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Vi viser til vår omfattende rapportering av COVID-19 konsekvenser i dialogmøte i mai og 

gjengitt videre i T1 virksomhetsrapporten. Nå ved utgangen av T2 gjør vi oss de samme 

vurderinger.  

 

Økonomiske konsekvenser på kort, mellomlang, og lang sikt 

Fakultetet har som ventet noe bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av Covid-

19 nå ved utgangen av T2 enn ved T1 rapporteringen. Vi vet at på kort sikt har Covid-19 

medført en innsparing i driftskostnader, i en størrelse på ca. 8 MNOK, er vår vurdering. 

Innsparingene er blant annet knyttet til reiser, kurs, etc., som ikke er blitt gjennomført i 

perioden. 

Samtidig ser vi nå poster med direkte negativ kostnadskonsekvens; kostnader knyttet til 
smittevern, IT-utstyr, lab- og disseksjonsundervisning, og ekstra personalkostnader i 
undervisningen i 2020, er eksempler der vi får kostnadsøkninger som følge av Covid-19.  
 
MED rapporterte til UiO ca. 10 årsverk forlengelser av NFR stipendiater, som var innenfor 
fristen som ble satt. Når det gjelder postdoktorer har vi 10 postdoktorer det vil bli søkt om 
forlengelse for, men alle disse faller utenfor 6 måneders begrensingen til NFR.  
Forlengelser knyttet til KD finansierte stipendiater ble mindre enn flere antok. Effekten vil 
også fordele seg over noe tid og synes pr. nå finansiell håndterbar for MED. 
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Omfanget av de økonomiske konsekvensene på mellomlang (2021) og lengre sikt (etter 

2021) er vanskeligere å forutsi. Langsiktige konsekvenser kan være redusert framtidige 

inntekter som følgeeffekter av fall i produksjonen samt forsinket framdrift i de eksternt 

finansierte prosjektene og redusert kraft og evne til å hente inn ekstern finansiering. Dette 

kan ha potensielt stor betydning, da MED har en stor andel ekstern finansiering (> 40% av 

total finansiering) - og årlig bidrar de eksternt finansierte prosjektene med 100 MNOK i 

nettobidrag inn i basisfinansieringen.  

I regnskapet for T2 isolert kom det inn en slik negativ virkning på bidrag fra den eksternt 
finansierte virksomheten på ca. 7 MNOK, som nok må knyttes til forsinkelser, bortfall, som 
følge av Covid-19. 
 
For vurdering av økonomiske konsekvenser på lengre sikt så er en mulig innfallsvinkel å se 
hva x-måneder med COVID-19 effekter vil ha av konsekvenser av «produksjonen» vår som 
vi får resultatbasert igjennom tildelingene:  
 
- avlagte doktorgrader i 2020/2021 
- studiepoeng i 2020/2021 
- studentutveksling i 2020/2021 
- publikasjonspoeng i 2020/2021 
- EU inntekter i 2020/2021 
- NFR inntekter i 2020/2021 
- BOA inntekter i 2020/2021 
 

Flere av instituttene sier at de kan frykte potensielle effekter av COVID-19 inn på de 

resultatbaserte indikatorene og de første som slår inn redusert studentutveksling, færre 

doktorgrader, deretter de øvrige resultatbaserte postene, men dette kan vi først summere 

opp når året er avsluttet.   
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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T2 - 2020 

 

 
 

Rapportering om økonomisk utvikling per 2. tertial 2020 
 
MED har hatt en økonomisk utvikling igjennom T2 2020 som forventet og i henhold 
til budsjettet som ble laget i fjor høst for den basis finansierte virksomheten.  
 
Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer og at det også er 
knyttet økonomiske usikkerhet og trusler knyttet til seg, viser ikke regnskapet så 
langt noen vesentlig påvirkning. Det gjør heller ikke enhetenes oppdaterte års 
prognoser for 2020. MED sparte 1-2 MNOK i driftskostnader i måneden i perioden 
mars – august. Reiser og kurs var de viktigste kontiene med innsparinger. Vi så også 
nå i august, for første gang i regnskapet, at inndekkingen/nettobidrag fra den 
eksternt finansierte virksomheten ble negativt påvirket som følge av COVID-19.  
 
Samlet sett så nøytraliserer så langt de økonomiske effektene av COVID-19 på MED 
sitt regnskap for 2020, slik vi nå ser bildet.  
 
MED kommer samlet sett inn med et noe høyere akkumulert mindreforbruk ved 
utgang 2020 enn det som var budsjettert, slik det nå ser ut 
 
Se ytterligere omtale av økonomiske konsekvenser av COVID-19 i et eget avsnitt 
tilslutt i rapporten.  
 
 

Basisfinansiert virksomhet 

 

 
 
 

 Regnskapet ved utgang T2 følger budsjettet godt på alle regnskapslinjer og det 
akkumulerte mindreforbruket ved utgangen av T2 er med dette på 87,2 MNOK, 
som er 11,4 MNOK mindre enn for et år siden 

 

 MED har de siste årene redusert sitt akkumulert mindreforbruk fra ca. 120 

MNOK (des. 2018) til disse 88 MNOK ved utgang av T2. Mindreforbruket er 

dermed ca. 10% av et års bevilgning. Midlene er i all hovedsak knyttet til utsatt 

Tabell 1: Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 

T2 2019

Regnskap 

T2 2020

Års-

regnskap 

2019

Års-

budsjett 

2020

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Prognose 

2024

Inntekter -515,29 -520,72 -808,20 -825,55 -820,14 -828,93 -825,20 -818,27 -826,35

Personalkostnader 418,10 436,96 663,75 691,96 692,84 693,33 679,39 674,60 665,16

Driftskostnader 138,41 125,76 210,39 222,83 206,56 234,58 218,56 214,63 214,96

Investeringer 30,87 16,58 60,08 60,11 34,21 53,72 49,82 46,97 52,15
Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 72,09 58,59 126,02 149,36 113,46 152,69 122,57 117,93 105,92

Nettobidrag -55,48 -56,55 -96,65 -96,16 -97,79 -102,20 -104,76 -111,30 -110,39

Prosjektavslutning -1,37 -2,97 -1,78 -1,41 -3,76 -1,49 -0,06 0,00 0,00

Isolert mer-/mindreforbruk 15,23 -0,94 27,59 51,79 11,91 49,00 17,74 6,64 -4,47

Overført fra i fjor -114,47 -86,89 -114,47 -86,89 -86,89 -74,98 -25,97 -8,23 -1,60

Akkumulert mer-/mindreforbruk -99,24 -87,82 -86,89 -35,10 -74,98 -25,97 -8,23 -1,60 -6,07
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aktivitet og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering. Helt 

konkrete og udiskutable slike økonomiske bindinger pr. utgang T2 2020 er:  

  

o World leading center, Human Immunlogy,  hos Klinmed hvor ubrukte 

midler pr. 31.08.20 er på -14,9 MNOK  

 

o Egenfinansiert (fra fakultetet) uten ny finansiering. Dette er ekstra 

toppforskningstøtte til tre utvalgte prosjekter på til sammen 48 MNOK i 

løpet av perioden 2018 – 2023. Pr. 30.04.20 gjenstår det 28,5 MNOK av 

fakultetets egenfinansiering her.  

 
Andre større økonomiske bindinger som MED har pr. 31.08.20 er: 

 Utsatt aktivitet på vårt senter NCMM 

 Inngåtte forpliktelser på anleggsmidler hvor finansiering er tilført, men utstyr 

ikke mottatt 

 Mottatt penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 31.08.20, som eks. vis 

Livsvitenskap og forskningssatsninger; som SERTA (Health Brain Ageing 

Centre),   

 Øvrige ikke brukte tildelte øremerkede midler (hvor ny finansiering ikke 

kommer), eksempler her er driftsmidler til forskere (gitt siste år)  

MED har i sin siste langtidsplanlegging for perioden 2020 – 2024,  pekt på 

utfordringer knyttet til å opprettholde et mindreforbruk igjennom langtidsperioden 

og vist til at summen av de fem enhetenes enkeltplaner fører til et merforbruk med 

de inntektsrammer vi legger til grunn nå. Dette er et bilde som vil være i endring 

fortløpende og fakultetet følger derfor dette nøye og ser det som en viktig del av sitt 

arbeid å styre dette, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi går over i et 

akkumulert merforbruk i langtidsperioden.  

 
Figur 1: Utvikling i MEDs akkumulerte mindreforbruk over tid 
 
I figur 1 på neste side viser vi at MED sitt mindreforbruk er på vei nedover fra et nivå 

120 MNOK ved utgang 2018. Vi forventer en videre nedgang i mindreforbruket og 

p.t. viser det at faller til 25 MNOK ved utgangen av 2021.  
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Risiko og usikkerhet 

En helt avgjørende faktor for at MED fram til nå har klart å absorbere store ABE- og 

rammekutt som har vært gjennomført de siste årene, er at nettobidrag fra eksternt 

finansiert virksomhet har økt kraftig i perioden. Dette illustreres i figur 2:  

 

Figur 2: Netto bidrag fra Eksternt finansiert virksomhet - MED 
 
 

 
 
 
Selv om det har vært en god utvikling på den eksterne virksomheten til fakultetet de 
siste årene vurderer vi at det er økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidig volum av 
den eksternfinansierte virksomheten, og muligheten til å hente ut de forutsatte 
nettobidrag som ligger i langtidsprognosen. MED må derfor følge utviklingen nøye 
for å være i stand til tidsnok gjennomføre korrektive tiltak hvis det viser seg 
nødvendig. 
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For å gjennomføre langtidsplanen med det forutsatte aktivitetsnivået og rammer, så 
fordrer det fortløpende aktivt arbeid og kommunikasjon for å skape omforent 
forståelse av summen forpliktelser framover. Det vil være nødvendig med 
kontinuerlig oppfølging av aktivitet opp mot finansiering for å sikre framtidig 
balanse.  
 
