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Hva saken gjelder:
Statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram 5. oktober 2010. Universitetsdirektøren vil med dette gi en kort orientering
om de viktigste elementene i budsjettet, både for sektoren samlet og for UiS spesielt. Videre vil
universitetsdirektøren gi en oppdatert framskriving av den statlig finansierte delen av økonomien fram til 2014,
etter at statsbudsjettet for 2011 nå er klart.

Hovedkonklusjon:
Forslaget til budsjettildeling for 2011 gir UiS en nominell budsjettvekst på 7 % og en realvekst på 3,9 %.
Universitetsdirektøren vurderer dette å være et relativt godt budsjett, og er i tråd med våre egne økonomiske
framskrivninger som er lagt til grunn i den pågående omstillingsprossen (BOfU). Som det framgår av den 3-årige
prognosen vil UiS, på tross av et godt budsjett for 2011, fortsatt ikke ha oppnådd et tilfredsstillende økonomisk
handlingsrom i 2013/2014 uten gjennomføring av planene i BOfU. En av de største utfordringene for Universitetet
framover vil være å tilpasse virksomheten (bemanning og fysisk infrastruktur) til veksten i antall studenter som
følger av statsbudsjettet 2011. I tillegg skal en finne økonomisk rom for videreutvikling av forskningsaktiviteten og
forskerutdanningen.
Fortsatt fokus på omstilling og omstrukturering av virksomheten, samt økt fokus på å skaffe ekstern
forskningsfinansiering vil være viktige tiltak for å møte disse utfordringene i overskuelig framtid.

Forslag til vedtak
Styret tar saken om statsbudsjettet 2011 og prognosen fram til 2014 til orientering
Stavanger, 20.10.2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
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Innledning
Statsbudsjettet for 2011 ble lagt fram 5. oktober 2010. Universitetsdirektøren vil med dette gi en kort orientering
om de viktigste elementene i budsjettet, både for sektoren samlet og for UiS spesielt. Videre vil
universitetsdirektøren gi en oppdatert framskriving av den statlig finansierte delen av økonomien fram til 2014,
etter at statsbudsjettet for 2011 nå er klart.

Bakgrunn
Økonomiske framskrivinger er tidligere presentert for styret ved flere anledninger, senest høsten 2009. Særlig på
bakgrunn av den pågående omstillingsprosessen (BOfU) og de økonomiske forholdene som ligger til grunn for
denne, ser universitetsdirektøren det som viktig å gi styret løpende statusrapporter på den økonomiske
situasjonen, herunder oppdaterte 3-årige prognoser. Universitetdirektøren tar sikte på at prognosene oppdateres
2 ganger årlig, i oktober i forbindelse med avsluttet studentopptak og framleggelse av statsbudsjettet, og i
mars/april i forbindelse med avsluttet regnskap og oppdaterte resultater på forskning og utdanning for
foregående år.

Del 1: Orientering om forslag til statsbudsjett 2011
Universitets- og høgskolesektoren
Budsjettforslaget for høyere utdanning og fagskoleutdanning er på totalt 26,2 mrd kroner i 2011. Dette tilsvarer
en vekst fra året før på om lag 1,7 mrd, som gir en nominell vekst på 7,0 %. Fratrukket lønns- og
priskompensasjon på 3,1 % gir dette en realvekst på 3,9 %. Om lag 0,5 mrd av denne budsjettveksten er
utstyrsbevilgninger i forbindelse med diverse større byggeprosjekt i sektoren. Fratrukket disse bevilgninger har vi
en realvekst i sektoren på om lag 2 % fra 2010 til 2011.
Hovedendringene fra 2010 kan oppsummeres slik:
Etablering av 2200 nye studieplasser (74,3 mill)
Styrking av basisfinansieringen av grunnskolelærerutdanningen (13 mill)
Videreføring av midler til ”Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (50 mill)
Overføring av ”små driftsmidler” fra NFR til institusjonene (40 mill)
Bevilgninger til bygg og utstyr (470 mill)
Pris og lønnskompensasjon (760 mill)
Det framgår her at en stor del av realveksten fra 2010 til 2011 er knyttet til utdanning – økninger i antall
studieplasser samt til finansiell styrking av grunnskolelærerutdanningen.
For å møte ”yngrebølgen” legges det som ventet opp til en økning i utdanningskapasitet i årene som kommer. En
stor del av studieplassøkningen er øremerket sykepleier- og lærerutdanningene. I tillegg er det bevilget et større
antall ”frie studieplasser” som institusjonene selv kan disponere på strategiske satsninger. Dette er i tråd med
anbefalingene fra ”Handlingsromutvalget”, og vil bedre det strategiske handlingsrommet til institusjonene noe.
I forbindelse med reformen i grunnskolelærerutdanningene er det lagt opp til å styrke basisfinansieringen i disse
utdanningene (GLU1 og GLU2). Det gjøres ved at utdanningene innplasseres i en høyere kategori i
finansieringssystemet. For 2011 bevilges første halvårseffekt av denne basishevingen. Bevilgningene vil fases
gradvis inn over 4 år.

