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Styresak 4/14 – Regnskap pr. 31.12.2013 

Hol og Langballe redegjorde for regnskapet. Hovedbudskapet er at regnskapet 

ikke gir grunn til bekymring, verken på fakultets- eller instituttnivå, og 

regnskapet treffer svært godt i forhold til budsjett. 

 

 Davanger (Akademikerne) spurte hvorfor noen kurver peker nedover og 

andre oppover i prognoser for hhv fakultet og institutter. Hol forklarte at 

prognosen på fakultetsnivå inneholder en teknisk feil. På instituttnivå kan 

ulike kurver ha sin forklaring i at instituttene har anledning til å budsjettere 

med underskudd og noen gjør dette. Imidlertid har ikke slike underskudd 

materialisert seg så langt. Fordi instituttene ikke ønsker å ta risiko i sine 

budsjetter, legger de seg på en «forsiktig budsjettering». Med utgangspunkt 

i årelang erfaring, justerer fakultetet for disse forsiktige budsjetteringene, og 

treffer som regel godt med dette. 

 Østby (NTL) bemerket at instituttenes budsjetter gir lite handlingsrom. 

Langballe bemerket at det praktiseres rammebudsjettering, og at rammene 

legger føringer på instituttenes aktivitet. Hol bemerket at MED har valgt å 

fordele mest mulig at budsjettet til instituttene, og dermed gi instituttene 

frihet til å prioritere innen rammen. 

 

Styresak 5/14 – Disponering av overskudd fra 2013 

Langballe gikk gjennom forslaget til disponering av overskuddet.   Det var 

ingen kommentarer eller spørsmål. 

 

Styresak 6/14 – Oppnevning av valgstyre for perioden 2014-2017  

Det var ingen kommentarer eller spørsmål. 

 

Styresak 7/14 – HMS 

Liv B. Finess orienterte om aktuelle HMS-saker.  

 

 Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK har for tiden hovedfokus. Det er 

gjennomført undersøkelse ved fakultetsadministrasjonen, og man er i gang 

med oppfølgingsmøter. Det vil på grunnlag av disse bli utarbeidet 

tiltaksplaner som skal følges opp. 

 Spørreundersøkelse (ARK) ved Klinmed avsluttes i dag. Det har så langt 

vært svært lav svarprosent fra vitenskapelig tilsatte. 

 Helsam vil benytte ekstern prosessleder ifb ARK og planlegger 



 

gjennomføring i løpet av våren, mens IMB vil vente til høsten 2014. 

 Det arbeides videre med problematikk vedr rengjøring i OUS-lokaler. Det 

har vært vanskelig å gjennomføre detaljert planlegging, slik MED-LAMU 

har bedt om, men det kartlegges nå i 4-5 miljøer der mange UiO-tilsatte er 

samlet i OUS-lokaler. Arnfinsen (Parat) kunne opplyse at det også er 

problematikk omkring rengjøring i OUS-lokaler i Forskningsveien. 

 

Styresak 8/14 – Likestillingsombudets (LDOs) uttalelse vedrørende 

graviditet og permisjon fra medisinstudiet 

Hol redegjorde for saken. LDO vurderer det slik at fakultetet har brutt loven, 

ved å gi forskjellige tilretteleggingsmuligheter for hhv studenter i 

fødselsspermisjon og studenter som får permisjon for å delta i 

idrettsarrangement, jf avtale med Olympiatoppen.  UiO avventer juridisk 

betenkning før det avgjøres om man skal be om at saken tas videre til 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Det var ingen kommentarer eller 

spørsmål. 

 

Styresak 9/14 – Oversikt over sykefravær 

Sykefraværet er lavt, og har vært fallende siden 2011. Det kan være grunn til å 

anta en viss underrapportering, særlig blant vitenskapelig tilsatte, men det er 

trolig også riktig at sykefraværet samlet er relativt lavt. Det vil være mulig å ta 

ut rapporter ned til laveste organisatoriske nivå, også pr enhet. Det ble stilt 

spørmsål ved om det er mulig å skille ut T/A-personale i statistikkene. Det ble 

svart at dette er vanskelig på lavere nivå, fordi det er sortert etter stedkoder, 

ikke stillingstyper. Ved fakultets- og instituttadministrasjonene er det mulig å få 

oversikt over T/A-personales fravær, siden disse stedene i all hovedsak 

bemannes av denne kategorien personale. 

 

Styresak 10/14 – Rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for helse 

og samfunn 

Instituttrådet ved Helsam har besluttet å be universitetsstyret vedta at det skal 

gjennomføres valg på instituttleder før neste periode. Det ble opplyst i møtet at 

instituttrådet også har bedt om at det utredes innføring av instituttstyre i stedet 

for instituttråd. For øvrig ingen kommentarer eller spørsmål til saken. 

 

Sak 

4/2014 
Eventuelt 

 

 Hol orienterte om at det arbeides med rammeavtale mellom UiO og 

Akershus universitetssykehus (Ahus). Forslaget til avtale skiller seg lite 

fra tilsvarende avtale med OUS, bortsett fra på et par punkter. Dette gjelder 

mulighet for å drive både forskning og undervisning i tid som blir avgitt fra 

Ahus til å drive universitetsarbeid. Dette anses som en fordel for UiO. Det 

vil også bli tatt med i avtalen at fakultetet har et eget møteforum i tillegg til 

universitetsledelsen. 

 

 Hol og Grasmo-Wendler orienterte om arbeidet med oppretting av Senter 

for klinisk ernæring. Det arbeides nå med en konsortieavtale mellom OUS 

og UiO vedrørende senteret. Etter at partene har underskrevet 

konsortieavtalen, vil Eiendomsavdelingen igangsette ombyggningen. 

Ombyggningen vil bli på omlag 2 mill kroner Det ble redegjort for konkrete 



 

forhold omkring ombyggingen som foregår ifbm etableringen. Det kom 

spørsmål fra Skjøstad (FF) om hvorvidt det bygges ut eller bygges om, og 

om dette berører lesesal. Denne lesesalen vil ikke bli berørt av 

ombyggingen.  

 

 Hol orienterte om at IHR-prosjektet ved UiO ikke er helt avsluttet, og at 

det fremdeles arbeides med kartlegging av evt oppgaver som kan 

sentraliseres eller desentraliseres. Det er neppe grunn til å forvente store 

endringer mht dette. Som følge av IHR har det vært mye fokus på 

brukerorientering, noe som allerede er merkbart på flere områder og er 

positivt for fakultetene. 

 

 Davanger og Langballe orienterte om arbeid med endret lederstruktur ved 

IMB. De er begge medlemmer i arbeidsgruppen som har vært i aktivitet ca. 

¾ år. Formål med arbeidet er bl.a. å finne en struktur som frigjør tid for 

instituttledelsen til mer strategisk arbeid, og til å finne hensiktsmessig 

organisering for å styrke og synliggjøre forskningen. Arbeidsgruppens 

rapport er ferdig, men den skal følges av kommentarer etter å ha vært til 

«høring» i aktuelle miljøer. Rapporten med kommentarer vil bli lagt fram 

for tjenestemannsorganisasjonene før saken fremmes for styret. På spørsmål 

om hvordan ledere under instituttnivå skal rekrutteres, svarte Hol at det 

trolig er mest hensiktsmessig å utpeke ledere for tidsbestemte perioder og 

honorere disse med et b-tillegg, slik ordningen er ved de andre instituttene. 

Skjøstad (FF) ba om å få tilsendt rapporten. Hol opplyste at saken skal til 

fakultetsstyret, og i denne forbindelsen vil bli tatt opp i IDF-møte. 

 

 Skjøstad (FF) ba om at det sendes ut fullstendig agenda for IDF-møtene, 

ikke bare sakskart til fakultetsstyret. Dette vil bli gjort. 

 

 Davanger (Akademikerne) hadde fått henvendelse om det skal ha vært 

kunngjort professorat ved IMB der det framgår at yngre søkere vil bli 

foretrukket. Det ble bekreftet fra fakultetsledelsen at dette ikke er lov, og at 

man håper dette ikke har vært tilfelle. 
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 5 MED  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -52 754 -56 028 -56 028 0 -56 028 -35 149
Salgsinntekter -2 908 -2 985 -3 709 -725 -3 709 -3 459
Tilskudd og refusjoner -3 444 -3 489 0 3 489 0 -312
Investeringer i anleggsmidler 42 155 49 017 26 694 -22 323 26 694 54 145
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-52 477 -47 498 -43 415 4 082 -43 415 -47 915

Inntekt fra bevilgninger -592 369 -592 695 -575 080 17 615 -575 080 -621 733
Overheadinntekter -81 017 -85 209 -92 371 -7 162 -92 371 -90 156
UiOs egenandel 53 656 62 254 60 027 -2 227 60 027 63 827
Øvrige inntekter -7 068 -12 694 -9 957 2 737 -9 957 -8 407
Prosjektavslutning oppdrag -55 -767 0 767 0 NA
Inntekter Totalt -643 526 -634 065 -637 812 -3 747 -637 812 -654 010
Varer for videresalg 3 7 0 -7 0 NA
Videresalg Totalt 3 7 0 -7 0 NA
Fast lønn 322 570 345 627 346 091 465 346 091 342 252
Overtid 1 972 1 589 0 -1 589 0 NA
Variabel lønn 19 433 19 048 21 063 2 014 21 063 22 214
Feriepenger, AGA og pensjon 142 689 152 066 153 259 1 193 153 259 152 185
Offentlige refusjoner -14 352 -12 483 -12 851 -368 -12 851 -12 651
Refusjon frikjøp -10 600 -8 193 -12 209 -4 016 -12 209 -13 220
Kostnad frikjøp 2 662 39 100 61 100 298
Refusjon internt fin frikjøp -8 930 -17 134 -9 588 7 546 -9 588 -9 683
Kostnad internt fin frikjøp 0 106 0 -106 0 0
Øvrige personalkostnader 3 822 2 538 1 109 -1 430 1 109 325
Personalkostnader Totalt 459 265 483 203 486 974 3 771 486 974 481 721
Av - og nedskriving 52 477 47 486 43 415 -4 071 43 415 47 915
Kostnader vedr. lokaler 66 799 56 383 67 879 11 496 67 879 67 980
Driftsmateriell og bøker 19 068 20 434 28 999 8 565 28 999 31 666
Reparasjon og vedlikehold 2 188 1 742 175 -1 567 175 225
Kjøp av tjenester 12 014 9 927 3 171 -6 756 3 171 3 483
Kurs, konferanse og trykksaker 12 843 14 773 11 068 -3 705 11 068 11 018
Øvrige driftskostnader 3 746 3 536 1 874 -1 662 1 874 1 874
Transport/reise 14 467 14 919 13 714 -1 205 13 714 12 239
Overheadkostnader 459 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 2 558 2 695 1 520 -1 174 1 520 1 675
Tilskudd/kontingenter 724 405 50 -355 50 50
Prosjektavslutning bidrag -6 359 -2 540 -68 2 472 -68 -774
Driftskostnader Totalt 180 984 169 761 171 798 2 037 171 798 177 350

Resultat -56     028  -37     122  -35     068  2     054  -35     068  -30     089  

Resultat (isolert) -3 274 18 906 20 960 2 054 20 960 5 060

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 7% 8% 9% 6%
Personalkostnadsgrad 69% 69% 72% 74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 22% 18% 18%
Husleie kostnadsgrad 9% 9% 10% 8%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Halvor Fahle den 28.jan.2014

Regnskapsresultatet per 31. desember for den bevilgningsfinansierte 
virksomheten viser et overskudd på 37 millioner kroner. Isolert for 
2013 er resultaet et underskudd på 19 millioner. Resultatet er 2 
millioner høyere enn budsjettert. 

Inntektene totalt er 3,7 millioner lavere enn budsjettert. Inntektene fra 
bevilgninger er ca 17,6 millioner høyere enn budsjettert. Når UiO 
samtidig har redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på 
grunn av lavere internhusleie vil det si at vi har fått inn 29,4 millioner i 
ubudsjetterte bevilgninger i 2013. IMB fikk i desember 7 millioner fra 
Eiendomsavdelingen til bruk i nybygget. I tillegg er investeringer i 
anleggsmidler 22 millioner høyere enn budsjettert. 14 millioner har gått 
til ivesteringer på AHUS i år. 

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert. 

Nettobidrag fra prosjeker utgjør 50,4 millioner kroner. Dette er like 
høyt som 2012 og 3,7 mill lavere enn budsjettert. 

Instituttene melder om samlede bundne midler på 45,4 millioner. 
Midler er bundet opp til utstyr (12,5 mill), restmidler nybygg (7 mill), 
startpakker (6 mill), og diverse andre satsinger. 

I langtidsprognosen falt inntektene på fakultetet felles ut. Dette gjør at 
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figuren øverst til venstre er feil. Fakultetet forventer å gå i balanse i 
langtidsperioden. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -14 505 -10 370 -10 370 0 -10 370 -10 370
Salgsinntekter -2 104 -2 123 -3 650 -1 528 -3 650 -3 400
Tilskudd og refusjoner -1 062 -361 0 361 0 21
Investeringer i anleggsmidler 23 906 15 793 17 984 2 191 17 984 16 814
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-4 789 -6 178 -6 700 -522 -6 700 -6 700

Inntekt fra bevilgninger -150 070 -147 984 -138 584 9 400 -138 584 -139 559
Overheadinntekter -40 783 -42 197 -44 400 -2 203 -44 400 -46 700
UiOs egenandel 34 332 41 153 38 100 -3 053 38 100 43 600
Øvrige inntekter -4 641 -8 234 -5 542 2 692 -5 542 -3 992
Prosjektavslutning oppdrag 0 -653 0 653 0 NA
Inntekter Totalt -145 211 -150 784 -142 792 7 992 -142 792 -139 915
Varer for videresalg 2 4 0 -4 0 NA
Videresalg Totalt 2 4 0 -4 0 NA
Fast lønn 84 663 90 709 92 871 2 162 92 871 90 791
Overtid 1 044 992 0 -992 0 NA
Variabel lønn 3 369 2 909 3 379 470 3 379 3 480
Feriepenger, AGA og pensjon 37 960 40 464 40 883 418 40 883 40 063
Offentlige refusjoner -4 276 -2 527 -4 700 -2 173 -4 700 -3 500
Refusjon frikjøp -1 065 -1 825 -2 350 -525 -2 350 -2 650
Kostnad frikjøp 2 765 559 0 -559 0 57
Refusjon internt fin frikjøp -4 572 -6 958 -5 600 1 358 -5 600 -6 600
Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Øvrige personalkostnader 764 214 383 168 383 131
Personalkostnader Totalt 120 650 124 537 124 865 328 124 865 121 773
Av - og nedskriving 4 789 6 178 6 700 522 6 700 6 700
Kostnader vedr. lokaler 159 472 0 -472 0 0
Driftsmateriell og bøker 11 267 13 315 14 916 1 600 14 916 15 867
Reparasjon og vedlikehold 750 1 157 0 -1 157 0 NA
Kjøp av tjenester 3 303 2 914 1 266 -1 648 1 266 1 428
Kurs, konferanse og trykksaker 2 936 2 813 1 230 -1 583 1 230 1 160
Øvrige driftskostnader 1 394 1 578 450 -1 128 450 450
Transport/reise 3 299 3 190 3 224 33 3 224 1 790
Overheadkostnader 459 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 740 664 0 -664 0 155
Tilskudd/kontingenter 237 96 0 -96 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -640 -65 0 65 0 NA
Driftskostnader Totalt 28 694 32 312 27 785 -4 526 27 785 27 550

Resultat -10     370  -4     301  -511 3     790  -511 -962

Resultat (isolert) 4 135 6 069 9 859 3 790 9 859 9 408

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 10% 7% 3%
Personalkostnadsgrad 78% 77% 81% 79%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 23% 19% 21%
Husleie kostnadsgrad NA 0% NA 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Trude Abelsen den 28.jan.2014

IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt 
regnskapsresultat på kr 4,3 mill kr per 31.12.2013, som er 3,8 mill 
høyere enn budsjett, hovedsakelig pga. ubudsjetterte midler til Domus 
Medica tilbygg. Årsresultatet er preget av lavere inntekter fra ekstern 
virksomhet og lavere nivå av offentlige refusjoner enn forventet, samt 
lavere inntekter enn forventet fra virksomhet i ny dyrestall pga. 
forsinkelser i byggeprosjektet. 

KD-inntektene er 9,4 mill over budsjett. De store ubudsjetterte postene 
var tilførsel av restmidler fra byggeprosjektet for anvendelse til formål i 
Domus Medica tilbygg (kr 7,2 mill) frå UiO sentralt, samt kr 2,8 mill i 
ekstra tildeling fra fakultetet etter fordeling av overskudd frå 2012. 

Det ble brukt 2,2 mill kroner mindre til investeringer i anleggsmidler 
enn budsjettert i 2013. Til tross for ubudsjetterte tildelinger på kr 6,2 
mill, har IMB i 2013 mottatt kr 2,3 mill mindre til utstyr, fordi kr 8,8 
mill etter avtale med fakultetet ble utsatt til 2014. Av midlene som 
fakultetet til nå har overført til utstyr i tilbygget gjenstår det 3,2 mill 
ved årsskiftet. 

