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1. Innledning 

 

Etter flere år med omfattende ABE –og rammekutt ser vi i arbeidet med langtidsplan 

2021 – 2025 en tydelig utfordring med å komme i økonomisk balanse.  

Vi har på kort sikt (2020) erfart store kostnadsbesparelser i forbindelse med COVID-

19, uten at det i samme periode er like lett å finne de negative utslagene i regnskapet for 

2020.   

Vi kommer derfor ut av 2020 med et tilsynelatende betydelig bedre bilde enn forutsett. 

Pr. i dag kjenner vi ikke til hvor mye av disse kortsiktige besparelsene kommer igjen i 

form av økte kostnader eller lavere produksjon i 2021 og videre inn i langtidsperioden.  

Institutt for helse og samfunn (Helsam) har de siste 2 årene vist et økende merforbruk. 

Igjennom igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, konstaterer vi at 

instituttet har klart å snu dette og vi synes det er meget tilfredsstillende at deres 

langtidsplan viser en god utvikling og akkumulert mindreforbruk i perioden.  

Vi ser med bekymring på bortfall av gaveforsterkningsordningen. Dette har betydelig 

konsekvenser for vårt fakultet og Institutt for klinisk medisin rapporterer at bortfallet 

av ordningen gjør at de ikke klarer å opprettholde økonomisk balanse i 

langtidsperioden og kommer isolert over i et større merforbruk i langtidsperioden.  

Selv om summen av våre fem enheters enkeltbudsjetter gir et akkumulert merforbruk i 

langtidsperioden har fakultetet lagt inn en vurdering på fakultetsnivå, slik at MED også 

i denne langtidsplanen til enhver tid kan vise balanse. Vi har gjort dette ut fra tidligere 

erfart konservatisme i budsjetteringen og vi opplever dette fullt ut forsvarlig.  Dette er 

nærmere beskrevet i økonomirapporten.  

Fakultetet følger utviklingen nøye- og er forberedt på å ta nødvendige tiltak i bruk for å 

sikre balanse igjennom hele langtidsperioden 2021-2025 
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2. Vurdering av prognoser 2021-2025 

 

Forutsetninger i fakultetets økonomiske langtidsplan 2021 - 2025 

 I langtidsplanleggingen for neste fem års periode legger vi følgende til grunn: :  

 Økningen i finansiering knyttet til antall nye studieplasser med 20 på 

medisinstudiet og 14 på bachelor annen helseutdanning, fortsetter i hele 

studieforløpet. Det betyr   6 år på medisinstudiet og 3 år på bachelor annen 

helseutdanning.  

 De ekstra rekrutteringsstillingene som ble gitt tilknyttet de nye studieplassene 

fortsetter i hele langtidsperioden 

 Gaveforsterkningsordningen faller bort 

 ABE-kutt fortsetter med 0,5% årlig 

 Ingen nye rammekutt i langtidsperioden 

MED har de tre siste årene hatt en økonomi hvor basisinntektene har vært lavere enn 

basiskostnadene. Det akkumulerte mindreforbruket er estimert nå ved årsslutt 2020 til ca. 

88 MNOK, som er i overkant av 10% av et års bevilgning. Det aller meste av det 

akkumulerte mindreforbruket er bundet opp til framtidig aktivitet i enhetene og 

forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering (avsetninger og øremerkinger).  

Fakultetets styret ved tok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske 

satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget 

finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og 

drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble forutsatt 

dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig 

mindreforbruk/RBO midler for å få full inndekning/finansiering. 

Denne egenfinansierte toppforsk satsningen sammen med nivået på andre ubrukte midler 

(øremerkinger og avsetninger), som til enhver tid naturlig ligger i virksomheten vår, gjør at 

det ikke p.t. kan sies å være frie midler i fakultetets akkumulerte mindreforbruk.  