Universitetene
Universitetene får samlet en nominell vekst på 6 % fra 2010 til 2011. I tabell 1 viser oversikt over utviklingen fra
2010 til 2011 i hhv totalbevilgning og i bevilgning knyttet til oppnådde produksjonsresultater innen utdanning og
forskning. Universitetet i Bergen har høyest nominell vekst fra i fjor, med Universitetet i Stavanger på andreplass.

2/6

Inkludert i bevilgningen til UiB er 164,5 millioner kroner som følge av utstyrsbevilgning til byggeprosjekt nytt
odontologibygg. Nominell vekst for UiB utenom utstyrsmidlene er 6,8 %.
Det framgår videre av tabell 1 at det er betydelige forskjeller mellom institusjonene i forhold til bevilgninger som
følge av oppnådde resultater. UiS og UiA har den største relative veksten i resultatbevilgning fra 2010 til 2011.
Tabell 1: Totalbevilgning og resultatdel 2010-2011, Universitetene
Bevilgning
Bevilgning
Endring Resultater
Resultater
Endring
Institusjon
2010
2011
10-11
2010
2011
10-11
Universitetet i Oslo
4 072 638
4 297 838
5,5 %
1 285 365 1 320 537
2,7 %
Universitetet i Bergen
2 332 753
2 655 175
13,8 %
742 654
806 375
8,6 %
NTNU
3 272 598
3 300 833
0,9 %
1 026 050 1 007 198
-1,8 %
Universitetet i Tromsø
1 711 266
1 810 460
5,8 %
381 240
401 435
5,3 %
UMB
607 606
645 926
6,3 %
176 648
191 974
8,7 %
Universitetet i Agder
800 250
851 430
6,4 %
230 401
255 420
10,9 %
Universitetet i Stavanger
861 328
921 588
7,0 %
239 445
269 105
12,4 %
Sum Universitetene
13 658 439
14 483 250
6,0 %
4 081 803 4 252 044
4,2 %

Universitetet i Stavanger
Totalt får Universitet i Stavanger (UiS) 921,61 mill kroner i regjeringens budsjettforslag 2011. Dette gir en nominell
økning fra 2010 på 7 %. Fratrukket pris- og lønnsvekst på 3,1 % gir dette en realvekst på 3,9 %. I tabellen under
vises endringen av budsjett fra 2010 til 2011.
Tabell 2: Endringer i statlig bevilgning for UiS fra 2010 til 2011.
Saldert budsjett 2010

