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IMBs kommentarer til tentativ fordeling 2013 

 

Vi viser til tentativ fordeling per 27. juni 2012. Institutt for medisinske basalfag har følgende 

kommentarer til fordelingen.  

 

Handlingsrom: Vi registrerer at det er lagt inn et økt antall årsverk og en økt pris per årsverk, men 

pga redusert faktor blir kronetildelingen per årsverk redusert. Med utgangspunkt i denne 

situasjonen går vi utifra at midler som er tildelt for å styrke utdanningsledelse/utdanningskvalitet 

er fleksible midler innenfor rammen av formålet. 

Satsing på statistikkmiljø: Styrking av statistikkmiljøet antas å være beskjeden i 2013 da 

etableringen av senteret vil foregå trinnvis over en lengre tidsperiode. Det antas at den videre 

ekspansjonen tas høyde for i prioritering og planlegging av videre økonomiske disponeringer for 

2014-2016.  

 

ERC: Det fremgår av fakultetets brev per april 2011 (2010/8834) at Helga Refsum tildeles ERC 

insentivmidler på 750 000 per år i 3 år. Vi etterlyser disse midlene i den tentative fordelingen. 

Marianne Løken (ØPA) oppgir at Refsum angivelig skal ha mottatt midler for 2010. Instituttet har 

imidlertid ikke fått disse viderefordelt, og forventer da en tildeling på 750 000 i 2013.  

 

Disseksjon: Det foreligger økt kompleksitet og en økt belastning på disseksjonsavdelingens 

kapasitet og ressurser. Dette skyldes økt opptak av medisinstudenter, økte koordineringsbehov i 

forbindelse med endringer av studieopplegg, og økte krav til infrastruktur og tilsyn/sikkerhet. De 

økte kostnadene forbundet med dette vil måtte dekkes av instituttet for å sikre videre drift og 

ivaretakelse av pålagte oppgaver. Det økte kostnadsbildet er imidlertid ikke gjenspeilet i den 

tentative fordelingen. Vi henviser til våre kommentarer i tertialrapporter og dialogmøter. En 

manglende kompensasjon over tid for økte kostnader og prisutvikling, gir en betydelig utfordring 

knyttet til denne basisvirksomheten. Instituttet ber om en økning på 500 000 for denne 

virksomheten i endelig tildeling.  

 

Tilbygg: Instituttet vil måtte legge en plan for drift og ivaretakelse av undervisningsrom og 
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auditorier med nytt og avansert AV-utstyr, samt øke kapasiteten på brukerstøtte knyttet til disse 

fasilitetene. Instituttet vil utrede dette kostnadsbildet nærmere.  
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