 

 

Usikkerhet  

De forhold som kan føre til en annen utvikling enn det vi viser i vår langtidsplan, vil 

spesielt være forsinkede ansettelsesprosesser samt en usikkerhet knyttet til videre vekst i 

de eksternt finansierte prosjektene. Dette vil ha innvirkning på basisøkonomien ved +/- på 

nettobidragene fra prosjektene. Det er også en usikkerhet knyttet til effektene av Covid-19 

på produksjonen (RBO) i langtidsperioden.  
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Strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen   
 
I basisøkonomien er det planlagt med en stabil bemanning i planperioden. Det er en liten 

topp i rekrutteringsstillinger i 2021 og 2022 som skyldes fakultetets store EU-prosjekt 

Scientia Fellows II.  

 

For den eksternfinansierte virksomheten er det en stor økning i aktivitet i de nærmeste 

årene. Fakultetet har fått tilsagn på flere store prosjekter som har oppstart i 2021. Lengre 

ut i perioden forventes det at aktiviteten stabiliserer seg på dagens nivå.. Den faktiske 

fordelingen mellom rekrutteringsstillinger, øvrige vitenskapelige årsverk samt andre 

stillinger vil variere med hvilke type prosjekter som får finansiering. 

 
 

Oppsummering 
 

 Fakultetet og våre fire grunnenheter har utarbeidet en økonomisk langtidsplan for 

2021 – 2025 med et akkumulert mindreforbruk igjennom hele langtidsperioden.   

 Planen, slik den foreligger, skal sikre at fakultetet ikke skal måtte benytte interne 

lån fra andre enheter ved Universitetet.  

 For gjennomføring av planen krever det fortløpende aktivt arbeid og 

kommunikasjon. Dette for å skape omforent forståelse av oppsummerte 

forpliktelser framover samt fokus på å sikre framtidig balanse.  

 For å sikre et omforent bilde av den økonomiske styringen av fakultetet, vil vi 

arbeide videre med generell risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten og 

spesielt økonomien.   

 

 

Dato: 15. desember 2020 

 

Ivar Prydz Gladhaug    Unn-Hilde Grasmo -Wendler 

Dekan       Fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet:  Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
15.12.20 

 

Økonomirapportering – MED pr. 15. desember 2020 

 

Innledning 
 
Vi går her i denne rapporten dypere inn i økonomien enn i ledelseskommentarene. Vi 
viser og kommenterer økonomiske tabeller og figurer for den prognostiserte 
utvikling for henholdsvis basis finansiert virksomhet og eksternt finansiert 
virksomhet for neste fem årene; fra 2021 til 2025.   
 
 

Overordnede forutsetninger og kommentarer til prognosen 
 
Noen av de viktigst forutsetningene som vi har lagt til grunn i vår langtidsprognose 

for 2021-2025 er:  

 Opptrapping av de nye studieplassene, gitt i revidert statsbudsjettet for 2020, 

fortsetter slik at vi får 20 nye studenter på MED og 14 nye på Helsam hvert år 

framover. Det innebærer at vi om 6 år har 120 (20*6) flere nye 

medisinstudenter til enhver tid og 42 flere (14*3) på Institutt for helse og 

samfunn. Denne forutsetningen betyr mye for både vår inntektsside og vår 

kostnadsside i fem-års perioden.  

 

 De ekstra rekrutteringsstillingene som ble gitt tilknyttet de nye studieplassene 

fortsetter i hele langtidsperioden 

 

 Gaveforsterkningsordningen faller bort. Dette har store negative 

konsekvenser i vår femårige langtidsplan. Spesielt for Institutt for klinisk 

medisin (Klinmed). Fakultetet har i mange år hatt store gaver og donasjoner 

både fra organisasjoner og privatpersoner 

 

 ABE-kutt fortsetter med 0,5% årlig 

 

 Vi har ikke lagt inn noen nye rammekutt i langtidsperioden 

 

 Prognostisering av de resultatbaserte postene er gjort med basis i summen av 

instituttenes målsetninger i fem års perioden. 