861 328

Lønns- og prisstigning

26 846

Studieplassendringer

7 393

Studiepoengsproduksjon, endring

16 099

Forskningsproduksjon (RBO), endring

7 507

Andre endringer2

2 415

St.prp 2011

921 588

I tillegg er det satt av midler til styrking av grunnskolelærerutdanningene der UiS kan forvente en bevilgning på om
lag 675 000 kroner i 2011. Videre er det totalt satt av 50 millioner til SAK (samarbeid, arbeidsdeling og
konsentrasjon). UiS fikk i 2010 en bevilgning på 500 000 knyttet til SAK.
Budsjettet for 2011 må anses å være relativt godt sammenlignet med sektoren for øvrig (jf tabell 1). Realveksten
fra 2010 til 2011 for UiS kommer først og fremst som følge av gode produksjonsresultater, både knyttet til
utdanning (studiepoengsproduksjon) og forskning (publikasjoner, doktorgradskandidater, NFR- og EU-midler). I
tillegg kommer økte bevilgninger til etablering av 80 nye studieplasser, samt videreføring av 80 studieplasser
bevilget i revidert nasjonalbudsjett i 2009. De 80 nye studieplassene som gis fra og med 2011 skal fases inn
(videreføres) over en periode på hhv 3 og 4 år. 35 av disse gis som ”frie studieplasser” som fases inn over 4 år, og
som UiS kan bruke i tråd med egne strategier.
UiS får heller ikke i 2011 tilslag på noen av forslagene utenfor rammen; opprettelse av kiropraktorutdanning,
økning av basis forskningsfinansiering, og forslag til økning av bevilgninger til bygg. Formidlingsbygget tilknyttet
Arkeologisk Museum er fortsatt i prosjekteringsfasen.

1

Dette er før fordelingen av SAK-midlene og midlene til styrking av grunnskoleslærerutdanningene.
Økning på 1,57 mill som følge overføring av små driftsmidler fra NFR, videreføring av 0,74 mill knyttet til pedagogisk
utviklingsarbeid i barnehagen og 0,1 mill som følge av manglende pris- og lønnskompensasjon i 2010.
2
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Del 2: Prognoser for bevilgningsfinansiert virksomhet fram til 2014
For å gi et mer helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen etter at statsbudsjettet for 2011 er klart, vil
universitetsdirektøren gi en oppdatert økonomisk framskriving for den statlig finansierte virksomheten fram til
2014, der både kostnads- og inntektssiden av virksomheten er tatt med. Tilsvarende prognoser ble sist presentert
for styret høsten 2009 og for rektormøtet i mai 2010.

Generelle forutsetninger som legges til grunn i prognosen
Prognosene kan utarbeides basert på en antakelse om at de statlige basisbevilgningene forblir relativt stabile
over tid, samt på at Kunnskapsdepartementet legger til grunn et finansieringssystem som belønner oppnådde
resultater på en forutsigbar måte (2 år etter de er oppnådd). Informasjon om framtidige bevilgninger som ligger i
statsbudsjettet for 2011 blir lagt inn i prognosen, men det gjøres ikke antakelser om fremtidige bevilgninger som
ikke er vedtatt.
Videre er det forutsatt en langsiktig pris- og lønnsvekst på 3,5 % fra og med 2012, mens for 2010 og 2011 er det
forutsatt en pris- og lønnsvekst på hhv 3,2 og 3,1 % (jf statsbudsjettet 2011). Reallønnsveksten er forutsatt å
være 1 % i året og inflasjonen er antatt å være 2,5 %.

Oppdatert informasjon i forhold til forrige prognose (mai 2010)
Tilgjengelig økonomisk relevant3 informasjon inkorporeres i prognosene løpende, men hovedoppdateringene skjer
2 ganger i året; (i) etter at statsbudsjettet er klar og opptak for inneværende er ferdig, samt at planene
(studenttallsrammene) for påfølgende opptak er klar (oktober) og (ii) med oppdatering når produksjonsresultatene
foreligger (i mars/april). Følgende elementer er tatt hensyn til i prognosen for 2011-2014:
Forslag til statsbudsjett 2011
Opptaket for 2010 og opptaksrammene for 2011 4 (gir grunnlag for å estimere forventet årlig
studenttallsvekst (og studiepoengsproduksjon) på 2 % de nærmeste årene)
Bofu – og målsetningen om netto reduksjon i antall årsverk (forutsetter 0-vekst resten av 2010)
Forventet framtidig årsverksvekst5 på 1,5 % som følge av økt studieplassfinansiering (økte studenttall) fram
mot 2015 (jf statsbudsjettet 2011). Dette gir igjen grunnlag for å estimere økning i forskningsproduksjon
på 1,5 % årlig.
Forventet husleieøkning fra og med 2013 tilsvarende 17 mill årlig. NB. Husplaner er foreløpig ikke vedtatt.
Dette gir en foreløpig prognose for statlig finansiert virksomhet som oppgitt i tabell 3.
Tabell 3: Prognose 2010-20146,
2008
741 059
14 821
755 880
9,6 %
519 792
5,4 %
141 917
4,3 %
94 171