Fakultetsledelsen vil ha det nødvendig fokus på dette og, om nødvendig, gjøre 
korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i bruk «lån»; 
unngå å komme i et akkumulert merforbruk.   
 

Vi så nå i august 2020 en svikt i nettobidraget fra den eksternt finansierte 

virksomheten, isolert sett nesten 10 MNOK, innenfor T2. Vi ser at dette kom nå som 

redusert aktivitet knyttet til COVID-19 og vil følge dette spent videre.  

 

 
Eksternt finansiert virksomhet 

 
 
MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED 
sin totale finansiering. 
 
De eksterne finansiørene, inkludert NFR og EU, tilfører typisk finansiering i god tid 
på forhånd av når vi faktisk forbruker midlene, slik at det til enhver tid vil stå store 
saldi av ubrukte midler på prosjektene.  
 
På grunn av flere enkeltstående tildelinger i 2020 er saldoen ved utgangen av T2 
2020 ekstra høy (blant annet motatt èn stor gavedonasjon på over 30 MNOK og også 
fortsatt lite forbruk på det store Scientia Fellow 2 (Marie Curie/COFUND) - 
prosjektet hvor vi har motatt mer enn 50 MNOK fra EU.   
 
Det forventes at størrelsen på disse ubrukte midlene over tid vil gå ned, blant annet 
som følge av at finansiørene har som målsetning å  tilføre midler mer i takt med 
forbruket framover.  
 
 

 
 

Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 

T2 2019

Regnskap 

T2 2020

Års-

regnskap 

2019

Års-

budsjett 

2020

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Prognose 

2024

Inntekter -435,21 -462,67 -602,22 -602,78 -693,71 -645,52 -599,59 -663,15 -671,52

Personalkostnader 195,33 214,88 319,47 366,06 364,69 407,59 385,78 383,21 360,72

Driftskostnader 70,74 68,10 135,61 179,24 167,18 200,63 172,58 187,17 192,84

Investeringer 7,38 3,80 9,86 2,46 3,81 12,29 18,79 0,74 1,65

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -161,77 -175,88 -137,29 -55,03 -158,04 -25,00 -22,43 -92,03 -116,31

Nettobidrag 55,36 56,42 97,26 98,61 100,41 103,96 104,38 111,25 110,42

Prosjektavslutning 1,37 2,97 1,78 1,41 2,13 1,49 0,06 0,00 0,00

Isolert mer-/mindreforbruk -105,04 -116,49 -38,25 44,98 -55,50 80,45 82,01 19,22 -5,90

Overført fra i fjor -218,86 -258,29 -218,86 -258,29 -258,03 -313,53 -233,08 -151,06 -131,84

Saldo -323,89 -374,79 -257,11 -213,31 -313,53 -233,08 -151,06 -131,84 -137,74
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Som omtalt foran også er utviklingen i nye søknader og tilslag viktig å følge. Vi 

konstaterer at både inntekter fra NFR (-13%) og tilslag på nye søknader fra MED sine 

søknader gikk ned i 2019, men at EU kompenserte for dette ved å øke inntektene  

(+13%). Vi hadde også en økning i øvrig ekstern finansering (bidrag/oppdrag 

forskning) (+3,3%).  

 

 

 

COVID-19 Økonomiske konsekvenser for MED 

 

Vi vil i det følgende beskrive hvordan vi ser størst konsekvenser p.t.:  

 

Ekstern finansiering – framdrift Forskning 

 

Vi så tidlig i forløpet at der forsinkelser spesielt kunne oppstå var knyttet til 

forskning, som ble avskåret fra helt nødvendig tilgang til UiOs lokaler for å utføre sin 

forskning. Det vil ha konsekvenser i form av først forsinkelse og verre enn det 

eventuelle stopp i prosjekter/manglende fullførelse. Vil meldte derfor dette punket 

(sammen med redusert kapasitet til nye søknader) opp med potensiell stor 

økonomisk konsekvens, da vi ble spurt om dette tidlig i prosessen.  

 

MED ser dette fortsatt (nå ved utgangen av T2 2020), som den enkelt faktoren med 

potensielt størst økonomisk konsekvens. Vi vil legge til her at det det vil også være 

noe forskning som blir forhindret som følge av manglende tilgang til 

informasjon/infrastruktur via samarbeid med utlandet, eks. vis. forsinkelse og 

vanskeligheter med å gjennomføre internasjonal undersøkelser/medvirkning.  

 

I august så vi dette også virke inn på regnskapet vårt i form av lavere enn budsjettert 

inndekking/netto bidrag fra de eksternt finansierte prosjektene og inn i basis 

regnskapet.  

 

MED har meldt videre antall forlengeler av NFR-stipendiater og postdoktorer videre 

til UiO iht. bestilling.  

 

 

Undervisning 

 

 Når det gjelder UNDERVISNING, har det siden 12. mars vært gjort en stor 

innsats for å legge til rette for en digital undervisning og digital eksamener og 

endog digitale doktorgrader. På medisin er dette svært krevende arbeid og til dels 

vanskelig å få til da det fram til nå har vært en stor interaksjon mot det praktiske 

igjennom små grupper i klinisk undervisning på en god del av det vi gjør. Her får 
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vi en del nye kostnader/mer kostnader som følge av dette. Mens også noen 

kostnader blir eliminert. Vi meldte ved utgangen av T1 at de økonomiske 

konsekvenser måtte vurderes etter å ha sett kostnadsregnskapet i noen måneder. 

Her meldte vi dette punktet med potensiell middels økonomisk konsekvens.  
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Andre driftskostnader 

 

 MED har isolert sett oppnådd besparelser på reiser, bevertning, konferanser, 

kurs, seminarer. Selv om det er kommet kostnadsøkninger blant annet knyttet til 

audio visuelle hjelpemidler, øvrig IT, kommunikasjons utstyr så viser det seg at vi 

så langt har kommet ut med kostbesparelser, som tidligere angitt 1-2 MNOK 

totalt pr. måned (akkumulert ca. 8 MNOK) pr. utgang T2 2020.   

 

Stipendiater og postdoktorer 

 

 MED rapporterte til UiO ca. 10 årsverk forlengelser av NFR stipendiater, som var 
innenfor fristen som ble satt. Når det gjelder postdoktorer har vi 10 postdoktorer 
det vil bli søkt om forlengelse for, men alle disse faller utenfor 6 måneders 
begrensingen til NFR.  Forlengelser knyttet til KD finansierte stipendiater ble 
mindre enn flere antok. Effekten vil også fordele seg over noe tid og synes pr. nå 
finansiell håndterbar for MED. 

 
 

 

Fra instituttenes rapporteringer vedørende CORONA-19 økonomiske 

effekter:  

 

Vi tar også med noen hovedsetninger fra instituttenes rapportering til oss (dette sier 

noe om hvor miljøene er i sine vurderinger p.t.):  

 

Institutt for medisinske basalfag (IMB):  

 

«Færre stipendiater enn først antatt har søkt om forlenget ansettelse på grunn av 

forsinkelser etter nedstengingen i vår. Ved IMB er 20 av totalt 38 KD-stipendiater 

forlenget i inntil 2 måneder hver, en kostnad på totalt kr 1,6 mill. fordelt 50-50 på 

hhv. institutt- og avdelingsnivå. Den økonomiske effekten av dette vil bli distribuert 

over tre-fire år og vurderes å være håndterlig. Ingen postdoktorer er forlenget på 

rapporteringstidspunktet.   

  

Per 1. tertial rapporterte vi en forventet produksjonseffekt i form av færre 

doktorgrader og påfølgende redusert uttelling (RBO) fra KD i de neste årene. 

Moderat antall søknader om forlengelser kan tyde på at forsinkelsene som følge av 

nedstengingen har et mindre omfang enn først antatt. Dersom vi ikke får andre 

langsiktige negative konsekvenser, vil produksjonseffekten i større grad bli en 

tidsmessig forskyvning av resultater framfor en reell nedgang. Antall avlagte 

doktorgrader er lavere per 2. tertial enn i normalår, selv etter at det ble innført 

digitale disputaser. Vi kan ikke utelukke at innspurten før endelig innlevering av 
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avhandling har lidd under nedstengingen. I den grad dette er tilfelle og vi får færre 

disputaser i 2020 enn forutsatt, vil vi forhåpentligvis få tilsvarende flere enn 

planlagt i 2021.  

  

Det er fortsatt usikre effekter på studiepoengproduksjon, strykprosenter og frafall i 

2020. Høstsemestret er preget av «hybride» undervisningsformer som krever mye 

av studenter og undervisere, og det er merkbar bekymring i begge grupper om 

kvaliteten på undervisningen og hvilke effekter det vil ha for frafall og 

eksamensgjennomføringen. Instituttet følger situasjonen tett og ser at det jobbes 

godt med å forsøke å finne løsninger i et krevende og omskiftelig landskap. Selv en 

moderat, forbigående nedgang i studiepoengproduksjonen vil få negative 

konsekvenser for instituttets basisøkonomi, men effektene av dette vil fordeles over 

flere år. Betydelig frafall blant studentene vil kunne føre til lavere 

studiepoengproduksjon over flere år, reduksjon i antall uteksaminerte kandidater, 

og større negative konsekvenser for basisøkonomien lengre frem i tid.  

  

Det estimeres kr 0,8 mill til smittevernutstyr knyttet til lab- og 

disseksjonsundervisning, og 1 mill ut over budsjett til ekstra personalkostnader i 

undervisningen i 2020. I prognosen er personalkostnadene for inneværende år 

likevel kr 6 mill lavere enn årsbudsjettet. Hovedårsakene til dette er høyere 

offentlige refusjoner og forskyvning i antatt oppstart i utlyste stillinger.  

