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Virksomhetsrapporten 1.tertal skal ha hovedfokus på utvikling i økonomien og 
resultatindikatorer. I år skal imidlertid analysen av utvikling i resultatindikatorene utarbeides 
sentralt, og vi skal først i 2. tertial kommentere disse. Det skal også rapporteres om status 
for verdensledende miljøer. Virksomhetsrapporten skal inneholde følgende: 
 

 En overordnet ledelsesvurdering 

 Rapport om økonomisk utvikling per 1.tertial 

 Rapport om status for verdensledende miljøer  

 Oppdaterte prognosetall 
 

 

Vedlagt følger fakultetets og instituttenes virksomhetsrapporter for 1.tertial 2017, som 
hadde frist til UiO sentralt 24.mai 2017.  
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Rapporterende enhet: 
Det medisinske fakultet 

   Periode:  
T1 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2017 
 

Det foregår mye positivt på Det medisinske fakultet, både på forskning og utdanning. Det arbeides 
fortsatt intensivt og systematisk med å øke de eksterne inntektene fra Forskningsrådet, EU og andre 
store utlysninger. Både gode støttefunksjoner for bedre og flere søknader fra Enhet for ekstern 
forskningsfinansiering og sterkt ledertrykk på alle nivåer har bidratt til mye større søknadsaktivitet.  
Fakultetsstyret vedtok på møte i mai å forskuttere akkumulert underforbruk for å stille egenandeler i 
forbindelse med innvilgede søknader til fellesløftet FRIPRO Toppforsk for opp til fem prosjekter. 
Fakultetet er også i god rute for innsending av en ny Scientia Fellows søknad høsten 2017.  
Det gjøres også flere grep i utdanningene for å bedre studiepoengproduksjonen ved å iverksette 
tiltak for å få ned frafallet, samt en målrettet overbooking i studieprogrammer der det 
erfaringsmessig er et frafall. Samtidig vurderes mindre ressurskrevende, men minst like gode 
undervisningsformer. Oslo 2014 er snart fullt ut implementert og en større revisjon på 
masterprogrammene er godt i gang. 
 
Den økonomiske situasjonen til Det medisinske fakultet er uendret siden årsskiftet. Regnskapet pr 
30. april viser et mindreforbruk på 111 millioner kroner i basisvirksomheten. Dette er noe høyere 
enn budsjettert. Prognosen for året er likevel omtrent lik som årsbudsjettet. Hele mindreforbruket 
på 111 millioner kroner kan knyttes opp mot fremtidige forpliktelser.  
 
 

 
 
Oslo, 22.mai 2017 
 
 
Frode Vartdal      Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Dekan       Fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
 

Det medisinske 
fakultet 

Rapportert av: 
 

Frode Vartdal og  
Unn-Hilde Grasmo 
Wendler 

Periode:  
T1 – 2017 

 

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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Rapporterende enhet: 
Klinmed 

 Rapportert av: 
Lise Kveberg 

 Periode:  
T1 – 2017 

 

Rapport verdensledende miljøer: Human immunologi 

(Sollid)– 1. tertial 2017 
  

Status rekruttering og utveksling: 

 

Verdensledende miljø for human immunologi har valgt tre strategier for å skape verdensledende 

forskning ved Universitetet i Oslo. Den ene strategien er å rekruttere internasjonalt ledende forskere 

til institusjonen, og den andre er å styrke egen kompetanse ved utveksling av forskere/postdok-

kandidater mellom Universitetet i Oslo og verdensledende internasjonale institusjoner/miljøer. Som 

et tredje tiltak har vi satt av midler til å støtte det største talentet i eget fagmiljø slik at han/hun bedre 

kan kvalifisere seg til en akademisk stilling. 

Rekruttering: 

Fagmiljøet ønsket en styrking av ekspertisen på håndtering av store komplekse datasett med relevans 

til human immunologi. Det ble derfor satt av en større andel i budsjettet til å rekruttere en 

internasjonalt ledende forsker innenfor feltet som vi kaller «Systems Immunology».  Det ble derfor 

utlyst en Professor I/Førsteamanuensis-stilling med søknadsfrist i slutten av 2016. Stillingen er et 

spleiselag med mottatte SERTA-bevilgninger fra fakultetet. «Systems Immunology» er et ungt, men 

sterkt voksende fagfelt, og det er høy konkurranse om å få tak i de beste kandidatene på dette feltet. 

Stillingen er derfor gjort så attraktiv som vi kan ved at den er utlyst med en treårig startpakke, som 

inkluderer 2 postdok-stillinger og 800 000 NOK per år til generell drift. Ansettelsesprosessen er i 

gang. Fagkomiteen har innstilt to av 6 søkere. Disse to er kalt inn til intervju som vil finne sted i juni 

2017. Estimert oppstartdato som angitt i opprinnelig budsjett er 1. januar 2018. Håpet er at en av de to 

innstilte kandidatene vil bli funnet kvalifisert for stillingen og vil takke ja. 

Det er også rekruttert en Professor II Dr. Cisca Wijmenga (10 % stilling ved UiO) som er en 

verdensledende genetiker fra University Medical Center Groningen, Nederland. Hun ble ansatt i 

januar 2016 i forhold til angitt budsjettplan, og er en viktig samarbeidspartner som gruppeleder i K.G. 

Jebsen-senter for cøliakiforskning samt leder for forskningsmiljø i Groningen som har vært med i 

utvekslingsprogrammet (se under). Ønsket i opprinnelig budsjettplan var å ansette to internasjonale 

Professor II i 20 % stilling og vi var i dialog med to samarbeidspartnere om dette. Det var imidlertid 

litt ambisiøst å rekruttere til 20 % stilling da dette er kandidater som har mange andre verv fra før, og 

institusjonene de jobber ved har også sine krav i forhold til bidragsevne. Et tilleggsproblem var at det 

internasjonale lønnsnivået for Professorer i verdensklasse er substansielt mye høyere enn UiO sin 

lønnspolitikk kan tillate. 

