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1. Innledning 

IMB rapporterer i henhold til bestilling innen områdene internasjonalisering, studiekvalitet, strategi for 

publisering, tiltak for å innhente eksterne midler og IHR. Instituttets årsplan har flere tiltak innen disse 

områdene og ytterligere tiltak er lagt til som en oppfølging av UiOs satsinger. Utover dette er de mest 

vesentlige prosjektene ved instituttet for tiden knyttet til etableringen av ny Avdeling for komparativ 

medisin og forberedelser til innflytting i tilbygg til Domus Medica. 

2. Vurdering  av status 

a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet 
 

Tiltak som fremmer internasjonalisering: IMB inndeler tiltak på dette området i 4 hovedkategorier: 

- Synliggjøring av instituttets virksomhet gjennom internasjonale kanaler. Eksempler på aktiviteter: 
publikasjon om instituttets forskning i European Science and Technology Issue 13 : PROFILE- Basic 
research for better health, samt kontinuerlig utvikling av instituttets websider om forskning på engelsk 

- Tilrettelegging for internasjonal forskningsfinansiering og deltagelse i internasjonale nettverk og 
prosjekter. IMB har i dag 8 prosjekter i EUs 6. rammeprogram (i avslutningsfase), 10 prosjekter i EUs 7. 
rammeprogram og en rekke prosjekter finansiert av bilaterale avtaler. Tiltak som fremmer ekstern 
finansiering er omtalt nedenfor. 

- Fordeling av internasjonaliseringsmidler, kr. 400.000, til 11 ulike prosjekter med henblikk på økt 
utveksling av forskere og lærere, samt faglige arrangementer som bidrar til å synliggjøre UiO 
internasjonalt. 

- Fasilitering av ulike initiativ fra forskningsgruppelederne. Dette er den største og viktigste delen av 
internasjonaliseringen. Forskere ved IMB er med i et stort antall internasjonale nettverk, har en rekke 
samarbeidsprosjekter med eller uten internasjonal finansiering, deltar i ulike internasjonale panel og 
ekspertgrupper og leder internasjonale noder for forskningsvirksomhet. 

Nye EU-prosjekter: IMB har hittil i år mottatt tildelinger til 6 EU prosjekter i rollen som partner. 
Tildelingene har gått til 4 av instituttets 7 hovedområder for forskning (biostatistikk, immunbiologi, 
nevroforskning og ernæringsforskning). 

Tiltak for studiekvalitet: IMB har fortsatt med tiltak innen følgende områder: 

- Ny investering innen modernisering av datasystemer for fysiologikurs, ved tiltak som kommer som 
tillegg til fakultetets satsing på e-læring 

- Avsluttende investeringer i forbindelse med modernisering av biokjemi-kurssal, til bruk for 
profesjonsstudiet i medisin, ernæringsstudiet, forskerutdanningen og til spesialkurs for forskning innen 
instituttets hovedområder (inkludert kurs arrangert av Norsk Senter for Stamcelleforskning). 

- Bidrag til en rekke av fakultetets e-læringsprosjekter 
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Strategi og tiltak for publisering: IMB har erstattet tildeling av driftsmidler med tildeling av 
stimuleringsmidler. Tildelingen baseres på årsrapportering der publikasjoner lagt inn i CRISTIN er en 
hovedkomponent. I utgangspunktet prioriteres kvalitet foran volum, samtidig som verdien av å 
dokumentere / publisere arbeider (økt volum) vektlegges. 
 
Tiltak for økt ekstern forskningsfinansiering: Instituttet har iverksatt tiltak for kvalitetsheving av søknader 
ved innkjøp av ekstern konsulentbistand. Instituttet har videre implementert nye rutiner for kvalitetssikring 
av budsjetter til søknader om ekstern finansiering. Rutinene vil sikre at instituttets egeninnsats og totale 
kostnadsbilde synliggjøres, med det formål å oppnå høyere grad av kostnadsdekning fra den eksterne 
giveren.  

Prosess for internt handlingsrom, IHR: Instituttet har bidratt aktivt i flere IHR-prosjekter, gjennom 
deltakelse i arbeids- og plangruppearbeid. Instituttledelse og økonomileder har samlet vært aktivt involvert 
i følgende plangrupper/prosjekter: sentral ressursgruppe, administrative IT-systemer, eksternt finansierte 
prosjekter, roller og ansvar, bilagslønn.  

Prosjekt for etablering av ny Avdeling for komparativ medisin i tilbygget: Prosjektet har levert på en rekke 
milepæler i prosjektplanen, med hovedvekt på følgende: utarbeidelse av målbilde for ny avdeling, 
utarbeidelse og drøfting av bemanningsplan og iverksetting av rekrutteringsprosess til 
avdelingslederstilling, utarbeidelse av kostnadsmodell, identifisering av bygningstekniske tilpasningsbehov, 
samt utarbeidelse av plan for flytting og rederivering. 

Innflytting i tilbygg til Domus Medica: Instituttet har iverksatt en rekke underprosjekter i forbindelse med 
innflytting i tilbygget, deriblant prosjekter for adgangskontroll, oppgradering og utvidelse av avfallssoner, 
oppgradering av inngangspartier samt andre nødvendige tilpasninger i eksisterende bygg.  
 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

Per 2. tertial 2012 viser IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet et positivt regnskapsresultat på kr 7 mill. 
Dette er 18,2 mill. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak (17,9 mill.) lavere KD-inntekter enn 
budsjettert.  

