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Bevilgning 

 

 
 

Den økonomiske utviklingen pr. 2 tertial 2021 viser at virksomheten fortsatt er påvirket av covid-19- 

situasjonen. Pr. 2. tertial 2021 har HF et isolert mindreforbruk på 38,5 millioner kroner og 

akkumulert mindreforbruk på 123,6 millioner kroner. Det er en betydelig økning fra 1. tertial der 

isolert mindreforbruk var på 7,9 millioner kroner og akkumulert mindreforbruk på 93 millioner 

kroner. Det er fortsatt lavere driftskostnader enn normalt grunnet covid-19. Driftskostnadene er 

tilnærmet på samme nivå som i fjor pr. august, men sammenligner man med år 2019, som var et 

normal år, er driftskostnaden redusert med 8,4 millioner kroner. Det skyldes hovedsakelig lavere 

kostnader på kurs, konferanser og reiser. Det er en økning i nettobidraget grunnet tilslag på nye 

ekstern finansierte prosjekter som bidrar ytterligere til økte inntekter. I tillegg er det kommet inn 

ekstra uventede inntekter, der kostnadene foreløpig ikke er påløpt i samme omfang. 

Handlingsrommet for HF har dermed økt siden forrige rapportering.  

 

Det er forventet at handlingsrommet vil øke noe mer utover i 2021 på grunn av covid-19 situasjonen 

som blant annet fortsatt forhindrer reiser og større samlinger. Utviklingen på driftskostnader viser en 

økning fra og med august og det henger sammen med at det etter sommeren er åpnet mer opp for 

aktivitet, samtidig som fakultetet har satt i gang et arbeid for et digitalt løft som også vil gi en økning i 

kostnader utover i 2021. 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. Isolert mindreforbruk for 

2021 er estimert til å bli 9,4 millioner kroner. Det er litt høyere enn faktisk isolert mindreforbruk i 

2020, som ble 5,1 millioner kroner. Akkumulert mindreforbruk estimeres til å blir 151,2 millioner 

kroner for 2021. Dette er beheftet med noe usikkerhet, da en full åpning av samfunnet i slutten av 

september vil kunne gi en økning i kostnader mot slutten av året. Økningen i akkumulert 

mindreforbruk skyldes både lavere driftskostnader, samt en økning i nettobidraget grunnet tilslag på 

nye ekstern finansierte prosjekter. En del av det akkumulerte mindreforbruket som fakultet hadde 

med seg fra 2020 er det knyttet bindinger til i form av forsinket aktivitet på øremerkede midler og 

internprosjekter, det er fortsatt en del forsinkelser på dette som gjør at kostnadene først vil komme i 

2022 og 2023. 

  

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. 2 tertial tilsier at det også i år vil være et isolert 

mindreforbruk.  
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Prosjektporteføljen ved HF er i fortsatt vekst. Inntektene for 2. 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. 2 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 reiserestriksjonen forsetter ut over høsten at det kan påvirke 

nettobidraget på noen prosjekter.  

 

Regnskapsført nettobidrag pr. 2 tertial 2021 er 32,5 millioner kroner. Det er 2,2 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 57,2 millioner 

kroner. Nettobidraget er tatt ned med 3,4 millioner kroner sammenlignet med prognosen fra 1 tertial 

og skyldes forsinkelser i aktivitet grunnet covid-19. 

 

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.  

 

 
 

 

 

 