Utveksling: 

Miljøet har skapt kontakter med tre forskjellige høyt ansette internasjonale forskningsmiljøer som har 

invitert forskere ved UiO til å komme på utveksling på årsbasis. Vi har rekruttert 1 Phd-student som 

lønnes av verdensledende midler og 2 postdok som lønnes av verdensledende midler og EU (via 

Scientia Fellows-programmet til Medfak). Som insentiv for å få våre forskere til å reise til utlandet er 

det opprettet en ordning hvor kandidatene kan søke om mobilitetsstøtte, for hjelp til å håndtere økte 

utgifter ved å bo i utlandet. Dette gjør det blant annet mulig for dem å ta med familien sin. 

Mobilitetsstøtten tildeles etter søknad. 

De tre utvekslingsinstitusjonene og kandidatene er: 

 Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK, i gruppen til Dr Sarah Teichmann. 

Kandidat: PhD-student Ida Lindeman. 
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 Stanford University School of Medicine, Stanford, US, i gruppen til Prof Mark Davis. 

Kandidat: Postdok Asbjørn Christophersen. (Scientia Fellows kandidat). 

 University Medical Centre Groningen, Groningen, Nederland, i gruppen til Prof. Cisca 

Wijmenga. 

Kandidat: Postdok Eivind Gard Lund. (Scientia Fellows kandidat). 

Status økonomi: 

 

Faktisk bevilgning ble redusert med 10 % i forhold til opprinnelig innsendt budsjett, og beløper seg til 

ca. 31,5 mill. kr. over en femårsperiode (2016-2020).  

I følge det opprinnelige budsjettet skulle det i 2016 ha blitt kostnadsført ca. 3,3 mill. kr. i lønnsmidler 

og 0,8 mill. kr. i driftskostnader - til sammen ca. 4,1 mill. kr. Faktisk totalkostnad i 2016 ble ca. 3,3 

mill. kr. lavere, og summert med de ca. 6,3 mill. kr. som ble mottatt i 2015, og det planlagte 

mindreforbruket i 2016 på ca. 2,2 mill. kr., ble 2016 avsluttet med et akkumulert mindreforbruk på 

ca.11,8 mill. kr.  

Forsinkelsen i bruk av lønnsmidler gjelder både at noen postdok-stillinger blir delfinansiert av 

Scientia Fellows. og at noen stillinger er blitt forskjøvet Det var opprinnelig budsjettert med to 

Professor II i 20 % stilling. Isteden er det kun rekruttert én Professor II i 10 % stilling. Noen 

lønnsmidler er nå budsjettert for å frikjøpe Prof. Ludvig Sollid i 50 % stilling, samt lønn til en 

administrativ koordinator/seniorrådgiver i 70 % stilling, fra og med avvikling av SFF III i slutten av 

2017. I henhold til oppdatert budsjett vil alle midlene bli benyttet innen utgangen av år 2020. 

 Foreløpig status for henting av eksterne midler: 

Verdensledende-midler var en integrert del av en SFF IV- søknad hvor Prof. Cisca Wijmenga var 

tiltenkt en gruppeleder-posisjon. Dette styrket søknaden som gikk helt til den siste finalerunden 

under ledelse av Professor Ludvig Sollid. Søknaden fikk meget god evaluering, men var dessverre ikke 

blant de 10 søknadene som til slutt ble innvilget. 

Postdok Asbjørn Christophersen og postdok Eivind Gard Lund er begge medlemmer i KG Jebsen-

senter for cøliakiforskning (J CoDiRC)  som ble opprettet august 2016. Bidrag fra verdensledende-

satsingen har inngått som egenandel i deres søknader. Innvilgelse av deres søknader har utløst 

eksterne midler fra EU gjennom Scientia Fellows programmet.  Prof. Cisca Wijmenga inngår som 

gruppeleder i J CoDiRC. Senterbevilgningen til J CoDiRC er for 4 år med mulighet for 2 års 

forlengelse etter en midtveisvurdering. Midler fra verdensledende-satsingen som inngår i J CoDiRC 

virksomheten burde i betydelig grad styrke muligheten for at senteret får innvilget en forlengelse og 

dermed økt tilgang på eksterne midler. 

Sollid vil fortløpende vurdere søknader til større satsinger. Som SFF-leder og mottaker av ERC-

Advanced Grant er han forhindret fra å søke om NFR Toppforsk midler. Han vurderer å sende inn 

søknad til ERC Advanced Grant med søknadsfrist ultimo august 2017. 
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Rapporterende enhet: Institutt for 
medisinske 
basalfag 

Rapportert av: Lene Frost 
Andersen, 
Linda Helgesen, 
Trude Abelsen 

Periode:  
T1 – 2017 

 

      

Ledelsesvurdering 1. tertial 2017 
 

Det er ingen vesentlige endringer i IMBs økonomiske situasjon per 1. tertial 2017, 
sammenliknet med situasjonen 31.12.2016. For 2017 antas mindreforbruket å bli kr 7,1 mill. 
Delegering av budsjettansvar til avdelingsledere og videreføring av overhead og 
leiestedsinntekt til avdelingene, har ført til større bevissthet om prosjektporteføljens effekt 
på enhetenes økonomiske handlingsrom. Instituttet jobber med å tilpasse 
budsjettfordelingsmodellen ved IMB til endringene i fakultetets modell som ble 
implementert i fjor. Instituttets forventning om at prosjekter vil avgi mer nettobidrag til 
eierstedet ser ut til å ha slått til, med en moderat økning anslått til kr 1,1 mill. IMBs 
nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 % av instituttets inntektsgrunnlag i 
inneværende femårsperiode. Andelen har vært økende de senere årene, og instituttet er 
stadig mer avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig kostnadsdekning 
for å drive sin basisvirksomhet. 
 
