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger           
Rekrutteringsstillinger  1,0 1,0 0,5 0,5 -0,5 -0,5 
Sum  4,0 4,0 3,5 3,5 -0,5 -0,5  
 
Bruken av ekstrahjelp (studenter) varierer fra måned til måned. Det forventede nivået framover er ca ett 
årsverk.  
 

12.5. Andre forhold 
Ingen. 
 

12.6. Aktivitetsavvik 
92 dager er 7oppdragsdager under budsjettert (100).  
 

12.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Ingen kommentar 
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13. IT- og serviceavdelingen 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 20 624 20 563 61 
- Benyttet til investeringsformål  (3 244) (2 500) (744) 
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  1 077 799 278 

Sum tilskudd og driftsinntekter 18 457 18 862 (405) 
Lønnskostnader (konto 5*) 15 755 15 729 (26) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 2 002 1 953 (49) 

Andre driftskostnader  584 1 745 1 161 

Sum driftskostnad 18 341 19 427 1 086 

Driftsresultat før avregning BFV 116 (565) 681 
Netto avregning BFV (116) 565 (681) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV -  -  -  

Finansielle poster -  -  -  

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 565 565 -  
Periodens endring BFV 116 (565) 681 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 681 -  681 
 
 

13.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 681 
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 681 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 681
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

13.2. Prognoseavvik 
Ved 2. tertial rapportering ble det meldt at ITS sitt budsjett ville gå i balanse ved årsslutt.  Imidlertid viser 
resultatet for 2011 ubrukte midler på kr. 681.000. Dette skyldes utsatt aktivitet på enkelte tiltak der ITS er 
avhengig av andre enheters kapasitet til å bidra med arbeider rekvirert av ITS. Videre er nødvendige større 
investeringer innenfor informasjonssikkerhetsarbeidet på slutten av året kun delvis blitt belastet 
regnskapet for 2011. I tillegg ble det klart at det er nødvendig å gå til anskaffelse av ny postbil. 
Anbudskonkurranser er meget tidkrevende slik at faktisk kjøp først vil bli gjennomført i 2012. Det er 
derfor helt avgjørende at alle midler overføres til 2012. 
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13.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
I ITS sitt langtidsbudsjett ut 2014 er det lagt inn en prognose som viser ubrukte midler på ca 0,6 mill kr. 
ved gangen av 2011. Faktisk resultat for 2011 er ca. tilsvarende beløp. Som nevnt i punktet over er 
imidlertid ubrukte midler pr. årsslutt bundet opp i fremtidige forpliktelser. Dette var også en forutsetning i 
langtidsbudsjettet (altså ingen frie midler). 
 

13.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 19,5 19,5 18,0 18,0 -1,5 -1,5
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rekrutteringsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum 28,5 28,5 27,0 27,0 -1,5 -1,5
 
Tallene viser en reduksjon som skyldes at en person er i permisjon uten at nytilsetting pr. dato er foretatt 
samt avgang på 0,5 årsverk som ikke vil bli erstattet. Tallene inneholder 1 årsverk i uførepermisjon samt at 
det er ledighet i en arkivstilling som besettes i januar 2012.  
 

13.5. Andre forhold 
Avdelingen har innenfor arkivområdet flere oppgaver som må løses med bakgrunn i pålegg fra 
tilsynsmyndighet. Den tyngste av disse oppgavene er avlevering av arkiv og etablering av godkjente 
arkivlokaler. Dette er så store oppgaver at det fordrer både sentrale bevilgninger samt en 
dugnadsfinansiering fra enhetene lokalt. 
 

13.6. Aktivitetsavvik 
Ingen større aktivitetsavvik, men behovet for større kostnadskrevende investeringer innenfor 
informasjonssikkerhetsarbeidet gjør at budsjettsituasjonen fortløpende har blitt vurdert for innpassing og 
at aktiviteter derfor har blitt dratt litt ut i tid. Se for øvrig pkt. 1.2. 
 

