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Økonomisk utvikling pr. 1 tertial 2021 
 

 
 
Den økonomiske utviklingen pr. 1 tertial 2021 viser at virksomheten fortsatt er påvirket av covid-19- 
situasjonen. Pr. 1. tertial 2021 har HF et isolert mindreforbruk på 7,9 millioner kroner og et 
akkumulert mindreforbruk på 93 millioner kroner. Det er fortsatt lavere driftskostnader enn normalt 
grunnet covid-19. Sammenligner vi med samme periode i fjor er driftskostnadene 2,4 millioner kroner 
lavere i år. Det skyldes hovedsakelig lavere kostnader på kurs, konferanser og reiser. I tillegg har 
fakultetet en forbedring i nettobidraget som skyldes tilsagn på flere nye eksternt finansierte 
prosjekter. Handlingsrommet for HF har dermed økt noe siden forrige rapportering og skyldes i 
hovedsak reduserte driftskostnader og økt nettobidrag.  
 
Det er forventet at handlingsrommet vil øke noe mer utover i 2021 hvis covid-19 situasjonen 
fortsetter. Samtidig har fakultetet satt i gang et arbeid for et digitalt løft som vil gi en økning i 
kostnader utover året. I tillegg er det behov for å tilsette i noen flere stillinger etter flere år med liten 
mulighet for å erstatte avganger grunnet merforbruk på flere institutter. Dermed estimerer ikke 
fakultetet med et like høyt isolert mindreforbruk i 2021 som i 2020. En del av det akkumulerte 
merforbruket som fakultet hadde med seg fra 2020 er det også knyttet bindinger til i form av forsinket 
aktivitet på øremerkede midler og internprosjekter. 
  
Budsjettet for 2021 er satt til et isolert mindreforbruk på 4,5 millioner kroner. Budsjettet for 2021 
hadde en forutsetning om at man ville være tilbake til normal drift i løpet av våren. Slik ble det som 
kjent ikke og estimert prognose for 2021 pr. 1 tertial tilsier at det også i år vil være et isolert 
mindreforbruk, men ikke så stort som for 2020.  
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Prosjektporteføljen ved HF er i fortsattvekst også i starten av 2021. Inntektene for 1. tertial 2021 er 
noe lavere enn fjoråret, noe som skyldes forsinket utbetaling av NFR inntekter på flere av prosjektene. 
Driftskostnadene er også lavere enn pr. 1 tertial 2020. Det skyldes i hovedsak at det var normal drift 
og reiseaktivitet i januar, februar og første delen av mars i 2020, mens det i år har vært redusert drift 
og ikke mulig å reise grunnet covid-19. Covid-19 har så langt ikke medført endringer i nettobidragene 
på de ekstern finansierte prosjektene, men det har gitt noen forskyvninger i nettobidraget grunnet 
utsatt aktivitet. Det er fortsatt en risiko for at hvis covid-19 situasjonen forsetter ut over høsten at det 
kan påvirke nettobidraget på noen prosjekter.  
 
Regnskapsført nettobidrag pr. 1 tertial 2021 er 17 millioner kroner. Det er 2 millioner kroner høyere 
enn for samme periode i fjor. Budsjettert nettobidrag for 2021 er på 53 millioner kroner mot faktisk 
nettobidrag i 2020 som var på 49 millioner kroner. Grunnet tilslag på flere nye prosjekter på slutten 
av desember 2020 og starten av 2021 er estimert nettobidrag for 2021 økt til 60,6 millioner kroner.  
Det økte nettobidraget påvirker utviklingen på økonomien til fakultet i en positiv retning og er i stor 
grad med på å forbedre det økonomiske handlingsrommet. HF er fortsatt avhengig av et godt tilfang 
av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde den positive utviklingen i økonomien og 
handlingsrommet.  
 