 

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

ca. 90 MNOK ved årsslutt 2020. Dette tilsvarer ca. 11% av et års bevilgning. 

Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til utsatt aktivitet og forpliktelser som er 

inngått uten ny framtidig finansiering. På grunn av COVID-19 har fakultetets 

mindreforbruk økt og dermed har den økonomiske situasjonen på kort sikt bedret 
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seg. Vi kommer tilbake til mer utfyllende kommentarer til dette senere i 

rapporteringen. 

Vedvarende ABE-kutt og rammekutt, som fra 2015 og fram til og med 2021 for MED 

utgjør totalt 238,6 MNOK, har gjort at basisøkonomien  til MED går med et 

merforbruk (underskudd)i femårsperioden. Enkeltmiljøer meldte allerede i fjor at 

basisinntektene i langtidsplanen truet gjennomføringen av pålagte aktiviteter.  

Den enheten som i fjor hadde størst utfordring i økonomisk balanse i 

langtidsperioden; Institutt for helse og samfunn (Helsam), har forbedret sin 

økonomiske situasjon betydelig igjennom det siste året og ser dermed mer positivt på 

det i år og har nå en isolert langtidsplan i balanse.  

Derimot har vi i år fått en ny stor utfordring knyttet til regjeringens forslag om å 

fjerne gaveforsterkningsordningen, som har vært administrert av NFR. Institutt for 

klinisk medisin (Klinmed) rammes spesielt hardt av bortfall av 

gaveforsterkningsordningen, og klarer da ikke å komme i økonomisk balanse i 

langtidsperioden.  

De to øvrige enhetene, Institutt for medisinske basalfag (IMB) og Norsk senter for 

molekylærmedisin (NCMM) har begge relativt store akkumulerte mindreforbruk og 

kompenserer i stor grad for dette merforbruket som oppstår i Klinmed sin 

langtidsplan.  

Samlet sett har dermed det medisinske fakultet utarbeidet en omforent plan slik at 

det akkumulerte mindreforbruk holder seg på riktig side av 0 i langtidsperioden. 

Fakultetet samlet har derfor ikke benyttet seg av noe interne lån mot andre enheter 

ved UiO i denne langtidsplanen for 2021 – 2025.  

I tabell 1 viser vi MED sitt akkumulert mindreforbruk og hvordan det har utviklet seg 

de to siste årene:  
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Tabell 1: Utvikling i akkumulert mindreforbruk siste 2 år  

I tabell 1 viser vi hvordan MED sitt akkumulerte mindreforbruk har utviklet seg fra 

august 2018 og fram til og med november 2020.  

 

 

 

COVID-19 effekt på 2020 regnskapet 

Vi forventet at den tydelige trenden i reduksjon av mindreforbruket skulle fortsette 

inn i 2020, men som kurven tydelig viser, har den, som en direkte følge av COVID-

19, snudd oppover igjen. Pandemien har ført til en kraftig kostnadsreduksjon på kort 

sikt og også utsettelser av planlagte investeringer, som i sum fører til denne 

utviklingen på 2020 regnskapet. 

Vi har så langt i svært begrenset grad sett negative elementer i regnskapet vårt som 

følge av pandemien. Enhetene rapporterer fortsatt oss i begrenset grad om vesentlige 

problemer, forsinkelser og kostnadsøkninger på kort sikt 2020, men det er større 

usikkerhet knyttet til 2021 og videre. Her signalisert fra Institutt for basalmedisin 

(IMB) rapportering:  

«Det er også usikkerhet rundt hvordan koronatiltakene har påvirket og vil 
påvirke den langsiktige produksjonen innen forskning og innhenting av 
ekstern finansiering, samt ferdigstilling av doktorgradsavhandlinger. Videre 
er det usikkert hvorvidt koronatiltakene får konsekvenser for antall 
studiepoeng og uteksaminerte kandidater på kortere og lengre sikt. 
Instituttet har i langtidsbudsjettet lagt til grunn at konsekvenser av korona 
vil være håndterlige, men vil følge utviklingen tett gjennom perioden og 
gjøre nødvendige tilpasninger. 
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Mange stipendiater og postdoktorer ble forhindret i sin forskning som følge 
av Covid-19-nedstengingen våren 2020, og de fleste har fått 1-2 måneder 
forlengede ansettelser. Det ser foreløpig ikke ut til at Covid-19- situasjonen 
har ført til betydelige forsinkelser i forskningsprosjektene, hele porteføljen 
sett under ett.» 

