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1. Innledning 

Første tertial 2021 preges av at korona-tiltakene har vært mer inngripende og vart lengre enn vi så for oss i 

2020. Det innebærer at de potensielt negative effektene vi rapporterte inn blant annet 2. tertial 2020, også 

vil kunne vedvare lengre enn forutsatt. På kortere sikt ser vi imidlertid ikke at det vil ha vesentlige 

økonomiske effekter.  

Den krevende situasjonen for studentene har høy prioritet, og det jobbes med å styrke dialogen med 

studentene også på instituttnivå. Det er uheldig for fagmiljøene at de strenge begrensningene på innreise 

også omfatter spesialister som skal bosette seg i Norge, da vår virksomhet er internasjonal i sin natur. Det 

begrenser også tilgang til utenlandsk ekspertise som installerer og reparerer avansert teknisk utstyr, som vår 

virksomhet er avhengig av. Vi har også møtt utfordringer med britisk leverandør av fôr til vår 

forsøksdyrvirksomhet, som kobles til Brexit-prosessen, som kan være uheldig for etterprøvbarheten i 

pågående dyreforsøk.  

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Per 1. tertial 2021 er IMBs regnskapsresultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert 

mindreforbruk på kr 29,3 mill, som er 4,6 mill lavere enn budsjettert. I hovedsak er avviket forårsaket av at 

noen inntekter vil mottas senere på året enn de var budsjettert. IMBs totale personalkostnader er kr 2,1 mill 

over budsjett per 1. tertial 2021, primært som følge av UiOs hjemmekontor-kompensasjon, som utgjorde kr 

2,8 mill for instituttet. For enheter som hadde et presset budsjett fra før, var det krevende å få en slik kostnad 

uten forvarsel. Totale personalkostnader antas for året som helhet likevel å bli om lag som budsjettert, 

forutsatt at lønnsveksten ikke blir høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Strengere restriksjoner for reiser enn 

forutsatt vil bidra til at instituttet antas å få et noe større mindreforbruk på driftskostnader per 31.12 enn 

forutsatt i årsbudsjettet 2021. IMBs laboratorievirksomhet ser ut til å holde et forventet aktivitetsnivå, mens 

forsøksdyrvirksomheten har noe lavere aktivitet enn forutsatt. God økonomistyring av Seksjon for 

komparativ medisin forventes å sikre at budsjettet likevel overholdes. Ut over dette er det per april 2021 ikke 

avdekket forhold av vesentlig betydning for IMBs handlingsrom i den bevilgningsfinansierte virksomheten 

framover. Den eksternt finansierte virksomheten er omtrent som forutsatt i budsjettet 2021. 
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