IMB ligger godt an for å nå målene for ekstern finansering, også fra EU. IMBs eksternt 
finansierte portefølje utgjør ca. 45 % av instituttets totale virksomhet i 2017 målt i inntekter. 
Etablerte prosjekter går som planlagt, og det er mottatt flere nye tildelinger i 2017. Instituttet 
har fått innvilget ett ERC Advanced Grant og to Marie Curie-prosjekter, og andre fase av 
Human Brain Project ble omsider innvilget, med mulighet for seks nye år.  
 
IMB overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen) nøye, og ser 
at organisasjonsutviklingsprosjektet iverksatt 2015-2016 har gitt bedre styring og kontroll. 
Per april 2017 sikter avdelingen mot et lite merforbruk for 2017 på kr 0,14 mill. Avdelingen 
jobber videre med å hente inn merforbruket med sikte på balanse. Fra august får avdelingen 
ny leder, og må opprettholde fokus på økonomieffektivisering og rasjonell drift med støtte 
fra instituttledelsen og administrasjonen. 
 
 
Dato: 16.5.2017 
 
Lene Frost Andersen 
instituttleder        Linda T. Helgesen 
         kst. administrasjonssjef 
 
 
 
 
Vedlegg 1 - Økonomirapport IMB T1-2017 
Vedlegg 2 - Økonomi internrapport IMB T1-2017 
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Rapporterende enhet: Institutt for 
medisinske 
basalfag 

Rapportert av: Lene Frost 
Andersen, 
Linda Helgesen, 
Trude Abelsen 

Periode:  
T1 – 2017 

 

Økonomirapport for IMB per 1. tertial 2017 
 

Det er ingen vesentlige endringer i IMBs økonomiske situasjon per 1. tertial 2017, 

sammenliknet med situasjonen 31.12.2016. En moderat økning i nettobidrag, anslått til kr 

1,1 mill, vil imidlertid gi noe økt handlingsrom. For 2017 antas mindreforbruket å bli kr 7,1 

mill. 
 

 

Basisvirksomhet 

 

 
 

 

Per 1. tertial 2017 viser regnskapet for IMBs basisvirksomhet et akkumulert mindreforbruk 

på kr 9 mill, mot et budsjettert mindreforbruk på kr 4,2 mill. Avviket på kr 4,8 mill er i 

hovedsak forårsaket av at inntekter og kostnader ikke påløper i de perioder de er 

budsjettert, men også av en reell økning i nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter. 

 

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er per 1. tertial kr 3,1 mill høyere enn 

budsjettert. Av dette er vel halvparten periodiseringsavvik, resten anslås  å være reell 

økning. Prognosen for nettobidrag er økt med 1,1 mill for 2017. 

 

IMBs nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 12 % av instituttets 

inntektsgrunnlag i inneværende femårsperiode. Andelen har vært økende de senere årene, 

og instituttet er stadig mer avhengig av en stor eksternt finansiert portefølje med rimelig 

kostnadsdekning (nettobidrag) for å drive sin basisvirksomhet. 

 

IMB overvåker økonomien i Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen) nøye. Per 

april 2017 sikter avdelingen mot et lite merforbruk for 2017 på kr 0,14 mill. Dette er en 

bedring i forhold til forrige måned, og avdelingen jobber videre med å hente inn 

merforbruket med sikte på balanse. Inntektene øker mer enn kostnadene. Avdelingen ser 

en økning i antall bur i drift, og fokus på økonomieffektivisering i avdelingen har senket 

driftskostnadene per bur ytterligere. Fra august får avdelingen ny leder, og må opprettholde 

fokus på økonomieffektivisering og rasjonell drift med støtte fra instituttledelsen og 

administrasjonen. 
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Per 30. april 2017 var kr 13 mill av IMBs midler øremerket til ulike aktiviteter og 

anskaffelser, som vitenskapelig utstyr (6,5 mill), annen infrastruktur (2,7 mill) og 

forskningssatsinger (2,8 mill). Per kommende årsskifte antas det at de fleste per i dag 

mottatte øremerkede midler vil være brukt, og at det vil stå igjen anslagsvis kr 2,9 mill. 

Dette vil i hovedsak være infrastrukturmidler. Det er lagt inn en forventing om at instituttet 

mottar kr 10 mill til forskningsinfrastruktur hvert år i femårsperioden. På grunn av lang 

anskaffelsestid er det antatt at midlene brukes året etter at de mottas. Det er for 2017 ikke 

mottatt noen midler, men tallene ligger fortsatt inne i prognosen. Sum bundne mider vil 

være 12,9 mill per 31.12.2017 dersom infrastrukturmidler i dette omfanget mottas i løpet av 

året. 
 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

IMBs eksternt finansierte portefølje utgjør ca. 45 % av instituttets totale virksomhet i 2017 

målt i inntekter. De løpende prosjektene går om lag som planlagt, og det er mottatt flere 

nye tildelinger i 2017. Flere EU-søknader er innvilget; et ERC Advanced Grant til Jukka 

Corander (Avdeling for biostatistikk) og to Marie Curie-prosjekter til Anne Chambers og 

Anne Simonsen (Avdeling for molekylærmedisin). I tillegg er andre fase i Human Brain 

Project (HBP) endelig innvilget av EU. Her har Jan Bjålie og Johan Storm (Avdeling for 

molekylærmedisin) hvert sitt delprosjekt, og er henholdsvis koordinator og bi-koordinator 

(nestleder) i sine respektive prosjektplattformer. Dette prosjektet er nå inne i sitt fjerde år 

og kan få støtte fra EU i ytterligere seks år.  

 

Ansatte ved IMB har roller i begge SFF’ene (Sentre for fremragende forskning) tildelt Det 

medisinske fakultet i 2017. NFR har innvilget midler til et SFF som under ledelse av Stefan 

Krauss og Gareth Sullivan (Avdeling for molekylærmedisin) skal utvikle et «Organ on a chip». 