  

Så langt ser instituttet samlet sett ut til å ha kommet greit gjennom pandemien rent 

økonomisk, til tross for økte kostnader knyttet til smittevernutstyr, 

stipendiatforlengelser, m.m. Dette har imidlertid skjedd gjennom en vedvarende 

høy arbeidsbelastning, merarbeid og stor usikkerhet for mange av instituttets 

ansatte, ikke minst underviserne og støttepersonell. Dette har fortsatt inn i 

høstsemesteret og vi belager på at situasjonen vil vedvare også inn i 2021, med 

fortsatt usikkerhet for instituttets økonomi. « 

 

 

 

Institutt for Helse og samfunn (Helsam):  

 

«De kortsiktige økonomiske effektene på instituttets basisøkonomi er positive. 

Driftskostnadene har hittil i år vært vesentlig lavere enn tidligere, og vi forventer 

en varig innsparing som primært skyldes reiserestriksjoner og fravær av fysiske 

arrangementer. Basisøkonomien er derfor ved utgangen av T2 bedre enn 

budsjettert. 
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Instituttet har også opplevd kortsiktig økonomisk stimulering i form av økte antall 

studieplasser på BA-programmet i helseledelse og helseøkonomi og på 

medisinstudiet. I tillegg har vi fått 5 nye NFR-prosjekter i år og 4 nye EU-

prosjekter. Tilfanget av nye prosjekter har bidratt til at måltallet på NFR- og EU-

finansiert aktivitet for 2021 allerede er oppnådd.  

 

Som nevnt over så får instituttet en vesentlig ekstrakostnad knyttet til forlengelser 

av stipendiater og postdoktorer. Forlengelser vil i noen grad kunne gjennomføres 

innenfor eksisterende budsjett for basisfinansierte rekrutteringsstillinger, men 

siden tidspunktene for forlengelsene vil komme spredd utover så vil de i praksis ofte 

komme som en tilleggskostnad hvor vi overoppfyller måltallet for 

rekrutteringsstillinger. Den langsiktige effekten av Covid-19 er derfor, samlet sett, 

usikker.» 

 

 

 

Institutt for klinisk medisin: (Klinmed) 

 

«Covid-19-situasjonen har økt graden av usikkerhet for fremtidig økonomisk 

utvikling. Fra tidligere har reduserte basistildelinger gjort det utfordrende å være i 

økonomisk balanse og instituttet vil også i 2020 ha en høyere basiskostnad enn det 

tildelingene vil kunne dekke.» 

  

«I lys av foreliggende usikkerhet skapt av Covid-19-situasjonen har instituttet 

foreløpig lagt til grunn at denne vil kunne redusere årets forbruk av driftsmidler 

med nærmere 20 %, eller ca. 8 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. mer enn rapport per 

T1-20. I tillegg har instituttet vurdert at investeringer i vitenskapelig utstyr klasse I 

ikke vil la seg gjennomføre før 2021.  

 

Forsinkelser pga. Covid-19 er vurdert til å medføre ca. 0,5 mill. kroner i svekket 

nettobidrag. Stor vekst i antall nye prosjekter samt inntekter fra Nærings-PhD-

kontrakter gir imidlertid utsikter til økt nettobidrag. Instituttet opprettholder sin 

vurdering fra T1-20 av at årets nettobidrag blir 3,0 mill. kroner enn opprinnelig 

budsjettert.» 

 

Norsk senter for molekylær medisin (NCMM) 

 

«Covid-19 har på kort sikt påvirket forskningsgruppenes økonomi positivt grunnet 

kansellerte reiser, konferanser og mindre bruk av driftsmateriell, særlig i 

våtlabsmiljøene. Om redusert eller endret internasjonalt forskningssamarbeid som 

følge av Covid-19 vil ha økonomiske konsekvenser på sikt er vanskelig å si noe om 



Økonomirapport MED T2 - 2020 
 

10 
 

per nå. Siden NCMMs gruppeledere selv bestemmer over sin grunnfinansiering vil 

det kunne variere mellom gruppene hvordan de velger å disponere eventuelle 

innsparinger. Noen finansiører, som NFR og Scientia Fellows (EU) har indikert at 

det kan være rom for å forlenge enkeltansatte på prosjekt, men i hvilken grad 

gruppelederne søker om dette varierer også. Vi vurderer hver sak individuelt i 

samarbeid med gruppelederne og den enkelte finansiør.  

 

På en overordnet nivå ser vi at flere eksternt finansierte prosjekter trolig vil ha 

behov for å utsette sluttdato for prosjektet for å gjennomføre alle planlagte 

milepæler og arbeidspakker. Vi kan imidlertid ikke se at volumet av dette på 

NCMM vil utgjøre noen signifikant endring av økonomien. » 
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Rapporterende enhet: 
Fakultetsadministrasjonen 
MED 

 Rapportert av: GF Periode:  
T2– 2020 

 

Fakultetsadministrasjonen 
 
Basisvirksomheten 
 
Regnskapet til fakultetsadministrasjonen følger budsjettet godt ved utgangen av T2 og har nå en 
prognose for året som her viser 13 MNOK i akkumulert mindreforbruk ved årets slutt. Det positive 
inntektsavviket ved slutten T2 kommer av en tilleggsbevilgning til de nye studieplassene og 
rekrutteringsstillingene som kom i revidert statsbudsjett. Disse pengene (3,9 MNOK) vil bli overført 
til instituttene i september. Noe høyere lønnskostnader i 2020 i forhold til 2019 kommer av 
oppbemanning HUS og REK, (ca. 3-4 årsverk til sammen, i økning fra august 2019 – august 2020).  
 
 

 
 
 
 
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 
 
Fakultetsadministrasjonen har ikke historisk hatt noen mengde av eksternt finansierte prosjekter som 
har vært kjørt i eget regnskap, men har noen nå. Blant annet er det fakultetsadministrasjonen som 
«eier» Scientia Fellow 2 prosjektet og også det nye SHE prosjektet, med tilhørende eksternt 
finansiering fra DIKU. Aktiviteten i SHE tiltar nå, etter en noe senere oppstart enn opprinnelig 
planlagt, som da bare vil være en tidsforskyvning. Det samme gjelder EU-prosjektet Scientia Fellow 2 
som nå vil gå inn i 2024, med opptil ca. 50 årsverk finansiert i kalenderåret 2024. EU har her godkjent 
en 8 måneders forlengelse av prosjektet.   
 
 

 

Tabell 1: Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -129,51 -123,89 -206,11 -206,61 -197,38 -214,36 -212,53 -215,43 -222,49
Personalkostnader 56,65 58,69 88,52 96,34 95,88 92,39 92,30 92,22 91,28
Driftskostnader 81,35 79,32 122,97 127,95 120,21 128,30 128,14 128,15 128,05
Investeringer 0,32 0,49 0,54 0,49 0,83 0,49 0,49 0,49 0,49
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 8,81 14,60 5,91 18,18 19,54 6,82 8,40 5,44 -2,67
Nettobidrag -1,18 -1,31 -3,30 -2,45 -2,45 -1,88 -1,80 -1,73 -1,73
Prosjektavslutning 0,00 -1,63 0,07 0,00 -1,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 7,62 11,66 2,68 15,72 15,46 4,94 6,60 3,71 -4,40
Overført fra i fjor -31,61 -28,93 -31,61 -28,93 -28,93 -13,47 -8,52 -1,92 1,79
Akkumulert mer-/mindreforbruk -23,98 -17,27 -28,93 -13,21 -13,47 -8,52 -1,92 1,79 -2,60

Tabell 2: Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -54,46 5,95 -68,29 3,97 3,07 1,97 20,57 -31,31 -24,70
Personalkostnader 6,03 7,16 8,13 7,03 7,69 6,41 6,35 5,85 5,85
Driftskostnader 0,47 3,25 0,76 5,83 6,37 6,43 5,54 5,54 3,54
Investeringer 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -47,96 16,37 -59,40 16,83 17,13 14,80 32,46 -19,93 -15,31
Nettobidrag 1,17 2,29 3,64 4,97 5,35 3,31 3,23 3,15 3,15
Prosjektavslutning 0,00 1,63 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk -46,79 20,29 -55,82 21,80 22,48 18,11 35,69 -16,77 -12,16
Overført fra i fjor 5,39 -50,44 5,39 -50,44 -50,44 -27,96 -9,85 25,85 9,08
Saldo -41,40 -30,15 -50,44 -28,64 -27,96 -9,85 25,85 9,08 -3,08



  
 

 

 

 

Rapporterende enhet: Institutt for 

medisinske 

basalfag 

Rapportert av: Lene Frost 

Andersen, 

Linda Helgesen, 

Trude Abelsen 

Periode:  

T2 – 2020 

 

Ledelsesvurdering IMB 2. tertial 2020 

1. Innledning 

Vi viser til bestilling om virksomhetsrapportering for 2. tertial 2020, og rapportering om COVID-

19-konsekvenser i 1. tertial 2020. Instituttet har som forventet noe bedre oversikt over kortvarige 

økonomiske konsekvenser enn i forrige rapportering (se vedlegg 1). De øvrige forholdene vi trakk 

frem i tertialrapporteringen i mai, gjelder i stor grad fortsatt. 

Et levende akademia forutsetter at studenter og ansatte kan treffe hverandre for gjensidig læring og 

faglige diskusjoner både internt og på tvers av institusjoner og landegrenser. På sikt vil det være 

avgjørende å ha mulighet til mer fysisk tilstedeværelse og interaksjon i både forskning og 

undervisning. 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Det samlede bildet er at instituttet ser ut til å ha kommet greit gjennom pandemien så langt rent 

økonomisk. Effekten av økte kostnader på enkelte områder utlignes av reduserte kostnader andre 

steder. Pandemien har imidlertid medført en vedvarende høy arbeidsbelastning, merarbeid og stor 

usikkerhet for mange av instituttets ansatte, ikke minst underviserne og støttepersonell. Det er 

også krevende å finne kvalifisert personell til å styrke bemanningen. 

