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Det helsevitenskapelige fakultet

Forberede innføring av ny nasjonal retningslinje for avsetninger
Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet 28. oktober 2020 med orientering om nytt reglement for
statlige universiteter og høyskolers oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger) –
nedfelt i Rundskriv F-05-20, arkivref. 2020/7312.
Reglementet regulerer hvor store avsetningene kan være per 31. desember i regnskapsåret. Avsetningene
er delt inn i to hovedkategorier:
- Avsetninger til investeringer1
- Avsetninger til andre formål
Det er ingen øvre grense for hvor mye universitetet kan avsette til investeringer. Avsetninger til andre
formål skal ikke overstige 5 % av bevilgningene, gitt i tildelingsbrev fra KD i regnskapsåret. I tillegg skal
universitetsstyret beslutte hvor mye som skal avsettes til fremtidige investeringer i forbindelse med
fastsettelse av institusjonens årsregnskap.
Retningslinjen ble presentert for universitetsstyret 26. nov. 2020 i sak S 51/20, med følgende vedtak:
1) Universitetsstyret ber om at det i løpet av 2021 blir lagt fram planer for håndtering av nye krav
fra Kunnskapsdepartementet om oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger.
2) Krav til nivå for avsetninger ved UiTs enheter som angitt i vedtakspunkt 2 b) i styresak 26-18,
oppheves. Nivå for 2020 fastsettes til 10%.
UiT skal rapportere størrelsen på avsetningene i regnskapet ved tertial- og årsavslutning. I regnskapet
skal det fremgå hvor store avsetninger institusjonene har gjort til investeringer og til andre formål. Dette
gjøres i regnskapets note 15, etter følgende formålskategorier.
1)
2)
3)
4)
5)

Konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål

Det er ikke mulig å rapportere negative avsetninger innenfor de ovennevnte kategoriene.
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Statens regnskapsstandard (SRS17) – levetid på 3 år eller mer, og anskaffelseskost på over 50 000 kroner
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Den reelle situasjonen for UiT er imidlertid en betydelige negative avsetninger til igangsatte investeringer.
Det er derfor behov for en gjennomgang av UiTs totale avsetninger. Både inntektsførte og ikke inntektsført
bevilgning legges til grunn når avsetningsnivået skal beregnes institusjonsnivå2.
Note 15 blir utarbeidet på bakgrunn av fakultetene/enhetene merking av egne regnskapstiltak. Det er de
såkalte ‘Note15-verdiene’ (relasjonsverdier3) som benyttes til dette formålet. For Helsefak viser regnskapet
følgende disponering av avsetningene ved fakultetet per 31.12.2020:
Helsefak ref. regnskapets Note 15

NOK

Konkrete påbegynte, ikke fullførte driftsoppgaver

84 800

Vedtatte, ikke igangsatte driftsoppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte investeringsprosjekter
Påbegynte investeringsprosjekter
Sum avsetninger per 31.12.2020, i hele tusen

7 849
0
-38 668
53 981

For å kunne styre de samlede avsetningene ved UiT, samt avklare handlingsrommet før utarbeidelse av en
felles investeringsplan, ber universitetsdirektøren fakultetet om å gjennomføre følgende tiltak:
1) Omdisponere budsjettmidler til inndekning av fakultetets negative avsetninger på 38,6 mill. kroner
til påbegynte investeringer.
2) Tilpasse årets aktivitetsnivå og budsjett til inneværende års tildeling for 2021. Behov for å
budsjettere med et merforbruk skal godkjennes av universitetsdirektøren innen 30. april 2021.
Universitetsdirektøren har satt temaet opp på utvidet ledermøte 6. april. Videre vil det bli tatt initiativ til
et møte med fakultetet i løpet av april. Formålet er å avklare fristen for omdisponering av avsetninger
internt ved fakultetet, samt behov for å søke om å budsjettere med et merforbruk i 2021.
Det videre arbeidet vil være å utarbeide helthetlig plan for å håndtere av interne avsetninger ved UiT, som
også vil innbefatter arbeidet med en felles investeringsplan.
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Brev fra KD om årsregnskap 2020 og delårsregnskap i 2021, arkivref. 2020/8163.
Fastsatt i Retningslinje for felles økonomistruktur, arkivref. 2017/3999.
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