 

 

 
Tabell 2: Nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet - utvikling 
 

En helt avgjørende faktor for at MED har klart å absorbere ABE- og rammekutt som 

er summert opp i tabell 1, er at nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet har økt 

kraftig i perioden. Dette illustreres i tabell 2 under som viser at årlig nettobidrag fra 

eksternt finansiert virksomhet for MED har økt fra 60 MNOK i året til nesten 100 

MNOK i året fra 2016 til 2020: 

 

 

 

Inntektssimulering for langtidsperioden 2021 - 2025 
 

I arbeidet med den 5-årige prognosen har vi tatt utgangspunkt i dagens situasjon. Vi 

har inkludert i våre planer at ABE kuttene fortsetter, men ikke tatt med noen 

ytterligere rammekutt nå.  

Vi har hatt et spesielt fokus på «år 1», dvs. 2020 og 2021 og jobbet sammen med 

instituttene og sett på hvordan vi kan bruke erfaringstall og bygge det inn i prognose- 

tallene for å lage mest mulig riktige prognoser på enhetsnivå. Til tross for at vi har 

arbeidet med historiske erfaringstall synes det, iboende i det vi driver med, - å være 

en risiko for at kostnadspådraget vil komme litt senere enn planen og inntektene bli 

litt høyere enn planen.  
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Vi startet arbeidet med langtidsplanen 2021 – 2025 ved å simulere forventede 

basisinntekter. Som en følge av blant annet Grimstad utvalget og ikke minst Covid-19 

fikk UiO og MED en del endringer høsten 2020 som er lagt til grunn i inntekt 

simulatoren.  

Størst betydning er de nye studieplassene, hvor MED fikk tildelt 20 nye studieplasser 

på medisinstudiet og 14 nye studieplasser på helsefag. Vi har i inntekt simuleringen 

lagt til grunn at dette skjer i hele studiets forløp, dvs. 6 år på medisin studieplassene 

og 3 år på helsefag plassene. Altså at det totale antall medisinstudenter øker med 120 

studenter i 2026, fordelt på 6 årskull. Og tilsvarende på helsefag hvor antall 

studenter øker med 42 fra og med 2024. 

Instituttene har gitt sine innspill/måltall og disse er lagt til grunn i inntekt- 

simulatoren og videreført i fakultetets fordelingsmodell og formidlet tilbake til 

instituttene.  

 

Økonomisk langtidsplan 2021 – 2025 – MED - basisvirksomheten 

Det akkumulerte mindreforbruket ved fakultetet går fra ca. 88 MNOK ved årsslutt 

2021 til å ca. 13 MNOK (2%) i slutten av perioden (2025), se tabell 3 under.  

 
Tabell 3: Basisvirksomheten MED 2021 – 2025 
 
 

 
 
Økonomiske øremerkinger og avsetninger som er inne i vårt mindreforbruk:  
 
En stor del av det gjenværende akkumulerte mindreforbruket på ca. 88 MNOK er 

bundet opp i forpliktelser (øremerkinger og avsetninger). Vi har i 2020 fortsatt 

Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr
Regnskap 

2018

Regnskap 

2019

Prognose 

2020 pr T2

Antatt 

resultat 

2020 - til 

grunn for 

prognosene

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Prognose 

2024

Prognose 

2025

Inntekter -827 -808 -820 0 -858 -848 -845 -852 -861

Personalkostnader 647 664 693 0 697 708 705 708 706

Dri ftskostnader 212 210 207 0 234 221 218 215 216

Investeringer 55 60 34 0 46 47 48 48 49

Isolert mer-/mindreforbruk 

uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 86 126 114 0 119 129 127 120 110