Videre knytter det seg fremdeles usikkerhet til de langvarige effektene av nedstengingen av UiOs 

bygninger på den vitenskapelige aktiviteten og produksjonen, i form av avlagte 

doktorgradsavhandlinger, omfanget av søknader om eksterne midler og kvaliteten på disse, 

gjennomføring av eksperimenter og publisering av artikler med mer. Instituttet hadde en nedgang i 

antall søknader til NFR fra 39 våren 2019 til 31 våren 2020, men årsaken til reduksjonen kan også 

skyldes andre forhold, og konsekvensene for eventuelle innvilgelser er det ikke mulig å forutsi. 

Søknadsaktiviteten blant instituttets forskere for øvrig ser også ut til å være noe redusert i forhold 

til tidligere år. Spesielt gjelder dette EU-søknader. Også kvaliteten på undervisningen er forbundet 

med betydelig usikkerhet, både med tanke på læringsutbytte og med tanke på eksamensresultater 

og frafallsproblematikk. De langsiktige økonomiske konsekvensene er derfor fremdeles usikre. 

Forlengelsen av stipendiater er et viktig virkemiddel for å sikre gjennomføring av planlagte 

prosjekter. Ved IMB er totalt 20 av 38 internfinansierte stipendiater forlenget som følge av Covid-

19-situasjonen. Den økonomiske effekten av dette er distribuert over flere år og vurderes å være 

håndterlig. I det omfanget vi ser til nå vil dette innebære liten reduksjon i utlyste internfinansierte 

rekrutteringsstillinger i årene fremover. I tillegg har vi bedt om forlengelse av åtte NFR-finansierte 

stipendiater. Ingen postdoktorer er forlenget på rapporteringstidspunktet.  

Instituttledelsen har omdisponert og vil fortsette med å omprioritere ressurser strategisk for å 

styrke fagmiljøene, primært rettet mot undervisning, men også ved behov rettet mot forskningen, 

for å motvirke eventuelle langsiktige konsekvenser så langt det er mulig.  



 2 

 

 

 
 

 

Dato: 14. september 2020 

 

Lene Frost Andersen 

instituttleder      Linda T. Helgesen 

       administrasjonssjef  

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1: Økonomirapport 2T 2020 IMB 

 

 

 



Økonomirapport 

 

1 
 

Rapporterende enhet: Institutt for 
medisinske 
basalfag 

Rapportert av: Lene Frost 
Andersen 
Linda T. Helgesen 
Trude Abelsen 

Periode:  
T2– 2020 

 

 

Økonomirapport IMB for 2. tertial 2020 

 

Basisvirksomhet 

Per 2. tertial 2020 viser IMBs regnskapsresultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten et 

akkumulert mindreforbruk på kr 28,7 mill, som er 4,1 mill høyere enn budsjettert. Av dette er kr 6,3 

mill bundet i utstyrsmidler, kr 5,7 mill til forskningssatsinger og kr 2,6 mill til annen infrastruktur.  

 

 
 
Som følge av at en del prosesser ble forsinket eller stoppet opp denne våren, vil «overskuddet» per 
31.12. bli betydelig høyere enn estimert per 1. tertial. Dette gjelder bl.a. noen ansettelsesprosesser, 
oppussing av gammel dyrestall, oppgradering av IT-skapene i Domus Medica, utskifting av AV-utstyr i 
undervisningsrom, m.m.  I tillegg forventes det nye tildelinger til vitenskapelig utstyr i 2020 på 6,5 
mill. Per 31.12.2020 antas det at IMB vil ha et akkumulert mindreforbruk på kr 22 mill. Av dette antas 
at kr 14 mill være bundet i utstyrsmidler (kr 6,5 mill), til forskningssatsinger (kr 3,9 mill) og til annen 
infrastruktur (kr 2,6 mill). 
 
Nedstengingen i vår førte til lavere driftskostnader, spesielt relatert til konferanse- og 
reisevirksomhet, samt innen laboratorierelatert forskning og undervisning. Vi ser vedvarende lavere 
kostnader til kurs, konferanser og reiser, fra kr 0,5 mill i gjennomsnitt per måned fram til februar 
2020, til under kr 0,1 mill per måned fra mars i år. De omfattende smitteverntiltakene denne høsten 
fører imidlertid til betydelig høyere driftskostnader framover, spesielt til lab-relatert undervisning og 
disseksjon. Disse effektene ser ut til å utligne hverandre i regnskapet for 2020, og i prognosen for året 
som helhet er driftskostnadene om lag som budsjettert. 
 
Som rapportert per 1. tertial, klarte Seksjon for komparativ medisin (KPM) raskt å tilpasse seg covid-
19-situasjonen, og innførte omgående strenge smittevernrutiner for både de ansatte og brukerne. 
Etter at UiO gradvis har åpnet dørene igjen har seksjonen fortsatt det strenge regimet. Seksjonen har 
hatt om lag kr 260 000 i økte kostnader til blant annet smittevernutstyr, vikarer og kontorutrustning 
for hjemmekontor. En kortvarig reduksjon i antall bur i drift kompenseres av høyere forventede 
inntekter fra eksterne brukere i forhold til budsjett. Prognosen per 31.12 er at seksjonen vil gå i 
økonomisk balanse i 2020. 
 

Færre stipendiater enn først antatt har søkt om forlenget ansettelse på grunn av forsinkelser etter 
nedstengingen i vår. Ved IMB er 20 av totalt 38 KD-stipendiater forlenget i inntil 2 måneder hver, en 
kostnad på totalt kr 1,6 mill. fordelt 50-50 på hhv. institutt- og avdelingsnivå. Den økonomiske 
effekten av dette vil bli distribuert over tre-fire år og vurderes å være håndterlig. Ingen postdoktorer 
er forlenget på rapporteringstidspunktet.  
 
Per 1. tertial rapporterte vi en forventet produksjonseffekt i form av færre doktorgrader og påfølgende 
redusert uttelling (RBO) fra KD i de neste årene. Moderat antall søknader om forlengelser kan tyde på 
at forsinkelsene som følge av nedstengingen har et mindre omfang enn først antatt. Dersom vi ikke får 
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andre langsiktige negative konsekvenser, vil produksjonseffekten i større grad bli en tidsmessig 
forskyvning av resultater framfor en reell nedgang. Antall avlagte doktorgrader er lavere per 2. tertial 
enn i normalår, selv etter at det ble innført digitale disputaser. Vi kan ikke utelukke at innspurten før 
endelig innlevering av avhandling har lidd under nedstengingen. I den grad dette er tilfelle og vi får 
færre disputaser i 2020 enn forutsatt, vil vi forhåpentligvis få tilsvarende flere enn planlagt i 2021. 
 
Det er fortsatt usikre effekter på studiepoengproduksjon, strykprosenter og frafall i 2020. 
Høstsemestret er preget av «hybride» undervisningsformer som krever mye av studenter og 
undervisere, og det er merkbar bekymring i begge grupper om kvaliteten på undervisningen og hvilke 
effekter det vil ha for frafall og eksamensgjennomføringen. Instituttet følger situasjonen tett og ser at 
det jobbes godt med å forsøke å finne løsninger i et krevende og omskiftelig landskap. Selv en 
moderat, forbigående nedgang i studiepoengproduksjonen vil få negative konsekvenser for instituttets 
basisøkonomi, men effektene av dette vil fordeles over flere år. Betydelig frafall blant studentene vil 
kunne føre til lavere studiepoengproduksjon over flere år, reduksjon i antall uteksaminerte 
kandidater, og større negative konsekvenser for basisøkonomien lengre frem i tid. 
 
Det estimeres kr 0,8 mill til smittevernutstyr knyttet til lab- og disseksjonsundervisning, og 1 mill ut 
over budsjett til ekstra personalkostnader i undervisningen i 2020. I prognosen er 
personalkostnadene for inneværende år likevel kr 6 mill lavere enn årsbudsjettet. Hovedårsakene til 
dette er høyere offentlige refusjoner og forskyvning i antatt oppstart i utlyste stillinger. 
 
Så langt ser instituttet samlet sett ut til å ha kommet greit gjennom pandemien rent økonomisk, til 
tross for økte kostnader knyttet til smittevernutstyr, stipendiatforlengelser, m.m. Dette har imidlertid 
skjedd gjennom en vedvarende høy arbeidsbelastning, merarbeid og stor usikkerhet for mange av 
instituttets ansatte, ikke minst underviserne og støttepersonell. Dette har fortsatt inn i høstsemesteret 
og vi belager oss på at situasjonen vil vedvare også inn i 2021, med fortsatt usikkerhet for instituttets 
økonomi. 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
 
IMB er fortsatt i en periode med vekst i den eksternt finansierte virksomheten. Inntektene fra alle 
typer finansieringskilder er økende og per 2. tertial er det hentet inn kr 46 mill mer enn på samme 
tidspunkt i fjor. Det ser nå ut til at inntektene for 2020 totalt vil komme opp i kr 204 mill, dvs. 
ytterligere kr 21 mill mer enn budsjettert for året. Økningen kommer hovedsakelig som følge av god 
uttelling på NFR-søknader i 2019, samt betydelig oppstartfinansiering til tre prosjekter finansiert av 
Throne Holst Stiftelsen og til siste fase av HBP-prosjektet (EU).  
 

 
 
Om Covid-19-stuasjonen har ført til forsinkelser eller andre endringer ut over det som er vanlig i 
forskningsprosjekter, er for tidlig å si. På aggregert nivå ser vi at veksten i personalkostnadene stoppet 
litt opp denne våren, noe som kan tyde på at rekrutteringsprosesser er satt på vent eller har trukket ut 
i tid som følge av Covid-19-situasjonen. Fra juli ser vi igjen vekst i personalkostnadene. Det er meldt 
om behov for å forlenge noen av de eksternt finansierte stipendiatene, bl.a. er det søkt om forlengelse 
for åtte stipendiater ansatt i NFR-prosjekter.  
 