Totalt sett er det et relativt lite avvik i personalkostnadene. 
Lønnsinnsparinger utlignes i stor grad av at mottatte offentlige 
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refusjoner er 2,2 mill kr lavere enn budsjettert. Det lave nivået er i 
hovedsak forårsaket av at lønningsseksjonen i 2013 har foretatt 
korrigeringer av for høyt kalkulert refusjonsbeløp i perioden 2010-
2012. 

Bidrag til instituttets basisøkonomi fra eksternt finansiert virksomhet er 
9,7 mill i 2013, dvs. 4,2 mill lavere enn budsjettert. Årsaken er 
sammensatt. I forbindelse med konvertering til ny regnskapsføring i 
mars ble det overført 2 mill i forsinket egenandel til prosjektene, og 
bortfall av gaveforsterkningsordningen fra NFR har medført lavere 
kostnadsdekning i flere prosjekter. For øvrig har tilfanget av nye 
prosjekter vært lavere enn forventet, og instituttet oppnår ikke 
tilstrekkelig nivå av ekstern finansiering med tilstrekkelig finansiering 
for infrastruktur og indirekte kostnader. 

Innfasing av ny dyrestall har gått langsommere enn planlagt. 
Produksjonen er ikke kommet opp på det antall bur per uke som var 
lagt til grunn for da budsjettet ble lagt. Det har dessuten vært en 
kostnadskrevende parallell drift i gammel dyrestall i en lengre periode. 
Regnskapsmessig underskudd for avdelingen i 2013 er totalt på kr 4,5 
mill, mot budsjetterte 3 mill. 

Ved årets slutt vil IMB ha forpliktelser på vel 21 mill, bundet opp til 
bl.a. utstyr (7,6 mill), restmidler nybygg (7 mill), satsinger (4,3 mill) og 
startpakker (2,4 mill). Med et positivt regnskapsresultat på kun 4,3 mill 
kr per 31.12.2013 foreligger således et reelt underskudd på 16,7 mill, 
som er vesentlig dårligere enn forventet etter 2. tertial, hvor reelt 
resultat var anslått til 10 mill kr. I forhold til rapporteringen etter 2. 
tertial har bl.a. følgende faktorer påvirket reelt resultatet i negativ 
retning: lavere inntjening på dyrestallen (1,5 mill), lavere offentlige 
refusjoner (1,2 mill), lavere inntekter fra eksterne prosjekter (2 mill) og 
mer bruk av midler til drift og fellestiltak (0,5 mill). 

Faktorene nevnt over er i det vesentlige tatt hensyn til i vårt 
langtidsbudsjett. For overordnete kommentarer på forutsetninger og 
økonomisk risiko for enhetenes 5-årige prognose henviser vi til våre 
tidligere innleverte kommentarer til budsjett 2014-2018 Institutt for 
medisinske basalfag med saksnummer 2013/268-18. Imidlertid var 
øremerkede midler til nybygg Domus Medica inkludert i 
inntektsgrunnlaget, men skulle vært identifisert som bundne midler. 
Kommentar vedrørende resultat 2013 (s. 2 i notatet) ga derfor inntrykk 
av bedre økonomiske forutsetninger enn det reelt er rom for. 

Instituttet vurderer tiltak for å avdekke slike effekter på et tidligere 
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tidspunkt og vil straks iverksette tiltak for å få til en trinnvis forbedring 
av resultatet i langtidsperioden, med innsparinger i drifts- og 
lønnsbudsjett. 
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 Institutt for helse og samfunn  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -10 668 -9 659 -9 659 0 -9 659 -9 659
Salgsinntekter -58 -462 -59 402 -59 -59
Tilskudd og refusjoner -659 -100 0 100 0 -333
Investeringer i anleggsmidler 1 429 1 904 1 610 -294 1 610 1 560
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-836 -1 194 -1 000 194 -1 000 -1 000

Inntekt fra bevilgninger -82 454 -87 233 -81 503 5 730 -81 503 -86 359
Overheadinntekter -19 001 -19 425 -21 927 -2 502 -21 927 -19 467
UiOs egenandel 12 918 13 157 13 922 765 13 922 14 321
Øvrige inntekter -642 -330 -415 -85 -415 -415
Prosjektavslutning oppdrag -56 -113 0 113 0 NA
Inntekter Totalt -89 357 -93 796 -89 373 4 423 -89 373 -91 753
Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA
Fast lønn 59 578 61 458 65 028 3 570 65 028 60 145
Overtid 253 214 0 -214 0 NA
Variabel lønn 4 079 3 119 3 906 787 3 906 3 660
Feriepenger, AGA og pensjon 25 977 26 580 27 803 1 222 27 803 25 722
Offentlige refusjoner -1 715 -1 668 -1 700 -32 -1 700 -1 700
Refusjon frikjøp -5 731 -3 338 -4 828 -1 490 -4 828 -5 539
Kostnad frikjøp -103 -459 55 514 55 196
Refusjon internt fin frikjøp -4 357 -4 726 -3 891 836 -3 891 -2 986
Kostnad internt fin frikjøp 0 106 0 -106 0 0
Øvrige personalkostnader 568 429 161 -268 161 -372
Personalkostnader Totalt 78 550 81 715 86 534 4 818 86 534 79 126
Av - og nedskriving 836 1 194 1 000 -194 1 000 1 000
Kostnader vedr. lokaler 1 818 1 435 1 602 168 1 602 1 703
Driftsmateriell og bøker 335 410 200 -210 200 200
Reparasjon og vedlikehold 184 87 175 88 175 225
Kjøp av tjenester 1 435 696 1 815 1 119 1 815 1 965
Kurs, konferanse og trykksaker 2 261 3 074 2 266 -808 2 266 2 286
Øvrige driftskostnader 645 597 6 -591 6 6
Transport/reise 3 088 3 777 4 580 803 4 580 4 540
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 467 701 785 84 785 785
Tilskudd/kontingenter 149 137 0 -137 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 595 -1 264 -68 1 196 -68 -774
Driftskostnader Totalt 11 814 10 843 12 362 1 519 12 362 11 935

Resultat -9     659  -10     896  -136 10     760  -136 -10     350  

Resultat (isolert) 1 009 -1 237 9 523 10 760 9 523 -691

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 9% 12% 11% 12%
Personalkostnadsgrad 91% 86% 87% 88%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 14% 13% 12%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Lars Roald den 27.jan.2014

Desember 
Helsam har for 2013 10,9 mill større overskudd enn budsjettert. 
4,4 mill kommer fra økte inntekter, 4,8 mill fra reduserte 
lønnskostnader og 1,5 mill fra mindre driftskostnader. 

Det samme overskuddet forklart i aktivitet: Ikke budsjetterte 
tildelinger 6,2 mill, underforbruk i basis 5,6 mill, nettoeffekt av 
prosjektene i basis (kostnad) 0,7 mill og 
investeringer/avskrivninger (kostnad) 0,3 mill. 
Inntekt: 
Inntektene er 4,4 mill høyere enn budsjettert. Ubudsjetterte 
tildelinger (6,2 mill), svakere effekt av prosjektene (-1,7) og 
periodisering av investeringer (-0,1). 

Lønn: 

Personalkostnad er 4,8 mill lavere enn budsjett. Innsparingen på 
lønn i form av ikke kjente permisjoner og forsinket tilsettinger er 
5,1 mill. Det er ført 0,2 mill mindre i frikjøp enn budsjettert. 

Drift: 

Driftskostnadene er 1,5 mill lavere enn budsjett. Avviket består 
åv 0,5 mill underforbruk og 1,1 mill avslutede prosjekter med 
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overskudd. 

De bundne midlene ved utgangen av oktober er 2,2 mill. I tillegg 
er de ekstra tildelingene i 2013 disponert kostnader på 7,0 mill 
ligger i framtidige budsjett. 
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 Institutt for klinisk medisin  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -1 902 -15 120 -15 120 0 -15 120 -15 120
Salgsinntekter -746 -401 0 401 0 0
Tilskudd og refusjoner -1 571 -3 028 0 3 028 0 0
Investeringer i anleggsmidler 15 588 30 051 7 000 -23 051 7 000 35 671
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-5 909 -10 195 -6 000 4 195 -6 000 -10 500

Inntekt fra bevilgninger -230 573 -238 135 -214 528 23 607 -214 528 -246 827
Overheadinntekter -20 879 -23 198 -25 272 -2 074 -25 272 -23 205
UiOs egenandel 6 377 7 911 8 000 89 8 000 5 900
Øvrige inntekter -1 527 -3 315 -4 000 -685 -4 000 -4 000
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -239 239 -240 310 -234 800 5 510 -234 800 -242 962
Varer for videresalg 0 3 0 -3 0 NA
Videresalg Totalt 0 3 0 -3 0 NA
Fast lønn 144 103 154 250 149 142 -5 108 149 142 151 298
Overtid 511 203 0 -203 0 NA
Variabel lønn 6 237 7 152 6 250 -903 6 250 7 657
Feriepenger, AGA og pensjon 62 329 66 385 65 773 -612 65 773 67 190
Offentlige refusjoner -7 535 -6 311 -6 000 311 -6 000 -7 000
Refusjon frikjøp -3 802 -3 030 -5 031 -2 000 -5 031 -5 031
Kostnad frikjøp 0 -61 45 105 45 45
Refusjon internt fin frikjøp NA -5 450 -97 5 353 -97 -97
Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Øvrige personalkostnader 714 515 500 -15 500 500
Personalkostnader Totalt 202 558 213 653 210 582 -3 071 210 582 214 562
Av - og nedskriving 5 909 10 184 6 000 -4 184 6 000 10 500
Kostnader vedr. lokaler 188 172 0 -172 0 NA
Driftsmateriell og bøker 7 096 6 543 13 783 7 240 13 783 15 498
Reparasjon og vedlikehold 1 027 478 0 -478 0 0
Kjøp av tjenester 4 988 4 309 0 -4 309 0 0
Kurs, konferanse og trykksaker 3 518 4 253 1 596 -2 658 1 596 1 596
Øvrige driftskostnader 1 544 862 0 -862 0 0
Transport/reise 5 446 5 594 4 192 -1 402 4 192 4 192
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 205 428 0 -428 0 0
Tilskudd/kontingenter 264 117 0 -117 0 0
Prosjektavslutning bidrag -6 722 -1 211 0 1 211 0 NA
Driftskostnader Totalt 23 464 31 730 25 571 -6 160 25 571 31 786

Resultat -15     120  -10     044  -13     768  -3     724  -13     768  -11     734  

Resultat (isolert) -13 218 5 076 1 352 -3 724 1 352 3 386

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 3% 1% 6% 4%
Personalkostnadsgrad 90% 89% 90% 87%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 10% 11% 10% 13%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Svein Arnesen den 28.jan.2014

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.12.2013 
et positivt resultat på 10 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
15,1 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 5,1 mill. 

2. Kommentarer til hovedpostene: 

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.12.2013 238,1 mill. 
Dette er 23,6 mill høyere enn budsjettert. 3 mill er ekstra bevilgning til 
Jebsen sentre, 3,9 mill er ekstra tildeling grunnet overskudd på 
fakultetet, 1,8 mill er knyttet til forskerlinjen, 4,2 mill er tildeling av 
vitenskapelig utstyrsmidler kl I, 4,8 mill er tildeling av vitenskapelig 
utstyrsmidler kl II og resten skyldes andre mindre ekstratildelinger som 
har kommet i løpet av året. 

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): 
Overheadinntektene var per 31.12.2013 på 23,2 mill. Dette er 2,1 mill 
mindre enn budsjettert. 

Egenandel: Per 31.12.2013 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 
7,9 mill, dette er 0,1 mill mindre en budsjettert. Frikjøpet var per 
31.12.2013 på 8,5 mill. mot 5,1 mill. i budsjettet for 2013. Totalt ga 
dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 23,8 mill. mot 22,4 mill i 
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budsjettet. Konverteringen av prosjektene medførte en inntekt for basis 
på rett over 2 mill som er innberegnet i nettobidraget på 23,8 mill. 

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 154,3 mill per 
31.12.2013. Dette er 5,1 mill høyere enn budsjettert. Årsaken til dette 
avviket er i hovedsak eksternt finansierte stillinger som har blitt 
midlertidig belastet basis i påvente av at prosjektene opprettes, samt en 
ny prof I stilling og et høyere antall stipendiater enn i 
budsjettgrunnlaget. 

d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.12.2013 er 31,7mill, som er 
6,2 mill høyere enn budsjettert. Under her ligger bidrag 
prosjektavslutning som utgjør 1,2 mill. Klinmed har også 4,2 mill mer i 
avskrivninger enn budsjettert. 

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Klinmed har 
ved utgangen av 2013 bundne midler på 15,2 mill. 
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 Det medisinske fakultet felles  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -25 679 -20 879 -20 879 0 -20 879 NA
Salgsinntekter 0 0 0 0 0 NA
Tilskudd og refusjoner -152 0 0 0 0 0
Investeringer i anleggsmidler 1 231 1 269 100 -1 169 100 100
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-40 943 -29 931 -29 715 216 -29 715 -29 715

Inntekt fra bevilgninger -129 272 -119 343 -140 465 -21 122 -140 465 -148 987
Overheadinntekter -354 -389 -771 -383 -771 -783
UiOs egenandel 29 33 5 -28 5 5
Øvrige inntekter -258 -814 0 814 0 0
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -169 719 -149 175 -170 847 -21 671 -170 847 -179 381
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 34 226 39 210 39 051 -159 39 051 40 017
Overtid 163 181 0 -181 0 NA
Variabel lønn 5 748 5 868 7 528 1 660 7 528 7 417
Feriepenger, AGA og pensjon 16 423 18 636 18 801 164 18 801 19 211
Offentlige refusjoner -826 -1 977 -451 1 526 -451 -451
Refusjon frikjøp -2 NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Øvrige personalkostnader 1 775 1 380 65 -1 315 65 65
Personalkostnader Totalt 57 506 63 298 64 993 1 695 64 993 66 259
Av - og nedskriving 40 943 29 931 29 715 -216 29 715 29 715
Kostnader vedr. lokaler 64 634 54 306 66 277 11 971 66 277 66 277
Driftsmateriell og bøker 370 166 100 -66 100 100
Reparasjon og vedlikehold 227 19 0 -19 0 NA
Kjøp av tjenester 2 287 2 008 90 -1 918 90 90
Kurs, konferanse og trykksaker 4 128 4 633 5 976 1 343 5 976 5 976
Øvrige driftskostnader 163 498 1 418 920 1 418 1 418
Transport/reise 2 635 2 357 1 718 -639 1 718 1 718
Overheadkostnader 0 0 0 0 0 0
Representasjon/markedsføring 1 145 902 735 -167 735 735
Tilskudd/kontingenter 73 54 50 -4 50 50
Prosjektavslutning bidrag 407 NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 117 013 94 876 106 080 11 204 106 080 106 080

Resultat -20     879  -11     881  -20     653  -8     772  -20     653  -7     043  

Resultat (isolert) 4 800 8 998 226 -8 772 226 -7 043

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 11% 13% 12% 8%
Personalkostnadsgrad 31% 30% 33% 40%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 43% 37% 31% 27%
Husleie kostnadsgrad 27% 33% 36% 33%

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 27.jan.2014

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 11,9 
mill kroner, dette er vel 8,8 mill kroner mindre enn budsjettert. 

Regnskapet viser at vi har ca. 21,7 mill kroner mindre i inntekter enn 
budsjettert. Årsaken til det er fordelingen av 14,7 millioner kroner 
(regnskapsmessige overskuddet fra 2012) til instituttene, noe som ikke 
var budsjettert. I juni måned ble også vår bevilgning redusert med 11,8 
mill i forbindelse med omlegging av internhusleien. Dette gir oss en 
mindreinntekt på 26,5 mill kroner. Dette betyr at vi i realiteten hadde en 
merinntekt på 4,8 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere 
utlysning av strategiske midler. 

På lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 1,7 mill kroner. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak større refusjoner enn budsjettert, 
da vi budsjetterer kun med kjente tilfeller. Totalt utgjør dette ca. 2,3 % 
av periodens lønnsbudsjett. 

Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 11,2 mill 
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kroner, som i hovedsak skyldes at den interne faktureringen av 
internhusleien er lagt om ved UiO. Omleggingen står for 11,8 mill 
kroner av mindre forbruket, men har ingen økonomisk betydning da 
tildelingen reduseres tilsvarende. I tillegg mangler vi fakturaen for 
tredje kvartal 2013 for Sogn Arena (ca. 1,5 mill kroner). Dette betyr at 
vi har hatt et overforbruk på 1,5 mill kroner. Dette utgjør ca. 1,5 
prosent av driftsbudsjettet. 
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 5 MED  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -292 159 -267 183 -267 324 -141 -267 324 -272 255
Salgsinntekter -8 647 -9 548 -7 956 1 592 -7 956 -5 519
Tilskudd og refusjoner -312 465 -336 312 -309 115 27 197 -309 115 -297 564
Investeringer i anleggsmidler 5 176 39 488 37 673 -1 815 37 673 28 585
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-4 843 -5 429 0 5 429 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 327 -4 750 -5 077 -4 750 -4 818
Overheadinntekter 0 -28 -89 -61 -89 0
UiOs egenandel -53 656 -61 350 -64 137 -2 787 -64 137 -65 551
Øvrige inntekter -1 540 -9 321 -25 312 -15 991 -25 312 -30 623
Prosjektavslutning oppdrag 55 767 0 -767 0 NA
Inntekter Totalt -378 171 -381 405 -373 685 7 720 -373 685 -375 491
Varer for videresalg 4 45 0 -45 0 NA
Videresalg Totalt 4 45 0 -45 0 NA
Fast lønn 128 561 139 584 147 235 7 651 147 235 141 162
Overtid 515 370 0 -370 0 NA
Variabel lønn 3 059 2 874 4 532 1 658 4 532 4 460
Feriepenger, AGA og pensjon 54 459 58 871 63 520 4 648 63 520 61 002
Offentlige refusjoner -7 508 -7 337 -841 6 496 -841 -1 685
Refusjon frikjøp -1 179 -126 -774 -648 -774 -2 245
Kostnad frikjøp 10 317 8 500 13 933 5 433 13 933 14 766
Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 8 930 17 089 9 588 -7 501 9 588 9 683
Øvrige personalkostnader 9 380 9 540 2 264 -7 276 2 264 3 003
Personalkostnader Totalt 206 535 229 366 239 457 10 091 239 457 230 145
Av - og nedskriving 4 843 5 429 50 -5 379 50 50
Kostnader vedr. lokaler 517 680 50 -630 50 220
Driftsmateriell og bøker 28 541 29 535 52 807 23 272 52 807 61 243
Reparasjon og vedlikehold 1 162 1 072 250 -822 250 250
Kjøp av tjenester 42 646 46 770 53 147 6 377 53 147 61 780
Kurs, konferanse og trykksaker 11 162 10 907 6 379 -4 528 6 379 4 727
Øvrige driftskostnader 1 861 2 644 -505 -3 149 -505 -416
Transport/reise 13 738 14 334 21 879 7 544 21 879 22 192
Overheadkostnader 80 554 85 001 92 266 7 264 92 266 88 780
Representasjon/markedsføring 1 018 1 280 254 -1 026 254 1 609
Tilskudd/kontingenter 4 639 299 20 -279 20 20
Prosjektavslutning bidrag 6 359 2 540 0 -2 540 0 792
Driftskostnader Totalt 197 039 200 491 226 596 26 106 226 596 241 247

Resultat -266     753  -218     688  -174     956  43     731  -174     956  -176     355  

Resultat (isolert) 25 407 48 496 92 368 43 872 92 368 95 900

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 32% 55% 71% 57%
Personalkostnadsgrad 49% 51% 51% 53%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 51% 49% 49% 47%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Halvor Fahle den 28.jan.2014

Fakultetet har pr 31. desember 625 aktive eksternt finansierte 
prosjekter. 37 av disse er finansiert av EU og 141 fra NFR. Det er 
opprettet 170 nye prosjekter i løpet av 2013. 

Totalt overskudd pr 31. desember er 218 millioner. Dette er 44 
millioner høyere enn budsjekttert. Isolert resultat for 2013 er et likevel 
et underskudd på 48 millioner noe som er som forventet. Det totale 
overskuddet har i et par år vært kunsig høyt etter avslutningen av 
gaveforsterkningsordningen i 2011. 

Totale eksterne inntekter er 381 millioner i 2013. Dette er bare tre 
millioner høyere enn i 2012. Personal- og driftskostnadene er til 
sammen 36 millioner lavere enn budsjettert. 

Ingen institutter melder om problemprosjekter. 
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 Institutt for medisinske basalfag  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -59 957 -63 052 -63 052 0 -63 052 -65 977
Salgsinntekter -351 -1 037 0 1 037 0 -755
Tilskudd og refusjoner -91 815 -102 825 -105 507 -2 682 -105 507 -100 183
Investeringer i anleggsmidler 2 806 34 866 35 833 967 35 833 26 745
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-2 086 -2 376 0 2 376 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 342 0 -342 0 0
Overheadinntekter 0 0 -89 -89 -89 0
UiOs egenandel -34 332 -41 153 -38 430 2 723 -38 430 -44 481
Øvrige inntekter -432 -3 101 -493 2 608 -493 -2 474
Prosjektavslutning oppdrag -0 653 0 -653 0 NA
Inntekter Totalt -126 211 -114 630 -108 686 5 944 -108 686 -121 148
Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA
Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA
Fast lønn 37 344 38 043 40 567 2 524 40 567 37 632
Overtid 218 177 0 -177 0 NA
Variabel lønn 327 636 404 -232 404 236
Feriepenger, AGA og pensjon 16 164 16 582 17 559 977 17 559 16 261
Offentlige refusjoner -1 853 -1 978 0 1 978 0 -844
Refusjon frikjøp -1 179 -66 0 66 0 -1 862
Kostnad frikjøp -335 778 2 350 1 572 2 350 3 008
Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 4 572 6 958 5 600 -1 358 5 600 6 600
Øvrige personalkostnader 1 292 1 514 1 250 -264 1 250 1 933
Personalkostnader Totalt 56 551 62 644 67 730 5 086 67 730 62 965
Av - og nedskriving 2 086 2 376 0 -2 376 0 0
Kostnader vedr. lokaler 161 212 50 -162 50 220
Driftsmateriell og bøker 13 098 14 495 19 402 4 906 19 402 27 768
Reparasjon og vedlikehold 485 699 0 -699 0 NA
Kjøp av tjenester 2 555 2 191 866 -1 325 866 9 461
Kurs, konferanse og trykksaker 1 492 2 683 1 041 -1 642 1 041 169
Øvrige driftskostnader 1 543 1 900 0 -1 900 0 112
Transport/reise 3 309 2 934 4 968 2 033 4 968 5 765
Overheadkostnader 40 312 42 171 44 404 2 233 44 404 45 324
Representasjon/markedsføring 222 115 0 -115 0 0
Tilskudd/kontingenter 645 75 0 -75 0 NA
Prosjektavslutning bidrag 640 65 0 -65 0 NA
Driftskostnader Totalt 66 547 69 916 70 730 814 70 730 88 819

Resultat -63     068  -45     121  -33     277  11     843  -33     277  -35     342  

Resultat (isolert) -3 111 17 931 29 774 11 843 29 774 30 636

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% 38% 50% 39%
Personalkostnadsgrad 47% 46% 46% 47%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 54% 54% 53%
Husleie kostnadsgrad NA 1% NA 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Trude Abelsen den 28.jan.2014

IMB gikk inn i 2013 med en uvanlig stor beholdning av eksterne midler 
(63 mill). I løpet av 2013 er det regnskapsmessige overskuddet redusert 
med 18 mill, noe mindre enn antatt. Instituttets eksternt finansierte 
portefølje viser per 31.12.2013 et regnskapsmessig overskudd på kr 45 
mill. Resultatet er 11,8 mill høyere enn budsjettert, pga. høyere 
inntekter, herav også mer egenandel fra instituttet, samt lavere 
lønnskostnader enn budsjett. 

Generelt løper de eksternt finansierte prosjektene omlag som 
budsjettert, med noen forsinkelser som ofte er personalrelaterte, knyttet 
til permisjoner og lange rekrutteringsprosesser. Avvikene i forhold til 
budsjett er i hovedsak forårsaket av at tilfanget av nye prosjekter ikke 
har vært som forventet. 

Per 31.12.2013 har IMB 202 prosjekter med en totalramme på 603 mill 
kroner, herav er 430 mill (71 %) eksternt finansiert, mens 173 mill (28 
%) er instituttets egenandel i den samlede prosjektporteføljen. NFR har 
gitt det største eksterne bidraget (56 %) til de eksisterende prosjektene, 
gaver og bidrag fra ulike private aktører, bla. a. Throne Holst Fond og 
Den norske kreftforeningen utgjør 27 %. Bidrag fra EU, andre 
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utenlandske givere og andre statlige enheter utgjør hhv. 7 %, 2 % og 7 
%. 
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 Institutt for helse og samfunn  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -48 934 -62 668 -62 809 -141 -62 809 -62 668
Salgsinntekter -2 730 -2 558 -1 786 772 -1 786 -1 524
Tilskudd og refusjoner -84 083 -57 940 -56 644 1 296 -56 644 -49 444
Investeringer i anleggsmidler 10 1 0 -1 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-35 -18 0 18 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 -15 -4 750 -4 735 -4 750 -4 818
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -12 918 -13 218 -13 922 -704 -13 922 -15 164
Øvrige inntekter -200 -2 650 -9 500 -6 850 -9 500 -9 900
Prosjektavslutning oppdrag 56 113 0 -113 0 NA
Inntekter Totalt -102 151 -76 285 -86 602 -10 316 -86 602 -80 851
Varer for videresalg 0 0 0 -0 0 NA
Videresalg Totalt 0 0 0 -0 0 NA
Fast lønn 29 257 33 966 38 652 4 687 38 652 35 863
Overtid 102 92 0 -92 0 NA
Variabel lønn 1 121 1 118 270 -848 270 419
Feriepenger, AGA og pensjon 12 631 14 634 16 269 1 635 16 269 15 152
Offentlige refusjoner -1 537 -1 606 0 1 606 0 0
Refusjon frikjøp 0 -60 -730 -670 -730 -339
Kostnad frikjøp 7 035 4 652 6 553 1 901 6 553 6 727
Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp 4 357 4 681 3 891 -790 3 891 2 986
Øvrige personalkostnader 2 176 2 125 1 014 -1 111 1 014 1 070
Personalkostnader Totalt 55 143 59 601 65 919 6 318 65 919 61 879
Av - og nedskriving 35 18 0 -18 0 0
Kostnader vedr. lokaler 86 75 0 -75 0 0
Driftsmateriell og bøker 213 821 0 -821 0 0
Reparasjon og vedlikehold 4 4 0 -4 0 0
Kjøp av tjenester 4 911 10 688 8 368 -2 319 8 368 8 406
Kurs, konferanse og trykksaker 2 871 2 945 2 730 -215 2 730 1 950
Øvrige driftskostnader -256 240 0 -240 0 -23
Transport/reise 4 584 4 756 10 905 6 149 10 905 10 422
Overheadkostnader 19 004 19 204 21 968 2 765 21 968 19 467
Representasjon/markedsføring 132 583 194 -389 194 1 549
Tilskudd/kontingenter 2 309 72 0 -72 0 NA
Prosjektavslutning bidrag -595 1 264 0 -1 264 0 792
Driftskostnader Totalt 33 298 40 669 44 166 3 497 44 166 42 563

Resultat -62     645  -38     683  -39     326  -642 -39     326  -39     078  

Resultat (isolert) -13 711 23 985 23 483 -501 23 483 23 590

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 31% 50% 61% 51%
Personalkostnadsgrad 55% 66% 62% 59%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 34% 38% 41%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 27.jan.2014

Den eksternt finansierte aktiviteten ved Helsam hadde ved 
utgangen av desember et regnskapsmessig overskudd på 38,7 
mill mot budsjett 39,3 et avvik på 0,6 mill. 

Inntekt: 

Helsam hadde for 2013 forventet høyere inntekter (10,3 mill). 9,4 
mill av avviket skyldes mindre innbetalinger fra finansiører og 0,9 
mill i behov for mindre egenandel. 

Lønn: 

Det er mindre lønnskost (6,3 mill) enn budsjettert i prosjektene. 
5,9 mill i direkte lønn og 0,4 mill i frikjøp. 

Drift: 

Det er 3,5 mill lavere driftskostnader i prosjektene. Av dette er 
2,0 mill i direkte kostnader i prosjektene og 1,5 mill i mindre 
overheadkostnader og stengte prosjekt med overskudd. 
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Saldo: 

Ubenyttede midler 31/12 2013 er på 38,7 mill., som er 24,0 mill 
lavere enn forrige årsslutt. 

58 prosjekter som fans 31.12.2012 er stengt. I løpet av 2013 er 
det kommet 50 nye til. Helsam har 156 prosjekter, 11 finansiert 
av EU, 46 av NFR/RFF og 108 av andre finansiører. 
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 Institutt for klinisk medisin  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -183 411 -143 610 -143 610 0 -143 610 -143 610
Salgsinntekter -4 335 -4 712 -3 240 1 472 -3 240 -3 240
Tilskudd og refusjoner -134 567 -169 547 -142 784 26 763 -142 784 -143 758
Investeringer i anleggsmidler 2 360 4 621 1 840 -2 781 1 840 1 840
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

-2 722 -3 035 0 3 035 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 -28 0 28 0 0
UiOs egenandel -6 377 -6 945 -11 779 -4 834 -11 779 -5 900
Øvrige inntekter -908 -3 520 -15 319 -11 799 -15 319 -15 319
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -146 548 -183 167 -171 282 11 885 -171 282 -166 377
Varer for videresalg 2 45 0 -45 0 NA
Videresalg Totalt 2 45 0 -45 0 NA
Fast lønn 61 484 67 041 66 790 -252 66 790 66 419
Overtid 195 101 0 -101 0 NA
Variabel lønn 1 524 1 022 580 -442 580 575
Feriepenger, AGA og pensjon 25 447 27 410 28 287 876 28 287 28 189
Offentlige refusjoner -4 118 -3 752 -841 2 911 -841 -841
Refusjon frikjøp 0 0 -45 -45 -45 -45
Kostnad frikjøp 3 617 3 070 5 031 1 960 5 031 5 031
Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0
Kostnad internt fin frikjøp NA 5 450 97 -5 353 97 97
Øvrige personalkostnader 1 791 1 954 0 -1 954 0 0
Personalkostnader Totalt 89 941 102 297 99 899 -2 398 99 899 99 425
Av - og nedskriving 2 722 3 035 50 -2 985 50 50
Kostnader vedr. lokaler 270 393 0 -393 0 NA
Driftsmateriell og bøker 15 060 14 197 33 406 19 208 33 406 33 476
Reparasjon og vedlikehold 673 369 250 -119 250 250
Kjøp av tjenester 35 180 33 892 43 913 10 021 43 913 43 913
Kurs, konferanse og trykksaker 6 587 5 278 2 350 -2 928 2 350 2 350
Øvrige driftskostnader 573 503 -505 -1 008 -505 -505
Transport/reise 5 807 6 629 5 966 -663 5 966 5 966
Overheadkostnader 20 884 23 274 25 122 1 848 25 122 23 205
Representasjon/markedsføring 661 581 60 -521 60 60
Tilskudd/kontingenter 1 685 151 20 -131 20 20
Prosjektavslutning bidrag 6 722 1 211 0 -1 211 0 NA
Driftskostnader Totalt 96 824 89 513 110 632 21 118 110 632 108 785

Resultat -143     191  -134     922  -104     361  30     561  -104     361  -101     777  

Resultat (isolert) 40 219 8 688 39 248 30 561 39 248 41 833

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 54% 68% 98% 74%
Personalkostnadsgrad 51% 47% 48% 53%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 53% 52% 47%
Husleie kostnadsgrad NA NA NA 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Svein Arnesen den 28.jan.2014

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.12.2013 et 
positivt resultat på 134,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 
143,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 8,7 mill. 

2. Kommentar til hovedpostene: 

a. Inntekter: Inntektene var per 31.12.2013 183,2 mill, mot 171,3 mill i 
budsjettet. 

b. Nettoeffekt: Både overheadkostnader på 23,3 mill og EA inntekter på 
6,9 mill er lavere enn forventet, mens frikjøp på 8,5 mill er høyere enn 
budsjett. De budsjetterte tallene per 31.12.2013 var 25,1 mill i 
overheadkostnader, 11,8 mill i egenandelinntekter og 5,1 mill i frikjøp. 

c. Fastlønn: Fastlønn per 31.12.2013 var på 67 mill. Avviket mot 
budsjett er negativt med 0,3 mill. 

d. Total drift: Forbruket er på 89,5 mill pr 31.12.2013 mot budsjettert 
110,6 mill. 
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3. Klinmed har per 31.12.2013 255 ekstern finansierte prosjekter. 44 
NFR, 129 professorater, 13 EU og 69 andre 

typer prosjekter. 

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som 
«problemprosjekter» i økonomisk forstand. 
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 Det medisinske fakultet felles  per desember 2013 

 2011 

(HiÅ) 

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013  
 (Prog.)

2014
 (Prog.)

2015   
(Prog.)

2016
 (Prog.)

2017 
(Prog.)

