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Økonomirapport IMB per 1. tertial 2022 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 
IMBs økonomiske situasjon er preget av at en del planlagt aktivitet ligger etter skjema og skaper et 
betydelig akkumulert mindreforbruk. Per 1. tertial 2022 er IMBs samlede mindreforbruk kr 33,8 mill., 
som er kr 11,5 mill. over budsjett per 1. tertial og kr 26 mill. over budsjett for året totalt. Av 
mindreforbruket per 1. tertial er kr 8,6 mill sentralt øremerkede midler fra Livsvitenskap (kr 7,4 mill) 
og Russlandsatsingen (kr 1,2 mill). 

 

I første tertial 2022 lå IMBs inntekter fra bevilgninger (KD) ca. kr. 2 mill. over budsjett. I prognosen 
for 2022 er de samlede inntektene likevel justert ned med ca. kr 4 mill, se punktet om investeringer. 

Investeringene ligger etter i forhold til tidsplanen i budsjettet. IMB la en ambisiøs plan for 
investeringer og oppgraderinger for 2022. Totalt ble det budsjettert med kr 25 mill til investeringer. 
Det er bl.a. lagt inn kr 8 mill til utstyr i forbindelse med oppgradering av konvensjonell enhet i 
Seksjon for komparativ medisin (KPM). Da budsjettet ble lagt var planen at prosjektet skulle være 
ferdigstilt innen desember 2022. Som følge av problemer med etablering av kontrakt med 
hovedentreprenør er tidslinja per i dag forskjøvet. En ny tentativ fremdriftsplan viser at prøvedrift er 
mulig i november-desember med ferdigstilling i februar 2023. Dersom denne planen holder, betyr det 
at de fleste anskaffelsene må være gjennomført i løpet av 3. tertial, som i opprinnelig budsjett. Det er 
per i dag betydelig usikkerhet knyttet til dette, men IMB velger på nåværende tidspunkt å beholde 
estimatet på investeringer for kr 8 mill til oppgradering av KPM i prognosen for 2022. Planene for 
anskaffelse av flere mindre utstyrsenheter til laboratoriene for ca. kr 6 mill opprettholdes også. 

Planlagte investeringer reduseres likevel med 11 mill i prognosen for 2022, hovedsakelig av to årsaker: 
For det første ble det budsjettert med at instituttet ville får tilslag på kr 6,5 mill på søknader om 
infrastrukturmidler i 2022. Siden det ikke ser ut til ut UiO lyser ut midler til stor forsknings-
infrastruktur tidlig nok til at anskaffelser vil kunne gjennomføres i inneværende år, nedjusteres 
investeringsplanen med kr 6,5 mill. Prognosen for inntekter til vitenskapelig utstyr justeres samtidig 
ned med et tilsvarende beløp, og det betyr at endringen ikke får noen effekt for regnskapsresultatet i 
2022. For det andre innebar en dobbeltført investering fra 2021 tilbakeføring av kr 4,2 mill i 
regnskapet for 2022. Regnskapsmessig nuller dette nesten ut alle investeringene som reelt sett er 
gjennomført i år (samlede investeringer per 1. tertial er på minus kr 0,76 mill i tabell 1). 

Det har vært ubetydelige avvik i personalkostnadene i forhold til budsjett så langt i år, mens samlede 
driftskostnader ligger litt over budsjett. Begge postene justeres minimalt i prognosen per 31.12.2022. 
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Estimert nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter beholdes som budsjettert på kr 27 mill. i 
prognosen for året totalt.  

Per april er det fortsatt nedgang i burtall og inntektsreduksjon i IMBs forsøksdyrenhet (KPM). 
Enheten har et underskudd på kr 0,5 mill per 1. tertial. Det jobbes med å redusere kostnader, og 
spesielt å dimensjonere staben i henhold til behovet, men det vil bli svært utfordrende for seksjonen å 
gå i regnskapsmessig balanse i inneværende år.  

Det antas at IMBs regnskapsresultat for 2022 vil bli et akkumulert mindreforbruk på ca. kr 15,1 mill, 
dvs. kr 7,4 mill mer enn det som ble budsjettert i november.  

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Oppfølgingen av de eksternt finansierte prosjektene er svært ressurskrevende i det nye 
økonomisystemet. Økonomenes brukerferdigheter forbedres stadig, men vi mangler fortsatt gode 
rapporter og mange arbeidsoppgaver er svært tidkrevende.  
 
Tabell 2 viser at personalkostnader og nettobidrag løper om lag i tråd med budsjettet i instituttets 
eksternt finansierte virksomhet. Begge kostnadstypene er regnskapsført tilsvarende 35% av 
årsbudsjettet etter en tredjedel av året er unnagjort. Regnskapsførte investeringer og driftskostnader 
var betydelig lavere enn budsjett per 1. tertial, og er justert ned i årsprognosen for 2022.   
 

 
 

Prosjektavslutning 

Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 regnskapsføres den eksternt finansiert 

bidrags- og oppdragsaktiviteten etter en ny økonomimodell. Inntekter fra eksterne bidragsytere føres 

inn i resultatregnskapet til det enkelte prosjekt etter hvert som kostnadene påløper. Prosjekter skal til 

enhver tid ha en saldo på kroner null, og inntekten skal tilsvare de totale personal- og driftskostnader, 

investeringer og nettobidrag, med mindre man har overskredet inntektsrammen for prosjektet. Da 

vil resultatet være et tilsvarende underskudd. De mest typiske tilfellene hvor dette skjer er når man 

har postert for mange kjøp på små fond- og legatprosjekter. I andre tilfeller er inntektsrammen ikke 

fordelt på alle delprosjekter der man har flere interne samarbeidspartnere. Dette er forbigående 

tilstander, som korrigeres av økonomene før prosjektavslutning. Normalt vil svært få prosjekter 

faktisk avsluttes med underskudd ved IMB. Per i dag plasserer UiO overforbruk på løpende prosjekter 

(noe misvisende) under posten «prosjektavslutninger» i rapportene, se både tabell 1 og 2. I gjeldende 

prognose er det lagt til grunn at ingen av IMBs prosjekter skal ha underskudd per 31.12.2022. 

 