Også driftskostnadene var betydelig lavere enn vanlig i april og mai, men har deretter økt merkbart. 
Alle igangsatte dyreforsøk i KPM kunne videreføres selv om UiO stengte dørene i mars, og forskere 
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som hadde behov for å videreføre allerede igangsatt arbeid på laboratoriene kunne få dispensasjon til 
å komme inn i bygget. Det har derfor vært gjennomført forskningsaktivitet i hele vår, men i en periode 
i mindre omfang enn i en normalsituasjon. Mens kurs- og reisekostnader er redusert til ¼ av normalt 
nivå etter april, er andre typer driftskostnader totalt sett ikke lavere enn normalt per 2. tertial. Dette 
tyder på at mye forskningsaktivitet har kunnet løpe på tross av nedstengingen og/eller er tatt igjen i 
løpet av sommermånedene.  
 
I hovedsak som følge av de store forhåndsfinansieringene til HPB- og Throne Holst-prosjektene, antar 
vi at samlet saldo på de eksternt finansierte prosjektene vil øke fra kr 65 mill per 1.1.2020 til kr 91 mill 
per 31.12.2020. 



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Terje P. Hagen 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2 - 2020 

 

Ledelsesvurdering Helsam 2. tertial 2020 
 

1. Innledning 
Andre tertial 2020 har i stor grad blitt preget av Covid-19-situasjonen. Vi vil særlig trekke fram tilfanget av 
nye EU-prosjekter og arbeid med en framtidig bemanningsplan som andre viktige saker dette tertialet. 

2. Konsekvenser og effekter av Covid-19 

Undervisning og studiekvalitet 
Det er lagt ned en betydelig ekstrainnsats på studiesiden for å sikre best mulig studiekvalitet i en situasjon 
med begrensede muligheter for ordinær fysisk undervisning. Usikkerhet knyttet til rammene for høstens 
undervisning bidro til at det både ble planlagt for fysisk/hybrid undervisning og digital undervisning. I 
praksis har det vist seg vanskelig å kunne tilby noe mer enn digital undervisning, men for to av 
masterprogrammene og noen øvrige enkeltemner får vi gjennomført fysisk/hybrid undervisning. 
Rekrutteringen til studieprogrammene har vært preget av at flere takker ja til studieplass enn tidligere, men 
vi er bekymret for at frafallet kan bli større enn normalt som følge av et hovedsakelig digitalt studietilbud 
og små muligheter for sosial interaksjon mellom studentene. 

Redusert forskningsaktivitet 
Covid-19-situasjonen har bidratt til redusert forskningsaktivitet langs to akser. Den ene er at de 
vitenskapelig ansatte har måttet prioritere omlegging og tilpasning av undervisning. Dette har gått utover 
tid tilgjengelig til forskning. Den andre og mer direkte påvirkningen er stans og forsinkelser i 
datainnsamlingen i mange av våre prosjekter. Det gjelder særlig prosjekter som bygger på data fra 
feltarbeid utenlands og prosjekter som driver datainnsamling i helsetjenesten. Forsinkelsene rammer særlig 
stipendiater og andre midlertidig ansatte. I tråd med retningslinjene for forlengelser av stipendiater og 
postdoktorer anslår vi at det er behov for forlengelser på i størrelsesorden 3 årsverk for de som ikke er 
finansiert av NFR.  

Arbeidsmiljø 
Det har vært betydelig trykk på våre ansatte over tid for å kunne komme opp med best mulige løsninger i 
en uvant og til dels krevende situasjon. Vi er glad for at de fleste nå kan jobbe fra kontorene igjen og det 
bidraget dette har gitt til bedring av både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Mange ansatte har imidlertid 
strukket seg langt for å tilby undervisning og gjennomføre forskning og administrative aktiviteter i en 
situasjon som vedvarer. I kombinasjonen med vanskelig økonomisk situasjon og derfor begrenset 
bemanning har dette skapt slitasje og på sikt kan det også skape noe uro. 

Økonomi 
De kortsiktige økonomiske effektene på instituttets basisøkonomi er positive. Driftskostnadene har hittil i 
år vært vesentlig lavere enn tidligere, og vi forventer en varig innsparing som primært skyldes 
reiserestriksjoner og fravær av fysiske arrangementer. Basisøkonomien er derfor ved utgangen av T2 bedre 
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enn budsjettert. Instituttet har også opplevd kortsiktig økonomisk stimulering i form av økte antall 
studieplasser på BA-programmet i helseledelse og helseøkonomi og på medisinstudiet. I tillegg har vi fått 5 
nye NFR-prosjekter i år og 4 nye EU-prosjekter. Tilfanget av nye prosjekter har bidratt til at måltallet på 
NFR- og EU-finansiert aktivitet for 2021 allerede er oppnådd.  

Som nevnt over så får instituttet en vesentlig ekstrakostnad knyttet til forlengelser av stipendiater og 
postdoktorer. Forlengelser vil i noen grad kunne gjennomføres innenfor eksisterende budsjett for 
basisfinansierte rekrutteringsstillinger, men siden tidspunktene for forlengelsene vil komme spredd utover 
så vil de i praksis ofte komme som en tilleggskostnad hvor vi overoppfyller måltallet for 
rekrutteringsstillinger. Den langsiktige effekten av Covid-19 er derfor, samlet sett, usikker. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Den økonomiske situasjonen er fortsatt krevende, men som beskrevet over så har den økonomiske 
utviklingen for Helsam vært positiv i andre tertial. Det har bidratt til at vi ser muligheter for å fjerne det 
økonomiske merforbruket på basis i prognoseperioden samtidig som reduksjonen i den vitenskapelige 
staben blir lavere enn tidligere beskrevet. Vi henviser til økonomirapporteringen for T2 for detaljer.  
 

 

 

Dato: 14.9.2020 

 

Terje P. Hagen       Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef  
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Rapporterende enhet: Helsam Rapportert av: Terje P. Hagen 
Knut Tore Stokke 

Periode:  
T2– 2020 

 

Økonomirapport Helsam T2 2020 
Den økonomiske situasjonen ved Helsam er ved utgangen av andre tertial 2020 fortsatt 
anstrengt og preget av inntektsbortfallet som følge av endringene i fakultetets 
fordelingsmodell. Situasjonen er  imidlertid noe forbedret primært som følge av Covid-19-
epidemien som har gitt reduserte driftskostnader på grunn av reiserestriksjoner og avlyste 
arrangementer. Instituttet har i løpet av T2 fått flere nye prosjekter. Disse vil har effekter på 
Helsams økonomi på lengre sikt. 
 
Basisvirksomhet 

 
 
Inntekter 
Inntektene på basis er ved T2 noe høyere enn tilsvarende periode i fjor, men årsprognosen 
er på samme nivå som i fjor. Prognose for 2020 er noe oppjustert sammenlignet med 
budsjettet som følge av ekstratildelinger knyttet til økning av studieplasser på 
profesjonsstudiet i medisin og bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi. 
Prognosen for inntekter i 2021 er basert på fakultetets forslag til tildeling, men for de øvrige 
årene er prognosen ikke justert siden høsten 2019 utover en antatt effekt av nye 
studieplasser. Det er ved T2 ikke gjort noen detaljert vurdering av langtidsprognosene for 
basisøkonomien blant annet fordi vi ikke har fått oppdaterte inntektstall for perioden.   
 
Personalkostnader 
Personalkostnadene er lavere enn ved tilsvarende periode i fjor. Dette reflekterer tilpasning 
til den krevende økonomisk situasjonen instituttet er i og skyldes at stillinger ved avgang 
ikke besettes. Som vi gjorde rede for ved T1 så hadde vi i budsjettet for 2020 lagt inn for 
høye offentlig refusjoner som negativ personalkostnad. Vurderingen ved T2 er at vi på tross 
av dette vil ende opp omtrent som budsjettert ved årsslutt. Det som trekker prognosen ned 
er senere tilsetting i rekrutteringsstillinger enn budsjettert og lavere forventninger til 
lønnsoppgjøret.  
 
Som for inntektene så har vi ved T2 ikke foretatt noen detaljert gjennomgang av 
personalkostnadene utover i prognoseperioden, men vi har lagt til grunn at bedringer i den 
økonomiske situasjonen gir muligheter for i noen grad å erstatte avganger i faste stillinger i 
prognoseperioden. På den andre siden må vi påregne ekstrakostnader knyttet til 

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -61,43 -63,92 -100,74 -100,27 -100,60 -98,85 -95,58 -95,00 -96,30
Personalkostnader 78,56 77,31 125,10 122,17 122,54 122,72 117,54 116,45 116,91
Driftskostnader 8,03 5,09 12,44 12,53 7,64 13,74 12,15 11,52 11,38
Investeringer 1,53 0,47 1,85 2,00 2,00 1,60 1,60 1,60 1,60

Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 26,70 18,95 38,64 36,43 31,58 39,20 35,70 34,57 33,59
Nettobidrag -22,36 -21,66 -34,05 -35,44 -33,05 -39,23 -36,91 -36,78 -34,12
Prosjektavslutning -1,17 -0,17 -1,96 -1,41 -0,09 -1,49 -0,06 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 3,17 -2,89 2,62 -0,42 -1,57 -1,52 -1,28 -2,21 -0,53
Overført fra i fjor 7,40 10,02 7,40 10,02 10,02 8,46 6,94 5,67 3,46
Akkumulert mer- 10,57 7,14 10,02 9,61 8,46 6,94 5,67 3,46 2,92
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forlengelser av forsinkede stipendiater. Vi vil beskrive dette handlingsrommet mer detaljert 
i forbindelse med ny prognoseinnlevering i desember.   
 
Driftskostnader 
Det har vært en markant nedgang i driftskostnadene knyttet til Covid-19. Konferanser, 
arrangementer og reiser er avlyst. Ved T2 legger vi til grunn at det lave kostnadsnivået vil 
bestå ut året. For å kompensere for forsinket og utsatt forskningsvirksomhet vil vi legge til 
rette for at forskerne får en noe høyere ramme for driftsmidler i 2021, men vi legger også til 
grunn at en del av innsparingene inneværende år vil ha en varig økonomisk effekt. 
 