13.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Avdelingen har ingen eksterne prosjekter. 
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14. Universitetsbiblioteket 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 13 403 13 398 5 
- Benyttet til investeringsformål  (105) (30) (75) 
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  194 126 68 

Sum tilskudd og driftsinntekter 13 492 13 494 (2) 
Lønnskostnader (konto 5*) 5 742 5 420 (322) 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 26 24 (2) 

Andre driftskostnader  8 185 8 389 204 

Sum driftskostnad 13 953 13 833 (120) 

Driftsresultat før avregning BFV (461) (339) (122) 
Netto avregning BFV 471 340 131 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV 10 1 9 

Finansielle poster (10) (1) 9 

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 838 838 -  
Periodens endring BFV (471) (340) (131) 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 367 498 (131) 
 
 

14.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12. 367
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet 367 
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 367
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

14.2. Prognoseavvik 
Ved 2. tertial rapportering ble det meldt om ubrukte midler på 0,5 mill kr. ved årsslutt.  Resultatet viser at 
ubrukte midler beløper seg til kr. 367.000. Dette er imidlertid eksklusiv budsjettkorrigering for lønnsmidler 
til overførte bibliotekstillinger i 2011. Det forutsettes at dette dekkes gjennom en rammekorrigering i 
2012. Inklusiv i regnskapet er 01-lønn for bibliotekstilling delvis tilknyttet eksternt prosjekt utenfor UB. 
Korrigert for disse to forhold viser regnskapet et mindreforbruk på ca kr 0,7 mill.  
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Sluttresultatet for økonomien ved UB avhenger i veldig stor grad av hvordan utfallet blir for digitalt 
bibliotek. Stort sett alle avtaler innenfor digitalt bibliotek gjøres opp tett opptil årsslutt og man er prisgitt 
valutakursene på dette tidspunket. Vi må derfor holde igjen på kostnadssiden for å dekke opp for 
uventede negative utslag. I år var imidlertid valutakursene relativt gunstige og økonomien ble derfor bedre 
enn forventet.  
 
Når det gjelder katalogisering har periodevis høyt sykefravær blant UBs bemanning gjort at aktiviteten har 
blitt noe forsinket i forhold til planlagt opplegg. Det at sammenslåingen av bibliotekene dro ut i tid har 
også forsinket aktiviteten innenfor katalogiseringsprosjektet. Ubrukte mider her er ca. kr. 270.000. 
 
Alle ubrukte midler ved årsslutt må overføres til 2012. Ca. kr 270.000 er øremerket til katalogisering og 
resterende må gå til nødvendige bibliotekfaglige aktiviteter.  
 
 

14.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
UBs langtidsbudsjett som går ut 2014 er lagt med et overskudd på kr. 0,4 mill for 2011. Faktisk korrigert 
resultat for 2011 er noe høyere (se pkt 1.2) I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn at alle midler går til 
katalogisering eller er bundne midler til andre aktiviteter (altså ingen frie midler) Dette gjelder fortsatt for 
faktisk resultat..  
 

14.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   8,2 8,2 10,8 10,8 2,6 2,6
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rekrutteringsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum 9,6 9,6 12,2 12,2 2,6 2,6
 
Økningen i antall stillinger skyldes overføringer av bibliotekstillinger i forbindelse med sammenslåingen av 
bibliotekene.  
 

14.5. Andre forhold 
Det forutsettes at lønnsmidler til personell som overflyttes fra enhetene til Universitetsbiblioteket dekkes 
fullt ut gjennom budsjettmessig rammekorrigering (tilføring av midler) i 2012. 
 

14.6. Aktivitetsavvik 
Ingen store aktivitetsavvik men forsinkelsen i arbeidet med sammenslåingen av bibliotekene har gjort at 
enkelte aktiviteter ved UB også har dratt ut i tid. Se også pkt. 1.2. 
 

