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Fakultetsnotat – orientering om økonomisk status for virksomheten 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel:  
Orientering om økonomisk status - Regnskap pr. utgang oktober 2019  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 
Møtedato: 17. desember 2019 
 
 
 
REGNSKAP pr. utgang oktober 2019 
 
Tall og kommentarer til tallene er med basis i avsluttet oktober regnskap 2019. 
Til styremøte vil også regnskapet for utgang november være avsluttet. I 
styremøte vil dermed også november regnskapet kunne presenteres for styret, 
sammen med en oppdatert prognose, som skal leveres UiO sentralt den 13. 
desember.  
 
 
 
Basisfinansiert virksomhet  
 
Den basisfinansierte virksomheten til MED, er i all hovedsak bevilgningen som 
kommer gjennom statsbudsjettet gjennom KD til UiO og hvor MED får 
videreført sin andel etter gjeldende budsjettmodell for UiO.  
 
Tabell 1: Basisfinansiert virksomhet 
 

 
 

Basis virksomheten, samlet 

medisinsk fakultet

31.10.2019, 

Realisert 

31.10.2019, 

Budsjett

Avvik  hitttil i 

år

Årsbudsjettet 

2019 Prognose 2019

Inntekter -658 220 -645 158 13 062 -791 808 -813 616

Personalkostnader 537 913 542 833 4 920 666 354 656 175

Driftskostnader 172 806 178 858 6 052 229 637 230 588

Investeringer 38 485 38 918 433 60 028 61 228

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 90 984 115 451 24 467 164 211 134 375

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter -74 907 -63 163 11 744 -88 734 -93 756

Prosjektavslutning -407 392 799 -43

Isolert mer-/mindreforbruk 15 670 52 680 37 010 75 477 40 576

Overført fra i fjor -114 475 -114 475 -114 475 -114 475

Total basis virksomheten -98 805 -61 795 37 010 -38 998 -73 899
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Kommentar til basis økonomien 
 

 Regnskapet er i henhold til plan på alle hovedlinjer  

 Vi har nesten 12 MNOK høyere nettobidrag fra eksternt finansierte 
prosjekter enn budsjettert  

 Oppdatert års prognose vise nå ca. 70 MNOK i akkumulert 
mindreforbruk, som da vil være ca. 9% av et års bevilgning 

 
 
 
Utvikling av fakultetets akkumulerte mindreforbruk på basis over tid 
 
Tabellen under viser hvordan fakultetets akkumulerte mindreforbruk har 
utviklet seg over tid:  
 

 
 
Tabellen viser at fakultet de siste tre årene har balansert basisvirksomheten +/- 
0 og dermed holdt det opparbeidede akkumulerte mindreforbruket rundt ca. 
100 MNOK. Som følge av blant annet vedvarende ABE- kutt, sammen med 
rammekutt fra UiO og den egenfinansierte toppforsk støtten, viser 
langtidsplanen nå en kraftig nedbygging av det akkumulerte mindreforbruket i 
årene som kommer.  
 
 
Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
MEDs eksternt finansierte virksomhet utgjør ca. 44% av de totale inntektene. 
Som vi ser av tabell 1 så bidrar den eksternt finansierte virksomheten inn med 
ca. 94 mill. kr. (prognose 2019), som bidrag inn i basisøkonomien og er dermed 
helt avgjørende for vår basisvirksomhet. 
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I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang oktober 2019 for den 
eksternfinansierte virksomheten.  
 
Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet 
  

 
 

 
Kommentarer til avvik mot budsjett 
 

 Stort positivt inntektsavvik som skyldes nye, ikke budsjetterte prosjekter. 
(Prognosen er nå 60 millioner høyere enn årsbudsjettet) 

 Personalkostnader lavere knyttet til senere oppstart enn i budsjettet  

 Driftskostnader; betydelig lavere på grunn av senere oppstart enn budsjettert 
 
 
Forhåndsfinansiering eksternt finansiert virksomhet – utvikling over tid 
 
Kurven under viser hvordan forhåndsfinansieringen har utviklet seg over tid for eksternt 
finansiert virksomhet: 
 

  

Eksternt finansiert virksomhet

31.10.2019, 

Realisert 

31.10.2019, 

Budsjett

Avvik  hitttil i 

år

Årsbudsjettet 

2019 Prognose 2019

Inntekter -485 326 -410 429 -74 897 -594 090 -653 881

Personalkostnader 255 746 276 145 -20 399 350 872 323 911

Driftskostnader 96 387 151 390 -55 003 198 602 196 233

Investeringer 7 960 4 109 3 851 6 339 7 141

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -125 233 21 215 -146 448 -38 277 -126 596

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter 74 665 64 658 10 007 87 181 96 124

Prosjektavslutning 407 -392 799 -2 113

Isolert mer-/mindreforbruk -50 161 85 481 -135 642 48 904 -32 585

Overført fra i fjor -218 857 -218 857 -218 857 -218 857

Total bidrags- og oppdragsdelen -269 018 -133 376 -135 642 -169 953 -251 442
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Fakultetet har ved utgangen av oktober2019 totalt 757 aktive eksternt 
finansierte prosjekter, som representerer en økning på 7 fra årsslutt 2018.  
 
Fakultetet har nå 42 EU-prosjekter og 214 prosjekter finansiert av NFR. 
 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 269 millioner kroner. Alt er knyttet 
til fremtidig aktivitet. Finansieringen i disse eksternt finansierte prosjektene har 
historisk virket slik at midlene gis/finansieres mye tidligere enn prosjektene 
faktisk bruker midlene. Det er derfor det akkumuleres så vidt høye 
mindreforbruk i den eksternt finansierte virksomheten.   
 
NFR har i november varslet en innstramming og varsler at de kan trekke tilbake 
midler som ikke er disponert i henhold til prosjekt plan, dersom det ikke 
foreligger legitime grunner, som må dokumenteres ved søknad.  
 
 
 
Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet) 
 
For å se den totale økonomien til MED så viser vi i tabell 3 summen av basis 
økonomi og eksternt finansiert virksomhet.  
 
 
I tabell 3 viser vi MEDs total økonomi pr. utgang oktober: 
 
 

Total  økonomi medisinsk fakultet 31.10.2019, 
Realisert  

31.10.2019, 
Budsjett 

Avvik  hitttil 
i år 

Årsbudsjettet 
2019 

Års prognose 
for hele 2019 

Inntekter -1 143 546 -1 055 587 -87 959 -1 385 898 -1 467 497 

Personalkostnader 793 659 818 978 -25 319 1 017 226 980 086 
Driftskostnader 269 193 330 248 -61 055 428 239 426 821 

Investeringer 46 445 43 027 3 418 66 367 68 369 

Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -34 249 136 666 -170 915 125 934 7 779 

Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter -242 1 495 -1 737 -1 553 2 368 
Prosjektavslutning 0 0 0 0 -2 156 

Isolert mer-/mindreforbruk  -34 491 138 161 -172 652 124 381 7 991 

Overført fra i fjor -333 332 -333 332 0 -333 332 -333 332 

Grand Total -367 823 -195 171 -172 652 -208 951 -325 341 
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Tabellen viser at det totale aktivitetsnivået (kolonnen helt til høyre) som er 
knyttet til MEDs virksomhet; ca. 1,5 milliarder i 2019, hvorav 
personalkostnadene utgjør ca. 2/3 av aktiviteten.  
 
 
 
Sogn Arena, 19. november 2019 
 
Gaute Frøisland 