Investeringer 
Det er ved T2 regnskapsført lite investeringer, men vi har fått levert oppgraderinger av AV-
utstyr som ikke rakk regnskapsføring i T2. Summen av disse investeringer og planlagte 
innkjøp i siste tertial gjør at prognosen ikke er justert.  
 
Nettobidrag 
Til tross for tilsagn om flere nye prosjekter gjennom året forventer vi et noe lavere 
nettobidrag enn opprinnelig budsjettert. Det skyldes primært at vi har rettet opp i tidligere 
feilføringer i fire store prosjekter. Felles for prosjektene er at det har vært ført for store 
frikjøp eller for lave egenandeler i tidligere år. Vi forventer også at nettobidraget innen 
utgangen av året kan bli noe redusert som følge av forsinkelser i prosjektene ved at 
prosjektansatte har hatt permisjon for å jobbe i helsetjenesten. Tilfanget av nye prosjekter 
vil, som nevnt, gi et markant styrket nettobidrag fra 2021. 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

 
 
Inntekter 
Inntektene i den eksternfinansierte virksomheten er ikke periodiserte og det er derfor av 
begrenset verdi å sammenligne mot tilsvarende periode i fjor. Sammenligningen av 
årsbudsjett mot prognose viser at det er kommet til ny aktivitet siden budsjettet ble lagt i 
fjor.  

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -66,24 -81,43 -113,06 -122,88 -143,33 -127,72 -106,73 -107,73 -109,00
Personalkostnader 36,63 39,84 60,90 65,70 67,98 68,33 56,04 56,75 51,39
Driftskostnader 10,37 8,61 24,89 25,28 31,51 23,16 15,62 17,46 19,49
Investeringer 0,00 0,00 0,06 0,01 0,47 0,69 0,69 0,24 0,00

Isolert mer-/mindreforbruk 
uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -19,24 -32,98 -27,20 -31,89 -43,37 -35,54 -34,37 -33,28 -38,13
Nettobidrag 22,56 20,74 33,90 34,35 32,62 39,14 35,17 36,00 33,50
Prosjektavslutning 1,17 0,17 1,96 1,41 0,09 1,49 0,06 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk 4,49 -12,08 8,66 3,87 -10,66 5,09 0,86 2,71 -4,63
Overført fra i fjor -34,31 -25,56 -34,31 -25,56 -25,56 -36,22 -31,13 -30,28 -27,56
Saldo -29,82 -37,64 -25,65 -21,69 -36,22 -31,13 -30,28 -27,56 -32,19
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Kostnader 
Personalkostnadene er høyere enn tilsvarende periode i fjor, noe som er et uttrykk for 
samlet sett høyere aktivitetsnivå. Tilfanget av nye prosjekter gjør at prognosen for 2021 i 
liten grad er basert på forventninger om ny aktivitet (dummy-prosjekter). Måten dummy-
prosjektene er budsjettert påvirker forventede personalkostnader i langtidsprognosen. 
 
Driftskostnadene er noe oppjustert for inneværende år som følge av ny aktivitet, mens 
nettobidraget er noe lavere enn budsjettert som forklart under basisøkonomien.  
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Ledelsesvurdering 2. tertial 2020 - Klinmed 
 

Generelle betraktninger 
Klinmed er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. 
Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær 
pasientkontakt og i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen gjennomføres i 
partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt andre deler av 
UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Instituttets samlede aktivitetsnivå målt i kroner ble per T2-20 på 321 mill. kroner, fordelt med 
265 mill. kroner i personalkostnader og 56 mill. kroner i drift/investering.  Samlet 
personalkostnad er økt med 5 % fra i fjor mens samlet driftskostnad er på ca. 85 % av fjorårets 
volum. Redusert driftskostnad gjelder utelukkende eksternfinansiert aktivitet. 
 
Klinmed har per utgangen av august 2020 en økonomisk nåsituasjon på nivå med status per 
T1-20, altså noe bedre enn budsjettert. Covid-19-situasjonen har imidlertid økt graden av 
usikkerhet for fremtidig økonomisk utvikling. Fra tidligere har reduserte basistildelinger gjort 
det utfordrende å være i økonomisk balanse og instituttet vil også i 2020 ha en høyere 
basiskostnad enn det tildelingene vil kunne dekke. Merkostnaden i 2020 vurderes, som per 
T1-20, å bli på 8,0 mill. kroner (2,5%), hvilket er 0,3 mill. kroner svakere enn budsjettert. 
Forventet status ved årets slutt vurderes imidlertid å bli 2,9 mill. kroner bedre enn budsjettert, 
jf. en bedre inngående balanse for 2020 enn budsjettert. 
 
Klinmed tok den 4.oktober 2018 initiativ for å få på plass en avtale om gaveforsterkning med 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, herunder økonomisk effekt av en slik avtale gjeldende fra 
og med gaveinntekter mottatt i 2018. Dette ser nå først i 2020 ut til å bli ferdigstilt.  
Manglende gaveforsterkning for 2018 og 2019 har påført instituttet et økonomisk tap på 1,9 
mill. kroner, som instituttet ønsker finansiert fra UiO sentralt. 
 
Øvrige forsinkelser i utbetalinger av gaveforsterkning, for gaveinntekter mottatt for årene 
2016-2019, beløper seg til 33,3 mill. kroner. Instituttet har per T2-20 forskuttert 6,7 mill. 
kroner av dette til forskningsprosjekter som er avsluttet, og ønsker å flytte denne 
forskutteringen til UiO-sentralt. 
 
I justert prognose har vi per T2-20 forskjøvet 33 mill. kroner av totalt 54 mill. kroner i 
gaveforsterkningsinntekter for årene 2016-2020 til år 2021. Dette impliserer at instituttet, i 
tillegg til de 7,5 mill. kroner som er mottatt, også vil motta 7,4 mill. kroner relatert til 
Kreftforeningsinntekter i 2019 samt de ovennevnte 6,7 mill. kroner relatert til avsluttede 
forskningsprosjekter. 
 
Økte eksterntildelinger peker i retning av å kunne oppnå økonomisk balanse, tentativt i 2028. 
Instituttet har per august 2020 en større «ordrereserve» enn tidligere, i betydning av signerte 
kontrakter og som følge av vekst i antall søknader om ekstern finansiering. 
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Inntil økonomisk balanse er oppnådd foreligger det begrenset med handlingsrom for egne 
prioriteringer og satsninger. 

Konsekvenser som følge av COVID-19 situasjonen 
 
Undervisning: 
I motsetning til våren 2020 da det meste av undervisning gikk digitalt, gjennomføres nå 
smågruppeundervisning, journalopptak, kurs og praksisundervisning fysisk. All 
plenumsaktivitet (forelesning, seminarer, klinikker) gjennomføres digitalt. Det er også foretatt 
tilpasninger i struktur og undervisningsform for å ivareta smittevernhensyn. Fysisk 
undervisning er mulig fordi studentene forholder seg til strenge smittevernregler og fordi 
sykehusene har akseptert å ta imot studentene så lenge de forholder seg kun til sin egen 
smågruppe gjennom undervisningen. I drifting av undervisningen oppstår det fortsatt en 
rekke praktiske spørsmål fra studenter, lærere og ledere relatert til den aktuelle situasjonen, 
som det til tider er ressurskrevende for studieadministrasjonen å svare ut. I hovedsak mener 
vi at undervisningen gjennomføres på en tilfredsstillende måte gitt rammebetingelsene. 

 
Når det gjelder risiko og utfordringer fremover vil vi trekke frem følgende: 

 Det kan bli utfordringer knyttet til fravær, i den forstand at ansvarlig forebyggende 
fravær hos studentene kan utfordre kravene til obligatorisk oppmøte.  

 Når det gjelder høstens eksamen vil det være risikoreduserende at formelle avklaringer 
skjer innen tidsrammer som muliggjør en god planlegging og gjennomføring.  

 Timeplanleggingen for våren 2021 er utfordrende som følge av usikkerhet i 
rammebetingelser, f. eks. når det gjelder utveksling.  

 
Forskning: 
I tillegg til tidligere rapporterte forsinkelser i EU-prosjektene CoMorMent og CORVOS, 
rapporteres det nå forsinkelser også i RESCUER.  
 
Det rapporteres ikke markante endringer i netto søknadsnivå som følge av covid-19-
situasjonen, men det er grunn til å tro at det vil være livsfasevariasjoner i søkeaktivitet i den 
forstand at yngre forskere med barn kan være mer utsatt for redusert aktivitet enn seniorer 
som heller har fått frigitt tid til økt aktivitet.   
 
Det er rapporter om utfordringer knyttet til rekruttering av utenlandske forskere til Scientia 
Fellows-ordningen. 
 
Administrativt arbeid: 
I det store bildet har arbeidssituasjonen som oppstod primo mars 2020 medført mange og 
store endringer. Mange ansatte har flyttet arbeidsplassen sin helt eller delvis hjem, med de 
ulike utfordringer det medfører. Praktiske ting som PCér, nettkapasitet, pult og stol for å nevne 
noe, er blitt tilpasset hos mange ansatte. 

Digitalisert møtevirksomhet har blitt regelen snarere enn unntaket, og mange medarbeidere 
har tatt store skritt i digital kunnskap. 

Redusert reisetid og mer effektiv møteavholdelse, har for mange gitt mer tid til fordypning. 
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Instituttadministrasjonen sett under ett leverer på alle oppgaver til rett tid og med god kvalitet. 
Dette er instituttets ledelse godt fornøyd med. 

På den andre siden er det mulig å være en smule bekymret for arbeidsmiljøet og eventuelle 
langtidsvirkninger. Det å ikke komme sammen og kunne snakke ansikt til ansikt lager noen 
begrensninger. Det å lede i denne situasjonen kan også være krevende. 

Det er særlig to områder som har fått en vesentlig belastningsøkning. Det dreier seg om 
undervisningen og IT. 