2009
833 216
15 987
849 203
12,3 %
594 680
14,4 %
158 671
11,8 %
95 852

2010
863 328
18 400
881 728
3,8 %
615 855
3,6 %
177 120
11,6 %
88 753

2011
922 263
19 000
941 263
6,8 %
646 763
5,0 %
182 753
3,2 %
111 747

2012
965 202
19 700
984 902
4,6 %
679 223
5,0 %
190 713
4,4 %
114 965

2013
1 010 629
20 500
1 031 129
4,7 %
713 313
5,0 %
219 128
14,9 %
98 688

2014
1 055 832
21 300
1 077 132
4,5 %
749 116
5,0 %
223 510
2,0 %
104 506

Drift som andel av totalbevilgning

12,5 %

11,3 %

10,1 %

11,9 %

11,7 %

9,6 %

9,7 %

Lønn som andel av totalbevilgning

68,8 %

70,0 %

69,8 %

68,7 %

69,0 %

69,2 %

69,5 %

Bevilgning KD (inntektsført)
Merinntekter BFV (stipulert)*
Sum driftsinntekter BFV
Endring i prosent
Lønnskostnader og konsulenttjenester
Endring i prosent
Husleie, energi og eksternt renhold
Endring i prosent
Driftskostnader utenom lønn og husleie

*I tillegg til bevilgningen fra KD er her tatt med andre statlige inntekter, og disse er lineært framskrevet med ca 4 % årlig fra
faktisk nivå i 2009.
3

Økonomisk relevante parametre er de som inngår i det statlige finansieringssystemet (på inntektssiden), samt arbeidskraft
(årsverk) og huskostnader på kostnadssiden.
4 Det forutsettes her at opptaksrammene for 2011 oppfyller studenttallsrammen som foreslått av universitetsdirektøren i US
108/10.
5 Bofu forutsetter netto reduksjon på om lag 50 årsverk målt med utgangspunkt i gjennomsnittlig bemanning i 2009. Økte
aktiviteter, i dette tilfellet statlig finansierte studenttallsøkninger, vil likevel kunne medføre brutto årsverksøkninger. Her
forutsettes denne å bli om lag 1,5 % når vi tar høyde for bofu.
6 2008 og 2009 er faktiske regnskapstall.
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Her er forventet ”resultat” representert med et anslag på hvor stor andel av total bevilgning som er igjen til drift
når lønns- og huskostnader er dekket. Denne andelen var i 2005 på drøyt 17 % og som det framgår av tabell 3
forventes andelen å synke til i overkant av 10 % i 2010 for så å stige noe i 2011 og 2012. Det at driftsandelen
dropper til under 10 % fra 2013 skyldes i hovedsak at det er lagt inn forventning om økte huskostnader fra 2013.
Lønnskostnadenes andel av totalbevilgningen vil under disse forutsetningene ligge stabilt på i underkant av 70 %.
For at UiS skal ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom, bør driftsandelen etter universitetsdirektørens vurdering
tilbake til nivået fra 2005/2006 (15-17 %). Det betyr at selv om UiS vil få en relativt god (statlig) inntektsøkning i
2011 (og påfølgende år), er det svært viktig å få til nødvendige omstilling av aktivitetene for å frigjøre midler til
videre utvikling.
I forrige prognose framlagt for rektormøtet i mai 2010, var anslaget på driftsandelen i 2013 beregnet til på 9,7 %.
Ny kjent informasjon fra statsbudsjettet 2011, og resultatet av høstens studentopptak har ikke endret dette
anslaget.

