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Fakultetsnotat – orientering om økonomisk status 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr. oktober 2018  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 
Møtedato: 17. desember 2018 
 
 
 
REGNSKAP pr. utgang oktober 2018 
 
Styret ble i styremøte den 6. november forelagt virksomhetsrapport etter T2 med oppdatert års 
prognose. Videre ble det i styremøte oppdatert med regnskap pr. utgang september. 
 
Vedlagt er regnskapsrapport pr. utgang oktober.  
 
Vi vil i tillegg i styremøte oppdatere styre med regnskap pr. utgang november og eventuelle 
oppdatert års prognose ved vesentlige endringer.  
 

Pr utgang oktober, basis 
virksomheten, samlet 
medisinsk fakultet 2018 2018 2018 2018 

 Regnskap 
Års 

budsjettet 

Års 
prognose 
etter T1 

Års 
prognose 
etter T2 

Inntekter -665 895 -804 130 -819 306 -831 941 

Personalkostnader 520 889 656 815 656 416 642 983 

Driftskostnader 165 971 189 709 196 984 228 330 

Investeringer 39 203 63 042 63 104 56 766 

Isolert mer-
/mindreforbruk uten 
nettobidrag og 
prosjektavslutning 60 168 105 436 97 198 96 138 

Nettobidrag fra ekstern 
finansierteprosjekter -71 973 -85 894 -93 290 -90 546 

Prosjektavslutning -462 441 -6 421 -6 369 

Isolert mer-
/mindreforbruk  -12 267 19 983 -2 513 -777 

Overført fra i fjor -103 038 -103 038 -102 125 -102 603 

Total basis virksomheten -115 305 -83 055 -104 638 -103 380 

 
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
 
Pr. utgang oktober har fakultetet samlet et isolert mindreforbruk på 12,3 MNOK, slik at akkumulert 
mindreforbruk pr. utgang oktober er 115,3 MNOK. Alle disse midlene er dog bundet opp igjennom de 
økonomiske bindinger som fakultet og institutt har, blant annet gjennom de store egen finansierte 
toppforsk prosjektene (48 MNOK) og de store bindingene som er knyttet til spesielt institutt for 
klinisk medisin (Klinmed).  
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Vi viser disse økonomiske forpliktelsene (bindingene) i en egen tabell i power point versjonen som vi 
vil vise i styremøte.  
 
Vi venter ingen vesentlig endring fra års prognosen som ble laget etter T2 og ventes å havne i 
intervallet 105 – 120 MNOK i akkumulert mindreforbruk ved regnskapsårets utgang. Investeringer er 
et punkt som slår relativt mye ut i forhold til om de blir levert i 2018 eller går over til 2019.  
 
Av det akkumulerte mindreforbruket er ca. 30 MNOK knyttet til NCMM og rapportert innen basis 
økonomien. Det er imidlertid kommet signaler om at denne regnskapsrapporteringen kan bli lagt om 
ved å vise en større del av virksomheten under ekstern finansiert virksomhet, som en følge av dette 
kan en del av dette mindreforbruket også vise seg å tilhøre den ekstern finansierte virksomheten. Ny 
rapportering vil eventuelt bli iverksatt fra 1.1.2019. 
 
Av instituttenes akkumulerte mindreforbruk er det også slik at institutt for medisinske basalfag har et 
stort akkumulert mindreforbruk på ca. 30 MNOK og bare bindinger for ca. 10 MNOK, mens 
situasjonen for Klinmed er at de er (kraftig) underfinansiert. Ref. også tertialrapporter fra T2 og som 
nå vil bli gjentatt i T3 rapporteringen.  
 
 
Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang oktober for den eksternfinansierte 
virksomheten.  
  
Tabell 2: Fakultetets eksterne finansierte virksomhet 
 

Ekstern finansiert virksomhet 2018 2018 2018 2018 

 Regnskap 
Års 

budsjettet 

Års 
prognose 
etter T1 

Års 
prognose 
etter T2 

Inntekter -409 211 -526 313 -558 452 -527 053 

Personalkostnader 222 643 298 439 310 515 281 247 

Driftskostnader 112 556 181 829 184 713 167 522 

Investeringer 9 759 6 604 5 123 5 064 

Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -64 253 -39 441 -58 101 -73 220 

Nettobidrag fra ekstern 
finansierte prosjekter 72 993 88 439 89 741 87 959 

Prosjektavslutning 462 -441 6 219 6 038 

Isolert mer-/mindreforbruk  9 202 48 557 37 859 20 777 

Overført fra i fjor -207 537 -207 537 -209 897 -207 493 

Total bidrags- og 
oppdragsdelen -198 335 -158 980 -172 038 -186 716 
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Pr. utgang oktober har den ekstern finansierte virksomheten et isolert merforbruk på 9,2 MNOK. 
Som kommentert i forrige styremøte, så er kostnadene lavere/kommer senere enn planlagt og års 
prognosen gjenspeiler dette.  
 
I tillegg fikk fakultetet i oktober hele 2,5 mill. euro i innbetaling på Scientia Fellow 1 prosjektet. Det 
gjenstår nå kun ca. 1 million euro på dette prosjektet. Denne innbetalingen lå i budsjettet på 2019.  
 
Fakultetet har ved utgangen av oktober 740 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning 
på 37 fra årsslutt 2017.  
 
Fakultetet har nå 36 EU-prosjekter og 204 prosjekter finansiert av NFR. 
 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 198,3 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig 
aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
 
 
 
 
Scientia Fellow 2 prosjektet – belysning av svingning i valutakurs 
 
 
De siste fem årene har Norges Banks Eurokurs variert fra 8,089 til 9,9738. gjennomsnittet har vært 

9,0807. På et slikt stort prosjekt med en ramme på 8,85 MEURO så vil NOK beløpet vi mottar kunne 

svinge mye. 50 øre i sving på hver EURO utgjør 4,4 MNOK.  

Dagens kurs EUR/NOK er ca. 9.60. Vi vil planlegge prosjektet slik UiO anbefaler (EUR kurs 9,12) for 

inneværende planperiode. 

 
Generelt er det slik at valutarisikoen i dette og andre EU prosjekter ved UiO er knyttet til: 
 

i) Tidspunktet for utbetaling i euro og den kurs som på det tidspunkt 
 
 
Avviker fra: 
 

ii) Rapporteringsperioden av aktivitet 
 
 
 
På dette prosjektet med en totalramme fra EU på 8,85 MNOK forventes utbetalingene fra EU slik: 
 
2019: 40% 
2021: 20% 
2022: 20% 
2024: 20% 
 
På generelt grunnlag kunne man ønske seg «høyest mulig kurs EUR/NOK på utbetalingstidspunkt og 
lavere eller gjerne «lavest mulig» på rapporteringstidspunkt, men store utslag her vil på den annen 
side også kunne skape mismatch/utfordringer i kostnadspådrag i NOK i rapporteringen.  
 