Det sier seg selv at når undervisningen går fra fysisk til digital over natten medfører det noen 
utfordringer. Det dreier seg om mange hundre studenter og mange titalls forelesere i et 
studium hvor viktige deler av studiet forutsetter pasientkontakt. Det er krevende, men 
innsatsen hver enkelt har nedlagt er imponerende. Den gruppen som administrativt støtter 
forelesere og studenter, og er den gruppen som kanskje har blitt mest belastet, har gjort en 
innsats langt utover det man med rimelighet kan forvente. 

På IT-siden har det også vært et voldsomt trykk. I begynnelsen skulle mange ha hjelp til å få 
den digitale undervisningen til å fungere og senere i perioden har disputaser blitt håndtert 
digitalt, med betydelig innsats fra vårt IT-personell. Innsatsen har vært nedlagt både på dag, 
kveld og i helger. Også for denne gruppen er innsatsen imponerende og igjen ser vi at mange 
IT-ansatte har nedlagt en innsats langt utover det man med rimelighet kan forvente. 

Det er også gode grunner til å trekke frem HMS-arbeidet. Smittevern har hatt høy prioritet og 
innsatsen for å informere, legge til rette og kontrollere har vært meget god. Vi setter pris på at 
vi nå også har mottatt munnbind til utdeling blant våre ansatte. 

Økonomisk status: 
De økonomiske effektene for inneværende år vurderes som begrensede. Størst effekt i 2020 
vil være ca. 20 % reduksjon av driftskostnader samt ca. 5 % reduksjon i generert nettobidrag. 
Instituttet har måttet ta noe merkostnad i form av overtid. Merkostnad i forbindelse med 
forlengede stipendiatansettelser vurderes som begrensede, da reansettelser vil bli tilsvarende 
forskjøvet. 

Konsekvenser som følge av BOTT 
 
Arbeidet med BOTT har gitt instituttet et oppdatert fokus på nåværende økonomi-
administrative systemer og rutiner. Det pågående arbeidet aktualiserer behovet for 
forenklinger og i lys av dette vil instituttet redusere antall økonomiske styringsparametre per 
1. november 2020. Dette skal altså gjennomføres i forkant av budsjettprosess for 2021 og for 
å kunne lette overgangen til nye systemer. Ambisjonen er å kunne gå inn i 2021 med færre 
antall internprosjekter og tiltak, færre stedkoder samt færre varianter av økonomiske 
bindinger. 
 
Instituttet ønsker å ha en fortsatt aktiv deltagelse i det gjenstående BOTT-arbeidet. Dette vil 
kunne påvirke den administrative kapasiteten ovenfor ordinær virksomhet men vår vurdering 
er at denne prioriteringen likevel er riktig. Det er videre instituttets oppfatning at nåværende 
regelverk og systemstøtte medfører administrativt merarbeid og vi ser følgelig frem til mer 
hensiktsmessige løsninger, inkludert større fullmakter og rettigheter på instituttnivå. 
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Økonomirapport Klinmed – 2. tertial 2020 
  
Instituttets økonomiske situasjon 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 2. tertial 2020 en økonomisk situasjon som er 
noe bedre enn budsjettert. Covid-19-situasjonen har både gitt nye kostnader i forbindelse 
med digital omlegging men også reduserte reisekostnader. Reduserte basistildelinger 
gjennom flere år har gjort det utfordrende å være i økonomisk balanse og instituttet opplever 
nå en større grad av usikkerhet i vurderingen av fremtidig økonomisk utvikling. Denne 
situasjonen søkes balansert med videreført fokus på eksternfinansiert virksomhet, insentiver 
for økt søknadsaktivitet samt en restriktiv reansettelsespraksis. 
 
Instituttet vil i 2020, som også rapportert per T1-20, ha en merkostnad på 8,0 mill. kroner 
(2,5%), hvilket er 0,3 mill. kroner svakere enn budsjettert. Forventet status ved årets slutt 
vurderes å bli 2,9 mill. kroner bedre enn budsjettert, jf. en bedre inngående balanse for 2020 
enn budsjettert. 
 
Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt 
gode resultater.  Instituttet har per T2-20 en større «ordrereserve» enn tidligere, i betydning 
av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern finansiering. 
Dette peker i retning av å kunne oppnå økonomisk balanse innen 5-8 år. I negativ retning 
har vi truslene fra Covid-19-situasjonen, som på rapporteringstidspunktet er svært usikre, 
men som kan svekke grunnlaget for videre vekst de nærmeste årene. 
 
De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon gjelder: 
 

 Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt 
 Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet 
 Finansieringsramme for gaveforsterkningsordningen 

 
Inntil økonomisk balanse er oppnådd foreligger det begrenset med handlingsrom for egne 
prioriteringer og satsninger. 
 
Aktivitetsnivå 
 
Klinmed er et stort og komplekst institutt med en bred og omfattende samarbeidsflate. 
Undervisningen av medisinstudenter skjer i tett samarbeid med sykehusene, i nær 
pasientkontakt og i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen gjennomføres i 
partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt andre deler av 
UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Instituttets samlede aktivitetsnivå målt i kroner ble per T2-20 på 321 mill. kroner, fordelt med 
265 mill. kroner i personalkostnader og 56 mill. kroner i drift/investering.  Samlet 
personalkostnad er økt med 5 % fra i fjor mens samlet driftskostnad er på ca. 85 % av fjorårets 
volum. Redusert driftskostnad gjelder utelukkende eksternfinansiert aktivitet. 
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Basisøkonomien 
 
Instituttets netto økonomiske status er noe bedre enn budsjettert men Covid-19-situasjonen 
har økt graden av usikkerhet for fremtidig økonomisk utvikling. 
 

 
 
Inntekter 
 
Instituttet har mottatt 4,5 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert. Høye tildelinger til Life 
Science-prosjekter samt øvrige UiO-inntekter har gitt en samlet merinntekt på 7,7 mill. 
kroner. I motsatt retning har returnerte inntekter fra periodeavslutninger gitt en negativ 
inntekt på 3,2 mill. kroner.   Samlet årsprognose er 5,0 mill. kroner høyere enn budsjettert.  
 
Personalkostnader 
 
De samlede personalkostnadene er 5,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Bak dette ligger et 
merforbruk av bundne midler på 3,0 mill kroner og en reell kostnadsøkning til ordinære 
basisansatte på 2,3 mill. kroner. Mottatte ekstratildelinger gir økte personalkostnader og 
instituttet har økt årsprognosen for 2020 med ytterligere 2,0 mill. kroner i forhold til T1-20.  
Samlet årsprognose er 9,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Av dette vil 3,4 mill. kroner ha 
negativ resultateffekt. 
 
Drifts- og investeringskostnader 
 
De samlede drifts- og investeringskostnadene er 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Bak 
dette ligger til dels store periodiske avvik på tiltaksnivå. På overordnet nivå gjelder et forbruk 
av driftsmidler omtrent som budsjettert og et merforbruk på investeringer som skyldes 
forsinkede 2019-leveranser. Totalt medfører forsinkelser fra 2019 en forhøyet kostnad i 2020 
på 4,8 mill. kroner. 
 



Økonomirapport 
 

3 
 

I lys av foreliggende usikkerhet skapt av Covid-19-situasjonen har instituttet foreløpig lagt til 
grunn at denne vil kunne redusere årets forbruk av driftsmidler med nærmere 20 %, eller ca. 
8 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. mer enn rapport per T1-20. I tillegg har instituttet vurdert at 
investeringer i vitenskapelig utstyr klasse I ikke vil la seg gjennomføre før 2021. Samlet 
årsprognose er redusert med 8,6 mill. kroner. Dette gir ingen netto resultateffekt pga. 
overføringsregler. 
 
Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet 
 
Samlet regnskapsført bidrag per 2. tertial 2020 ble 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. 
Justert for periodiske avvik i egenandeler og interne posteringer ble imidlertid nettobidraget 
0,9 mill. kroner høyere enn budsjettert og 2,0 mill. kroner høyere enn per T2-19. 
 
Forsinkelser pga. Covid-19 er vurdert til å medføre ca. 0,5 mill. kroner i svekket nettobidrag. 
Stor vekst i antall nye prosjekter samt inntekter fra Nærings-PhD-kontrakter gir imidlertid 
utsikter til økt nettobidrag. Instituttet opprettholder sin vurdering fra T1-20 av at årets 
nettobidrag blir 3,0 mill. kroner enn opprinnelig budsjettert. 
 
Prosjektavslutning 
 
Netto prosjektavslutningsresultater på ca. 2 mill. kroner henfører seg i all vesentlighet til 
avsluttede prosjekter hvor aktiviteten videreføres i nye. Restbeløpene er overført de nye 
prosjektene. Dette har ikke medført noen netto resultateffekt. 
 
Bindinger 
 
Instituttets har som styringsregel at en bevilget ramme primært skal benyttes det året den 
tildeles, men at forskeren kan overføre et eventuelt restbeløp til påfølgende år.  
 
De samlede bindingene per 31. august 2020 beløper seg til 48,8 mill. kroner, hvilket er 9,6 
mill. kroner høyere enn ved årets begynnelse og 1,1 mill. kroner høyere enn per T1-20. 
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Vi ser i tabellen nedenfor en utvikling med videreført reduksjon av Egenandeler til 
forskningssentra samt en økning for Driftsmidler til vitenskapelige toppstillinger og 
Forskermidler, begge sistnevnte med relasjon til Covid-19-situasjonen. 
 

 
 
Nettoresultat – økonomiske effekter for perioden 2020-2024 
 
Instituttets netto økonomiske resultat er nå minus 28,5 mill. kroner. 
 
I tabellen nedenfor har vi sammenfattet avvik mellom prognostisert utvikling per T1-20 og 
prognostisert utvikling per T2-20. 
 