Anne Simonsen, også fra Avdeling for molekylærmedisin, er nestleder i et SFF ledet av 

Harald Stenmark, Centre for Cancer Cell Reprogramming. Sentrene vil innebære store 

muligheter for IMB’s forskning og samarbeidet med Oslo universitetssykehus og 

internasjonale samarbeidspartnere i de neste 5-10 årene. 
 

 
 



Ledelsesvurdering 

 

1 
 

Rapporterende enhet: Institutt for helse 
og samfunn 

  Periode:  
T1 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2017 Helsam 
Helsam har i første tertial i særlig grad arbeidet med tre endringsarbeider. Pr. 1.1.2017 gikk 
vi over til en funksjonsbasert administrativ organisering. Dette har allerede gitt utslag i 
tydeligere ansvar for de ulike administrative funksjonene og samarbeidet innad i seksjonene 
er forbedret. Vi har også arbeidet med å se etter alternative måter å organisere den faglige 
virksomheten. Målet er både å optimalisere organisasjonen med tanke på å utnytte 
fagmiljøenes samlede potensial, samt å styrke og samordne vår innsats mot 
primærhelsetjenesten. Det pågår også et arbeid med å identifisere mulige modeller for økt 
effektivitet, synergi og kvalitetsutvikling på tvers av mastergradsporteføljen. Parallelt gjøres 
det mindre justeringer i emne-porteføljen og en nedskalering i ressursinnsatsen for noen 
emner og program. Som et viktig ledd i vårt endringsarbeid, hadde vi et møte med 
instituttets internasjonale vitenskapelige panel i januar.  
 
Gjennom hele perioden har det vært arbeidet målrettet for å få frem gode søknader til NFRs 
utlysninger innenfor helseprogrammene. Det ble sendt inn 7 søknader i april, og fire av disse 
bygger på tidligere søknader som enten ble innvilget eller fikk særlig god vurdering.  
 
 

 
Dato: 16.5.2017 

 
 
Nina K. Vøllestad      Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef 
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Rapporterende enhet: Institutt for helse 
og samfunn 

Rapportert av: Nina Vøllestad og 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T1 – 2017 

 

Økonomirapport T1 2017 Helsam 
Helsam står i en krevende økonomisk situasjon; instituttet styrer mot et stort isolert merforbruk i år, 

og mot et akkumulert merforbruk i løpet av neste år. De økonomiske utfordringene kommer primært 

som følge av det store kuttet i basistildelingen fra og med 2017.  

 

Det er i våre økonomiske prognoser lagt inn forutsetning om også framover i tid å hente ut en 

betydelig nettoeffekt fra de eksterne prosjektene. Ambisjonsnivået om å styrke basisøkonomien med 

ca 30 mill pr år vil kreve stort tilfang av nye prosjekter og en svak vekst på det som for Helsams del er 

historisk høye eksterne inntekter. For inneværende år er denne nettoeffekten omtrent utelukkende 

knyttet til eksisterende prosjekter, men allerede fra 2018 av må flere nye store prosjekter starte opp 

for å opprettholde aktivitetsnivået. Vi vil gjøre en nærmere analyse av tilfanget av nye 

eksternfinansierte prosjekter i løpet av kommende tertial. På kort sikt ser vi at det har kommet til noe 

flere prosjekter i 2017 enn antatt da budsjettet ble laget.  

 

I tillegg til usikkerheten knyttet til nettoeffekt fra de eksterne prosjektene, så opplever Helsam at det 

er en tilsvarende økt usikkerhet knyttet til utviklingen av basisinntektene. Behov for å øke sentrale 

avsetninger på UiO-nivå, effektiviseringskutt, omlegging av RBO-modellen og ny internhusleiemodell 

er alle eksempler på endringer som bidrar til å øke usikkerheten rundt nivået på framtidige 

basisinntekter. Omlegging av RBO-modellen er trolig det eneste av disse eksemplene som gir grunnlag 

for å forvente økte basisinntekter til Helsam.   

 

Helsam har ikke tatt opp noen interne lån. 
 
 

 

 
Den økonomiske situasjonen til Helsam er ytterligere svekket i 1. tertial, primært som følge av en 

forventet svekket nettoeffekt fra de eksterne prosjektene. Avslutning og gjennomgang av en større 

prosjektportefølje har avdekket et etterslep i egenandelsføringen som vil bidra til å svekke 

nettoeffekten på årsbasis. Prognosen for inneværende år har en svak nedjustering av inntektene som 

følge av at vi med nåværende status i instituttets utviklingsprosess forventer en forskyvning av 

inntekter og kostnader knyttet til fakultetets omstillingsmidler.  

 

Personalkostnadene på basis forventes inneværende år å bli noe høyere enn antatt ved 

budsjetteringstidspunkt. Det skyldes primært budsjetteringsfeil knyttet til flytting av ansatte i 

forbindelse med ny administrativ organisering og flytting av Senter for global helse. En viktig årsak til 

store merforbruk på personalkostnader i 2017 og 2018 er egenandeler fra basisøkonomien inn i 

Scientia Fellows-stillinger. Siden disse kostnadene i all hovedsak faller bort fra 2019 av, opplever vi 

Basisvirksomhet
R egnskap T 1 R egnskap T 1 Å rs- Å rs- P ro gno se P ro gno se P ro gno se P ro gno se

2016 2017 budsjett pro gno se 2018 2019 2020 2021

Inntekter -32 220 -30 879 -96 029 -94 851 -95 672 -91 761 -92 307 -92 034

Personalkostnader 37 195 41 575 116 624 118 464 117 657 110 319 107 236 102 854

Driftskostnader 3 202 2 975 15 145 14 822 13 457 12 136 11 623 11 375

Investeringer 1 611 864 2 000 2 000 1 975 2 025 1 975 1 975

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk 

uten netto bidrag o g 

pro sjektavslutning

9 788 14 535 37 740 40 434 37 417 32 719 28 527 24 169

Nettobidrag -14 515 -11 232 -27 171 -30 017 -30 429 -30 771 -29 426 -30 900

Prosjektavslutning 602 -68 482 391 0 0 -942 0

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk -4 125 3 236 11 050 10 809 6 988 1 949 -1 841 -6 730