 

2012 2013 2013 2013 2013 2013
Regnskap (HiÅ) Regnskap 

(HiÅ)
Budsjett 

(HiÅ)
Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt 143 2 146 2 146 0 2 146 NA
Salgsinntekter -1 232 -1 240 -2 930 -1 690 -2 930 NA
Tilskudd og refusjoner -2 000 -6 000 -4 180 1 820 -4 180 -4 180
Investeringer i anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Inntektsføring for avskrivning 
anleggsmidler 

0 0 0 0 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0
Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0
UiOs egenandel -29 -33 -5 28 -5 -5
Øvrige inntekter 0 -50 0 50 0 -2 930
Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA
Inntekter Totalt -3 261 -7 323 -7 115 208 -7 115 -7 115
Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA
Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA
Fast lønn 476 534 1 226 692 1 226 1 248
Overtid 0 0 0 0 0 NA
Variabel lønn 87 98 3 278 3 180 3 278 3 229
Feriepenger, AGA og pensjon 217 245 1 405 1 160 1 405 1 399
Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 0
Refusjon frikjøp 0 NA NA NA NA NA
Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA
Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA
Øvrige personalkostnader 4 121 3 947 0 -3 947 0 0
Personalkostnader Totalt 4 900 4 824 5 909 1 085 5 909 5 876
Av - og nedskriving 0 0 0 0 0 0
Kostnader vedr. lokaler 0 0 0 0 0 0
Driftsmateriell og bøker 171 22 0 -22 0 0
Reparasjon og vedlikehold 0 0 0 0 0 NA
Kjøp av tjenester 0 0 0 0 0 0
Kurs, konferanse og trykksaker 212 2 258 257 258 258
Øvrige driftskostnader 0 1 0 -1 0 0
Transport/reise 38 14 39 25 39 39
Overheadkostnader 354 353 771 418 771 783
Representasjon/markedsføring 2 1 0 -1 0 0
Tilskudd/kontingenter 0 0 0 0 0 0
Prosjektavslutning bidrag -407 NA NA NA NA NA
Driftskostnader Totalt 370 392 1 068 677 1 068 1 080

Resultat 2     152  38 2     008  1     969  2     008  -159

Resultat (isolert) 2 009 -2 108 -138 1 969 -138 -159

2010 2011 2012 2013
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Regnskap

(HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt) 17% -3% -66% -1%
Personalkostnadsgrad 45% 95% 93% 92%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 55% 5% 7% 8%
Husleie kostnadsgrad 0% 0% 0% 0%

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 27.jan.2014

Fakultetsadministrasjonen har for perioden desember 2013 et 
underskudd på ca. 38 000 kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat 
var et underskudd på ca. 2 mill kroner. Dette avviket skyldes en 
etterbetaling av midler fra NFR. Pengene skulle vært betalt inn i 2012 
til forskerlinjeprosjektet. 

Vi har en merinntekt på ca. 0,2 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak 
en etterbetaling fra NFR på ca. 2 mill kroner til finansiering av 
underskuddet på forskerlinjen sitt prosjekt fra 2012. Dette var ikke 
budsjettert i 2013, da vi forventet å få disse inntektene i desember 
2012. I tillegg har vi, men med motsatt effekt, en mindre inntekt på 1,7 
millioner på OSCE prosjektet(godkjenning av utenlandsk medisinsk 
grad). Dette avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet ved OSCE 
prosjektet enn budsjettert. I tillegg til dette har vi en mindreinntekt (ca. 
200 000 kroner) på EU- prosjektet ved Regional komite for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektet har i 2013 økt underskuddet 
fra 28 000 kroner til 50 000 kroner. Det er forventet at underskuddet 
blir dekket lokalt. 
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Vi har et mindreforbruk på lønn på ca. 1,1 mill kroner. Avviket skyldes 
i hovedsak et mindreforbruk av lønnsmidler på OSCE prosjektet på ca. 
1 mill kroner. Dette skyldes en ubesatt stilling på prosjektet i perioden. 
Vi har i samme perioden en lavere tildeling av stipendier (55 000 
kroner) på Forskerlinjen enn budsjettert. 

Vi har et positivt avvik på ca. 0,7 mill kroner på drift, som i hovedsak 
skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettert. 

Vi har per i dag 3 aktive prosjekter. 
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Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 
 

1. Innledning 

Det har vært høy aktivitet og mye positivt har skjedd i 2013. Vi vil under vurdering av status gi en kort 

omtale av viktige hendelser i fakultetet 2013, før vi rapporterer om de spesifikke spørsmål om 

studiekvalitet. 

2. Vurdering  av status 

Fakultetets eksterne inntekter, spesielt fra NFR og EU, har de senere år ikke vist den ønskede vekst. For 

å nå målene fakultetet har satt seg på dette området, har dekanatet arbeidet over lengere tid for å få 

etablert en enhet for ekstern forskningsfinansiering. Enheten skal etableres i samarbeid med Oslo 

universitetssykehus. Denne enheten vil tilby bistand til en mer profesjonell søknadshåndtering og 

oppfølging av den eksternt finansierte virksomheten ved fakultetet og OUS, og vil være et sentralt tiltak 

som dekanatet iverksetter for å øke den eksternt finansierte virksomheten.  For å få fortgang i dette 

arbeidet nedsettes nå en styringsgruppe og tre arbeidsgrupper med medlemmer fra MED og OUS. Det 

forventes at arbeidet i gruppene ferdigstilles innen 1.12.2014. Inntil dette er gjennomført har fakultetet 

i 2013 igangsatt sin del av satsingen ved å omdisponere eksisterende personale (2 årsverk), samt 

nytilsetting av to nye medarbeidere til denne enheten. Lederstillingen er under utlysning.  

 

Vi vil fortsatt ha stort fokus på kvalitetssikring av forskerutdanningen sammen instituttene og PhD-

koordinatorene, der roller og ansvar gjennomgås. Vi videreutvikler og styrker kvaliteten på fakultetets 

to obligatoriske PhD-utdanningspakker, kalt hhv Intro 1 (begynnerkurset) og Intro 2 (generiske 

ferdigheter etter ett år av PhD-studiet), samt også våre valgfrie kurs. 

 

Det ble etablert tre nye Jebsensentre ved fakultetet i 2013. Hvert av sentrene får fire millioner kroner i 

året i fire år fremover med totalt 48 millioner kroner donert av Stiftelsen K.G. Jebsen. De tre nye 

senterlederne er professor Bjarne Bogen, professor Johanna Olweus og professor Guttorm Haraldsen. 

 

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning ble tildelt SFF status i 2013 og ble dermed fakultetets fjerde 

Senter for fremragende forskning, kalt Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). 

 

Våren 2013 sendte fakultetet, ved prodekan for forskning, en søknad til Marie Curie-programmet i EU, 

som er et trans-nasjonalt postdoktor program. Det ble søkt om 150 nye postdoktor årsverk, enten 

inngående postdoktorer til MED (2 års varighet fra hele verden) eller utgående postdoktorer fra MED 

som sendes til samarbeidende internasjonale forskningsorganisasjoner i hele verden (2 års varighet 

pluss 1 års reintegrering hjemme). Prosjektsøknaden ble meget sterkt evaluert, og fakultetet er nå 

ferdige med forhandlingene med EU. Prosjektet gir totalt inntekter på 6,78 millioner EURO (ca 51 

millioner NOK). Dette blir et svært viktig prosjekt for fakultetet. 
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Institutt for helse og samfunn ble tildelt to NORHED-prosjekter innen helse med en ramme på 18 mill 

kroner hver over fem år. Det ene prosjektet er knyttet til et samarbeid med Jimma University i Etiopia, 

og det andre med universitet i Yangoon i Myanmar. 

 

Samarbeidsprosjekt med Jimma University har startet opp og har som et viktig mål å øke undervisnings- 

og forskningskompetansen blant de ansatte på Jimma University gjennom et samarbeid med UiO. I 

tillegg er det startet opp utveksling for ansatte og studenter. En barnelege fra Jimma har hospitert ved 

OUS/UiO i en måned i 2013. De første medisinstudentene fra Norge er reist til Jimma i januar 2014. 

 

Fakultetet har kommet godt i gang med Russlands-samarbeidet. Basert på nøye kartlegging blant 

forskere på MED og deres samarbeidspartnere i Russland har vi plukket ut tre fokusområder. Det ene 

området fokuserer på palliativ behandling og omsorg pluss familie-/kvinnehelse.  De to andre 

områdene er konsentrert rundt henholdsvis kardiologi og hematologi/stamceller. For alle tre områder 

er samarbeidet med russiske forskere etablert, og i løpet av 2014 vil det bli arrangert ulike workshops 

og nettverksmøter både i Russland og i Oslo. Dessuten er det innhentet 3,5 millioner fra Senter for 

internasjonalisering i utdanning (SIU) til utdanningssamarbeid på master- og PhD-nivå. 

 

Rapporten "Global Governance for Health" ble ferdigstilt i 2013. Rapporten, der mange av fakultetets 

forskere har bidratt, publiseres i Lancet og skal presenteres for offentligheten 11. Februar 2014. 

 

For å følge opp satsingen på toppforskningen ved fakultetet er det blitt innført tildeling av 

«stimuleringsmidler til toppforskning». I 2013 utgjorde dette 3,8 mill kroner, og beløpet forventes å 

øke. For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med ”friske midler” for å 

komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, innfasing av 

SFFer og Forskningsrådets ”FriPro – Fellesløft». Det er selvfølgelig svært positivt med tildelinger fra 

eksterne kilder, både økonomisk og faglig, men det innebærer at stadig større del av fakultetets 

økonomiske ramme bindes opp. 

 

I februar ble tilbygget til Domus Medica offisielt åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det nye 

tilbygget er 10 000 kvm og består av et undervisningsbygg og et laboratoriebygg. Den nye avdelingen 

for komparativ medisin ligger i undervisningsbygget. Institutt for medisinske basalfag (IMB)benytter 

også én av etasjene i laboratoriebygget. I IMBs etasje er følgende funksjoner etablerert: 

 imaging og avansert mikroskopi, inkludert "state of the art" multifoton 

laserskanningmikroskopi 

 vevsprosessering med mikrotompark og arbeidsstasjoner for histologiske teknikker og 

robotisert mikroskopi/snittskanning med bildedatalagring 

 Norsk transgen senter 

 støttearealer for preklinisk PET og radiofarmasøytisk kjemi 

Et eget prosjekt skal sikre en god overgang til og oppstart av Avdeling for komparativ medisin i 

tilbygget. UiO har i den forbindelse ansatt en midlertidig ekstern prosjektleder for dette arbeidet. 

 

I oktober 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Institutt for medisinske basalfag, og konkluderte 

i sin rapport at det ikke ble funnet grunn til å gi varsel om pålegg. Arbeidstilsynet melder i sin rapport at 
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tilsynsorganet ser positivt på arbeidet som er igangsatt med kartlegging og risikovurdering, og at øvrige 

arbeidsmiljøtiltak virker å ha fundert etter hensikten. 

 

Fakultetet vil markere sitt 200-årsjubileum gjennom hele året. Selve jubileumsuken er lagt til uke 37 (8-

12.9). Gjennom hele uken vil det være seminarer der inviterte forelesere fra fjern og nær bidrar med 

sin kunnskap. Disse vil også delta i undervisningen av studentene. Jubileumsforestilling i Aulaen med 

spesielt inviterte gjester, fest for ansatte og for studentene vil også foregå i denne uke. I tillegg til 

arrangementene i jubileumsuken, holdes det 10 lørdagsseminarer i Gamle festsal i Urbygningen 

gjennom året. Seminarene består av aktuelle temaer om helsespørsmålog er åpne for alle. Det vil bli en 

fotokonkurranse for studentene, det vil bli utstillinger og utgivelse av bok om fakultetets 200 årlige 

historie. Det planlegges et spesialnummer av Apollon i forbindelse med jubileet og for stor aktivitet på 

Forskningstorget til høsten. 

 

Administrasjonen 

 

Omstrukturering 

Fakultetsdirektør nedsatte i oktober 2013 en arbeidsgruppe som skulle vurdere og planlegge en 

omstrukturering av fakultetets sentrale administrasjon. Dette har resultert i at fra 1.1.2014 er 10 

seksjoner redusert til fire, og det er etablert en liten stabsenhet som en støtteenhet for ledelsen. 

Målsetningen er å legge til rette for en mer robust struktur, med fire nokså like store enheter – 15-16 

ansatte, bedre samhandling, et mindre lederspenn for fakultetsdirektør/ass.fakultetsdirektør og mer 

fokus på ledelse i seksjonslederstillingene. Med den nye stabsenheten på tre personer, vil kvaliteten i 

prosesser ivaretas, oppfølging sikres og forberedelse til og oppfølging av møter bli enda bedre ivaretatt. 

 

Kvalitet og effektivitet i arbeidet 

Det er iverksatt et prosjekt for å øke fokus på målrettet, effektiv og kvalitetsmessig god administrasjon. 

Det er verktøyet «balanced scorecard» som er brukt, der fokusområdene er brukere, medarbeidere og 

interne prosesser.  

Måltavler for hvert fokusområde per seksjonen er satt opp, og brukerundersøkelser er gjennomført. 

Resultatene fra brukerundersøkelsene er gode. Det igangsettes nå en prosess med seksjonene for å 

identifisere hvilke områder det skal arbeides særskilt med for å bedre kvalitet og effektivitet ytterligere. 

Brukerundersøkelsen vil gjentas om ca et år for å  se til at forbedringer som er satt i verk slår ut i bedre 

brukertilfredshet.  

 

ARK 

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er gjennomført i fakultetsadministrasjonen. Det kom tilbakemeldinger 

på at det var noen uklarheter rundt definisjonen av nærmeste leder, leder på neste nivå osv., samt at 

en del spørsmål var negativt utformet. Resultatene er imidlertid gode. Prosessen med oppfølging 

starter opp i januar/februar. 

a. Studiekvalitet 

Det er generelt er god studiekvalitet på fakultetets programmer, men det er fortsatt mye som kan 

forbedres. Det er vedtatt å innføre og bevilget midler til en utdanningsleder i full stilling ved hvert av 

instituttene. Ved ett av instituttene er det tilsatt en utdanningsleder i 2013, mens ved de to andre er 

stillingene lyst ut og det forventes snarlig tiltredelse. 
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Det pågår en rekke omlegginger av fakultetets mange utdanningsprogrammer pluss at det utredes 

muligheter for nyetablering av emner og programmer. Dessuten intensiveres bruk av teknologi i 

undervisning og arbeid med eksamener.  

 

Innovasjon var hovedsatsning i 2013 ved Universitetet i Oslo. Innovasjon dreier seg blant annet om 

løsning av oppgaver og å ta i bruk ny kunnskap for å oppnå verdiskaping. Selv om innovasjon først og 

fremst knyttes til nytteeffekt av forskning, kan også nye læringsmåter og evalueringer defineres 

innenfor dette begrepet. Økt lærerkompetanse og innovative læringsformer vil kunne bedre 

studiekvaliteten og studentenes læringsutbytte. Fakultetet lyser derfor ut stipendier med sikte på å 

utvikle lærernes kompetanse gjennom internasjonalt lærer- og undervisningssamarbeid. 

 

Fakultetet har satset offensivt på utvikling av e-læringsprogrammer, og leder det nasjonale nettverket 

for e-læring ved de medisinske fakultetene som nå har utviklet en felles åpen portal for e-læring. Se: 

http://elæringhelse.no/ 

 

Fakultetet arbeider med planene for Oslo 2014, og forbereder implementering av 1. modul høsten 

2014. Planleggingen går etter oppsatt timeplan med en stor innsats og entusiasme både fra involverte 

lærere, administrativt ansatte og studenter. Se: http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/ 

 

Fakultetet arbeider kontinuerlig med forbedring av evalueringsformene, og digitalisering av eksamener. 

 

Første kull til masterprogrammet European Master in Health Economics and Management ((EU-HEM) 

joint degree) ble tatt opp høsten 2013. Disse studentene vil få en dobbeltgrad ved endt utdanning. 

Formalitetene for å gi fellesgrad ventes å være på plass i løpet av 2015. 

 

Høsten 2013 ble en pilot om sykehjemspraksis for medisinstudenter igangsatt.  I denne piloten fikk syv 

studenter praktisk erfaring med legearbeid på sykehjem i to uker.  Praksisen var et samarbeid mellom 

Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehjemsetaten i Oslo kommune.  

Praksisen ble gjennomført på tre sykehjem, der studentene ble veiledet av lokale sykehjemsleger. Både 

studenter og veiledere opplevde at praksisen fungerte godt, og fakultetet vil, basert på erfaring fra 

denne piloten, utvide dette programmet. 

 

Særskilt rapportering 

1) Potensiell studiekapasitetsøkning 

Fakultetet har ingen ønsker om å øke studiekapasiteten 2014, vi planlegger å konkludere og melde inn 

eventuelle endringer til fristen 1. april 2014. 

 

2) Læringsmiljø 

Si-fra-systemet ble lansert 18. september, og det gikk informasjon i form av e-post til alle studentene 

23. september, og har vært presentert for MED-LAMU i to runder. Første gang for å informere om 

innføringen av Si-fra-systemet og andre gang i november for å rapportere om hvilke saker som var 

innkommet til Si-fra-mottaket etter lanseringen.  
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Det var ved utgangen av 2013 kommet 3 gule saker via mottaket hvor flere forhold er meldt inn per 

sak.  