14.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Universitetsbiblioteket har ingen eksterne prosjekt 
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15. Hovedadministrasjonen 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 43 788 43 685 287 
- Benyttet til investeringsformål  (193) (143) (50) 
Tilskudd fra NFR  187 423 (236) 
Inntekt fra BOA  3 905 3 578 327 

Andre inntekter  31 5 31 

Sum tilskudd og driftsinntekter 47 718 47 548 359 
Lønnskostnader (konto 5*) 43 049 42 980 1 178 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 263 184 (263) 

Andre driftskostnader  4 550 4 827 375 

Sum driftskostnad 47 862 47 991 1 290 

Driftsresultat før avregning BFV (144) (443) 1 649 
Netto avregning BFV 165 452 (1 659) 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR (21) (10) 11 

Driftsresultat etter avregning BFV -  (1) 1 

Finansielle poster -  -  -  

Ordinært resultat OA  -  (1) 1 

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 358 358 -  
Periodens endring BFV (165) (452) 287 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 193 (94) 287 
 
 

15.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12.  
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

15.2. Prognoseavvik 
Det er ingen vesentlige avvik. 
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15.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Intensjon om at HA skal holde sitt budsjett når vi holder ledige stillinger åpne samt holder igjen vikarbruk 
ved sykdom/fravær.  Dette gir en innsparing som pleier å komme ut i tilnærmet budsjettbalanse. Så også i 
2011. 
 

15.4. Personell 

  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger           
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling             
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger           
Rekrutteringsstillinger           
Sum  65,9      66,1  0,2   
 
Kommentarer til utviklingen 
Antall årsverk har ligget stabilt gjennom året. 
 

15.5. Andre forhold 
Ingen spesielle forhold å melde. 

15.6. Aktivitetsavvik 
Viser til rapporter og planer. 
 

15.7. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
Ingen spesielle kommentarer til BOA 
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16. Drifts- og serviceavdelingen 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 74 055  71 676 2 379 
- Benyttet til investeringsformål  -1 167  -279 -888 
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  7 196  6 450 746 

Sum tilskudd og driftsinntekter 80 084 77 847 2 237 
Lønnskostnader (konto 5*) 34 869 38 122 3 253 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 6 261 4 116 -2 145 

Andre driftskostnader  35 771 36 111 340 

Sum driftskostnad 76 901 78 349 1 448 

Driftsresultat før avregning BFV 3 183 -502 3 685 
Netto avregning BFV -3 181 504 3 685 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV 2 2 -  

Finansielle poster -2 -2 -  

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 - 1 313 -1 313 -  
Periodens endring BFV 3 181 -504 3 685 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 1868 -1 817 3 685 
 
 

16.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12.  
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

16.2. Prognoseavvik 
DSA har et mindreforbruk i forhold til prognosen. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader 
grunnet flere i permisjon og langtidssykemeldte.  
 

16.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
DSA har et veldig stramt budsjett, men ligger godt innenfor godkjent årsplan og langtidsbudsjett. Dette 
skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader som nevnt under pkt. 1.2.   
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Personell 
  per 1.1.2011 per 31.12.2011 Endring 

Årsverk Totalt
Herav 
BFV Totalt

Herav 
BFV Totalt 

Herav 
BFV 

Administrative stillinger  71,3 0,0 67,1 0,0 -4,2 0,0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rekrutteringsstillinger 6,0 0,0 4,0 0,0 -2,0 0,0
Sum             
 
Reduksjonen i antall administrative stillinger skyldes flere i permisjon og færre midlertidig ansatte. 
Antall rekrutteringsstillinger endrer seg normalt gjennom året. Noen  slutter eller tar fagbrev og nye 
lærlinger kommer. 
 

16.4. Andre forhold 
DSA har store utestående fordringer fra eksterne leietakere, forfalt i 2011 kr 1 584’. Dagens finansmarked 
kan være årsaken, noe som kan utgjøre en stor risiko da leieinntektene er lagt inn i vårt driftsbudsjett.  
UMB-ledelsen følger opp saken. 
 

16.5. Aktivitetsavvik 
Ingen store aktivitetsavvik i forhold til målene i årsplanen. 
 

16.6. Kommentar til bidrags- og oppdragsaktiviteten 
DSA har ikke bidrags- og oppdragsaktiviteter. 
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17. Vedlikeholdsposten 

(Beløp i NOK 1000) 

Regnskap 
pr. 