Nettobidrag -94 -97 -98 0 -102 -104 -109 -108 -106

Pros jektavs lutning -3 -2 -4 0 2 0 0 0 -2

Isolert mer-/mindreforbruk
-11 28 12 0 20 25 17 11 2

Overført fra  i  fjor -103 -114 -87 0 -88 -68 -44 -26 -15

Akkumulert mer-

/mindreforbruk -114 -87 -75 -88 -68 -44 -26 -15 -13
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arbeidet videre med gjensidig forståelse og innhold i slike forpliktelser; avsetninger 

og øremerkinger. I arbeidet har som et eksempel, Institutt for klinisk medisin 

redusert sine avsetninger og forpliktelser vesentlig. Klinmed har hatt et forsterket 

fokus på sin handlingsregel om at alle bevilgede midler skal benyttes innen utgangen 

av kommende år, samt et forsterket fokus på bruk av de egenandelene som 

planlegges tilført forskningssentrene. For sistnevnte vil kommende tildelinger skje i 

takt med faktisk ansettelse av rekrutteringsstilling. En annen årsak til reduserte 

avsetninger og øremerkinger for Klinmed er at den tidlige tildelingen til 

verdensledende miljøer (Human Immunology) først nå er i ferd med å bli brukt opp. 

En annen stor økonomisk forpliktelse på fakultetsnivå, er fakultetets egenfinansierte 

toppforsk prosjekter knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og drepeceller på i alt 48 

MNOK for perioden 2018 – 2023, som fakultetsstyret vedtok høsten 2017. Ved 

årsslutt 2020 gjenstår det nå å egenfinansiere ca. 28 MNOK av disse 48 MNOK. 

Dette må dekkes inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og beløpet ligger inne 

i vår langtidsplan.  

Andre midler inkludert i MEDs akkumulerte mindreforbruk og som vi anser som 

øremerkede midler er ubrukte midler knyttet til:  

 Verdensledende miljø (Human Immunology), 

 NCMM (Norsk senter for molekylær medisin) 

 SERTA (Health Brain Ageing Center) og NCoE (Nordforsk), begge på IMB 

 Innovasjonsmidler (som tilføres rett fra sentral UiO til den enkelte forsker),  

 Life science tildelinger fra Livsvitenskapsenheten  

 E-læring  

I tillegg tilkommer avsetninger til personlige driftsmidler og andre forskermidler og 

investeringer (hvor finansiering er gitt, men kostnaden ikke pådratt enda), som de 

største postene.   

For egne avsetninger viderefører eksempelvis Institutt for klinisk medisin en intern 

handlingsregel om at alle bevilgede midler skal benyttes innen utgangen av 

kommende år. Instituttet ønsker tilsvarende regler ved kommende tildelinger av 

øremerkede midler.  

Den egenfinansierte toppforsk satsningen, sammen med nivået på andre avsetninger 

og øremerkinger, som til enhver tid vil naturlig ligge i virksomheten vår, gjør det ikke 

p.t. kan sies å være vesentlige frie midler i fakultetets akkumulerte mindreforbruk.  

I fakultetets 5-årig økonomiske langtidsplan for 2021 – 2025, synliggjøres dette ved 

at dersom vi utelukkende skulle basert oss på enhetenes budsjettering, vil fakultetet i 

en periode gå over i «røde tall»/akkumulert merforbruk, som illustrert i tabell 4 

under:   
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Tabell 4: Langtidsplan – utvikling akkumulert mer/mindreforbruk 

Denne tabellen viser først summen av de fem enhetenes langtidsbudsjetter og 

dernest hvilken vurdering fakultetet har gjort samlet for å ha en et langtidsbudsjett i 

balanse.  