  

 dårlig luft i undervisningsbygg (Domus Medica) -> er videresendt Eiendomsavdelingen som er i gang 

med en grundig rensing av ventilasjonsanlegget i bygget høst 2013/vår 2014 

 trådløs nettverk -> er videresendt IT ved IMB (følges opp videre av si-fra mottaket) 

 åpningstider kantine -> studenten har fått beskjed om å ta dette opp med SiO 

 kollektivtilbud -> studenten har fått beskjed om å ta dette opp med Ruter 

 tilbakemelding på kvalitet i undervisning -> er henvist videre til semesterledelse (hører ikke hjemme 

i si-fra-systemet) 

 manglende mikrofon til bruk i auditorier -> er fulgt opp av læringsmiljøkontakt ved fakultetet 

 ønske om hvilerom -> er fulgt opp av læringsmiljøkontakt ved fakultetet, studenten har fått 

midlertidig tilbud og en permanent løsning kommer i løpet av januar 2014 for de som har behov for 

dette 

 upassende ytringer av foreleser i en plenumsforelesning for phD-studenter som ble oppfattet som 

kvinnediskriminerende -> blir fulgt opp av fakultetsledelsen 

 

Før lanseringen av Si-fra kom det også henvendelser om renhold på lesesalene, bokskap og trådløst 

nettverk. 

 

Si-fra-systemet gjør at det blir enklere for fakultetet å få en samlet oversikt over hvilke saker som 

innrapporteres, men det kan virke som at studentene ikke klarer å kategorisere alvorlighetsgraden på 

sakene (kaller det varsling når det ikke er det), og ikke skiller mellom det som er fakultetets ansvar og 

det som ikke er det (kollektivtransport, kantinetilbud). Så lenge volumet på saker ikke er større enn det 

er i dag, så er dette håndterbart, men det går med en del tid til elementer generert av systemet og ikke 

sakene i seg selv, og dette er litt bekymringsfullt. 

 

3) Samarbeid mellom Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) og Det medisinske fakultet 

Fakultetet har benyttet seg av tilbudet på ulike måter. Vi har brukt fagområdet for 

universitetspedagogikk i oppstarten av arbeidet med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket ved å 

knytte oppstarten til ledernivået for å sikre forankring av arbeidet. FUP har også bistått i arbeidet med 

revisjonen av studieplanen i medisin, bistått studiedekanene med råd og veiledning generelt, samt 

fungert som et knutepunkt i universitetsnettverket, blant annet ved å åpne tilgang til andre 

universitetsmiljøer som vi kunne lære av og hente eksempler fra. Fakultetet anser dette som et viktig 

bidrag i gjennomføringen av en krevende prosess med formulering av læringsutbyttebeskrivelser. 

 

Fakultetet har dessuten benyttet kompetansen fra FUP til opplæring i vitenskapelig 

forskningsveiledning. Mange av våre PhD-veiledere er sykehusansatte og har blitt gitt et særlig 

skreddersydd veiledningsopplegg ved hjelp av FUP. 

 

Enkelte fagmiljøer har også henvendt seg direkte til FUP ved behov for faglig påfyll og veiledning når 

det gjelder for eksempel evalueringsformer, lærerroller, målformuleringer etc. 
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Fakultetet har sammen med FUB utviklet kurs i studieteknikk for førsteårstudenter på medisinstudiet, 

ernæringsstudiet og odontologistudiet. Dette vil bli fulgt opp med en systematisk evaluering. 

 

Fakultetet vurderer tilbudet fra FUP som meget nyttig og de ressursene som er tildelt medisinsk 

fakultet vil trolig ikke dekke det behovet som fakultetet har med profesjonsutdanningen i medisin og 9 

bachelor-masterprogram har.  

 

Fakultetet ser et stort behov for å videreutvikle tilbudet og vil gjerne knytte arbeid med systematisering 

av erfaringer/medisinsk pedagogisk kunnskapsutvikling til konsultasjonstjenestene.  Dette gjelder blant 

annet i forhold til: 

 Samhandlingsreformen innen helsetjenestene 

 Utdanning for velferd som angår profesjonsutdanninger innenfor helse og sosial 

 Fakultetets offensive satsing på teknologi og læring, slik som e-læring og digital eksamen. 

 Revisjon av medisinstudiet og gjennomføringen av den nye utdanningen 

 Strukturreformer av masterprogrammene 

 

Fakultetet ansatte i 2013 en professor i medisinsk pedagogikk for å utvikle den medisinsk pedagogiske 

forskningen, dessuten har fakultetet en egen enhet som tilrettelegger for e-læring. Dette kan likevel 

ikke ansees som lokale løsninger som dekker fakultetets omfattende behov for universitetspedagogikk 

fremover. 

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basis: 

Regnskapsresultatet per 31. desember for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd 

på 37 mill kr. Isolert for 2013 er resultatet et underskudd på 19 mill kr. Resultatet er 2 mill kr høyere 

enn budsjettert. Samlet sett har fakultetet forpliktelser (bundne midler) på ca 45 mill kroner som må 

tas med inn i 2014. 

 

Inntektene totalt er 3,7 mill kr lavere enn budsjettert. Inntektene fra bevilgninger er ca 17,6 mill kr 

høyere enn budsjettert. Når UiO samtidig har redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 mill kr på 

grunn av lavere internhusleie vil det si at vi har fått inn 29,4 mill kr i ubudsjetterte bevilgninger i 2013. 

Institutt for medisinske basalfag (IMB) fikk i desember 7 mill kr fra Eiendomsavdelingen til bruk i 

nybygget. I tillegg er investeringer i anleggsmidler 22 mill kr høyere enn budsjettert. 14 mill kr har gått 

til investeringer på AHUS i år.  

 

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert. 

 

Nettobidrag fra prosjekter utgjør 50,4 mill kr. Dette er like høyt som 2012 og 3,7 mill kr lavere enn 

budsjettert.  

 

Prognosen for årsslutt som ble laget 31. august var 30 mill kr i overskudd. Resultatet ble 7 mill kr 

høyere. Dette skyldes i hovedsak restmidler til nybygget Domus Medica som ble gitt til IMB i desember.  
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Instituttene melder om samlede bundne midler på 45,4 millioner. Midler er bundet opp til utstyr (12,5 

mill), restmidler nybygg (7 mill), startpakker (6 mill), og diverse andre satsinger. 

 

Eksternt finansiert virksomhet: 

Fakultetet har pr 31. desember 625 aktive eksternt finansierte prosjekter. 37 av disse er finansiert av 

EU og 141 fra NFR. Det er opprettet 170 nye prosjekter i løpet av 2013.  

 

Totalt overskudd pr 31. desember er 218 millioner. Dette er 44 millioner høyere enn budsjettert. Isolert 

resultat for 2013 er et likevel et underskudd på 48 millioner, noe som var som forventet. Det totale 

overskuddet har i et par år vært kunstig høyt etter avslutningen av gaveforsterkningsordningen i 2011. 

 

Totale eksterne inntekter er 381 millioner i 2013. Dette er bare tre millioner høyere enn i 2012. 

Personal- og driftskostnadene er til sammen 36 millioner lavere enn budsjettert. 

 

Ingen institutter melder om problemprosjekter. 

 

Rapport på bruk av REK-midler tildelt 2011 

De Regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst (REK) hadde en øremerket 

tildeling på 19,2 mill kroner i 2011.  Det totale forbruket på REK i 2011 var på 17,9 mill kroner. 

Hoveddelen av kostnadene er lønnskostnader. Lønnskostnadene er knyttet til fast ansatte i 

sekretariatet og komitemedlemmer i de fire komiteene.  De totale lønnskostnader utgjorde 11,7 mill 

kroner i 2011. 

 

REK hadde i 2011 driftsutgifter på tilsammen ca. 6 mill kroner. Av dette utgjorde utgifter til drift av 

SPREK 2,4 mill kroner. SPREK er et saksbehandlingssystem som alle de fire Regionale komiteene 

benytter, og som har sitt sekretariat i Tromsø. Det ble i 2011 også gjort investeringer i kontormøbler og 

datautstyr for ca. 1 mill kroner. Behovet for investeringene ble skapt i forbindelse med flytting fra 

Søsterhjemmet (Ullevål sykehus) til Nydalen.    

 

De Regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst fikk i 2011 et 

regnskapsmessig overskudd på ca. 1,5 millioner kroner. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Drifting av tilbygg til Domus Medica 

Instituttet har ennå ikke en fullstendig driftsplan ett år etter ferdigstillelse av tilbygget. I løpet av 3. 

tertial 2013 og januar 2014 har IMB opparbeidet seg erfaringer som bekrefter at driftssituasjonen ikke 

er forsvarlig. I tillegg til at generell driftsplan mangler, mangler også tilbygget opplegg for alarmering og 

sikkerhetsberedskap. Videre er det vesentlige avvik og oppfølgingspunkter ved ny dyreavdeling.   Inntil 

det eksisterer et tilfredsstillende driftsopplegg i både tilbygget og de eldre byggetrinnene av Domus 

Medica, løper IMB en betydelig risiko for å miste uerstattelig forskningsmateriale og få kostbart utstyr 

ødelagt, i tillegg til å løpe risiko for merkostnader knyttet til å opprette reserveløsninger, for reduserte 

inntekter, samt for erstatningskrav. Fakultetet har nå en god dialog med EA om oppfølging av dette. 
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Ekstern finansiering 

Det er en viss usikkerhet knyttet til om fakultetet når målsettingen for inntekter fra den eksterne 

prosjektporteføljen. Fakultetets viktigste tiltak for å nå målene er etablering av en enhet for ekstern 

forskningsfinansiering. Dette er en stor satsing, som er relativt uprøvd i Norge. Vi håper på en 

tilsvarende effekt som ble erfart ved Universitetet i Århus. 

Utskifting av fast vitenskapelig personale 

Det er en relativt stor utskifting av fast vitenskapelige ansatte ved fakultetet i de nærmeste årene. Slike 

store utskiftinger kan føre til en midlertidig nedgang i den vitenskapelige produksjon. 

Mine studier  

Studieportalen Mine studier nedlegges høsten 2014. Det er bestemt at MED skal tilpasse seg UiOs 

fellesløsninger for håndtering av studieadministrasjon og nettinformasjon for medisinstudiet, under 

forutsetning at fellesløsningene i tilstrekkelig grad dekker fakultetets behov. Det er helt essensielt for 

lærere, studenter og studieadministrasjonen at den nye løsningen kan tas i bruk når Mine studier 

nedlegges og har den nødvendige funksjonalitet. At overgangen lykkes har også stor betydning for at 

første fase av implementeringen av Oslo 2014 skal lykkes. 

Leiestedsmodellen 

Leiestedsmodellen vurderes innført på UiO, og dette innebærer utfordringer for enkelte institutter på 

fakultetet. På Institutt for klinisk medisin, med stor interaktivitet med Oslo universitetssykehus (OUS), 

er det vanskelig med en praksis for håndtering av eksternt finansiert virksomhet som ikke er samordnet 

med OUS. 

 

 

Dato: 30.januar 2014 
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Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 
 
 

1. Innledning 
 

IMB rapporterer i henhold til føringer i bestilling der vi bes gi en vurdering av status og utvikling i 
et langtidsperspektiv samt identifisere vesentlige usikkerhetsfaktorer i gjennomføring av 
langtidsplanene. I henhold til fakultetets bestilling kommenterer rapporten også på status i bruk 
av startpakker, status for tilsetting av utdanningsleder, samt status for oppbygging av miljø for 
biostatistikk.   
 
2. Vurdering av status 
 

IMBs Årsplan 2014 - 2016 angir tiltak innen 18 hovedområder, fordelt på UiOs 5 overordnede 
strategiske mål. For de fleste hovedområdene vurderes mulighetene for gjennomføring av tiltak i 
planen som gode. Virkningsgraden av tiltakene er imidlertid usikker, ikke minst pga. endringene i 
premisser og betingelser som erfaringsmessig finner sted over kort tid (for eksempel uventede 
kostnader i forbindelse med Fellesløftet). Dette krever tett oppfølging og resultatmåling med evt. 
derav følgende justeringer av planene. 
 
Flere av hovedområdene konvergerer mot tema styrking av forskningen og relevansen av IMBs 
prosjekt Ny Lederstruktur. Utvikling av sterke forskningskonsortier, tydeligere og sterkere 
profilering av forskingsområdene ved IMB, posisjonering og proaktive tiltak i konkurransen om 
eksterne midler, samt økt kapasitet til overordnet strategisk arbeid er viktige eksempler som alle 
inngår i lederstrukturprosjektet. 
 
Utdanningslederfunksjon vil bli etablert ved IMB i 2014 og passer inn i Lederstrukturprosjektet, 
som skiller mellom rapportering knyttet til undervisning og forskning og følger fakultets opplegg 
der undervisningen nå legges i linjen. PhD – koordinatorfunksjonen har vært operativ ved IMB i 2 
år. De to rollene gjør instituttet samlet i stand til å følge opp utfordringene innen hele 
utdanningsområdet. 
 
Generelt vil Lederstrukturprosjektet ha som mål å styrke de interne synergiene og samarbeidet 
innad på instituttet om å løse felles utfordringer, tydeliggjøre resultatoppnåelsen og involvere og 
ansvarliggjøre medarbeidere i ulike godt definerte roller. Prosjektet planlegges avsluttet i 1. tertial 
2014 og det legges opp til trinnvis implementering med full effekt fra 2015. 
 
IMB vil fortsette å prioritere helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter i virksomheten, med målsetting 
om at ivaretakelse av disse aspektene skal stå i forhold til den profesjonalitet og kvalitet som 
leveres ellers i instituttets forsknings- og kunnskapsproduksjonen.  Videre er det en viktig 
målsetting å opprettholde den tillit samarbeidspartnere, finansiører og samfunnet for øvrig har til 
IMBs ivaretakelse av vår viktigste samfunnsoppgave: å bidra til å fremme helse i befolkningen. Det 
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ble gjennomført tilsyn ved IMB i oktober 2013, der Arbeidstilsynet i sin rapport konkluderer at det 
ikke ble funnet grunn til å gi varsel om pålegg. Arbeidstilsynet melder i sin rapport at 
tilsynsorganet ser positivt på arbeidet som er igangsatt med kartlegging og risikovurdering, og at 
øvrige arbeidsmiljøtiltak virker å ha fungert etter hensikten.  
 
 
 
a. Studiekvalitet 
 

Vi viser til rapport fra 2. tertial 2013 vedrørende det løpende arbeidet innen dette området. 

 
b. Status for den økonomiske situasjonen 
 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt regnskapsresultat på kr 4,3 mill kr per 
31.12.2013, som er 3,8 mill høyere enn budsjett, hovedsakelig pga. ubudsjetterte midler til Domus 
Medica tilbygg. Årsresultatet er preget av lavere inntekter fra ekstern virksomhet og lavere nivå av 
offentlige refusjoner enn forventet, samt lavere inntekter enn forventet fra virksomhet i ny 
dyrestall pga. forsinkelser i byggeprosjektet. 

KD-inntektene er 9,4 mill over budsjett. De store ubudsjetterte postene var tilførsel av restmidler 
fra byggeprosjektet for anvendelse til formål i Domus Medica tilbygg (kr 7,2 mill) frå UiO sentralt, 
samt kr 2,8 mill i ekstra tildeling fra fakultetet etter fordeling av overskudd frå 2012.  

Det ble brukt 2,2 mill kroner mindre til investeringer i anleggsmidler enn budsjettert i 2013. Til 
tross for ubudsjetterte tildelinger på kr 6,2 mill, har IMB i 2013 mottatt kr 2,3 mill mindre til utstyr, 
fordi kr 8,8 mill etter avtale med fakultetet ble utsatt til 2014. Av midlene som fakultetet til nå har 
overført til utstyr i tilbygget gjenstår det 3,2 mill ved årsskiftet. 

Totalt sett er det et relativt lite avvik i personalkostnadene. Lønnsinnsparinger utlignes i stor grad 
av at mottatte offentlige refusjoner er 2,2 mill kr lavere enn budsjettert. Det lave nivået er i 
hovedsak forårsaket av at lønningsseksjonen i 2013 har foretatt korrigeringer av for høyt kalkulert 
refusjonsbeløp i perioden 2010-2012. 

Bidrag til instituttets basisøkonomi fra eksternt finansiert virksomhet er 9,7 mill i 2013, dvs. 4,2 
mill lavere enn budsjettert. Årsaken er sammensatt. I forbindelse med konvertering til ny 
regnskapsføring i mars ble det overført 2 mill i forsinket egenandel til prosjektene, og bortfall av 
gaveforsterkningsordningen fra NFR har medført lavere kostnadsdekning i flere prosjekter. For 
øvrig har tilfanget av nye prosjekter vært lavere enn forventet, og instituttet oppnår ikke 
tilstrekkelig nivå av ekstern finansiering med tilstrekkelig finansiering for infrastruktur og indirekte 
kostnader.  

