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Økonomirapportering HF 

Vurdering av økonomisk situasjon 
 

Basisvirksomhet 
 

 
 
Basisvirksomheten ved HF hadde ved utgangen av 2016 et akkumulert mindreforbruk på 149 mill. 
kroner. Sammenligner man med 2015 da det akkumulerte mindreforbruket var 121,5 millioner kan 
man se at for 2016 var det et isolert mindreforbruk på ca. 28 millioner. I forhold til det opprinnelige 
budsjettet er det et avvik på 32 millioner, i forhold til prognosen etter 2. Tertial er det et avvik på fem 
millioner, men i forhold til prognosen fra 15.12.16 er det kun et lite avvik på tre millioner. Det siste 
skyldes i hovedsak at periodiseringer i årsavslutningen ble en del lavere enn de har vært tidligere år. 
 
Hvis vi ser nærmere på regnskapet i forhold til det opprinnelige årsbudsjettet er det først og fremst på 
inntekter, personalkostnader og driftskostnader vi har de største avvikene. 
Når det gjelder inntekter har vi et avvik på nesten åtte millioner. Dette skyldes i hovedsak en ekstra 
tildeling på 5,4 millioner til Multiling som verdensledende miljø, samt diverse uforutsette inntekter.  
På personalkostnader har vi brukt ca. 12 millioner mindre enn budsjettert. Som vi nevnte i rapporten 
for 2.tertial er hovedårsaken til dette at vi ikke har økt personalkostnadene så mye som forventet. 
Dette skyldes for det meste forsinkelser i ansettelser, spesielt på rekrutteringsstillinger. Det var 
budsjettert med over 30 nye stipendiater fra og med august, mens det viste seg at de fleste av disse 
ikke startet opp før omtrent nå. 
Også på driftskostnader gjelder det samme som vi sa i 2.tertial. Det viste seg vanskelig å gjennomføre 
det store aktivitetsnivået det var lagt opp til. Tross mindreforbruk i forhold til årsbudsjettet har 
fakultetet likevel økt aktivitetsnivået, spesielt på personalkostnader, men også litt på driftskostnader 
og investeringer i forhold til 2015, jfr. tabellen ovenfor. 
 
Nesten alle enhetene på fakultetet har ganske store mindreforbruk. Størst ved fakultetetssekretariatet 
med 43 millioner, men dette kommer godt med da de 60 millionene som omfordeles til rehabilitering 
av Niels Treschows hus tas herfra. I tillegg har ILN nesten 33 millioner, mens de øvrige ligger mellom 
5-19 mill.  
 
Hovedutfordringen for HFs økonomi blir hvordan vi kan håndtere mindreforbruket på instituttnivå 
på en god måte med tanke på fakultetets fremtidige økonomi. Dette er spesielt viktig nå som vi har 
både varige rammekutt og omfordelingen av 60 millioner. Hvis ikke aktivitetsnivået opprettholdes vil 
mindreforbruket fortsette å øke. Men fakultetet kan heller ikke bare fortsette forbruket det var lagt 
opp til for bare et år siden før vi vi visste om rammekutt og omfordeling. I langtidsprognosen innlevert 
15.12.16 prøver vi å få til dette. Det er lagt opp til at aktiviteten spesielt på personalkostnader øker fra 
2016 til 2017 før de forsiktig trappes ned utover perioden. Prognosene viser en utvikling som går fra 
dagens resultat via et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 66 millioner som gradvis reduseres til 39 
millioner i 2021. 
 
HF har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer».  
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Eksternt finansiert virksomhet 
 

 
 
Både inntekter og kostnader har i hovedsak holdt seg stabile fra 2015 til 2016. Personalkostnader er 
redusert med 6,4 millioner (12 %) som følge av utfasingen av prosjektet Norsk Ordbok. Nettobidraget 
til basisøkonomien (frikjøp og overhead fratrukket egenandel) øker med 4,8 millioner (22 %). Denne 
positive utviklingen i nettobidrag er i hovedsak en effekt av tilførsel av mange nye 
forskningsrådsprosjekter. Saldo er redusert med 7,8 millioner kr til 3,1 millioner. Reduksjonen i saldo 
gjelder for det meste NFR-prosjekter og skyldes både forsinkelser i forskningsrådet, 
kontraktsendringer og mindreforbruk.  
 
I forhold til prognosen for 2016 er faktiske inntekter 16 millioner (16 %) lavere, i hovedsak som følge 
av at overføringer fra forskningsrådet er blitt forskjøvet i tid.  Personalkostnadene er i samsvar med 
prognosen. Driftskostnadene er 6,4 millioner (22 %) mindre enn planlagt som følge av noe forsinket 
aktivitet på flere prosjekter. 
 
SFF’en Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved ILN mottok i 2015 og 2016 hhv. 16,2 og 17,2 
millioner i tilskudd fra NFR, mens beregnet nettobidrag utgjorde ca. 6 millioner årlig. Disse midlene 
er ikke inkludert i tabellen over da senteret er organisert som en del av basisøkonomien. Senteret 
startet i 2013 og tilskuddet fra NFR var 5,8 millioner i 2013 og 12,1 millioner i 2014. 
 
Nærmere om inntektene 
Inntekter fra eksterne bidragsytere (beløp i millioner kroner) 

 
 
Samlede inntekter faller noe i perioden. Nedgangen er særlig knyttet til finansieringskilden 
«Departementer og andre statlige» og skyldes i hovedsak ovennevnte avvikling av ordbok-prosjektet 
(reduksjon på 16,7 millioner fra 2014-2015 og 4,0 millioner fra 2015-2016). Forskningsrådet er klart 
største finansieringskilde, og inntektene herfra har holdt seg stabile eller økende når det tas hensyn til 
at midlene til Senter for flerspråklighet ikke er inkludert.  
 
HF arbeider planmessig for å øke inntektene fra EU, spesielt ERC. Et nyetablert prosjekt om Statoils 
historie vil gi vesentlig økning i inntekter fra «Private org., stiftelser mv.» i årene framover. 
 
Prognosen for årene 2017-21 legger til grunn en økning i ekstern inntjening. Det er budsjettert med 
årlig inntekt på 110-120 millioner i 2017-20 og 95 millioner i 2021. Kostnadssiden er budsjettert med 
tilsvarende volum. Nettobidraget er anslått til ca. 30 millioner i 2017, ca. 35 millioner i 2018-20 og 30 
millioner i 2021. Det understrekes at prognosen er usikker. 
 

Bidragsyter 2013 2014 2015 2016

Norges forskningsråd 74,4 66,0 64,6 71,0

Dept.er, andre statlige 36,5 36,5 13,9 8,2

Private org., stiftelser mv 1,3 5,8 4,5 1,7

EUs rammeprogram 3,5 3,5 1,1 1,6

Utland andre 2,2 1,2 1,2 1,7

Totalt 117,9 113,1 85,3 84,3