 
Akkumulert mer/mindreforbruk  - TNOK

Regnskap 

pr i dag

Prognose 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fak adm -21 019 -15 871 -10 642 -1 867 3 000 3 310 -4 089

IMB -27 926 -20 338 -16 869 -10 775 -8 445 -5 223 0

Helsam 3 612 6 874 2 465 -1 136 -3 940 -2 467 -1 211

Klinmed -15 242 -12 991 11 412 29 934 34 020 34 557 32 326

NCMM -35 757 -35 816 -24 642 -19 836 -10 981 -5 142 54

MED subtotal -96 332 -78 142 -38 276 -3 680 13 654 25 035 27 080

Vurdering MED (akkum.) -10 000 -30 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

MED Grand total -96 332 -88 142 -68 276 -43 680 -26 346 -14 965 -12 920  
 
 
 
Basert på opparbeidet erfaring av regnskap mot budsjett/plan mener vi at dette nå er 
både riktig og forsvarlig å legge inn denne vurderingen på fakultetsnivå. Vurderingen 
løses opp etter hvert som enhetene selv justerer sine prognoser. Målsetningen må 
dog være på sikt måtte unngå å ha en slik vurderingslinje på overordnet nivå.  
 
Vi vil følge dette nøye og gjøre ytterligere tiltak for å klare å opprettholde økonomisk 
balanse, hvis dette skulle bli nødvendig, som en del av vår overordnede ansvar å til 
enhver tid ha en forretningsplan som er i balanse og ikke er avhengig av interne lån 
fra nivået over oss. 
 
 

Om instituttene: 

  

De tre instituttene (IMB, Helsam, Klinmed) og senteret (NCMM) har individuelle 

forskjeller og ulike utfordringer knyttet til sin økonomiske situasjon.  

 

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) rapporterer at de «ikke vil komme 

utenom faktiske årsverksreduksjoner de kommende årene, og dersom instituttet 

ikke får kompenserende tiltak i forbindelse med avvikling av 

gaveforsterkningsordningen; trolig reduksjoner i større omfang enn tidligere 

vurdert».  «Vi har gjennom flere år gjennomført en restriktiv ansettelsespolitikk og 

vil i det videre arbeidet med å tilpasse fremtidig kostnadsnivå til antatt fremtidig 

inntektsnivå fortsette med å vurdere alle typer stillingskategorier når det oppstår 

avgang.»  
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«Instituttet har gjennom flere år arbeidet systematisk med eksternfinansiert 

virksomhet og har oppnådd en stor økning i både antall søknader og antall 

prosjekter. Instituttets har ambisjoner om fortsatt vekst i eksternfinansiert 

forskningsaktivitet og vurderer dette som avgjørende for å kunne nå en fremtidig 

økonomisk balanse. « 

 

Som det framgår av tabell 4 er instituttet oppe på et akkumulert merforbruk på ca. 32 

MNOK i 2023 og 2024, i deres innleverte langtidsplan.  

 

 

Institutt for helse og samfunn (Helsam), har forbedret sin økonomiske situasjon 

relativt betydelig i 2020. Instituttet har nesten halvert sitt merforbruk og har nå som 

følge av det og øvrige igangsatte tiltak og forbedringer og nye eksterne finansierte 

prosjekt nå en langtidsplan i balanse i langtidsperioden. De rapporterer blant annet:  

 

«Covid-19 har dels bidratt til en betydelig reduksjon i driftskostnadene 
inneværende år og et vesentlig rimeligere lønnsoppgjør enn antatt. De 
viktigste effektene på lang sikt er styrking av basisinntektene i form av økt 
studieplassfinansiering. Vi har i prognosen lagt til grunn at 
studieplassfinansiering fases inn over de neste årene slik at vi vil ha et varig 
høyere opptak av studenter på bachelorprogrammet i Helseledelse og 
helseøkonomi og på profesjonsstudiet i Medisin. Dette bidrar til en betydelig 
økning i det økonomiske handlingsrommet i form av stordriftsfordeler fordi 
økte studentkull i begrenset grad øker kostnadene knyttet til undervisningen, 
men primært innebærer økte sensurkostnader. « 