Innfasing av ny dyrestall har gått langsommere enn planlagt. Produksjonen er ikke kommet opp på 
det antall bur per uke som var lagt til grunn for da budsjettet ble lagt. Det har dessuten vært en 
kostnadskrevende parallell drift i gammel dyrestall i en lengre periode. Regnskapsmessig 
underskudd for avdelingen i 2013 er totalt på kr 4,5 mill, mot budsjetterte 3 mill. 
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Ved årets slutt vil IMB ha forpliktelser på vel 21 mill, bundet opp til bl.a. utstyr (7,6 mill), 
restmidler nybygg (7 mill), satsinger (4,3 mill) og startpakker (2,4 mill). Med et positivt 
regnskapsresultat på kun 4,3 mill kr per 31.12.2013 foreligger således et reelt underskudd på 16,7 
mill, som er vesentlig dårligere enn forventet etter 2. tertial, hvor reelt resultat var anslått til 10 
mill kr. I forhold til rapporteringen etter 2. tertial har bl.a. følgende faktorer påvirket reelt 
resultatet i negativ retning: lavere inntjening på dyrestallen (1,5 mill), lavere offentlige refusjoner 
(1,2 mill), lavere inntekter fra eksterne prosjekter (2 mill) og mer bruk av midler til drift og 
fellestiltak (0,5 mill).  

Faktorene nevnt over er i det vesentlige tatt hensyn til i vårt langtidsbudsjett. For overordnete 
kommentarer på forutsetninger og økonomisk risiko for enhetenes 5-årige prognose henviser vi til 
våre tidligere innleverte kommentarer til budsjett 2014-2018 Institutt for medisinske basalfag med 
saksnummer 2013/268-18. Imidlertid var øremerkede midler til nybygg Domus Medica inkludert i 
inntektsgrunnlaget, men skulle vært identifisert som bundne midler. Kommentar vedrørende 
resultat 2013 (s. 2 i notatet) ga derfor inntrykk av bedre økonomiske forutsetninger enn det reelt 
er rom for.  

Instituttet vurderer tiltak for å avdekke slike effekter på et tidligere tidspunkt og vil straks 
iverksette tiltak for å få til en trinnvis forbedring av resultatet i langtidsperioden, med innsparinger 
i drifts- og lønnsbudsjett.  

Startpakker 

IMB har i rekrutteringsprosesser erfart at det i enkelte tilfeller er nødvendig til å tilby betydelige 
oppstartmidler for å være konkurransedyktig.  Instituttet fikk bevilget 2 x 1,5 mill fra fakultetet til 
to startpakker i 2009. Tildelingene gjorde instituttet i stand til å rekruttere faglig sterke og 
internasjonalt renommerte forskere til professoratene innen fysiologi og biokjemi, begge med 
tiltredelse i 2011. Midlene benyttes til rekrutteringsstillinger tilknyttet professorene, som i tillegg 
mottok relativt store drifts- og utstyrsmidler i forbindelse med oppstart.  

Enkelte andre nytilsatte professorer ved IMB har også fått til dels betydelige midler i oppstartfasen 
til oppgradering av laboratorier og kontorlokaler, kjøp av vitenskapelig utstyr, samt driftsmidler og 
rekrutteringsstillinger. For 2013 og 2014 har IMB mottatt startpakkemidler som vil bli benyttet til 
en rekrutteringsstilling tilknyttet førsteamanuensis i fysiologi. Bruk av startpakkertildelinger fra 
fakultetet og tilhørende egenandeler fra IMB føres i regnskapet på tiltak 15010x. Et typisk forløp er 
at midlene benyttes over flere år, i lang tid etter tildelingen.  

Eksternt finansiert virksomhet 

IMB gikk inn i 2013 med en uvanlig stor beholdning av eksterne midler (63 mill). I løpet av 2013 er 
det regnskapsmessige overskuddet redusert med 18 mill, noe mindre enn antatt. Instituttets 
eksternt finansierte portefølje viser per 31.12.2013 et regnskapsmessig overskudd på kr 45 mill. 
Resultatet er 11,8 mill høyere enn budsjettert, pga. høyere inntekter, herav også mer egenandel 
fra instituttet, samt lavere lønnskostnader enn budsjett.  

Generelt løper de eksternt finansierte prosjektene omlag som budsjettert, med noen forsinkelser 
som ofte er personalrelaterte, knyttet til permisjoner og lange rekrutteringsprosesser. Avvikene i 
forhold til budsjett er i hovedsak forårsaket av at tilfanget av nye prosjekter ikke har vært som 
forventet.  
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Per 31.12.2013 har IMB 202 prosjekter med en totalramme på 603 mill kroner, herav er 430 mill 
(71 %) eksternt finansiert, mens 173 mill (28 %) er instituttets egenandel i den samlede 
prosjektporteføljen. NFR har gitt det største eksterne bidraget (56 %) til de eksisterende 
prosjektene, gaver og bidrag fra ulike private aktører, bla. a. Throne Holst Fond og Den norske 
kreftforeningen utgjør 27 %. Bidrag fra EU, andre utenlandske givere og andre statlige enheter 
utgjør hhv. 7 %, 2 % og 7 %. 

I løpet av 2013 har UiO gått over til ny regnskapsføring av eksternt finansierte prosjekter. Det er 
utviklet nye prosjektrapporter og lagt opp til forbedret bruk av administrative verktøy for å 
oppdatere prognoser og se hvert prosjekt i levetidsperspektiv. IMB har deltatt som pilotenhet i 
dette arbeidet, og fortsetter arbeidet med å forbedre interne prosesser og rutiner i 2014.   

Status for tilsetting av utdanningsleder 

IMB utlyste verv for utdanningsleder i 2013. Utvelgelse av kandidat til vervet er fullført i samarbeid 
med studiedekan og det legges opp til oppstart i 2. tertial 2014. 

Oppbygging av miljø for biostatistikk 

Avtale med OUS er ferdigstilt. Kandidat til senterlederstilling er valgt etter ekstern 
søknadsevaluering etterfulgt av intervjuer. Tilsetting av senterleder forventes implementert i 1. 
tertial. En av stillingene som inngår (prof II med hovedstilling FHI) er besatt. Øvrige stillinger som 
er tildelt satsingen er utlyst. 

 
 
c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
 

Drifting av tilbygg til Domus Medica:  

Instituttet har i 1 år - siden ferdigstillelse av tilbygget - etterspurt en fullstendig driftsplan for 
tilbygget fra Eiendomsavdelingen. En slik plan foreligger slik vi oppfatter det, fremdeles ikke. I 
løpet av 3. tertial 2013 og januar 2014 har IMB opparbeidet seg erfaringer som bekrefter at 
driftssituasjonen ikke er forsvarlig. I tillegg til at generell driftsplan mangler, mangler også tilbygget 
opplegg for alarmering og sikkerhetsberedskap.  Videre er vesentlige avvik og oppfølgingspunkter 
ved ny dyreavdeling er fremdeles ikke fulgt opp. Vi viser for øvrig til IMBs notat (2014/1489) 
til fakultetsledelsen som beskriver instituttets oppfatning av situasjonen. 
 

Inntil det eksisterer et tilfredsstillende driftsopplegg i både tilbygget og de eldre byggetrinnene av 
Domus Medica, løper IMB en betydelig risiko for å miste uerstattelig forskningsmateriale og få 
kostbart utstyr ødelagt, i tillegg til å løpe risiko for merkostnader knyttet til å opprette 
reserveløsninger, for reduserte inntekter, samt for erstatningskrav.  
 

Ekstern finansiering:  

Det hersker usikkerhet knyttet til instituttets mulighet til å nå målsettingen for inntekter fra den 
eksterne prosjektporteføljen. Instituttet må i løpet av 1. tertial 2014 identifisere konkrete 
handlingstiltak for å realisere målsettingene, og vi vil være avhengige av bidrag fra fakultetsnivået 
og sentralt nivå i en slik handlingsplan.  
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Organisasjonsutvikling og lederstruktur: 

IMBs evne til nå sine forskningsstrategiske mål avhenger av at instituttet lykkes i å tilpasse 
organisasjonen til endrede forutsetninger i sine eksterne omgivelser. Videre må instituttet 
implementere en struktur som frigjør kapasitet til løpende strategisk arbeid, og som gir en mer 
effektiv håndtering av operative og driftsmessige forhold. Omfattende endringsprosjekter er 
krevende i den forstand at det legger beslag på ressurser og kapasitet, i tillegg til å kunne skape 
uro i organisasjonen i både beslutnings- og implementeringsperioden. Omstrukturering av 
virksomheten er derfor befattet med en viss risiko for at andre prioriterte prosjekter i 
virksomheten får mindre oppmerksomhet eller må utsettes.   
 
 
 
Dato: 27.01.14. 
 
 

 

Jan G. Bjålie 
Instituttleder       Eva Helene Mjelde 

        Administrasjonssjef  







Universitetet i Oslo  
 
 

 

 

Rapporterende enhet: Klinmed Rapportert av: Hans Mossin Dato: 27.1.2014 

Institutt for klinisk medisin 

Virksomhetsrapport - 3. tertial 2013 
 

Innledning - generelt 

Vi viser til notat fra Det medisinske Fakultet av 18.12.2013, bestilling av virksomhetsrapportering for  

3. tertial 2013. (Sak 2013/15461) 

Vi har som anmodet søkt å rapportere vesentlige forhold for instituttet, med fokus på status og utvikling i 

et langtidsperspektiv, samt vesentlige usikkerhetsfaktorer knyttet til gjennomføringen av langtidsplanene. 

For Klinmeds vedkommende er langtidsplanene langtidsbudsjettet til og med 2013, mens vi fra 2014 har 

etablert årsplan for perioden 2014 - 2016. 

 

Vurdering av status 

Studiekvalitet 

Fakultetet ber om kommentarer til potensiell studiekapasitetsøkning på kort sikt (høsten 2014). Vi regner 

med at det ut fra den økte opptaksrammen som allerede er vedtatt på profesjonsstudiet ikke er aktuelt 

med ytterligere vurderinger her. Vi påpeker likevel at det ligger klare begrensninger for økt kapasitet i 

profesjonsstudiet både i tilgangen til praksisplasser og i grunnlaget for klinisk undervisning (pasienttilgang 

og areal, primært knyttet til OUS).  

 

Samarbeidet med OUS og Ahus 

Samarbeidet med OUS/ Ahus fungerer på en god måte basert på tillit og åpenhet. Grensesnittet er 

omfattende og bredt, og involverer en betydelig andel av instituttledelsens kapasitet. 

Det er særlig tre ulike arenaer hvor mye av kontakten med sykehusene pleies. 

 

Forskningslederforum (FLF) er velfungerende og bidrar til å løse utfordringer, skape forståelse og informere 

i forkant – mellom to ulike virksomheter. FLF avholdes en gang pr måned med et forutgående arbeidsmøte. 

 

Klinikkledermøtene som avholdes to ganger årlig er en annen vellykket arena for informasjonsutveksling og 

diskusjon. Fra klinikk møter klinikkleder, forskningsleder og administrativ koordinator, og fra institutt møter 

instituttleder og administrasjonssjef. 

 

I tillegg har vi månedlige møter mellom den administrative ledelsen ved instituttet og alle de administrative 

koordinatorene ved klinikkene, som har vært benyttet til informasjonsutveksling, samordning og 

lederutvikling. 

 

Pilotprosjekt OUS/ UiO, samarbeid om ansettelser i kombinerte stillinger 

Sammen med Klinikk for kvinner og barn (KvB) i OUS har Klinmed tatt et initiativ til å forbedre  
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gjennomføringen av prosedyrene rundt tilsettinger i kombinerte stillinger. 

Utgangspunktet er en felles forventning om at prosjektet er viktig for institusjonenes omdømme, at vi vil 

unngå å miste gode kandidater pga uforholdsmessig tidsbruk og at vi kan unngå uhensiktsmessig 

ressursbruk. 

Vi har omtalt prosjektet en rekke ganger tidligere. Prosjektet er i ferd med å bli avsluttet og går deretter 
over i en testfase, også dette i regi av KvB. Planen for utrulling er foreløpig ikke lagt, men så langt ser vi 
for oss et nytt prosjekt i tett samarbeide med OUS/ Ahus. 
 
 

Avtale om kombinerte stillinger mellom OUS og UiO, samordning av driftsmidler 

Det ble høsten 2012 besluttet, forankret og informert om hvordan instituttet skal leve opp til føringene i 

avtalen som er inngått mellom UiO og OUS, om at alle vitenskapelige toppstillinger skal få kroner 100.000 i 

driftsmidler senest innen 2017. 

Finansieringen (av ca 20 mill i 2017) vil skje ved hjelp av intern omdisponering av midler og uten kutt i 

vitenskapelige stillinger.  

 

Innføringen skal skje gradvis, med kr 50.000 med virkning fra og med 2014. Ordningen har blitt forberedt i 

løpet av høsten 2013 og oppleves som krevende både økonomisk og i forhold til bruk av ressurser. 

 

I tillegg opplever vi en viss bekymring knyttet til at enkeltpersoners bruk av driftsmidler ikke alltid synes å 

være rasjonell og følge intensjoner og regelverk. Det vil være nødvendig med en viss oppfølging og kontroll 

av dette fremover.  

 

Den inngåtte avtalen regulerer i punkt 6 den arbeidstid som skal avsettes til forskning og undervisning. Gitt 

dagens normering og sammensetning av undervisningsformer, vil avtalen medføre endringer i arbeidsplikt 

som medfører en vesentlig reduksjon i Klinmeds tilgang til undervisningsressurser. Dette oppleves som 

bekymringsfullt og vi anmoder fakultetet om at det etableres en dialog om hvordan dette kan håndteres. 

 

 

Samarbeide OUS – UiO (Medfak, Klinmed) om organisering og tilrettelegging for å unngå negativ 

konkurranse om eksternfinansierte midler. 

OUS og UiO har nedsatt en felles styringsgruppe og tre undergrupper for å gjennomføre en utredning med 

sikte på et forpliktende samarbeide om eksternfinansierte midler. Arbeidet skal omfatte organiseringen av 

samarbeidet, økonomien og regulering av regelverket og skal pågå i hele 2014. 

Klinmed vil være representert i både styringsgruppen og i undergruppe. 

 

 

Utstyrsinvesteringer på AHUS  

Klinmed har blitt innvilget 22,5 mill til utstyr på AHUS. Av dette er det ved utgangen av 2013 anskaffet 

utstyr for 14,8 mill. Instituttet forskutterer løpende investeringene, og får i ettertid refundert tilsvarende 

beløp fra UiO sentralt. Ordningen fungerer, men krever ressursbruk fra instituttledelsen og i instituttets 

administrasjon.  
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Innføring av leiestedsmodellen på UiO  

Vi opplever at leiestedsmodellen er uklar og ulikt forstått og kommunisert i ulike deler av universitetet. 

Hvorvidt ordningen skal innføres eller ikke har vi forstått skal drøftes på styremøte i februar. 

Utlysning av UiO interne midler til forskningsinfrastruktur 2014 forutsetter til en viss grad at ordningen er 

forstått og etablert – dette synes vel optimistisk. 

I tillegg har Klinmed ytterligere en utfordring ved at OUS og UiO ikke har samordnet initiativet. Vi opplever 

det vanskelig for Klinmed å etablere en praksis på dette området, og har behov for støtte fra både fakultet 

og universitet. 

 

PhD - finansieringen 

Det er avlagt 152 doktorgrader ved Klinmed i 2013. Dette er vesentlig høyere enn det instituttet har fått 

tildelt midler for. Forventningene fremover er basert på en utflating på tilsvarende nivå som i 2010 og 

2011, se tabell nedenfor. Instituttet får tildelt midler basert på et gjennomsnitt i avlagte PhD i løpet av de 3 

siste årene, og i 2013 fikk vi tildelt midler tilsvarende 128 doktorgrader. Instituttet har således 

forskuddsbetalt for 24 doktorgrader i 2013, og denne forskuddsbetalingen utgjorde ytterligere 3,2 mill. For 

et institutt med lite økonomisk handlingsrom er dette et betydelig utlegg. Samlet akkumulert utlegg utgjør 

dermed per 31.12.2013 kr 21,9 mill. 

 

Å tilstrebe sammenstilling i tid av kostnader og inntekter ble høsten 2012 spilt inn til fakultetet i brevs form, 

som en mer adekvat måte å sette instituttet i stand til å styre og prioritere tildelte oppgaver på. Vi opplever 

ikke å ha fått endelig svar på denne henvendelsen. 
 

 
 

Doktorgradsproduksjon ÅR Grunnlag tildeling PhD (antall) Produserte PhD (antall) Avvik Sats Ikke dekket kostnad 

 
2007 

 
80 

   

 
2008 

 
96 

   

 
2009 

 
118 

   
Forskuddsbetalte doktorgrader 2010 84,7 133 48,3 135 6 521 

 
2011 98,0 135 37 135 4 995 

 
2012 115,0 168 53 135 7 155 

 
2013 128,0 152 24 135 3 240 

Akkumulert for årene 2010-2013 
(Tall i hele tusen)           

21 911 
 

 

 

Andre saker i Klinmeds portefølje 

Økonomiseksjonen har ansatt to nye controllere i løpet av 2013 til erstatning for to som har sluttet. 

Klinmed har konvertert alle ekstern finansierte prosjekter, utenom EU prosjekter, til ny sentral UiO-rutine. 

