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IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2014 
Vi viser til tentativ fordeling per 27. juni 2013. Institutt for medisinske basalfag har følgende 
kommentarer til fordelingen. 

Vi registrerer en økning i årsverk for pålagte undervisningsoppgaver fra 58, 6 i 2013 til 59,8 i 2104. 
Vi ber om en tilbakemelding på i hvilken grad dette er knyttet til økt opptak i profesjonsstudiet i 
medisin eller kun et resultat av innfasingen av flere masterstudenter i ernæring.  

Undervisningskomponenten i tildelingen 

I fordelingen ser vi en nominell økning på 4,8 % fra 2013 i tildeling for pålagte 
undervisningsoppgaver. Av dette er vel halvparten forårsaket av en økning i pris per årsverk, som 
vi oppfatter som en delvis kompensasjon for lønns- og prisvekst. IMB er positiv til at det i 2014-
tildelingen for denne fordelingsposten med dette er tatt hensyn til lønns- og prisvekst.  

I et lengere tidsperspektiv konstaterer vi imidlertid at det ikke er gitt kompensasjon for lønns- og 
prisvekst. Antall årsverk for undervisningsoppgaver økte fra 53, 3 i 2011 til 59,8 i 2014, dvs 12,2 %. 
Det tildelte kronebeløpet i samme periode økte imidlertid kun 11,9 %. Lønnsvekst i denne perioden 
antas å ha vært minst 10 %. Undervisningskomponenten har derfor blitt betydelig svekket i de 
senere år. 

Denne utviklingen gir utfordringer knyttet til økt opptak av masterstudenter i ernæring. Økt antall 
undervisningsstillinger må finansieres ved reduksjon i bemanning i andre avdelinger.  Også disse 
avdelingene vil imidlertid ha en forventning om økt bemanning, da de deltar i undervisning av 
masterstudenter i ernæring i tillegg til et økt antall studenter i profesjonsstudiet.  

Uttelling for avlagte dr. grader er basert på antall for 2012. Det ble avholdt 32 disputaser ved IMB i 
2012, men instituttet har kun fått uttelling for 29 dr. grader i fordelingen. Vi ber om at dette rettes 
opp i endelig tildeling. 

Doktorgrader 
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Midlertidig styrking av undervisning på Anatomi med kr 0,4 mil ble tatt ut av hovedfordelingen i 
2013 og tilført instituttet som en regnskapsmessig overføring. Begrunnelsen var at Trygve 
Leergaard frikjøpes til oppgaver på fakultetsnivå med disse midlene. Denne posten bør bli vurdert 
tatt ut av 2014-tildelingen og tilføres regnskapsmessig 

Frikjøp for oppgaver på fakultetsnivå  

Instituttet støtter dette tiltaket. Sett i forhold til den helhetlige økonomien registrerer vi imidlertid 
at det reduserer fakultetets handlingsrom og muligheter til å øke tildelingene til 
basisvirksomheten. 

EUs 7. rammeprogram: Marie Curie og COFUND 

I forbindelse med beregningene av kostnadene for COFUND / Scientia Fellows mener vi fakultetet 
bør bruke ordinære metoder for å beregne kostnader. De nye postdoktorene vil ha de samme 
infrastrukturkrav og kreve samme type oppfølging som andre. Dette må etter vår vurdering 
synliggjøres i form av beregninger der indirekte kostnader og overhead inngår på vanlig måte. Vi 
mener fordelingsmodellen 40/30/30 for kostnader uten overhead kan beholdes, men at 
fordelingsmodellen må justeres slik at indirekte kostnader tas med. Dersom man mener at 
fakultetet skal dekke de indirekte kostnadene må fakultetets andel økes tilsvarende. Dersom man 
mener instituttene skal dekke de indirekte kostnadene ber vi om at dette synliggjøres ved at 
andelen i totalfinansieringen gjøres tilsvarende høyere for instituttene. Vi regner med at det blir det 
siste som blir utfallet og mener det er ekstra viktig å synliggjøre det store bidraget instituttene 
legger inn ved å dekke opp de indirekte kostnadene. Indirekte kostnader er alltid til stede og bør 
etter vårt syn alltid synliggjøres. 

Vi er generelt positive til hovedtrekkene i fakultetets sentrale satsinger, ikke minst til det faktum at 
satsingene organiseres slik at samtlige institutter inngår. Den varige virkningen av de foreslåtte 
tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner. Dersom tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10,5 mill 
kroner i 2014 og ca 6,5 mill kroner i 2015. 

Nye satsinger 

IMB ser positivt på fakultetets oppfølging av initiativ vedrørende Senter for klinisk ernæring. 

Instituttet stiller seg noe tvilende til det totale omfanget av de sentrale satsingene, spesielt 
satsinger som bærer preg av ekstra forsterkning til allerede godt finansierte miljøer (fremskynding 
av innfasingsmidler for et SFF som har «mistet» en halv forskningsgruppe). Det forhold at et 
forskningsmiljø lykkes svært godt med bl.a. tildeling av Jebsen-senter til en del av et SFF kan etter 
vårt syn vurderes som en styrking av det aktuelle miljøet.  Målt opp imot andre viktige behov 
mener vi fremskynding av innfasingsmidler ikke bør prioriteres. Vi mener imidlertid de aktuelle 
sentrene burde være godt posisjonert for tildeling av COFUND / Scientia Fellows. 
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Vi setter pris på fakultetets tydeliggjøring av veksten i administrative stillinger på fakultetsnivå, 
vist blant annet i forberedende dokumenter til fordeling 2014. Vi har full tillit til fakultetets 
vurderinger av behovet for stillinger knyttet til viktige tiltak slik som forskningsadministrasjon og 
styrking av studieadministrasjon i ernæring. Vi savner imidlertid en analyse av bakgrunnen for den 
betydelige veksten som har pågått over flere år, samt av tiltak i oppfølging av blant annet IHR-
prosjektet. Vi etterlyser en tydelig rammestyring på fakultetsnivå, noe vi har implementert for 
administrasjonen ved vårt institutt.  

Administrative årsverk 

 

Med hilsen 
 
Jan G. Bjålie 
Instituttleder 

Eva Helene Mjelde 
Administrasjonssjef 
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