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UiO og OUS praktiserer ulike rammebetingelser for eksterne prosjekter med hensyn på bruk av
overheadsatser, noe som skaper betydelige problemer for Det medisinske fakultet som nå blir
utkonkurrert av OUS. Flere forskningsgrupper flytter nå sine prosjekter til OUS. Medfak blir imidlertid
sittende igjen med kostnader til infrastruktur, dyrestaller, etc.
OUS og noen av universitetssykehusene som inngikk i OUS, brukte ikke muligheten til å ta overhead
tidligere, for eksempel da de to SFFene, Center for immune regulation (CIR) og Center for cancer
biomedisin (CCB) ble opprettet. Dette førte til at CIR som tok prosjektet sitt gjennom Medfak/UiO
fikk en overheadsats på 14 % for de fem første årene og en overheadsats på 24 % for de siste fem
årene, mens CCB som tok sitt prosjekt gjennom sykehuset fikk ingen. Nå ser det ut som vårt siste SFFsenter som ble opprettet i fjor (NORMENT), vil ta en tredjedel av prosjektet gjennom OUS, en
tredjedel gjennom UiO og en tredjedel gjennom Universitetet i Bergen der et av SFF senterets noder
ligger.
Det at OUS benytter andre og lavere satser enn UiO, er et generelt problem for UiO og et særskilt
problem for SFFer som har valgt å legge prosjektet til Medfak/UiO fordi de får helt andre betingelser
for sin forskning enn de som legger prosjektene til OUS. Medfak kan ikke opprettholde sine bidrag til
infrastruktur og til sin satsing på å få mer eksterne inntekter ved opprettelse av en Enhet for
forskningsfinansiering, når forskningsgrupper bruker våre støtteenheter, men flytter prosjektene til
OUS. UiOs overheadsats på 25 % er ikke urimelig; i Sverige er den for eksempel 40 %. Fakultetet har
gjennom UiOs rektor tatt dette opp i Samarbeidsorganet mellom UiO og OUS, noe som førte til at
OUS innførte en overheadsats på 18 %, men siden dette er bare på lønn og ikke drift, vil den reelle
satsen ligge på ca 14 %, avhengig av hvor stor del av prosjektet som er drift og lønn. Dessuten har de
åpnet for å gi noen forskningsgrupper enda lavere sats, for eksempel NORMENT som nå har
forhandlet seg fram til en overheadsats på 10 % med OUS. Vi vil legge til at vi mener det er rimelig at
OUS får sin rettmessige andel av prosjektene, men at rammebetingelsen må være de samme, slik
som det er ved St. Olav og NTNU, der de to institusjonene arbeider nært sammen om få mest mulig
eksterne prosjekter. Sammen med de andre medisinske fakultetene, som har samme problem med
ulike overheadsatser på universitet og helseforetak (dvs Universitetene i Tromsø og Trondheim), har
vi nylig tatt opp dette problemet med ledelsen i Kunnskapsdepartementet og gått inn for at
departementene i sine tildelingsbrev pålegger universitetene og helseforetakene å benytte enhetlige
satser. Vi har dessuten bedt rektor ved UiO ta dette opp med ledelsen i OUS.
CIR mottar årlig ca. elleve millioner kroner fra Norges Forskningsråd i tillegg til to millioner fra UiO og
én million fra fakultetet. Av de 11 millionene CIR får fra forskningsrådet overføres 1,85 millioner til
samarbeidspartnere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det betales ikke overhead på
interne midler. Etter forlengelsen av senteret i 2012 har CIR hatt en avtale om å betale 24 %
overhead. Dette utgjør litt i underkant av én million kroner i året. Det medisinske fakultet får 8,4 øre

pr krone i såkalte RBO-midler fra Universitetet for midler fra forskningsrådet. CIR gir dermed
fakultetet 773 000 kroner pr år i inntekter.
CIR ønsker nå å flytte til OUS for resten av perioden (2015-2017), fordi de mener det er urimelig at de
skal ha andre rammebetingelser enn for eksempel CCB som ble opprettet samtidig. CIR vil med dette
kunne spare i størrelsesorden 900 000 kroner pr år på å flytte til OUS, hvis de der ikke blir pålagt å
dekke noen overheadkostnader.
Vi foreslår som en løsning at fakultetet kompenserer for ulike rammebetingelser ved at dette SFF får
dekket inn forskjellen i overhead fra og med 2013 og til senteret avsluttes i 2017. Dette vil totalt
utgjøre 4,5 millioner kroner for hele perioden.

Forslag til vedtak:
Center for immunregulation (CIR) gis en årlig kompensasjon for overheadkostnader på kr 0,9 mill i en
5-års periode. Totalt kr 4,5 mill.