Dette har påvirket prosjektenes bidrag til basisøkonomien.  

Personalseksjonen har i 2013 øket den faste bemanningen med 1,5 årsverk, fra 6 til 7,5 årsverk. Det er 

ansatt to nye rådgivere med bred kompetanse innen HR-fagområdet, og ny seksjonsleder i fast stilling er på 

plass fra mai 2013. 
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Dette gir trygghet og stabilitet i forhold til fremtidig ajouritet og til å opprettholde ønsket servicenivå 

overfor våre fagmiljøer.  

Instituttets størrelse, kompleksitet og høye aktivitetsnivå medfører en betydelig saksmengde for 

personalseksjonen. I løpet av 2013 saksbehandlet seksjonens medarbeidere totalt 300 saker for vedtak i 

TU, ITU og TR, herav totalt 27 tilsettingsprosesser av professor II/førsteamanuensis i kombinerte stillinger. 

Gjennomsnittlig gjennomføringstid på de sistnevnte rekrutteringsprosessene, regnet fra stillingsvedtak til 

utsendt tilbud, var 13 måneder. Dette er en betydelig nedgang fra i gjennomsnitt 20 måneder i 2012, og det 

forventes i tillegg at samarbeidsprosjektet mellom Klinmed og OUS om effektivisering av disse prosessene 

vil gi en gevinst i form av ytterligere redusert saksbehandlingstid, i 2014 og senere. 

Andel av midlertidig ansatte ved Klinmed er redusert med 33 % i løpet av 2013. Størstedelen av 

reduksjonen skyldes omgjøring til fast stilling for 110 professor II og førsteamanuenser i kombinerte 

bistillinger, men vi ser også en nedgang i midlertidighet innen tekniske og administrative stillinger med 4 

stillinger i løpet av året. 

IT seksjonen har i løpet av 2013 samordnet aktivitetene for AV og Foto- og video til seksjon for systemdrift. 
Samarbeidet med sykehuspartner (OUS) er bedret, men vi er fortsatt et stykke unna vår ambisjon.  

Seksjonen har brukt kapasitet i forhold til omlegging av antivirusprogram og nytt system som ivaretar 
systemvedlikehold av PC-maskinparken. I 2014 går UiO over til ett nytt epost- og kalendersystem og 
forberedelser til dette har preget siste kvartalet av 2013. 

I 2013 har også undervisningsenheten blitt preget av endringer i bemanningen. Seksjonen har gjennomført 

opplæring og planlegging av ny arbeidsdeling mellom semesterkoordinatorene, et arbeid som vil fortsette  

også utover i 2014. Våren 2014 vil videre bli preget av arbeidet med Oslo 2014 og videreutvikling av 

samarbeidet med studieseksjonen på fakultetet. 

 

Det ble med virkning fra 1.1.2014 valgt nytt instituttråd ved Klinmed, og arbeidet med forberedelser til 

gjennomføring av ARK våren 2014 har pågått i siste del av 2013. 

 

Sykefravær i administrasjonen 

Klinmed har i 2013 hatt et sykefravær på 5,56 %, ned fra 7,75 % i 2012. Tallene kan ha i seg ulike 

variasjoner, men vi er godt fornøyd med tendensen. 

 

Status utdanningsleder 

Stillingen som utdanningsleder er utlyst i januar 2014 og det planlegges for å få besatt stillingen før 

sommeren. 

 

 

Status for den økonomiske situasjonen 

 

Basisøkonomien 

Klinmeds samlede resultat per 31.12.2013 for basisvirksomheten utgjorde et positivt resultat på 

10 mill. Dette er 1,7 mill. dårligere enn resultatet antatt i prognosen fra 2.tertial og 3,7 mill.  
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dårligere enn resultatet i budsjett for 2013. Instituttet har i tillegg forpliktelser (mottatte inntekter, 

med forpliktelse til å gjennomføre aktivitet) på 15,2 mill. Resultatet justert for instituttets 

forpliktelser er negativt med 5,2 mill. 

Hovedårsaken til avviket mellom prognosen fra 2. tertial og faktisk oppnådd resultat (1,7 mill.), 

skyldes to store investeringer i vitenskapelig utstyr klasse I på til sammen 3 mill. 

Disse midlene ble rapportert som bundne midler i 2. tertial og ga derfor ikke utslag i det 

prognostiserte resultatet. I tillegg har Klinmeds basisøkonomi blitt tilgodesett med totalt 1,2 mill. 

som en følge av prosjektavslutninger i løpet av året. Dette er midler som enten skal returneres til 

finansiør eller gå inn i nye prosjekter. 

 

 

 

83,8 % av Klinmeds inntekter er knyttet til lønn- og personalkostnader. Personalkostnadene var i 

2013 1,5 % høyere enn budsjett, og skyldes i hovedsak en professor I stilling som ikke var 

budsjettert, og at vi hadde et høyere antall stipendiater tilsatt enn det som var lagt til grunn i 

budsjettet. 

BASIS 2011 2012 2013 

Personalkostnader i % av totale inntekter 88,50 % 84,00 % 83,80 % 

Antall årsverk BASIS 300 297 309 

Antall årsverk EFV 126 133 146 

(Tall tatt ut per 01.10.2011/01.10.2012/01.12.2013) 
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Klinmed fikk i 2013 bevilgninger på 238,1 mill. mot 214,5 mill. i budsjettet for 2013. De største 

ekstrabevilgningene som ikke var kjente på budsjetteringstidspunktet, og som samlet utgjør 

avviket, var ekstratildeling pga overskudd på fakultetet, vitenskapelig utstyrsmidler, 

forskerlinjemidler, ekstratildeling til K.G. Jebsen sentre og MLS tildelinger. 

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter utgjorde 23,6 mill. i 2013. Dette representerer 

instituttets kostnadsdekning for å huse Klinmeds eksternt finansierte prosjekter, og består av 

elementene overhead, egenandel og frikjøp. Overheadinntektene i 2013 utgjorde 22,9 mill., mot 

25,3 mill. i budsjettet. Egenandelen utgjorde 7,9 mill., mot 8 mill. I budsjettet. Frikjøpet utgjorde 

8,5 mill., mot 5,1 mill. i budsjettet. Totalt ga dette 23,6 mill. i nettobidrag til instituttet, mot 22,4  

mill. i budsjettet. 

 

Nettobidrag fra EFV 2011 2012 2013 

Overhead -19 342 -20 879 -22 944 

Egenandel 6 336 6 377 7 911 

Frikjøp -3 180 -3 802 -8 541 

Sum 
(Tall i hele tusen) 

-16 186 
 

-18 304 
 

-23 574 
 

 

Det arbeides kontinuerlig med å optimalisere og øke bidraget/kostnadsdekningen fra EFV 

prosjekter. Vi antar at det er rom for forbedringer, og i tillegg arbeides det aktivt med å øke 

antallet nye prosjekter. 

En ekstra utfordring som oppleves som krevende er konkurransesituasjonen vis a vis OUS/AHUS. 

UiO har ingen naturlige fortrinn i denne konkurransen, men vi søker å konkurrere på kompetent, 

rask og god service i alle deler av et prosjekt, fra søknadsfasen til avslutning og oppgjør. Det er 

igangsatt et samarbeid mellom OUS og Medfak/ Klinmed med tanke på å styrke eksternt finansiert 

virksomhet i begge institusjoner, jmf omtalen ovenfor. 

Instituttet har forpliktelser på 15,2 mill. som ikke er gjennomført. Dette er øremerkede bundne 

midler, som innebærer at midlene er tildelt/inntektsført, men uten at tilhørende aktivitet er 

gjennomført. Midlene kan ikke omdisponeres til andre formål.  

Nedenfor vises en tabell over Klinmeds bundne midler overført til 2014. Midlene er organisert slik 

at de kan spores tilbake til tildeling og kan spesifiseres per klinikk. 
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Bundne midler Totalt 

Forskerlinje -2 177 

Startpakke -2 782 

Forskuddsbetalt startpakke -800 

Nesten SFF -86 

SFF -370 

K.G. Jebsen -1 500 

Tematisk område -384 

Driftsmidler - vedr ERC -1 705 

Vitenskapelig utstyr kl I -1 855 

Vitenskapelig utstyr kl II -3 043 

E-læring -457 

Ferdighetssenteret -2 

PBL-pris -9 

Sum 
(Tall i hele tusen) 

-15 170 
 

 

 

Klinmed leverte 01.12.2013 langtidsbudsjett for perioden 2014-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årene 2014-2018 er budsjettert mest mulig realistisk i forhold til hva vi var kjent med på 

budsjetteringstidspunktet. Samtidig har vi tatt høyde for en svak nedbygging av våre bundne midler, slik at 

de vil stabiliseres på ca kr 13 mill. 

 

 

 

 

 

 

LTB BASIS (negativt fortegn er overskudd) Regnskap 2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 

Inntekter -285 481 -259 359 -259 621 -263 018 -265 752 -266 604 

Lønn- og personalkostnader 213 652 230 650 228 835 229 718 227 732 227 445 

Andre driftskostnader 31 734 22 620 25 977 28 200 32 576 34 095 

Investeringer 30 051 6 500 5 000 5 000 5 000 5 000 

Årets resultat -10 044 411 191 -100 -444 -64 

Inngående balanse 
 

-10 044 -9 633 -9 442 -9 542 -9 986 

Årets resultat 
 

411 191 -100 -444 -64 

UB -10 044 -9 633 -9 442 -9 542 -9 986 -10 050 

Forpliktelser 15 170 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 
Resultat korrigert for forpliktelser 
(Tall i hele tusen) 

5 126 
 

5 367 
 

5 058 
 

4 458 
 

3 514 
 

2 950 
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Som tabellen og grafen viser vil det akkumulerte underskuddet hensyntatt forpliktelsene som 

ligger i prognosen for bundne midler, ligge i området 5,5 mill. til rett under 3 mill. for 

langtidsbudsjettperioden frem mot 2018. Sett i lys av de forskutteringer instituttet har gjort på 

området for produksjon av PhD (akkumulert 21,9 mill.) synes økonomien tilfredsstillende under 

kontroll. 

 

En fremtidig risiko er mangelen på handlingsrom til å møte uforutsette hendelser. Lønns- og 

personalkostnadene i langtidsbudsjettperioden utgjør i området 85 % til 89 % av samlede 

inntekter. I tillegg kommer avtalen om driftsmidler som skal innfases i 2014 og øke i perioden 

2014-2017. I 2017 antar vi at oppfyllelse av denne avtalen medfører 7,5 % av de totale 

kostnadene. All annen drift skal dekkes av de resterende inntektene, men det er et faktum at 

mange eksisterende kostnadselementer allerede er bundet opp i løpende avtaler, så det reelle 

spillerommet er marginalt. 

Oppsummert opplever vi å ha økonomisk kontroll, men også å være sårbare i forhold til 

endringer/uforutsette hendelser med et marginalt handlingsrom. 

 

 

Eksternt finansiert virksomhet (EFV) 

Klinmeds resultat per 31.12.2013 på den eksternt finansierte virksomheten var 134,9 mill. Dette 

tallet inkluderer inngående balanser fra 2012 som var på 143,2 mill. Resultatet er 30,6 mill. bedre  
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enn resultatet i budsjett for 2013. Avviket skyldes i det vesentlige forskjøvet aktivitet på  

prosjektene, der vi har mottatt finansiering fra finansiører men ikke utført aktivitet enda. I tillegg 

har vi i løpet av året har fått inn en del større prosjekter (NORMENT, 3 K.G. Jebsen sentre og 

forskerskolen) som ikke var budsjettert. 

 

 

 

Inntektene innenfor den eksternt finansierte portefølje, utgjør 43,3 % av Klinmeds samlede 

inntekter.  

EFV 2010 2011 2012 2013 

EFV inntekter i % av totalen 43,6 % 56,0 % 38,0 % 43,3 % 

Antall prosjekter 271 259 251 255 

 

Klinmed hadde ved årsavslutningen 2013 255 eksternt finansierte prosjekter. Løpende prosjekter 

følges meget nøye med månedlige kontroll av ansvarlig controller. Det er i øyeblikket ingen av de 

løpende prosjektene som vurderes som økonomiske risikoprosjekter som vil kunne medføre tap 

for instituttet. 

 

 

Instituttspesifikk rapportering 

Instituttet har omdisponert midler til en startpakke til farmakologi, opprinnelig gitt til Institutt for 

eksperimentell kirurgisk forskning (2007 til 2009). Det er videre gitt en ny startpakke til en ny  
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stilling på farmakologi. 

 

Startpakker   31.12.2012 31.12.2013 

Startpakke 1 - Lars Nilsson Overført fra i fjor 
 

-174 

 
Inntekt fra bevilgninger -800 -800 

 
Investeringer i anleggsmidler 241 28 

 
Driftskostnader 385 397 

 
Sum -174 -548 

Startpakke 2 - Hege Thoresen Overført fra i fjor 
 

-800 

 
Inntekt fra bevilgninger -800 

 

 
Driftskostnader 

 
166 

 
Sum -800 -634 

Startpakke 3 - HLK Inntekt fra bevilgninger 
 

-800 

 
Sum   -800 

Startpakke 4 - KIL Inntekt fra bevilgninger 
 

-800 

 
Sum   -800 

Gjenstående midler (Tall i hele tusen - negativt fortegn er overskudd) -974 -2 783 
 

 

Universitetsklinikktilskuddet 

Universitetsklinikktilskuddet var planlagt, i henhold til «Disposisjonsskriv 2013 – Institutt for klinisk 

medisin», brukt til aktivitet tilpasset samhandlingen med OUS/AHUS. Midlene er i stor utstrekning 

disponert til stillinger lagt på tvers av klinikkstrukturen, noe som gjør det vanskelig og lite hensiktsmessig og 

registre disse midlene i egen stedkodestruktur. Vi har ikke brukt ressurser på å utvikle separat særskilt 

struktur for transaksjonshåndtering og eksakt måling av disse kostnadene. Derimot har vi fulgt hovedlinjene 

i de beslutninger som er tatt knyttet til bruken av midlene, og kan til enhver tid rapportere forbruk og 

utvikling av bruken av midlene på et overordnet nivå. 

Nedenfor følger en oppstilling av hvordan Klinmed i 2013 har brukt universitets-klinikktilskuddet på 15,491 

mill. I det alt vesentlige har tilskuddet blitt brukt til å dekke lønns- og personalkostnader til nye stillinger  

etter at Instituttet ble opprettet. Disse stillingene er i all hovedsak plassert på klinikknivå og omfatter 

klinikkledere, forskningsledere og administrative koordinatorer. Disse stillingene fungerer i  

skjæringspunktet mellom UiO og OUS/AHUS og utgjør samlet 17,5 årsverk. Merkostnaden utover 13,706 

mill, jmf. tabellen nedenfor, er basert på PEDAT modellens beregning av infrastrukturkostnader for å huse 

ansatte.  
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  Klinikkene Sekretariatet Instituttledelse Sum 

Klinikkleder 174 
  

174 

Forskningsleder 2 053 
  

2 053 

Administrativ koordinator 5 851 
  

5 851 

Seksjonsledere/rådgiver 
 

3 931 
 

3 931 

AHUS* 
  

1 202 1 202 

OUS 
  

495 495 
Sum 
(Tall i hele tusen) 

8 078 
 

3 931 
 

1 697 
 

13 706 
 

* AHUS – midlene dekker kostnader som er en del av instituttets klinikkstruktur. Å dekke kostander knyttet til aktivitet på AHUS omfattes antagelig 

ikke av tilskuddet, men er tatt med for å vise helheten. 

 

 

Vurderinger av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Vi vurderer at instituttets hovedrisiki innebærer: 

1. at vi har et meget begrenset handlingsrom til å håndtere fremtidige uforutsette hendelser  

2. at vi forskutterer vesentlige beløp knyttet til PhD kostnader (akkumulert til 21,9 mill pr. 31.12.2013)  

3. at vi er pålagt å innfase og finansiere driftsmidler for tilsammen kr. 20 mill. i 2017 

4. innfasingen betyr at langt flere ansatte mottar driftsmidler. Den enkeltes holdningen til korrekt og 

ønsket bruk av driftsmidlene varierer en del. 

5. at reduksjon i arbeidsplikt for ansatte i kombinerte stillinger som følge av avtale med OUS av 

30.3.2012, ikke er løst 

6. at vi finner gode løsninger i samarbeidsprosjektet med OUS om et nytt fellesskap knyttet til søknad 

og administrasjon av eksterne midler 

7. at Klinmed ytes støtte i forbindelse med innføring av leiestedsmodellen ved UiO 

 

Nedenstående punkter er omtalt i tidligere rapporter og gjentas ikke i denne rapporten. Som 

bekymringspunkter som ikke er løst er de fortsatt med i risikomatrisen.  

