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1. Hva saken gjelder 

 

I denne saken legges fram forslag til driftsbudsjett for 2016.  

 

Budsjettet omhandler kun driften av Universitetsfondet i 2016. Når det gjelder 

fondsbevilgninger til utviklingsprosjekter for universitets- og høgskolebygging, så settes ikke 

dette opp som en del av budsjettet ettersom bevilgninger behandles i egne styresaker. På 

grunn av forventinger om svært lav avkastning, vil alle bevilgninger fra Universitetsfondet det 

kommende året føre til tapping av fondets kapitalbase. Til orientering er den frie kapitalbasen 

på om lag kr 45 mill. ved inngangen til 2016.  

 

Budsjettet utgiftsside viser de løpende driftskostnader for Universitetsfondet. Kostnadene vil 

ligge om lag på samme nivå som i de foregående årene, med unntak av at en øker noe på bruk 

av konsulenter i forhold til 2014. Dette hovedsakelig på grunn av forventede kostnader i 

tilknytning til innhenting av ny kapital og strategi-arbeid overfor nytt styre.  

 

Mer spesifikt om de største utgiftspostene: 

 

Lønnskostnader 

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

 

Styrehonorarer 

Det budsjetteres med uendrede styrehonorarer.  

 

Regnskap, data og revisjon 

Denne posten økes noe bl.a. på grunn av regnskapsselskapet (Haver) må bruke noe mer tid når 

ny revisor skal settes inn i selskapets økonomi og virksomhet.  

 

Andre driftskostnader 

Det legges til grunn om lag uendret kostander (justert for prisstigning) for andre 

driftskostnader. Erfaringer tilsier at det kan dukke opp uforutsette kostander og det foreslås 

derfor at posten Andre utgifter settes til kr 50.000.  

 

Inntekter: 

Når det gjelder inntekter, er de primært 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 rente og obligasjoner svært lave for tiden. Det forventes således en 

historisk lav avkastning på forvaltningen av fondsmidlene.  

 

Det legges fram en egen orientering til styret angående forvaltningen av fondsmidlene.  

 



          UNIVERSITETSFONDET 
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Driftsbudsjett 2016: 

 

 

Kostnadsart    Budsjett 2016   Regnskap 2014 

 

Husleieinntekt     0         720.434 

Finansinntekter     2.000.000     4.878.560  

 

Inntekter i alt    2.000.000     5.598.994 

 

 

Lønnskostnader   475.000     549.382 

Styrehonorar     250.000     225.000 

Arbeidsgiveravgift          110.000     109.568 

Pensjonsordning (KLP)    55.000       24.236 

Kontorhold / leie   100.000     100.000 

Regnskap, revisjon, data  100.000       86.904 

Konsulenthonorar   300.000    

Reisekostnader     50.000         2.987 

Andre utgifter      50.000     114.503   

 

Utgifter i alt             1.490.000      1.212.580 

 

 

 

 

 

Vedtak 

 

Budsjett for 2016 godkjennes  


