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1. Innledning 
Budsjettprosessen for perioden 2022-2026 har vært preget av omleggingen til nytt økonomisystem. 

Budsjettet for 2022 ble utarbeidet før langtidsprognosen for 5-årsperioden, som foreligger her. 

Langtidsprognosen er utarbeidet på et mer overordnet nivå og mindre detaljert enn vi har vært vant med, 

parallelt med tilvenning til ny systemløsning for våre økonomer. Regnskapet lukket først 18. januar. Den 

økonomiske oppfølgingen av de eksternt finansierte prosjektene har vært svært ressurskrevende. 

Økonomisystemet oppleves som uferdig, det jobbes fortsatt med å utvikle helt nødvendige rapporter, og 

de ansattes brukerferdigheter forbedres stadig gjennom prøving og feiling. Gitt disse vilkårene har 

instituttledelsen likevel lagt til grunn det vi mener er en realistisk prognose for langtidsperioden.  

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 

Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av det 

akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er ca. halvparten bundet til ulike forpliktelser. Årsbudsjett for 

2022 ble levert i desember med et forventet akkumulert mindreforbruk per 31.12.2022 på kr 7,7 mill. Det 

reelle resultatet for 2021 ble 1,1 mill over prognosen, og øker estimert resultat for 2022 tilsvarende. 

Gjennom en rekke tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 21,4 mill i 2022. 

Økte investeringer i IT-utstyr og forskningsinfrastruktur, inkludert innkjøp av utstyr til komparativ 

medisin, vil utgjøre en vesentlig del av dette. I 5-årsperioden tilstreber vi at mindreforbruket vil holde 

seg innenfor KDs normkrav.  

Kuttet som følge av redusert SPK-sats var beregnet på grunnlag av personalkostnader i den samlede 

virksomheten, dvs. både den bevilgningsfinansierte virksomheten med midler fra 

kunnskapsdepartementet (KD) og den eksternt finansierte prosjektaktiviteten (BOA). I 5-årig prognose 

har vi fordelt 65 % av kuttet til avdelingene, proporsjonalt med avdelingenes andel av 

personalkostnadene i den KD-finansierte virksomheten. De resterende 35 % for BOA er foreløpig 

budsjettert på IMB toppnivå, i påvente av at KD kommer med en endelig beregning ifm. revidert 

nasjonalbudsjett til sommeren. 

IMB observerer at pandemien og koronatiltakene fremdeles får betydelige konsekvenser for aktiviteten 

vår i 2022. Det knytter seg usikkerhet til i hvilken grad vi vil se langsiktige effekter utover i perioden. Vi 

har identifisert utfordringer med rekruttering og onboarding av nyansatte som forsinker planlagte 

prosjekter. Reiser og konferanser er fortsatt sterkt redusert og midlene må dreies til annen aktivitet. 

Videre har mange leverandører utfordringer med å levere alt fra grunnleggende laboratorieutstyr til 

kompleks forskningsinfrastruktur. Konsekvensene som følger av mindre interaksjon på tvers av 

fagmiljøer over tid, nasjonalt og internasjonalt, er vanskelige å forutsi.  

Samtidig ser vi at det fortsatt er høy aktivitet på mange områder, slik det blant annet kommer til uttrykk i 

antall publikasjoner og søknadsaktivitet for eksternt finansierte prosjekter. Vi har derfor lagt til grunn en 

forsiktig optimisme i beregning av fremtidig aktivitetsnivå og inntekter. Vi fortsetter å overvåke 

situasjonen. 
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5-årig prognose - Bevilgningsfinansiert virksomhet 
Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av 

det akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er ca. halvparten bundet til ulike forpliktelser. Kr 6,7 mill 

er bundet i sentrale øremerkinger til bl.a. Livsvitenskapssatsingen (kr 4,7 mill), Russlandsamarbeid, 

(kr 1,5 mill), samt innovasjons- og likestillingsmidler (kr 0,5 mill). I tillegg har fakultetet pålagt IMB å 

dekke 2/3 av utstyrskostnadene i forbindelse med oppgradering av den eldre delen av Seksjon for 

komparativ medisin (KPM), foreløpig estimert til kr 12 mill totalt. Det betyr at ytterligere kr 8 mill er 

bundet.  