En kort sensitivitetsanalyse 2014
Prognosen baserer seg som nevnt på en del forutsetninger som hver for seg selvsagt er beheftet med en del
usikkerhet, særlig på lang sikt. I tabell 4 beregnes forventet resultateffekt i 2014 (i 1000 kroner) av å endre
enkelte forutsetninger. Minus betyr forverret resultat.

Tabell 4: Effekt i 2014 av partielle endringer
Endring
Årlig studenttallsutvikling/studiepoengsproduksjon 1 % høyere
Årsverksøkning 1 % høyere
Lønns- og prisvekst 1 % høyere
Forskningsproduksjon 5% høyere årlig vekst
Alle tall i 1000 kr

Resultateffekt i 2014
7 667
-27 506
-4 418
3 416

Som det framgår av tabell 4 er det i stor grad endringer i årsverksutviklingen (og følgelig lønnskostnadene) som gir
de største økonomiske utslagene på sikt. Tilsvarende utslag får en også i forbindelse med større investeringer i
bygg. I prognosen i tabell 3 ser en tydelig hvordan en permanent husleieøkning på 17 millioner7 vil påvirke
totalresultatet.
En ser videre at selv betydelig produktivitetsforbedringer i forskningsproduksjon (unntatt uteksaminering av ph.d.kandidater) slår relativt beskjedent ut økonomisk. Å øke studenttall og studiepoengsproduksjonen (utover det som
fullfinansieres av KD) kan gi positiv resultatvirkning, men det forutsetter at studiepoengsproduksjon kan økes ved
effektivisering og utnyttelse av ledig kapasitet, og at effektiviseringen ikke påvirker studiegjennomstrømningen
negativt.

Strategiske hovedutfordringer
Etter universitetsdirektørens vurdering, basert på statsbudsjettet for 2011, og de langsiktige føringene som ligger
til grunn her, sammen med oppdaterte 3-årige prognoser, vil hovedutfordringene for UiS de nærmeste årene
være:
Å håndtere fortsatt vekst i studenttallet som følge av opptrappingen av studieplasser fra KD. Økte
studenttall vil kreve økt faglig og administrativ bemanning og legger ytterligere press på fysisk
infrastruktur, jf US 30/10 (mars 2010). Prognosene for kommende 3-årsperiode gir ikke rom for økte
infrastrukturinvesteringer. Det er derfor fare for at den bedrede budsjettsituasjonen i 2011 blir
midlertidig.
Statsbudsjettet for 2011 legger mest vekt på utdanning. For UiS, som allerede bruker størstedelen av
ressursene på utdanning, vil dette kunne fortrenge satsning på forskning, noe som vil kreve økt fokus på
eksternt finansiert forskning (EU og NFR, m.v)
Forskerutdanningene er strategisk viktig for UiS å utvikle som del av den videre faglige utviklingen for
institusjonen. I statsbudsjettet 2011 tilføres ikke mer midler til finansiering av stipendiatstillinger. Dette
gjør at UiS blir mer avhengige av ekstern finansiering, også i forhold til satsningen på
7

17 millioner tilsvarer anslått årlig leie ved overtakelse av 7500 kvadratmeter i OD-bygget, jf US 30/10
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forskerutdanningene. Dog har UiS for tiden rundt 220 aktive kandidater på sine programmer (hvorav om
lag 120 er stipendiater). Utfordringene knyttet til utvikling av forskerutdanningene er således ikke akutte.

Forslag til vedtak
Styret tar saken om statsbudsjettet 2011 og prognosen fram til 2014 til orientering

Ullandhaug, 20.10.2010

Per Ramvi

Eli Løvaas Kolstø

universitetsdirektør

økonomi og virksomhetsdirektør
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