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Oppfølging av gjennomgangen av overføringene i UH-sektoren
Kunnskapsdepartementet legger avgjørende vekt på at institusjonene gjennomfører sine
budsjetter og bruker midlene i samsvar med bevilgningsforutsetningene. Departementet viser
i den forbindelse til tilbakemeldingene i etatsstyringsrundene våren 2018 og understreker på
nytt betydningen av at avsetningene må reduseres slik vi omtalte i etatsstyringsrunden i vår.
Departementet forventer at styret ved institusjonene som mottar dette brevet vektlegger å
gjennomføre planlagt aktivitet eller foretar de nødvendige omdisponeringer slik at
avsetningene uten bindinger reduseres betydelig i 2018 og 2019. I ytterste konsekvens kan
for høye avsetninger over tid påvirke fremtidige bevilgninger.
Vi viser for øvrig til vårt brev til sektoren av 22. august 2018. Slik det fremgår der har vi gått
gjennom avsetninger knyttet til bevilgningsfinansiert aktivitet i 2017 og vi har også sett på
utviklingen på dette området de seneste årene, i hovedsak basert på spesifikasjonene i note
15 til virksomhetsregnskapene. Departementet kan konstatere at det over de tre siste årene
har vært en økning i kontantbeholdningen på 22,6 prosent for sektoren som helhet, mens de
ordinære bevilgningene har økt med om lag 8,4 prosent. Departementet vil ytterligere peke
på at de samlede avsetningene har økt fra 3,1 mrd. kroner ved utgangen av 2016 til 3,8 mrd.
kroner ved utgangen av 2017, som tilsvarer en økning på 23,1 prosent.
Avsetningene knyttet til bevilgningsfinansiert aktivitet kan grovt sett grupperes etter om det
foreligger forpliktelser overfor eksterne parter knyttet til avsetningen (eksterne bindinger),
eller om avsetningene er basert på beslutninger uten forpliktelser overfor eksterne parter.
Med utgangspunkt i tabell 3 i de standardiserte nøkkeltallene som viser sammenhengen
mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger, legger departementet til grunn
at det ikke er knyttet spesielle forpliktelser til fri virksomhetskapital i avsnittet Andre
avsetninger i tabellen. Tilsvarende antar departementet at det som regel ikke foreligger
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forpliktelser overfor eksterne parter for så vidt gjelder oppføringen på linjen Andre
avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål og for deler av oppføringen på linjen
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål i tabell 3. Disse oppføringene beregnes
begge ut fra spesifikasjoner i note 15.
Avsetningene uten eksterne bindinger varierer betydelig mellom institusjonene. Alle
institusjoner som har avsetninger uten bindinger som overstiger 10 prosent av bevilgningen i
2017, mottar dette brevet. Kunnskapsdepartementet forutsetter at styret ved den enkelte
institusjon arbeider aktivt for å redusere avsetningene i 2018 og 2019.
Departementets beregninger av avsetninger uten eksterne bindinger i 2017 fremgår av
tabellen i vedlegg 1.
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Vedlegg 1
Avsetning uten eksterne bindinger for de aktuelle institusjonene i 2017 (MNOK)
Institusjon
Universitetet i Agder
Norges
musikkhøgskole
Høgskolen i Østfold
Norges
handelshøyskole
Høgskolen i Molde
Høgskulen på
Vestlandet
Nord universitet
Universitetet i Tromsø

Side 3

1307

Avsetning uten
bindinger 2017
363

Andel av
bevilgningen
27,8 %

258

48

18,7 %

614

102

16,7 %

438

72

16,5 %

212

33

15,4 %

1886

236

12,5 %

1348
3100

137
532

10,2 %
17,2 %

Bevilgning 2017

Adresseliste
Høgskolen i Molde
vitenskapelig
høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på
Vestlandet
Nord universitet
Norges
Handelshøyskole
Norges
musikkhøgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i
Tromsø – Norges
arktiske universitet

Side 4

Postboks 2110

6402

MOLDE

Postboks 7030

1757
5020

HALDEN
BERGEN

Postboks 1490
Helleveien 30

8049
5045

BODØ
BERGEN

Postboks 5190
Majorstua
Serviceboks 422
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4604
9019
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