31.12.11 

Prognose 
pr. 

31.08.11 Avvik  
Tilskudd fra KD og andre departement 33 806  32 675 1 131 
- Benyttet til investeringsformål  -9 375 -4 712 -4 663 
Tilskudd fra NFR  -  -  -  
Inntekt fra BOA  -  -  -  

Andre inntekter  391 252 139 

Sum tilskudd og driftsinntekter -24 822 28 215 -3 393 
Lønnskostnader (konto 5*) 11 9 -2 
Avskrivninger (Konto 6001-6099) 3 462 2 331 -1 131 

Andre driftskostnader  24 203 25 175 972 

Sum driftskostnad 27 676 27 515 -161 

Driftsresultat før avregning BFV -2 854 700 -3 554 
Netto avregning BFV 2 853 -703 3 556 
Netto avregning BFV (2) -  -  -  

Netto avregning NFR -  -  -  

Driftsresultat etter avregning BFV -1 -3 2 

1 3 2 -  

Ordinært resultat OA  -  -  -  

       
Avsatt tildeling BFV per 1.1 -1 947 -1 947 -  
Periodens endring BFV -2 853 703 -3 556 

Avsatt tildeling BFV per 31.12 -4 800 -1 244 -3 556 
 
 

17.1. Ubenyttet tildeling 
Spesifikasjon av ubenyttet tildeling 31.12.11 
Tekst Totalt  (1000 kroner)
Ubrukt tildeling per 31.12.  
Øremerkede tildelinger ubenyttet, annet  
Avsatt stipendiater, forskerutdanning  
Interne avsetninger knyttet til undervisning  
Interne avsetninger knyttet til forskning  
Interne avsetninger knyttet til EVU  
Interne avsetninger knyttet til anskaffelser (utstyr)  
Forpliktelser overfor andre institutter  
Forpliktelser overfor eksterne forbindelser  
Sum avsetninger 0
Differanse 0

Negative avvik mellom ubenyttet tildeling per 31.12 og avsetningene skal kommenteres og det redegjøres for 
hvordan enheten vil korrigere det negative avviket. 
 

17.2. Prognoseavvik 
Anskaffelsesprosessene tar tid, noe som har gjort at forbruket var forholdsvis lavt i 1. og 2. tertial, men 
kom for fullt i 3. tertial, i tillegg til et merforbruk på kr 1 947’ fra 2010. 
 
US-sak 2010/1890 viser vedlikeholds- og utviklingsbudsjett for 2011. 

 Nytt auditorium i Tårnbygningen er ferdig. Ble vesentlig dyrere enn antatt. 
 Isolering og drenering av Tårnbygningen ble også vesentlig dyrere enn antatt. 
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 Søndre korridor i 1. etg. ferdigstilt, noe som hadde sammenheng med nytt auditorium i 
underetasjen. 

 Utearealer Tårn: Uventede høye kostnader på prosjektene i forbindelse med nytt Auditorium i 
Tårnbygningen har gjort at bare fase I utført, med nedsetting av vannrenner, kantsetting og 
gatesteinsbelegg med mer. Det resterende må tas i 2012 og 2013. 

 Ny Bioenergilabb på Vollebekk blir også vesentlig dyrere en budsjettert da brukerne stadig endrer 
kravene. 

 

17.3. Resultat per 31.12 sett i forhold til godkjent årsplan og langtidsbudsjett 
Resultatet er kr 2 853’ over budsjettert i forhold til årsplan og langtidsbudsjett. Dette skyldes avvik, se pkt. 
1.2. 
 
I forbindelse med at enkelte prosjekter har blitt vesentlig dyrere enn antatt i utgangspunktet, har DSA 
måtte spare på andre. 
 

17.4. Aktivitetsavvik 
Se pkt. 1.2. 
 
 
 


	US-sak 23_2012_Overføring 2011-2012
	US-sak 23_2012_Vedlegg 1
	US-sak 23_2012_Vedlegg 2
	US-sak 23_2012_Vedlegg 3