 
 
Prognosene for perioden 2020-2024 følger i all vesentlighet opp det som ble rapportert som 
del av budsjettarbeidet per 6. desember 2019. Arbeidet med å konkretisere de årlige 
ambisjonene på detaljnivå pågår kontinuerlig og vil bli oppdatert for årene 2021-2025 som del 
av kommende høsts offisielle budsjettarbeid. 
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Eksternfinansiert virksomhet 
 
Instituttet har de senere årene hatt stor vekst i både søknadsaktivitet og tilslag på ekstern-
finansierte prosjekter. Vi har per 31. august 2020 en portefølje for inneværende LTB-periode 
(2020-2024) som er 32 % høyere enn det som lå til grunn per 6. desember 2019. 

 

Instituttet har bokført 4,6 mill. kroner mer i inntekter enn budsjettert. Det meste av 
merinntekten gjelder nye NFR- og EU-finansierte prosjekter.  
 
Personalkostnadene per T2-20 er 9 % høyere enn per T2-19 og underbygger ønsket og 
oppnådd vekst i aktivitetsnivå.  Driftskostnadene er 11 % lavere, hvilket i stor grad skyldes 
redusert reiseaktivitet. 
 
Sum nettobidrag inkluderer egenandeler tilført NFR-toppforskprosjekter. Justert for dette har 
den eksternt finansierte virksomheten ved instituttet per T2-20 levert 2,0 mill. kroner (10 %) 
mer i nettobidrag enn per T2-19.  
 
Prognosene for perioden 2020-2024 følger i all vesentlighet opp det som ble rapportert per 
T1-20. Vår vurdering av det fremtidige aktivitetsnivået bygger på foreliggende veksttakt, 
nåværende porteføljestørrelse og justerte nettobidragsrutiner. I sum peker dette mot en vekst 
utover ambisjonene i vedtatt LTB i størrelsesorden 5-15%. Inntektene for 2020 kan bli noe 
lavere enn hva som er avtalefestet og prognostisert på rapporteringstidspunktet, som resultat 
av kommende dialog med NFR for å nedjustere akkumulert mindreforbruk ved årsskiftet. 
 
I negativ retning har vi truslene fra Covid-19-situasjonen, som fortsatt vurderes som meget 
usikre, men som kan svekke det fremtidige aktivitetsnivået de nærmeste årene med 5-20%. Vi 
har da foreløpig valgt å beholde de ambisjonene som ble satt per 6. desember 2019. Arbeidet 
med å konkretisere de årlige ambisjonene på detaljnivå pågår kontinuerlig og vil bli oppdatert 
for årene 2021-2024 som del av høstens offisielle budsjettarbeid.  
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 Rapportert av: 
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T2 - 2020 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2020 - NCMM 
 

1. Innledning 

Denne tertialen har vært preget av to store prosesser; Covid-19 og den planlagte flyttingen av halvparten av 

senterets forskningsarealer inneværende høst. Perioden har vært krevende i et ledelsesperspektiv. Nye og 

endrede instrukser og føringer innen smittevern har krevet svært tett oppfølging og ivaretagelse av senterets 

fasiliteter, mulighet for løpende drift og vurderinger av hvor mange som trygt kan være til stede i lokalene 

samtidig. Ivaretagelse av både forskningsaktivitet og menneskene har vært i fokus. Senterets ansatte har 

jobbet godt med gjennomføring av de tiltakene som har vært i iverksatt både fra UiO sentralt, MED og fra 

senterledelsen. Vi er imponert over kreativiteten, fleksibiliteten og tilpasningsevnen til våre ansatte! 

De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er fortsatt ikke helt klare. Noen forskningsgrupper har blitt 

tydelig forsinket i sitt arbeid, andre mindre forsinket. Noen av dem vil kunne få noe kompensasjon fra sine 

finansieringskilder, men dette gjelder kun et fåtall. Det som er felles for gruppene er at alle avbestilte reiser 

og utsatte konferanser har gitt en innsparing. For forskningsgrupper med våtlabsaktivitet har vi også sett en 

tydelig nedgang i innkjøp av driftsmateriale som gir innsparinger på kort sikt. Siden NCMMs gruppeledere 

selv bestemmer hvordan de disponerer sin økonomiske «pakke», blir det opp til hver av dem hvordan de 

velger å disponere eventuelle innsparinger, for eksempel til forlengelse av rekrutteringsstillinger. På 

senternivå har vi ikke registrert noe stort merforbruk grunnet situasjonen, hovedregelen er at virksomhet og 

kostnader er blitt utsatt.  

I siste halvdel av juni 2020 ble det klart at NCMM må flytte ut av alle laboratorier og kontorer i hus D i 

Forskningsparken. Vi får plass til tre av fire forskningsgrupper i hus E, mens en gruppe i strukturbiologi 

flytter til lokaler i Kristine Bonnevies hus (IBV). Planleggingen av dette har tatt mye tid og krefter, og 

prosjektet blir kostbart. Årsaken til at det er mulig å gjennomføre er den store innsparingen i husleie som 

reduksjonen i lokaler i Forskningsparken utgjør. Arbeidet med planlegging og gjennomføring av flytting 

kommer til å prege senteret resten av 2020 og en stund inn i 2021. 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Det er ingen vesentlige endringer i NCMMs økonomiske situasjon i 2. tertial sammenliknet med situasjonen i 

1. tertial tross en del innsparinger i driftsutgiftene. Samlet sett har senteret handlingsrom i økonomien, men 

vi er avhengige av å opprettholde inntekter fra eksterne bidragsytere for å finansiere deler av senterets 

aktivitet. NCMM styrer mot å ta igjen en del utsatt aktivitet i langtidsperioden, noe som vil gi en reduksjon i 

akkumulerte midler i basisøkonomien. 

 

 

Dato: 11.9.2020 

 

Janna Saarela 

Senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 

        Administrativ leder 
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Rapporterende enhet: 
NCMM 

 Rapportert av: 
Janna Saarela 

 Periode:  
T2– 2020 

 

Økonomirapport - NCMM 
Det er ingen vesentlige endringer i NCMMs økonomiske situasjon per 2. tertial 2019 sammenliknet 

med 1. tertial. Samlet sett har senteret et visst handlingsrom i økonomien, men det er fortsatt en viss 

usikkerhet knyttet til konsekvensene av høstens og vinterens store flytteprosjekt, samt eventuelle 

kompensasjonsordninger for forsinkelser grunnet Covid-19. 

Den samlede kostnaden av ombygging og flytting av tre forskningsgrupper er per nå ikke klar. 

Eiendomsavdelingen bistår med ombyggingsprosjektet og skal ivareta også den økonomiske siden av 

dette. 

Covid-19 har på kort sikt påvirket forskningsgruppenes økonomi positivt grunnet kansellerte reiser, 

konferanser og mindre bruk av driftsmateriell, særlig i våtlabsmiljøene. Om redusert eller endret 

internasjonalt forskningssamarbeid som følge av Covid-19 vil ha økonomiske konsekvenser på sikt er 

vanskelig å si noe om per nå. Siden NCMMs gruppeledere selv bestemmer over sin grunnfinansiering 

vil det kunne variere mellom gruppene hvordan de velger å disponere eventuelle innsparinger. Noen 

finansiører, som NFR og Scientia Fellows (EU) har indikert at det kan være rom for å forlenge 

enkeltansatte på prosjekt, men i hvilken grad gruppelederne søker om dette varierer også. Vi vurderer 

hver sak individuelt i samarbeid med gruppelederne og den enkelte finansiør. 

På en overordnet nivå ser vi at flere eksternt finansierte prosjekter trolig vil ha behov for å utsette 

sluttdato for prosjektet for å gjennomføre alle planlagte milepæler og arbeidspakker. Vi kan imidlertid 

ikke se at volumet av dette på NCMM vil utgjøre noen signifikant endring av økonomien. NCMM 

hadde to søknader til ERC starting grant som kom til andre runde, men som dessverre ikke ble 

finansiert. Vi har justert prognosen for dette. 

 

Basisvirksomhet 

 
 

NCMMs økonomiske situasjon ved avslutning av 2. tertial er hovedsakelig i tråd med de 

forventningene og planene som ble lagt i budsjettet for 2020. De avvikene vi har er primært Covid-19-

relaterte og på forskningsgruppenivå, noe som i liten grad påvirker senterets totale økonomiske 

situasjon. Inntektene for senterets kjernefasilitet i biokjemisk screening er ca 210.000 kroner mindre 

enn vi har budsjettert, dette som følge av nedstengningen av UiO i perioden mars – mai/ juni. 

Driftsutgiftene er ca 3 millioner kroner lavere enn forventet og dette skyldes i sin helhet avlyste reiser 

og konferanser, samt manglende innkjøp av driftsmateriale til laboratoriene. Det er noe utsettelse 

også på investeringer i utstyr på senteret grunnet Covid-19, men disse antar vi at gjennomføres i løpet 

av høsten.  

NCMM har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån). 
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Eksternt finansiert virksomhet 

 
Inntektene er ca 1,3 millioner kroner høyere enn budsjettert, og dette skyldes to EU-prosjekter der vi 

mottok start-finansiering for de 18 første månedene med en gang. Dette er en periodisering internt i 

prosjektene, og har ingen reel effekt på økonomien. Vi trekker imidlertid fortsatt med oss et 

inntektstap på ca 50.000 kroner + MVA for senteres vaskeri grunnet nedstengning i 1,5 måneder. 

Personalkostnadene på prosjekt er ca 3 millioner kroner lavere enn budsjettert, og dette skyldes 

etterslep av kontering av personalutgifter på hele senteret. Fra 2020 endret sin finansiering fra å 

støtte hele NCMM til å spisse satsningen mot tre forskningsgrupper innen presisjonsmedisin. Dette 

medførte en planlagt omlegging av belastning av personalkostander. Denne omleggingen er vi ikke 

helt i mål med da andre arbeidsoppgaver presset seg fram som følge av Covid-19. Vi forventer at dette 

kommer på plass i løpet av høsten. 
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