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1. Hva saken gjelder 

 

I denne saken legges fram forslag til budsjett for driften av Universitetsfondet i 2017. Det 

gjøres oppmerksom på at en ikke budsjetterer mht forpliktelser på tidligere eller forventede 

vedtak om fondsbevilgninger. Det vises i den sammenheng til årsrapporten som legges fram 

for styret i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet. Til orientering er den frie 

kapitalbasen på om lag kr 40 mill. ved inngangen til 2017.  

 

Inntekter til selskapet er finansinntekter fra forvaltningen av fondsmidlene. Budsjettet 

utgiftsside viser de løpende driftskostnader for Universitetsfondet. Kostnadene vil ligge om 

lag på samme nivå som i de foregående årene. Den største budsjettposten utenom lønn, er 

utgifter til konsulentarbeid. Det er behov for noe bistand for å få gjennomført spesifikke 

utredninger. Styret vil bli forelagt egne saker når det er aktuelt å innhente konsulentbistand til 

større utredninger. 

 

Mer spesifikt om de største utgiftspostene: 

 

Lønnskostnader 

Lønnskostnader er knyttet til daglig ledelse og muligheter til noe ekstrahjelp.  

 

Styrehonorarer 

Det budsjetteres med uendrede styrehonorarer.  

 

Forvaltningsprovisjon 

Beløpet er regulert i hht avtalt provisjon som SR-forvaltning skal ha for aktiv forvaltning av 

fondsmidlene.  

 

Konsulenthonorar 

Erfaringsmessig er det behov for innkjøp av bistand til diverse utredninger og det er årsaken 

til at denne budsjettposten er oppjustert. Eksempelvis har en det siste året brukt midler på 

utredninger angående campus-utvikling, etablering av nye helsefaglige utdanninger, søknad 

om forskningsmidler til nytt senter innen Bio-teknologi i Risavika, mv.    

 

Inntekter: 

Når det gjelder inntekter, er de knyttet til forvaltning av kapitalen som ligger i fondet etter at 

leieinntektene falt bort da paviljongen ble overdradd til Universitetet i 2014. Som kjent er 

avkastninger på rentepapirer og obligasjoner svært lave for tiden. Det forventes således en 

fortsatt lav avkastning på forvaltningen av fondsmidlene.  

 

Verdistigning av investeringer av aksjer, egenkapital og aksjefond er ikke medregnet i 

finansinntektene i budsjettoppstillingen. 
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2. Forslag til driftsbudsjett 2017 

 

 

Kostnadsart  /  Budsjett 2017  Budsjett 2016  Regnskap 2015 

 

 

Finansinntekter  2 600 000  2.000.000       436 222  

 

Inntekter i alt  2.600 000   2.000.000       436 222 

 

 

Lønnskostnader     475.000  475.000       425.052 

Styrehonorar       250.000  250.000       225.000 

Arbeidsgiveravgift     110.000  110.000         99.458 

Pensjonsordning (KLP)      55.000                55.000         50.883 

Kontorhold / leie       75.000  100.000       100.000 

Regnskap, revisjon, data    100.000  100.000             86.491 

Konsulenthonorar     600.000  300.000       672.120 

Reisekostnader       50.000               50.000               71.839 

Andre utgifter        50.000     50.000           63.320 

Forvaltningsprovisjon      300.000  300.000        267.844 

(SR-forvaltning) 

 

Utgifter i alt   2.115.000            1.790.000         2.062.007 

 

 

 

 

 

Vedtak 

 

Styret godkjenner driftsbudsjettet for 2017.  