Overført fra i fjor -5 130 -14 537 -14 537 -14 537 -3 728 3 260 5 209 3 368

A kkumulert  mer-

/ mindrefo rbruk
-9 255 -11 301 -3 487 -3 728 3 260 5 209 3 368 -3 363
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det fortsatt som realistisk å oppnå balanse innen utgangen av prognoseperioden. I tillegg ventes det et 

betydelig antall avganger for oppnådd pensjonsalder i slutten av prognoseperioden som bidrar til å 

øke det økonomiske handlingsrommet. 

 

Driftskostnadene for 2017 forventes noe lavere enn budsjettert, og det forventes ytterligere reduksjon 

i driftskostnader utover i prognoseperioden.   

 

  
 

Aktivitetsnivået i den eksternfinansierte virksomheten er som forventet i 1. tertial. Inntektene er 
vesentlig lavere enn samme periode i fjor, men siden de eksternfinansierte inntektene ikke er 
periodisert, er ikke verken regnskapsførte inntekter eller saldo noe godt uttrykk for aktivitetsnivået.  

Eksternt finansiert virksomhet
R egnskap T 1 R egnskap T 1 Å rs- Å rs- P ro gno se P ro gno se P ro gno se P ro gno se

2016 2017 budsjett pro gno se 2018 2019 2020 2021

Inntekter -43 859 -33 770 -101 983 -108 282 -100 946 -115 949 -114 001 -127 011

Personalkostnader 21 737 20 421 59 782 59 472 62 015 64 933 63 168 70 742

Driftskostnader 4 022 4 529 26 048 22 247 20 648 19 736 21 717 23 737

Investeringer 6 0 225 225 245 245 150 140

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk uten 

netto bidrag o g 

pro sjektavslutning

-18 094 -8 820 -15 928 -26 338 -18 038 -31 035 -28 966 -32 392

Nettobidrag 14 567 11 238 27 357 24 078 29 678 30 940 29 285 30 869

Prosjektavslutning -602 68 -482 -235 0 0 942 0

Iso lert  mer- / mindrefo rbruk -4 130 2 486 10 947 -2 495 11 640 -95 1 261 -1 523

Overført fra i fjor -30 832 -22 708 -22 708 -22 708 -25 203 -13 563 -13 658 -12 397

Saldo -34 962 -20 222 -11 761 -25 203 -13 563 -13 658 -12 397 -13 920
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Rapporterende enhet: 
Klinmed 

   Periode:  
T1 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2017 - Klinmed 
 
Instituttets samlede virksomhet har per 1. tertial 2017 hatt den forventede utviklingen, slik 
denne ble tallfestet og lagt til grunn i budsjettet for 2017 og senere justert som del av vår 
rapport per 3. tertial 2016. 
 
Instituttet har et høyt aktivitetsnivå, med leveranse av et svært mange undervisningstimer 
per år i tråd med innføring av ny studieplan Oslo 2014, og med over 120 aktive 
forskningsprosjekter. De fleste forskningsprosjektene involverer en eller flere 
samarbeidspartnere, både innen- og utenlandske. Samlet sett representerer dette et 
aktivitetsnivå på i overkant av 500 mill. kr. for 2017. 
 
 
Instituttets netto økonomiske status er på linje med det forventede. Størst økonomisk 
usikkerhet er fortsatt knyttet til fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet, og 
mulighetene for å hente ut nettobidrag fra dette. De nylig avklarte rammebetingelsene for 
NFR-toppforsk, hvor instituttet kun vil kunne inntektsføre under halvparten av antatt 
generert nettobidrag, antas å svekke grunnlaget for samlet nettobidrag med 1. mill. kr per år 
i perioden 2018-2021. 
 
Aktivitetsnivået til det verdensledende miljøet «Human Immunology» er økende og i tråd 
med justert plan, men ligger akkumulert ca. et halvår etter opprinnelig budsjettert plan.  
Første del av bevilgning ble mottatt ultimo desember 2015, hvilket har medført et 
regnskapsmessig mindreforbruk som er ytterligere høyere enn forutsatt. 
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Rapporterende enhet: 
Klinmed 

 Rapportert av: 
Hans-Jørgen 
Lund 

 Periode:  
T1 – 2017 

 

Økonomirapport Klinmed – 1. tertial 20017 
  

Instituttets økonomiske situasjon 

 

Det er en vesentlig målsetning for instituttet å ha en god økonomisk forutsigbarhet. Kjente og avklarte 

rammebetingelser og motiverende intensiver for inntektsutvikling skal gi instituttets beslutnings-

takere et godt grunnlag for styring av instituttets videre utvikling.  

 

Overgangen fra 2016 til 2017 innebar at tidligere planer om å kunne nå en balanse mellom 

regnskapsført resultat og forpliktelser i løpet av en femårsperiode måtte endres.  Ved inngangen til år 

2017 hadde instituttet en negativ ubalanse på ca. 23 mill. kr, samt en budsjettert forventning om at 

året skulle avsluttes med en forverring av dette på ca. 10 mill. kr. Dette ble basert på at bevilgnings-

kuttet for 2017 på 17,5 mill. kr. ville kunne møtes med en netto kostnadsreduksjon på ca. 7,5 mill. kr. 

 

Per 1. tertial 2017 har det ikke inntruffet forhold som endrer instituttets situasjon i vesentlig grad. 

Planlagt utvikling når det gjelder kostnadsreduksjoner og økt nettobidrag går foreløpig som forutsatt. 