 
«Statlig stimulans til økt aktivitet i sektoren under pandemien var også en 
medvirkende årsak til fem nye NFR-prosjekter. Helsam har i tillegg lyktes 
godt med andre søknader og har i sommer fått innvilget tre 
koordinatorprosjekter fra EU, hvorav også det første IMI-prosjektet som 
koordineres fra UiO. Av andre nye prosjekter vil vi trekke fram et samarbeid 
med BI om et oppdragsprosjekt for lederutdanning i primærhelsetjenesten 
med en potensiell varighet på inntil 8 år. « 

 

 

 

Institutt for medisinske basalfag (IMB), har levert en ytterligere forsterket 

økonomisk langtidsplan fra i fjor. Instituttet har økt sin aktivitet de siste årene og får 

god uttelling blant annet av EU-midler. De går inn i 2021 med en fortsatt høy 

aktivitet. Instituttet rapporterer: 

 

 «Budsjettet og prognosen for den kommende femårsperioden bærer preg av 

at instituttet er i en vekstfase, med høy forsknings- og 

undervisningsaktivitet. Det er en økning i antall medisinerstudenter, og det 
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ansettes nye forskningsgruppeledere som antas å bidra til videre utvikling 

for vår virksomhet. « 

 

Instituttet sier videre om utviklingen framover:  

 

«Det er også usikkerhet rundt hvordan koronatiltakene har påvirket og vil 

påvirke den langsiktige produksjonen innen forskning og innhenting av 

ekstern finansiering, samt ferdigstilling av doktorgradsavhandlinger. Videre 

er det usikkert hvorvidt koronatiltakene får konsekvenser for antall 

studiepoeng og uteksaminerte kandidater på kortere og lengre sikt. 

Instituttet har i langtidsbudsjettet lagt til grunn at konsekvenser av korona 

vil være håndterlige, men vil følge utviklingen tett gjennom perioden og 

gjøre nødvendige tilpasninger.»  

 

 

Norsk senter for molekylær medisin (NCMM) har blitt betydelig påvirket i sin 

framdrift i 2020, både av COVID-19 og også av en pålagt flytteprosess, som gjør at de 

ikke har kommet i gang i henhold til plan og har nå mye å ta igjen inn i 2021 og de 

påfølgende år. Deres akkumulerte mindreforbruk er i deres langtidsplan 2021 – 2025 

planlagt disponert fullt ut.  

 
 
Usikkerhet 

De forhold som kan føre til en annen utvikling enn det vi viser i vår langtidsplan vil 

spesielt være knyttet forsinkede ansettelsesprosesser og det er også en usikkerhet 

knyttet til videre vekst i de eksternt finansierte prosjektene som vil spille inn på 

basisøkonomien ved +/- på nettobidragene fra prosjektene. Som våre tall viser utgjør 

nettobidragene på ca. 100 MNOK en stor andel av basisøkonomien. Vi har lagt til 

grunn en jevn vekst og eksempelvis i slutten av perioden tiltar veksten slik at vi her 

kan tillate oss å være noe offensive. Allikevel er det grunn til å være obs. da det ikke 

er gitt at aktivitetsnivået fortsetter å vokse i samme takt.  

 

Omfanget av de økonomiske konsekvensene av Covid-19 på mellomlang (2021-2022) 

og lengre sikt (etter 2022) er fortsatt 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.  

 

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:  
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- 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 

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 både 2020 er avsluttet og enda mer når 2021 er avsluttet.   