IMB har hittil i år mottatt ubudsjetterte inntekter på ca. kr 5 mill. Dette utgjøres av Forskerlinjemidler (1 
mill.), MLS-midler (0,6 mill.), ulike likestillingsmidler (0,78 mill.),  IHR-midler (0,5 mill.), samt midler til 
forskningsinfrastruktur (1,24 mill.). Ytterligere kr 2,6 mill. (utstyr kl. I) er tildelt, men ikke mottatt.  

Overføring fra fakultetet for utstyr til tilbygg til Domus Medica (kr 23,5 mill.) har ikke funnet sted så tidlig 
som opprinnelig planlagt. Instituttet og innkjøpsseksjonen vil dessuten ikke kunne gjennomføre alle 
utstyrsinnkjøp innen utgangen av 2012. Det er derfor besluttet at kr. 15 mill. overføres til IMB i 3. tertial 
2012 og resten i 2013.  

Estimatet for årets nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er nedjustert med 2 mill. til 11,4 mill. Det 
forventes at lavere lønnskostnader dekker dette inntektstapet. IMB har lavere lønnskostnader per august 
hovedsakelig i serviceavdelingene og administrasjonen, og vil få lavere personalkostnader også i siste 
tertial, hovedsakelig forårsaket av tidsavvik i rekruttering til vitenskapelige stillinger. 

På nåværende tidspunkt forventes det at IMB vil få et positivt regnskapsresultat på om lag kr. 8,3 mill. per 
31.12.2012. Prognosen innebærer framtidige forpliktelser på ca. 11 mill. knyttet til øremerkede tildelinger, 
som vitenskapelige utstyrsmidler (5 mill.), SFF- og SFF finalisttildelinger (1,5 mill.), forskningssatsinger (1,6 
mill.) og startpakker (2,6 mill). 
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Eksternt finansiert virksomhet 

IMB har 231 aktive prosjekter per 31.8.2012. Det er hittil i år avsluttet 36 og opprettet 35 prosjekter. De 

nye prosjektene har en samlet økonomisk ramme på kr 147 mill., herav kr 104 mill. (71 %) fra eksterne 

bidragsytere. De fleste prosjektene har en løpetid på 3-4 år. Av de nye prosjektene mottar seks bidrag fra 

utenlandske kilder (7,7 mill.), 16 fra ulike fond (12,9 mill.), ett fra Helsedirektoratet (2,7 mill.) og 12 fra NFR 

(78,4 mill.).  IMB har tilnærmet utelukkende bidragsprosjekter. Kun 3 av 231 prosjekter er 

oppdragsprosjekter. Disse utgjør i underkant av 0,5 % av porteføljens totalramme, og to av tre utføres 

innenfor ernæringsvitenskap. 

IMB ble tildelt prosjektmidler til tre prosjekter fra NFR’s FRIPRO-program i det såkalte «Fellesløftet». To av 

disse er opprettet og igangsatt, det siste starter i tredje tertial. Budsjettert totalramme for de tre 

prosjektene utgjør kr 38 mill., hvorav 31 % (kr 12 mill.) tilføres fra NFR. Egenandel fra UiO i Fellesløft-

prosjektene er altså betydelig høyere enn i øvrige prosjekter. I tillegg til dekking av egeninnsats for faste 

ansatte og dekking av en vesentlig andel av indirekte kostnader knyttet til bl.a. infrastruktur, 

laboratoriedrift og administrasjon, bidrar instituttet med 16 årsverk internfinansierte stipendiater og post 

doktorer. Midler for seks av stipendiatårsverkene (to stillinger) tilføres instituttet fra UiO i perioden 2013-

2015.   

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Uforutsette forsinkelser for utstyrsanskaffelser og ombyggingsprosjekter kan gi avvik mellom prognose og 

regnskapsresultat. Videre kan det oppstå uforutsette komplikasjoner i overgang fra eksisterende til ny 

dyreavdeling, som kan medføre merkostnader og eventuelt også lavere kapasitet i en oppstartsfase. Dette 

kan igjen gi lavere inntekter (brukerbetaling). Det tas høyde for disse effektene i beregning av ny sats for 

brukerbetaling. 

I forbindelse med overtakelse av tilbygget til Domus Medica har Teknisk avdeling presentert et prosjekt for 

skallsikring og innvendig adgangskontroll fra hovedkorridor. Prosjektet vil potensielt medføre store 

kostnader for institutt eller fakultet, dersom Teknisk avdeling ikke er villig til å dekke en større del av 

utgiftene. Tilbygget krever i tillegg en oppgradering av inngangspartier og hovedankomst via eksisterende 

bygg, noe som kan gi merkostnader for instituttet. Sistnevnte merkostnader forventes imidlertid ikke før i 

2013.  

Instituttet registrerer at de planlagte tiltakene for forbedring av bygningsmessig infrastruktur ved 

Disseksjonsavdelingen har noe mindre fremdrift enn forventet fra Teknisk avdeling. Tiltakene berører 

driftskritiske forhold som brannvern og ventilasjons- og temperaturregulering. Det er usikkerhet knyttet til 

om ordinær drift i avdelingen kan opprettholdes videre dersom oppfølging av tiltaksplanen forsinkes 

vesentlig. Det er også, som tidligere meldt, usikkert om ordinær drift kan opprettholdes parallelt med at 

utbedringstiltakene utføres. Dersom avdelingen må stenge helt eller delvis, vil dette ramme ordinær 

undervisning og kunne gi ekstrakostnader for å løse disse utfordringene. 
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