 

8. universitetsarealer i sykehusene er under konstant press 

9. rolle- og organisasjonsforståelsen i samarbeidsflaten mellom sykehus og universitet 

 

(Nummereringen innebære ikke nødvendigvis prioritert rekkefølge, men er et uttrykk for hvor i risikomatrisen 

vi vurderer punktet å befinne seg.) 
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Dersom det er uklarheter eller manglende informasjoner kan Hans Mossin kontaktes. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

Ivar P. Gladhaug       Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef 
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 Saksnr..: 2013/15461 METTEGR 

Tilbakemelding på ledelseskommentar 3.tertial 2013 

Det vises til instituttets ledelseskommentar for 3. tertial 2013. 

Fakultetsledelsen har store forventninger til prosjektet "Ny Lederstruktur", da vi mener det er et 

stort behov for en mer stringent leder- og organisasjonsstruktur med tydelige rapporteringslinjer, 

der leder på alle nivåer får et håndterlig lederspenn (fortrinnsvis mindre enn 10) og at ledere får 

delegert både oppgaver og myndighet innenfor den del av organisasjonen de skal lede. Dette antas 

å bidra til at instituttet vil kunne utvikle seg betydelig, samt øke muligheten for å rekruttere gode 

og motiverte leder til stillingene. 

Instituttet gjør et utmerket arbeid med å prioritere helse-, miljø- og sikkerhet ved virksomheten, 

blant annet ved at Arbeidstilsynet ser positivt på det arbeidet som er satt i gang med kartlegging og 

risikovurdering og at øvrige arbeidsmiljøtiltak virker å ha fungert etter hensikten. 

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil 

innkalle til et eget møte om saken. 

Instituttet kommenterer at det ikke får tilstrekkelig finansiering for infrastruktur og dekking av 

indirekte kostnader ved den eksternt finansierte virksomheten. Fakultetet ber om at instituttet 

benytter TDI-modellen med de satser som finnes der, eller som et minimum benytter 25 % 

dekningsbidrag som er instituttets policy på området hvis den har slik faglig interesse at det tilsier 

delfinansiering. 

Fakultetet ber om å bli holdt orientert om innfasingen av ny dyrestall, og de økonomiske 

konsekvensene av forsinket innfasing. 
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Fakultetet har registrert problemet med manglende driftsplan for tilbygget og den risiko det 

innebærer. Den etablerte dialog med Eiendomsavdelingen vil forhåpentligvis redusere denne 

risikoen. Fakultetet ber om å bli orientert i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal 

dekan 

Bjørn Hol 

fakultetsdirektør 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Mette Groseth Langballe 

+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no 
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Dato: 28.02.2014 

 Saksnr..: 2013/15461 METTEGR 

Tilbakemelding på ledelseskommentar 3.tertial 2013 

Det vises til instituttets ledelseskommentar 3. tertial 2013. 

Fakultetsledelsen ser at det er meget krevende med at svært mange i vitenskapelige toppstillinger 

går av samtidig og at det medfører en risiko for å opprettholde undervisnings- og 

forskningskvalitet, samt innhenting av eksterne midler. Dette åpner imidlertid, som det påpekes, 

for "store muligheter for å bidra til å oppfylle instituttets strategiske plan". I denne sammenheng 

vil fakultetsledelsen påpeke at vi ser med stor tilfredshet på de prosesser Helsam har satt i gang for 

rekruttering med tanke på fornyelse. 

Fakultetet er fornøyd med at instituttet planlegger for endringene i studieplanene(Oslo 2014, 

strukturendringer i masterprogrammene og en eventuell fremtidig MPH), og avsetter midler til 

dette. 

Fakultetet anser den økonomiske situasjonen og økonomistyringen ved instituttet som god. 

 

 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal 

dekan 

Bjørn Hol 

fakultetsdirektør 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

Saksbehandler: 

Mette Groseth Langballe 

+4722845326, m.g.langballe@medisin.uio.no 
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Til: 

MED KLINMED Institutt for klinisk medisin 

 

 

 

Dato: 28.02.2014 

 Saksnr..: 2013/15461 METTEGR 

Tilbakemelding på ledelseskommentar 3. tertial 2013 

Det vises til instituttets ledelseskommentar 3. tertial 2013. Vi vil takke for en grundig rapport, men savner 

nærmere omtale av de temaer som er gitt i bestillingen. 

Fakultetsledelsen er fornøyd med de samarbeidsrelasjoner Klinmed har etablert med OUS. Samtidig ser vi 
at det er behov for å etablere tydelige samarbeidsrelasjoner med Ahus, bygget på avtaler med rettigheter 
og forpliktelser for begge parter. Som et ledd i dette blir det nå utarbeidet en Samarbeidsavtale mellom 
UiO og Ahus med tilhørende underavtaler om HMS, forvaltning av Helseforskningsloven, personalforhold, 
etc. Det er viktig at disse avtalene så langt mulig er likeartede med de avtaler UiO har inngått med OUS, 
men det vil i noen tilfeller være nødvendig med tilpasninger som tar hensyn til Ahus sin 
organisasjonsstruktur.  
 
Det er meget prisverdig at det har blitt tatt initiativ til "å forbedre gjennomføringen av prosedyrene rundt 
tilsetningene i kombinerte stillinger". Dette er veldig viktig for å unngå uforholdsmessig mye bruk av 
ledelses- og administrative ressurser hos både OUS og Klinmed, samtidig som man unngår å miste gode 
kandidater i en altfor lang prosess.  
 
Det er som instituttledelsen påpeker veldig viktig å følge opp at driftsmidlene som tildeles tilsatte i 
vitenskapelige toppstillinger bidrar til å heve kvaliteten av den enkeltes arbeid innenfor forskning og 
utdanning, og at det utvises nøkternhet med hensyn på bruk av midler til IKT-utstyr, etc. Dersom så ikke 
skjer, vil hele avtalen komme i miskreditt og vil kunne avvikles.  
 
Når det gjelder normering av arbeidstid for forskning og undervisning, så arbeider fakultetsledelsen med å 
etablere nye normer for dette. Før dette implementeres vil vi basere det på et approbert timeregnskap 
basert på den nåværende studieplan. Følgelig vil ikke dette fullt ut dekke den nye studieplan, men flere av 
de tiltak som gjennomføres i den nye planen vil medføre redusert bruk av lærerkrefter. Instituttleder vil bli 
holdt informert om innføring av nye normer på møter i Lederforum.  
 
Når det gjelder problemet med "negativ konkurranse" om forskningsmidler, så er det viktig at dette løses 
for at UiO og Medfak i fellesskap innhenter mer midler i stede for å benytte ressurser til å utkonkurrere 
hverandre. Vi er derfor meget glade for at Klinmed helhjertet slutter opp om arbeidet med å få til bedre 
ordninger.  
 
Fakultetet har forståelse for at innføring av leiestedsmodellen innebærer utfordringer. Fakultetet er kjent 
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med at KD og HOD har tatt initiativ til et felles regelverk på området, noe som vil bidra positivt til 
implementering av ordningen.  
 
Som instituttet kjenner til representerer universitetets og fakultetets budsjettfordelingsmodell ingen 
øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og satsinger. Dette 
innebærer at midler tildelt i den resultatbaserte omfordelingsmodellen under doktorgrader, ikke skal 
finansiere kostnadene ved denne aktiviteten. En endring i denne ordningen, slik Klinmed har foreslått, har 
vært tatt opp på Lederforum og under fakultetets budsjettseminar i 2013. En endring ble ikke støttet av de 
andre instituttene og konklusjonen på budsjettseminaret var at det ikke skal gjøres endringer i 
budsjettfordelingsmodellen. Fakultetet anser utfordringene som et forbigående problem som må kunne 
legges inn i en justert prognose langtidsbudsjettet.  
 
Fakultetsledelsen er meget fornøyd med de tiltak instituttledelsen har gjort i personalseksjonen, noe som 
har løst en vanskelige personal- og driftssituasjon. Endringene har medført bedre service for brukerne, 
betydelige kortere behandlingstid for ansettelser og redusert sykefravær.  
 
Fakultetet er fornøyd med økonomiforvaltningen ved instituttet og arbeidet som gjøres for å øke bidraget 
fra eksternt finansiert virksomhet og i forhold til konkurransesituasjonen vis a vis OUS og Ahus.  
 
Vi har merket oss at det er mange vesentlige usikkerhetsfaktorer, noe som ikke er lett å unngå i meget stort 
institutt der mesteparten av aktiviteten er nært knyttet til virksomheten til de to universitetssykehusene. 
Det er viktig at ledelsen ved instituttet varsler fakultetsledelsen straks noen av disse problemene står i fare 
for å bli uhåndterlige. 
 
 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal 

dekan 

Bjørn Hol 

fakultetsdirektør 
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Fakultetetsstyret behandlet Fordeling 2014 i møte og fattet følgende vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som 

fremkommer i møtet. 

2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014. 

3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr og 

eventuelle nye rekrutteringsstilinger. 

4. Styret er prinsipielt imot forhåndsdisponering, men ber fakultetsledelsen komme tilbake i første 

styremøte 2014 med en vurdering av de spesifiserte satsninger med bakgrunn i reelt 

regnskapsmessig overskudd fra 2013. En eventuell ubalanse må korrigeres ved en reduksjon i 

satsninger 

 
Budsjettvedtaket innebar en forhåndsdisponering på ca 10 mill kroner. I styremøtet 5.november 
2014 økte denne forhåndsdisponeringen med ytterligere 0,7 mill kroner. Dette betyr at ca 10,7 mill 
kroner skal dekkes gjennom det regnskapsmessige overskuddet fra 2013 eller reduksjon av 
satsingene. 
 
Regnskapet for fakultetsadministrasjonen viste et regnskapsmessig overskudd på 11,9 mill kroner i 
2013. En stor del av dette kan disponeres for å dekke opp forhåndsdisponeringene. I tillegg mottok 
fakultetet 2,9 mill kroner mer i endelig fordeling fra UiO etter en kvalitetssikring av antall 
studieplasser. 
 
Med følgende regnskapsmessig overskudd og ekstrainntekter dekkes forpliktelser og 
forhåndsdisponeringer: 
 

 
 

Inntekter -11 881 Overskudd 2013

Inntekter -2 858 Økt tildeling 2014 ( Studieplasser)

Forhåndsdisponering 9 980 Budsjett underskudd 2014

Forhåndsdisponering 700 Stilling studieseksjon FS o g digitale eksamener

Forpliktelser 1 649 Midler avsatt til 200 år jubileum

Forpliktelser 1 000 Klinisk ernæring

Forpliktelser 320 Egenandel forskerleder programmet 2012 og 2013

Forpliktelser 200 Likestilling. Media håndteringskurset

Forpliktelser 127 Per Grøttum Personlige driftsmidler

Forpliktelser 100 Frich frikjøp 20 %

Sum -663
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Når forhåndsdisponeringer og forpliktelser er dekket opp gjenstår 663 000 kroner. Dekanen foreslår 
at dette beløpet ikke fordeles instituttene med legges til reserven, blant annet for å støtte opp under 
studieplanrevisjonene som pågår. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd for 2013 
og ekstrainntekt i 2014.  
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Valgene høsten 2014 - Oppnevning av valgstyre 

Det medisinske fakultet skal høsten 2014 gjennomføre valg av dekan og valg av 

medlemmer til fakultetsstyret for perioden 2015-2018.  

 

I forbindelse med valget skal det nedsettes et valgstyre. Valgstyret skal bestå av to 

vitenskapelig tilsatte, en teknisk administrativ tilsatt og en student, og oppnevnes av 

fakultetsstyret.  Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i 

henhold til universitetets valgreglement. 

 

Valgstyret skal i samarbeid med universitetsdirektøren, fastsette og kunngjøre en tidsplan 

for valget.  I denne tidsplanen skal følgende inngå: 

 Den dagen som er utgangspunkt for utarbeidingen av liste over tilsatte med 

stemmerett 

 Når forslag senest må være mottatt av valgkomiteen 

 Valgperiode for elektronisk valg 

 Når og hvordan eventuelle forhåndsstemmer kan avgis 

 Plan for opptelling av stemmene og kunngjøring av resultatet 

 

Dekanus foreslår følgende personer til fakultetets valgstyre for kommende valgperiode: 

 

Professor Per Grøttum 

Professor Marit Veierød 

Student Shamraiz Ahmed Sharif 

Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe 

 

Grøttum, Veierød og Langballe har fungert i foregående valgstyre, har gjort en glimrende 

jobb og har sagt seg ville til å ta en ny periode. Studentrepresentanten er foreslått av 

Medisinsk studentutvalg. 

 

Ved valg av dekan skal det også oppnevnes en valgkomité. Valgkomiteen oppnevnes av 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, etter forslag fra fakultetet. Valgkomiteen skal bestå 
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av en student, en teknisk-administrativ og to vitenskapelige tilsatte. Valgkomiteen har 

som oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt 

grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner. Komiteen kan selv aktivt søke etter 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett.  

 

Fakultetet har bedt rektor om å foreslå følgende til fakultets valgkomité: 

Professor Arnstein Finsets 

Professor Ragnhild Emblem 

Seniorrådgiver Elisabeth Olsen 

Student Nikoline Helmli Gamst 

 

Vedlag følger notat av 11. februar 2014 til rektor til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for kommende valgperiode: 

 

Professor Per Grøttum 

Professor Marit Veierød 

Student Shamraiz Ahmed Sharif 

Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe 
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Valg av dekan ved Det medisinske fakultet høsten 2014 – anmodning om oppnevning av 

valgkomite 

Det medisinske fakultet skal høsten 2014 gjennomføre valg av dekan for perioden 2015-2018.  Det 

skal også velges nytt fakultetsstyre for samme periode. Planlegging av valgene vil begynne med det 

første, og vi ber om å få godkjent valgkomité allerede nå. 

Valgkomité 

I henhold til reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter skal fakultetet 

foreslå overfor universitetsstyrets tilsettingsutvalg en valgkomité bestående av en student, en 

teknisk administrativ og to vitenskapelig tilsatte.  

Følgende representanter foreslås: 

 Professor Arnstein Finset, arnstein.finset@medisin.uio.no  

 Professor Ragnhild Emblem, ragnhild.emblem@medisin.uio.no  

 Seniorrådgiver Elisasbeth Olsen, elisabeth.olsen@medisin.uio.no  

 Student Nikoline Helmli Gamst, n.h.gamst@studmed.uio.no   

 

Fakultetet ber rektor fremme forslaget til valgkomité for tilsettingsutvalget. 

 

Tidsplan for valget 

Valgstyre vil bli oppnevnt i fakultetsstyremøte 4. mars d.å. Når valgstyret er nedsatt vil et forslag til 

tidsplan for valget bli oversendt universitetsdirektøren. 

Valget til fakultetsstyret vil bli gjennomført innen utgangen av november 2010. 

 

Med hilsen 

 

Frode Vartdal      Bjørn Hol 

dekan       fakultetsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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Sum totalt 3 % 2,38 % 2 %

Sum fakadm 4 % 2,86 % 3 %

Sum IMB 3,81 % 3,30 % 2,48 %

Sum Helsam 2,38 % 1,72 % 1,51 %

Sum Klinmed 2,20 % 2,31 % 2 %
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jobb og har sagt seg ville til å ta en ny periode. Studentrepresentanten er foreslått av 
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Ved valg av dekan skal det også oppnevnes en valgkomité. Valgkomiteen oppnevnes av 

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, etter forslag fra fakultetet. Valgkomiteen skal bestå 
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av en student, en teknisk-administrativ og to vitenskapelige tilsatte. Valgkomiteen har 

som oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og 

potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt 

grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner. Komiteen kan selv aktivt søke etter 

kandidater. Komiteens medlemmer har selvstendig forslagsrett.  

 

Fakultetet har bedt rektor om å foreslå følgende til fakultets valgkomité: 

Professor Arnstein Finsets 

Professor Ragnhild Emblem 

Seniorrådgiver Elisabeth Olsen 

Student Nikoline Helmli Gamst 

 

Vedlag følger notat av 11. februar 2014 til rektor til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for kommende valgperiode: 

 

Professor Per Grøttum 

Professor Marit Veierød 

Student Shamraiz Ahmed Sharif 

Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Notat til rektor av 11. februar 201 4 

 


	idf-referat
	regnskap
	Økonomi (Basis) - Velg periode og org.enhet
	5 MED per desember 2013
	Institutt for medisinske basalfag per desember 2013
	Institutt for helse og samfunn per desember 2013
	Institutt for klinisk medisin per desember 2013
	Det medisinske fakultet felles per desember 2013
	Studieprogram MED per desember 2013

	Økonomi (Prosjekt) - Velg periode og org.enhet
	5 MED per desember 2013
	Institutt for medisinske basalfag per desember 2013
	Institutt for helse og samfunn per desember 2013
	Institutt for klinisk medisin per desember 2013
	Det medisinske fakultet felles per desember 2013
	Studieprogram MED per desember 2013


	ledelsesvurdering-3-tertial-2013
	MED - Ledelseskommentar-2
	IMB - 3.tertial 2013
	Helsam - 3.tertial 2013
	Klinmed - 3.tertial 2013-1

	tilbakemelding-ledelseskommentarer
	Tilbakemelding IMB
	Tilbakemelding Helsam
	Tilbakemelding Klinmed

	disponering
	valgstyre
	valgkomite
	sykefravær
	helsam