Dette omfatter blant annet en nedjustering av antall administrative og tekniske årsverk og en økning i 

antall forskningsprosjekter, herunder de prosjektene som gir gaveforsterkning.  

 

Størst økonomisk usikkerhet er fortsatt knyttet til fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet, og 

mulighetene for å hente ut nettobidrag fra dette. De nylig avklarte rammebetingelsene for NFR-

toppforsk, hvor instituttet kun vil kunne inntektsføre under halvparten av antatt generert nettobidrag, 

antas å svekke grunnlaget for samlet nettobidrag med 1. mill. kr per år i perioden 2018-2021. 

 

Økonomiske resultater per 1. tertial 2017 

 

Instituttets netto økonomiske status er på linje med det forventede, men ønsket reduksjon av eksterne 

bindinger og interne forpliktelser har ikke gått som planlagt. En vesentlig årsak til dette er en sentralt 

feilpostert inntektsføring av en NFR-inntekt på 6,3 mill. kr. tilhørende et prosjekt på OUS.  

 

For personalkostnader gjelder at kun et fåtall av de planlagte omposteringene av basisbelastet lønn er 

blitt gjennomført. Merkostnaden i forhold til budsjett omfatter imidlertid også bruk av binding til 

avlønning, i stedet for til drift. Sistnevnte utvikling oppfattes som positiv, da dette øker det samlede 

volumet av forskerårsverk på instituttet.  

 

De økte tildelingene av driftsmidler har per 1. tertial 2017 ikke blitt fulgt opp med en tilsvarende 

økning i faktisk bruk. Instituttet vurderer en viss sannsynlighet for mindreforbruk på årsbasis, men 

avventer en eventuell justering av årsprognosen vedrørende dette til neste tertialrapportering.  For 

bruk av egenandelsmidler tilført de sentre som skal avslutte sin eksternfinansierte virksomhet i 2017 

gjelder generelt at dette er forsinket. Instituttet legger til grunn at disse midlene vil være tilgjengelige 

ut kommende kalenderår (2018), og har i justert prognose flyttet bruken av 6 mill. kr. fra 2017 til 

2018. 
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Instituttet opplever for tiden stor vekst i både søknadsaktivitet og tilslag på eksternfinansierte 
prosjekter. I så måte er instituttet foreløpig i rute i forhold til det planverket som ligger til grunn i 
nåværende langtidsbudsjett.  

 

 
 
 
 

Basisvirksomhet Regnskap Regnskap

T1 T1 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose

2016 2017 budsjett prognose 2018 2019 2020 2021

Inntekter -88 553 -87 550 -252 061 -249 381 -264 074 -262 577 -256 500 -256 751

Personalkostnader 83 209 90 960 241 868 246 297 241 158 237 356 233 520 227 638

Driftskostnader 9 903 8 999 49 285 42 893 49 744 40 399 43 431 40 400

Investeringer 8 038 8 035 21 407 27 815 17 652 17 030 17 271 16 329

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 12 597 20 445 60 499 67 623 44 479 32 208 37 722 27 616

Nettobidrag -5 809 -7 585 -29 213 -26 461 -29 675 -29 141 -30 494 -32 556

Prosjektavslutning -1 444 1 100

Isolert mer-/mindreforbruk 5 344 13 960 31 285 41 162 14 804 3 067 7 228 -4 940

Overført fra i fjor -52 874 -66 770 -53 399 -66 770 -25 607 -10 803 -7 736 -508

Akkumulert mer-/mindreforbruk -47 530 -52 810 -22 114 -25 607 -10 803 -7 736 -508 -5 448

Eksterne bindinger 54 071 44 879 35 011 38 468 27 525 26 692 19 400 24 096

Underforbruk / overforbruk etter  

bundne midler 6 541 -7 931 12 897 12 861 16 721 18 955 18 892 18 648

Interne forpliktelser 21 544 39 373 18 150 19 650 18 650 18 650 18 650 18 650

Underforbruk / overforbruk etter 

interne forplikter 28 085 31 442 31 047 32 511 35 371 37 605 37 542 37 298

Eksternfinansiert Regnskap Regnskap

virksomhet T1 T1 Års- Års- Prognose Prognose Prognose Prognose

2016 2017 budsjett prognose 2018 2019 2020 2021

Inntekter -81 535 -82 828 -209 604 -207 821 -220 547 -214 856 -228 076 -235 152

Personalkostnader 43 679 42 555 123 263 123 263 116 807 121 620 125 478 130 684

Driftskostnader 16 284 15 410 100 775 105 372 83 839 59 673 57 490 57 351

Investeringer 2 799 7 662 4 822 3 886 2 141 1 708 25 0Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -18 774 -17 202 19 256 24 699 -17 761 -31 855 -45 083 -47 117

Nettobidrag 5 813 8 406 29 056 26 461 29 546 29 149 30 651 32 711

Prosjektavslutning 1 444 -1 100

Isolert mer-/mindreforbruk -11 516 -9 896 48 312 51 160 11 785 -2 707 -14 432 -14 406

Overført fra i fjor -117 158 -89 667 -103 227 -89 667 -38 506 -26 721 -29 428 -43 860

Akkumulert mer-/mindreforbruk -128 674 -99 563 -54 916 -38 506 -26 721 -29 428 -43 860 -58 266
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Rapporterende enhet: NCMM   Periode:  
T1 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2017 
 

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) er et nasjonalt senter finansiert med midler fra Norges 
Forskningsråd, Helse Sør-Øst og UiO. Senteret utgjør den norske noden i et nordisk EMBL 
partnerskap innen molekylærmedisin. Prosjektplanen til NCMM er 5-årig rullerende, og evaluering av 
senteret ble første gang gjennomført av et internasjonalt ekspertpanel i 2013. Senteret er nå i sin 
andre femårs-periode (2015-2019) og skal gjennom en ny evaluering i løpet av 2018 med tanke på 
finansiering for en ny 5-årsperiode (2020-2024). Avtaleperioden for nordisk EMBL partnerskap i 
molekylærmedisin er 2013-2022. 
 