 

 

 
Oppsummering – basis økonomien - langtidsplan 
 
Det er fakultetsledelsens vurdering at, til tross for det fokuset vi har på dette, vil det 
fortsatt være større sannsynlighet for at tallene i langtidsplanen er slik satt at de 
realiserte resultatene vil komme bedre ut enn tallene indikerer slik de nå ligger.  Vi 
har synliggjort våre vurderinger av dette i tabell 4. 
 
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.  
 
Fakultetet vil arbeide videre med risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten 
generelt og økonomien spesielt for hele tiden å ha et omforent bilde som muliggjør 
sikker styring av fakultetet.  
 

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.   
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Eksternt finansiert virksomhet 
 
I flere år har fakultetet hatt en stor og voksende eksternt finansiert virksomhet. 
Medisin er et område som i tillegg til Forskningsråd og EU har også et stort innslag 
av andre eksterne finansiører, herunder gaver/donasjoner til medisinsk forskning. 
Totalt sett utgjør de eksterne finansierte inntektene for MED ca. + 40% av de totale 
inntektene og som tabell 6 viser går mer enn 100 MNOK tilbake til basis fra denne 
delen i form at netto bidrag igjennom hele langtidsplanen.  
 
 
Tabell 6, utvikling eksternt finansiert virksomhet - MED 
 

 
  
 
 
 
 
Finansiørene har historisk betalt pengene mye tidligere enn de faktisk brukes. Det gir 
derfor liten mening å snakke om et mindre forbruk for denne delen av virksomheten 
og et bedre ord er nok forhåndsfinansiering.  
 
Framover forventer vi at denne forhåndsfinansieringen går ned, som følge av a at 
finansiørene  i større grad vil utbetale etter framdrift i prosjektene.  
 
Dette er inntekter som nesten alltid kommer på forhånd av aktiviteten og derfor vil 
MED alltid ligge med et stort ubrukt mindreforbruk her. Forhåndsfinansieringen høy 
akkurat nå (ca. 350 MNOK) knyttet til stor prosjektinngang og donasjoner uten at 
forbruket er kommet særlig i gang. Fakultetet har de senere årene hatt stor vekst i 
både søknadsaktivitet og tilslag på eksternfinansierte prosjekter. Det har vært en jevn 
økning i antall prosjekter de siste årene. Se tabell 7:  
  

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr

Regnskap 

2018

Regnskap 

2019

Prognose 

2020 pr T2

Antatt 

resultat 2020 

- til grunn 

for 

prognosene

*

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Prognose 

2024

Prognose 

2025

Inntekter -556 -602 -695 0 -613 -596 -628 -614 -638

Personalkostnader 276 319 365 0 392 388 370 343 345

Driftskostnader 161 136 167 0 187 184 183 178 176

Investeringer 10 10 4 0 12 1 1 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk 

uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -109 -137 -159 0 -23 -23 -73 -93 -116

Nettobidrag 95 97 100 0 105 106 112 110 108

Prosjektavslutning 3 2 2 0 -2 0 0 0 2

Isolert mer-/mindreforbruk -11 -38 -57 0 80 83 38 17 -7

Overført fra i fjor -208 -219 -257 0 -352 -272 -188 -150 -133

Saldo -219 -257 -314 -352 -272 -188 -150 -133 -140
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Tabell 7: utvikling eksternt finansiert virksomhet - MED 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Prognose 
EFV inntekter - MNOK 422 530 556 602 660 
Nettobidrag - MNOK 78 82 95 98 103 
Netto økning i antall 
prosjekter 

31 28 43 +28 +27 

 
 
Den betydelige eksternt finansierte virksomheten til MED har vært helt avgjørende 
for at MED har absorbert store ABE og rammekutt. Økningen i netto bidrag fra 
eksternt finansiert virksomhet, til nå helt opp på ca. 100 MNOK i året inn har 
kompensert i stor grad for disse kuttene.   
 
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 nettobidrag fra 
dette.  
 
Covid-19 har naturlig nok ført til færre søknader, men det interessante her er 
hvorvidt vi relativt sett kommer ut og det vil vi se mer om inn i 2021. