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Vedrørende retningslinjer for avsetninger og søknader om
merforbruk i 2021
Det vises til tidligere brev om innføring av ny nasjonal retningslinje for disponering av avsetninger. Saken
har vært diskutert på Utvidet ledermøte 6. april, og var også tema på budsjettseminaret 7. mai.
Før det gis tilbakemelding på søknader om merforbruk vil universitetsdirektøren presisere hvilke rammer
UiT må forholde seg til ut fra de nye retningslinjene og fakultetenes rolle og ansvar i den sammenheng.
-

Grensen Kunnskapsdepartementet har satt for avsetningsnivået i bevilgningsøkonomien (5%)
gjelder utelukkende for institusjonen som helhet, ikke internt for det enkelte fakultet/enhet. Enheter
som har budsjettert ut fra at kravet om 5 % gjelder internt, eller som legger til grunn at dette vil
innføres som et internt krav må se bort fra dette i den videre økonomioppfølgingen.

-

De tidligere fastsatte interne nivåene for enhetenes avsetninger ved UiT (10 % og 7%), er
opphevet. Dette er det tidligere opplyst om, med henvisning til sak S 51/20. Det følger av dette at
det heller ikke er aktuelt med inndragelser av ubrukte midler som overstiger et bestemt nivå.
Enheter som har gjort disposisjoner med utgangspunkt i det motsatte, må justere disse planene (se
nedenfor).

-

Det er i utgangspunktet tillatt for UiT å ha merforbruk i enkeltår, men det følger av
økonomiregelverket i staten at UiT må unngå å komme i en situasjon der det oppstår negativ
balanse i bevilgningsøkonomien som helhet (negative avsetninger). UiT må selvsagt også sørge
for å ha nødvendig likviditet til å foreta større investeringer m.m.

-

Dette stiller samlet sett krav til en langt bedre og mer helhetlig økonomistyring på institusjonen,
og var bakgrunnen for at enhetene ble bedt om å tilpasse årets aktivitetsnivå og budsjetter til
inneværende års tildeling for 2021. Behov for å budsjettere med merforbruk av KD-bevilgningen
skal godkjennes av universitetsdirektøren.

Søknader om merforbruk og videre oppfølging
Til sammen er det bedt om godkjenning av et merforbruk på 97,8 mill. kroner av KD-bevilgningen1 i 2021.
Det gir en foreløpig prognose på over 100 mill. kroner i negative avsetninger, samlet for UiT ved utgangen
av 2021. De samlede budsjettene i økonomisystemet UBW viser imidlertid et langt høyere merforbruk.
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Dette er av et så stort omfang at universitetsdirektøren har sett seg nødt til å vurdere innspillene på et
generelt grunnlag, og kommet til at det ikke er forsvarlig å godkjenne omsøkt merforbruk2.
Universitetsdirektøren styrer mot å levere årsregnskapet for UiT uten negative avsetninger i 2021, og
oppfordrer hvert fakultet/enhet til en kritisk gjennomgang av hva som kan utsettes av bevilgningsfinansierte
prosjekter og anskaffelser, samt prioritere gjennomføringen av tiltak finansiert med øremerkede3 bevilgning
fra KD.
Fakultetene og enhetene bes om å gjennomføre følgende tiltak innen 16. august 2021:
1) Gjennomgå og oppdatere gjeldende budsjett i UBW, slik at de er i samsvar med realistiske planer,
og ikke overskrider årets tildelte budsjettrammer for enheter på nivå 2 i UiTs organisasjon.
2) Utarbeide en liste over innmeldte og planlagte anskaffelser med verdi over 1,6 mill. kroner inkl.
mva. med påtegnelse over hvordan disse skal finansieres – i henhold til vedlagt mal.
Den økonomiske situasjonen vil bli tema i styringsdialogen og andre møter med enhetene gjennom andre
halvår 2021.
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Øremerkede KD-bevilgning – protype 16 (Note 15 – del III)
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