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REGNSKAP pr april 2016 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr april 2016 for fakultetet samlet og for hvert av 
instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi.  
 
MED hadde pr 30. april 2016 en samlet inntekt på 428 millioner kroner. Inntekten fordeler 
seg med 60 % fra basisvirksomheten og med 40 % fra eksternfinansiert virksomhet. 
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
Regnskapet pr april viser et overskudd på 82 millioner kroner. Dette er en nedgang på 11 
millioner kroner i fra årsskiftet. Nedgangen kommer i hovedsak av at fakultetet nå har betalt 
en regning på 12 millioner til OUS som delbetaling for en nasjonal kjernefasilitet ved 
Avdeling for medisinsk etikk, OUS. Disse midlene var budsjettert brukt senere på året.  
 
Siden årsskiftet har vi laget en ny definisjon av bundne midler. Definisjonen går på at 
midlene må være knyttet til et øremerket formål, de skal ikke kunne omdisponeres og de 
skal være overførbare fra et år til neste. Instituttene skal spesifisere alle sine bundne midler, 
men det er kun de som er bundet av enheter utenfor fakultetet vi rapporterer. Dette har 
medført en nedgang i bundne midler til 75 millioner ved utgangen av april.  
 
 

Bundne midler Pr 31.12.15 Pr 30.04.16 Endring 

        

Fakultetsdministrasjonen 19 265 14 703 4 562 

Insitutt for medisinske basalfag 10 165 7 472 2 693 

Insitutt for helse og samfunn 5 136 944 4 192 

Insitutt for klinisk medisin 63 975 38 500 25 475 

Bioteknologisenteret 2 913 811 2 102 

Norsk senter for molkylærmedisin 13 050 12 886 164 

SUM 114 504 75 316 39 188 

 
 
Totale inntekter er på 255 millioner kroner. Dette er 18 millioner høyere enn i fjor, men 24 
millioner lavere enn budsjettert. Avviket fra budsjett skyldes at noen inntekter vil komme 
senere på året enn budsjettert. Prognosen for årets inntekter er nå 16 millioner høyere enn 
årsbudsjettet.  
 
Totale personalkostnader er på 215 millioner kroner. Dette er 2,8 millioner kroner lavere 
enn budsjettert. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 6,4 millioner hittil i 2016. Dette 



fordeler seg med 3,5 millioner i sykepenger og 2,9 millioner i foreldrepenger. Mottatte 
sykepenger utgjør 1,6 % av utbetalt lønn. Andre driftskostnader og investeringer er på 
tilsammen 83 millioner kroner. Dette er 17 millioner høyere enn budsjettert og skyldes i 
hovedsak overføringen av 12 millioner til OUS som kom tidligere enn budsjettert.  
 
Nivået på mindreforbruket er nå det høyeste det noen gang har vært, samtidig er det store summer 

som er bundet opp i forpliktelser. Det er forventet at både mindreforbruket og nivået på bundne 

midler vil bli lavere i langtidsperioden.  

En stor gjennomgang av fakultetets dyreavdeling ble avsluttet som planlagt i mars. Flere tiltak for å 

oppnå høyere produktivitet, mer kostnadseffektivitet og økte inntekter ble utredet, og 

implementeringsfasen har startet. Man har tatt flere grep for å redusere kostnadene, og selv om 

målene for burtall og inntekter ikke er oppnådd i første tertial, er regnskapsmessig balanse i 

innværende år (isolert) realistisk mulig å oppnå. Fakultetsledelsen vil fortsatt ha tett oppfølging av 

tiltakene i dyreavdelingen. 

Fakultetet har nå et stort EU-prosjekt som vil gi RBO inntekter i størrelsesorden 60 millioner kroner 

fram til 2022. Disse midlene er planlagt brukt til å styrke fakultetet i perioden fram til 2019. Om det 

skulle bli endringer i RBO-inntektene vil vi justere våre planer i henhold til inntektene. 

 
  

Det medisinske fakultet 

BASIS pr 31.04.16 
Budsjett hittil 

i år 
Regnskap 
hittil i år 

Avvik hittil i 
år 

        

Sum overført fra i fjor -93 430 -93 430   

Isolert resultat basis       

Resultat før nettobidrag       

Inntekter -279 727 -255 441 24 286 

Investeringer 4 332 25 880 21 548 

Personalkostnader 217 441 214 617 -2 824 

Driftskostnader 61 893 57 318 -4 575 

Sum resultat før nettobidrag 3 938 42 374 38 436 

Nettobidrag fra prosjekter       

Egenandel 21 289 28 476 7 187 

Overhead -36 557 -42 287 -5 730 

Frikjøp -9 372 -15 962 -6 590 

Leiested -143 -655 -513 

Sum nettobidrag fra prosjekter -24 782 -30 428 -5 645 

Prosjektavslutninger       

Avsluttede bidragsprosjekter   -1 033 -1 033 

Avsluttede oppdragsprosjekter   -55 -55 

Sum prosjekteravslutninger   -1 088 -1 088 

Sum isolert resultat -20 844 10 858 31 702 

Akkumulert resultat basis -114 274 -82 572 31 702 

 



 
Eksternt finansiert virksomhet  
Det er ved utgangen av 1. tertial 676 aktive eksternt finansierte prosjekter ved fakultetet. Dette er en 

økning på 36 fra årsskiftet. Disse har en samlet totalramme på 3,5 milliarder kroner. 2,8 milliarder 

kommer fra finansiør. Det er nå 38 EU-prosjekter og 163 NFR-prosjekter ved fakultetet.  

Det er opprettet 64 nye prosjekter hittil i år. Disse har en samlet totalramme på 0,5 milliarder kroner 

og halvparten kommer fra ekstern finansiør.  

Samlet mindreforbruk på prosjektene er 257 millioner kroner. Alt dette er knyttet til 
fremtidig aktivitet. I langtidsperioden er det forventet at de årlige inntekter vil ligge på 
samme nivå som i år. Nivået på ubrukte midler er også forventet å være stabilt i overkant av 
200 millioner kroner. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
 

  

Det medisinske fakultet 

EFV pr 31.04.16 
Budsjett hittil 

i år 
Regnskap 
hittil i år 

Avvik hittil i 
år 

        

Sum overført fra i fjor -242 793 -242 793   

Isolert resultat basis       

Resultat før nettobidrag       

Inntekter -159 945 -172 468 -12 523 

Investeringer 500 3 327 2 827 

Personalkostnader 89 840 90 558 718 

Driftskostnader 41 454 32 496 -8 958 

Sum resultat før nettobidrag -28 151 -46 086 -17 935 

Nettobidrag fra prosjekter       

Egenandel -23 750 -28 476 -4 727 

Overhead 36 539 42 431 5 892 

Frikjøp 9 424 15 765 6 341 

Leiested 500 655 156 

Sum nettobidrag fra prosjekter 22 713 30 375 7 662 

Prosjektavslutninger       

Avsluttede bidragsprosjekter   1 033 1 033 

Avsluttede oppdragsprosjekter   55 55 

Sum prosjekteravslutninger   1 088 1 088 

Sum isolert resultat -5 439 -14 622 -9 184 

Akkumulert resultat basis -248 232 -257 416 -9 184 

 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar regnskapet pr. 30.4.2016 til orientering.  
 