Fusjonen mellom NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo trådte formelt i kraft 1. januar 2017. Det 
fusjonerte NCMM består av to avdelinger: NCMM Translational Research (gamle NCMM) og NCMM 
Biotechnology (gamle BiO). Det fusjonerte senteret har totalt 11 forskningsgrupper samt en felles 
administrasjon. Senteret fungerer som et drivhus for unge, talentfulle forskere innen 
molekylærmedisin, bioteknologi og translasjonsforskning og er et viktig element i UiOs strategiske 
satsning på livsvitenskap. 
 
NCMM har som sitt overordnede mål å drive fremragende forskning innen molekylærmedisin og 
bioteknologi samt bidra til translasjon av molekylærmedisinske oppdagelser for slik å kunne bygge 
bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis. NCMM skal drive internasjonal rekruttering av 
yngre fremragende forskere, og skal utvikle disse forskerne til gode gruppeledere/forskningsledere 
som kvalifiserer for mer permanente stillinger ved UiO, OUS eller andre institusjoner i Norge. 
 
NCMMs økonomiske status og utvikling har ikke endret seg vesentlig siden levering av 5-årig 
prognose i desember 2016. NCMM oppdaterer sin årsprognose jevnlig, og fom 2017 gjelder prognosen 
det fusjonerte NCMM. 
 
NCMM Translational Research (tidligere NCMM) finansieres av NFR, HSØ og UiO mens NCMM 
Biotechnology (tidligere BiO) kun finansieres av UiO. Det er viktig å merke seg at NCMM 
Translational Research er sikret finansiering fra sine medeiere kun ut 2019. NCMM skal eksternt 
evalueres i 2018 og videre finansiering til NCMM Translational Research vil avhenge av en positiv 
evaluering samt forhandlinger med senterets eiere. Dette er en vesentlig usikkerhetsfaktor i 
langtidsprognosen som det også er gjort rede for tidligere. 
 
 

 
 
Dato: 11. mai 2017 

 
 
 
Kjetil Taskén 
Direktør NCMM      Elisa Bjørgo 
        Kontorsjef NCMM 
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 Rapportert av: Kjetil Taskén/ 
Elisa Bjørgo 

Periode:  
T1 – 2017 

 

Økonomirapport NCMM 
NCMM er et nasjonalt forskningssenter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle forskere 
innen molekylærmedisin og bioteknologi samt bidra til translasjon av molekylærmedisinske 
oppdagelser for slik å kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til klinisk praksis. Senteret er et 
viktig element i UiOs strategiske satsning på livsvitenskap. 
 
Prosjektplanen til NCMM 5-årig rullerende, og evaluering av senteret ble første gang gjennomført av et 
internasjonalt ekspertpanel i 2013. Senteret er nå i sin andre femårs-periode (2015-2019), og for denne 
perioden er finansiering fra alle senterets eiere (UiO, NFR og HSØ) sikret. Våren 2018 skal NCMM 
evalueres på nytt med tanke på ytterligere forlengelse. I motsetning til de andre instituttene ved 
fakultetet medfører også modellen med regelmessig utskiftning av forskningsgrupper svingninger i 
sentrets økonomi – både i antall eksternt finansierte prosjekter, resultatbaserte midler og antall årsverk 
ved senteret. 

Fusjonen mellom NCMM og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) trådte formelt i kraft 1. januar 2017. Det 
fusjonerte NCMM består av to avdelinger: NCMM Translational Research (tidligere NCMM) og NCMM 
Biotechnology (tidligere BiO). NCMM Translational Research finansieres av NFR, HSØ og UiO mens 
NCMM Biotechnology kun finansieres av UiO. Det fusjonerte senteret er skalert for totalt 11-12 
forskningsgrupper, kjernefasiliteter samt en felles administrasjon. For øyeblikket har senteret 9 
forskningsgrupper, og en assisterende direktør/gruppeleder er nylig ansatt med oppstart fra 1. 
november 2017. I tillegg vil to nye gruppelederstillinger bli utlyst høsten 2017 pga. rotasjon, og NCMM 
regner med å ha to nye gruppeledere på plass i løpet av 2018. I forbindelse med rekruttering av 
forskningsgruppen til assisterende direktør vil det i 2017-2018 bli gjort betydelig utstyrsinvesteringer 
som det er tatt høyde for i budsjettet. Oppstart av assisterende direktør er noe forsinket sammenlignet 
med opprinnelig budsjett. 

Det medisinske fakultet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering, og alle 
instituttene/sentrene får en reduksjon i sine tildelinger fra UiO for 2017 sammenlignet med 2016. Siden 
de fleste av midlene til NCMM er øremerkede, er likevel den varslede reduksjonen håndterbar for 
NCMM. Senteret har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån). 

Som tidligere rapportert, er den største usikkerhetsfaktoren for senterets økonomi i neste 5-årsperiode 
at NCMM har inkludert usikre/ikke-kontraktsfestede eksterne inntekter (bidrag fra NFR og HSØ også 
etter 2019; totalt 40 millioner for perioden 2020-2021). Det er altså viktig å merke seg at NCMM 
Translational Research er sikret finansiering fra sine medeiere kun ut 2019. NCMM skal eksternt 
evalueres i 2018, og videre finansiering til NCMM fra NFR og HSØ vil avhenge av en positiv evaluering 
samt forhandlinger med senterets eiere. NCMM kan nedskalere noe planlagt aktivitet om 
finansieringsrammene endres etter 2019. Senteret vil tidligst få en ny 5-årskontrakt på plass i slutten av 
2018.  

Overførte midler til 2017 er bundet og knyttet til forpliktelser i forhold til ansatte gruppeledere samt 
planlagte avsetninger til nye grupper i perioden 2016-2019. Disse overførte midlene inngår i femårs-
budsjettet og er nødvendige for at langtidsbudsjettet i perioden 2017-2021 skal gå i balanse samt for at 
senteret skal kunne innfri sine forpliktelser utover inneværende femårsperiode (etter 2019).  

Basisvirksomhet 

 

Regnskap T1 2016 Regnskap T1 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Inntekter -17 564 920 -23 447 937 -64 658 190 -67 808 624 -67 661 468 -67 072 468 -71 738 468 -67 837 000
Personalkostnader 12 908 441 13 471 347 39 451 668 38 223 877 45 163 114 43 053 521 44 157 805 39 286 229
Driftskostnader 6 829 053 6 774 907 28 038 703 28 052 704 27 853 404 28 407 104 31 477 104 30 706 633
Investeringer 1 353 344 1 716 102 8 900 000 10 048 750 8 900 000 2 950 000 3 800 000 3 450 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 3 525 917 -1 485 581 11 732 182 8 516 707 14 255 050 7 338 157 7 696 441 5 605 862
Nettobidrag -1 185 350 -695 731 -5 178 450 -5 130 213 -5 836 642 -5 003 762 -4 560 499 -4 399 750
Prosjektavslutning -74 133 -60 939 0 0 0 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk med 
nettobidrag og prosjektavslutning 2 266 434 -2 242 251 6 553 732 3 386 494 8 418 409 2 334 394 3 135 943 1 206 112
Overført fra i fjor -15 963 231 -19 765 218 -19 827 560 -19 765 220 -16 378 727 -7 960 318 -5 625 923 -2 489 981

Akkumulert mer-/mindreforbruk -13 696 797 -22 007 469 -13 273 828 -16 378 727 -7 960 318 -5 625 923 -2 489 981 -1 283 869
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Tabellen over inkluderer usikre/ikke-kontraktsfestede inntekter til NCMM Translational Research fra 
NFR og HSØ også etter 2019; totalt 40 millioner for perioden 2020-2021. Først etter ny evaluering i 
2018 vil en evt. ny kontrakt komme på plass. 
 
Eksternt finansiert virksomhet 

 
 
Tabellen inkluderer ikke HSØ-bevilgninger til gruppeledere ansatt ved NCMM Translational Research 
da disse bevilgningene er plassert på OUS. NCMM forventer en midlertidig nedgang i ekstern 
finansiering i 2017 pga utrotasjon av etablerte forskningsgrupper og rekruttering av tre nye 
forskningsgrupper i 2016 og en ny gruppe i 2017. Det tar tid for disse gruppene å etablere seg. Dette er 
en naturlig konsekvens av at NCMM er bygd opp etter drivhus-modellen med internasjonalt rekrutterte 
gruppeledere uten fast stilling som vil rotere. 
 
Når det gjelder inntekter for eksternt finansiert virksomhet viser årsprognosen 2017 i tabellen ikke et 
riktig bilde. NCMM koordinerer den nasjonale infrastrukturen NOR-Openscreen og er prosjekteier på 
en stor infrastruktur-bevilgning fra NFR. Dette medfører at vi koordinerer investeringer fra både UiO, 
UiB, UiT og SINTEF. I desember mottok NCMM faktura på rundt 20 millioner kroner fra 
partnerinstitusjonene på utstyrsinvesteringer gjort på dette prosjektet i løpet av 2016 (kostnadene her 
ble rapportert for BiO T3 2016). NCMM etter-fakturerte så NFR, og disse midlene kom inn som inntekt 
på NCMMs regnskap for T1 2017.  
 
Som et resultat av NCMMs drivhusmodell med kun midlertidig rekrutterte forskningsgrupper, vil 
eksterne prosjektinntekter svinge med utrotasjon av etablerte grupper og rekruttering av nye, og det blir 
vanskelig å gi gode tall for prognose flere år frem i tid. Siden det er sterkt fokus på EU-midler og 
senteret rekrutterer talentfulle forskere internasjonalt som bør være konkurransedyktige for eksempel 
mht. ERS Starting grants, har vi i vedlagte prognose lagt inn 2 ERC tildelinger i løpet av neste 4-års 
periode. Prognosen inkluderer også NFR tildelinger til senterets nylig rekrutterte gruppeledere. 
Senteres gruppeledere er meget bevisste på å søke om ekstern finansiering, og i tillegg til å søke om 
midler fra EU og NFR, er bl.a. Kreftforeningen, HSØ, NordForsk og Novo Nordisk viktige finansører av 
eksterne forskningsprosjekter ved senteret. 
 

Regnskap T1 2016 Regnskap T1 2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Inntekter -10 075 585 -30 311 292 -28 788 721 -49 640 155 -37 084 521 -33 706 000 -34 610 500 -39 600 000
Personalkostnader 4 392 733 4 429 959 18 218 733 13 756 956 24 961 549 21 305 854 21 307 097 21 917 515
Driftskostnader 1 964 213 5 698 630 9 240 400 7 826 783 15 764 600 13 875 000 14 966 000 14 420 000
Investeringer 16 067 22 944 7 715 000 10 294 775 0 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -3 702 573 -20 159 760 6 385 412 -17 761 641 3 641 628 1 474 854 1 662 597 -3 262 485
Nettobidrag 1 093 614 695 731 3 529 804 2 446 965 6 116 373 5 159 033 5 408 147 6 100 000
Prosjektavslutning 74 133 60 939 0 0 0 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk med 
nettobidrag og prosjektavslutning -2 534 826 -19 403 090 9 915 216 -15 314 675 9 758 002 6 633 887 7 070 743 2 837 515
Overført fra i fjor -35 578 745 -13 411 973 -13 411 973 -13 262 385 -28 577 060 -18 819 059 -12 185 171 -5 114 428
Akkumulert mer-/mindreforbruk -38 113 571 -32 815 063 -3 496 757 -28 577 060 -18 819 059 -12 185 171 -5 114 428 -2 276 912
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