Årsbudsjett for 2022 ble levert i desember med et forventet akkumulerte mindreforbruk per 

31.12.2022 på kr 7,7 mill. Det reelle resultatet for 2021 ble 1,1 mill over prognosen, og øker estimert 

resultat for 2022 tilsvarende. IMB justerer ikke 2022-tallene ut over dette i forbindelse med levering 

av 5-årig prognose. 

Tentativ hovedtildeling fra fakultetet for 2023-2026 er justert for kutt pga. redusert SPK-sats, og 

fordelt til IMBs budsjettenheter i henhold til IMBs budsjettfordelingsmodell. Det er lagt inn 

startpakker og tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene i 

avdelingsbudsjettene. Midler til nye rekrutteringsstillinger og utstyr klasse III er budsjettert på 

fellesnivået til fordeling hvert år. Måltall for rekrutteringsstillinger oppnås i hele perioden. Det er lagt 

inn forventede tildelinger til forskningsinfrastruktur på kr 10 mill hvert år i hele femårsperioden. 

Årlige inntekter for bl.a. e-læring, Russlandsamarbeid, og driftsmidler til forskerlinjekandidater og 

nye tildelinger fra Livsvitenskap er lagt på nivå med tildelingene i 2020-2021. Det antas at alle disse 

inntektene brukes i det året de tildeles. IMBs basisvirksomhet går i balanse per 31.12.2026. 

 
 

Gjennom en rekke ekstraordinære tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 

21,4 mill i 2022. Det er bl.a. avsatt kr 3,4 mill til digital oppgradering i Domus Medica, kr 8 mill til 

utstyr til konvensjonell enhet KPM og kr 3 mill til laboratorieutstyr, ut over årlig utstyrspott kl. III på 

3,25 mill. Se for øvrig notat om IMBs årsbudsjett for 2022. 

Femårig prognose sikrer nyrekruttering av professorer og førsteamanuenser som er avgjørende for å 

yte undervisning av høy kvalitet, sikre faglig utvikling og fornyelse og høy vitenskapelig produksjon. 

Dagens dimensjonering av tekniske og administrative støttefunksjoner knyttet til ordinær drift og 

forskningsprosjekter opprettholdes. Årsverksutviklingen er relativt stabil i basisvirksomheten samlet 

sett. Avdeling for ernæringsvitenskap vil i den kommende femårsperioden i to tilfeller ikke erstatte 

professorer etter naturlig avgang, mens Avdeling for molekylærmedisin kommer til å øke antall 

undervisningsstillinger. Antall ingeniørstillinger i de to avdelingene følger samme trend. Opp- og 
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nedskalering i de to avdelingene kommer som følge av omlegging til ny budsjettfordelingsmodell i 

2017, som tilgodeser medisinstudiet med mer og ernæringsstudiet med mindre midler enn tidligere, 

samt ekstraordinær tildeling av en undervisningsstilling øremerket til medisinstudiet i forbindelse 

med økt antall studieplasser. Måltall for rekrutteringsstillinger oppnås i hele perioden, og det er ut 

over dette lagt inn rekrutteringsstillinger for antatte fremtidige konvergensmiljøer finansiert av 

Livsvitenskapssatsingen. 

Som beskrevet i notat om årsbudsjett for 2022 er burtallet i Seksjon for komparativ medisin betydelig 

redusert i forhold til nivået før covid-19-pandemien. Det er forventet at en moderat økning i burtall vil 

gi samlede inntekter fra brukerbetaling på kr 8,9 mill. i 2022. Rammetilskuddet til seksjonen 

reduseres med kr 0,3 mill til kr 4,95 mill pga. lavere SPK-sats. Personal- og driftskostnader tilpasses 

inntektsnivået så raskt det er praktisk mulig, og det er budsjettert med at seksjonens regnskap går i 

balanse per 31.12.2022. Både kostnader og inntekter til seksjonen er holdt konstant i perioden 2023-

2026. I forbindelse med at den eldre delen av KPM blir ferdig oppgradert i 2023 vil det gjøres nye 

estimater for aktiviteten framover.  

Kuttet som følge av redusert SPK-sats var beregnet på grunnlag av personalkostnader i den samlede 

virksomheten, dvs. både den bevilgningsfinansiert virksomheten med midler fra 

kunnskapsdepartementet (KD) og den eksternt finansierte prosjektaktiviteten (BOA). For IMB utgjør 

personalkostnadene i den KD-finansiert virksomheten 65%, mens 35% av de totale 

personalkostnadene dekkes av midler fra ulike andre givere, som EU, NFR, Kreftforeningen, m.fl. I 5-

årig prognose er 65% av kuttet fordelt til avdelingene, proporsjonalt med avdelingenes andel av 

personalkostnadene i den KD-finansiert virksomheten. De resterende 35% for BOA er foreløpig 

budsjettert på IMB toppnivå, i påvente av at KD kommer med en endelig beregning i forbindelse med 

revidert nasjonalbudsjett til sommeren. Det forventes at departementet vil redusere kuttet til kun å 

gjelde personalkostnader som dekkes av KDs egen bevilgning.  

For å kunne dekke inn BOA-delen av SPK-kuttet vil et tilsvarende beløp måtte overføres fra 

prosjektvirksomheten til bevilgningsøkonomien. Den eneste legitime måten å trekke inn midler fra 

prosjektene på er gjennom økt nettobidrag (overhead og frikjøp). For å dekke SPK-kuttet på kr 3,5 

mill per år er det derfor lagt inn en antatt tilsvarende økning i nettobidraget fra eksternt finansierte 

prosjekter i perioden 2023-2026. Dersom KD skulle bibeholde kuttet for 2022 og framover vil det 

kreve en betydelig økning i overheadsats og reelt frikjøp av egne ansatte i forskningsprosjektene, noe 

som vil redusere andelen midler til forskningen. Det er svært usikkert om det vil være mulig å 

gjennomføre en slik endring fullt ut allerede fra 2023. Det er for øvrig sannsynlig at eksterne givere 

over tid vil dimensjonere sine tildelinger i forhold til et lavere personalkostnadsnivå, og at det ikke vil 

være rom for å hente ut mer nettobidrag fra prosjektene enn det man tar ut per i dag.   

Femårig prognose BOA 
Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 har den økonomiske oppfølgingen av de 

eksternt finansierte prosjektene vært svært ressurskrevende. Økonomisystemet oppleves fortsatt som 

uferdig, det jobbes iherdig med å utvikle helt nødvendige rapporter, og de ansattes brukerferdigheter 

forbedres stadig gjennom prøving og feiling. Det har vært spesielt utfordrende å arbeide med BOA-

porteføljen på aggregert nivå. 
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IMB har 240 eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til instituttets bidrags- og 

oppdragsaktiviteter (BOA). Porteføljen består av 19 EU-prosjekter, 57 NFR-prosjekter og 164 

prosjekter finansiert av andre kilder.  

I 2022 og 2023 er det lagt opp til noe høyere kostnader i instituttets bidrags- og oppdragsaktiviteter 

enn i 2021, i forbindelse med ferdigstilling av flere store prosjekter (bl.a. Human Brain Project). 

Deretter forventes at BOA-aktiviteten stabiliserer seg om lag på samme nivå som i 2021. For 2022 

inneholder den budsjetterte porteføljen kun kjente tildelinger som instituttet har kontrakter på per 

november 2021. Det er gjort noen mindre justeringer, bl.a. i estimert nettobidrag. For de påfølgende 

fire år er det lagt inn estimater for fremtidig prosjektportefølje med tilhørende estimerte kostnader og 

nettobidrag. Det er ikke lagt vekt på å dimensjonere inntektene ut fra finansieringskilde (EU, NFR, 

andre). I 2023-2026 er det lagt inn at det samlede nettobidraget må øke betydelig, på bekostning av 

andre driftskostnader, for å dekke inn BOA-andelen av SPK-kuttet på 3,5 mill.  
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