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Økonomirapportering
Vurdering av økonomisk situasjon
Totaløkonomi:
MED hadde i 1. tertial 2017 en samlet inntekt på 452 millioner kroner. Dette er 52 millioner høyere enn
budsjettert og 24 millioner høyere enn året før. Den samlede inntekten fordeler seg med 58 % fra
basisvirksomheten og 42 % fra eksternfinansiert virksomhet.

Tabell 1; Totaløkonomien

Basisvirksomhet
Regnskapet for 1. tertial 2017 viser et mindreforbruk på 111 millioner kroner. Dette er en nedgang på 10 millioner
fra 1. januar i år. Regnskapsresultatet for basisvirksomheten ble 15 millioner kroner høyere enn det som ble
forutsatt i de 5-årige prognosene som ble levert 15. desember 2016. Dette vil gi et høyere kostnadsnivå i 2017 –
2019, forventet regnskapsresultat vil også kunne bli høyere disse årene. For de siste årene i 5-årsprognosen ser vi
ingen endringer. Grunnen til det høyere resultatet er bevilgninger i desember 2016 utstyrsmidler og tilskudd til
toppforsk.
Totale inntekter er på 261 millioner kroner. Dette er 6 millioner høyere enn i fjor og 20 millioner høyere enn
budsjettert. Av dette er inntekten fra bevilgninger er 11 millioner kroner høyere enn budsjettert og skyldes feil
periodisering av inntektene ved et institutt. Det er blitt inntektsført en inntekt på 6,3 millioner kroner fra Norges
Forskningsråd på vår basis som tilhører Oslo Universitetssykehus
Totale personalkostnader er på 230 millioner kroner. Dette er 7,6 millioner kroner høyere enn budsjett og utgjør
et avvik på 3 % fra budsjett. Avviket skyldes i hovedsak fastlønn tilhørende eksterne prosjekter ført å basis. Vil bli
rettet opp i løpet av 2. tertial. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 7,4 millioner kroner hittil i år. Dette er
1,6 millioner mer enn budsjettert. Andre driftskostnader og investeringer er på til sammen 71 millioner. Dette er
2 millioner høyere enn budsjettert og henger sammen med økte inntekter til utstyr og øremerket drift.

Tabell 2; basisøkonomien

Fakultetet overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin nøye. Per april 2017 sikter avdelingen mot et
lite merforbruk for 2017. Dette er likevel en bedring i forhold til tidligere estimater, og avdelingen jobber videre
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med å hente inn merforbruket med tanke på balanse. Avdelingen ser en økning i antall bur i drift, og fokus på
økonomieffektivisering i avdelingen har senket driftskostnadene per bur ytterligere.
Fakultetet planlegger å bruke inntil 60 mill til å dekke egenndeler til toppforsk/fellesløftet

Eksternt finansiert virksomhet
Fakultetet har ved periodens slutt 701 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 7 fra årsskiftet.
Det er opprettet 69 nye prosjekter i løpet av 1. tertial. Disse har en samlet totalramme på 282 millioner kroner.
Fakultetet har nå 33 EU-prosjekter og 166 prosjekter finansiert av NFR
Totalt ubrukte midler på prosjektene var 194 millioner kroner. Alt dette er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er
ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.

Tabell 3; eksternt finansiert virksomhet
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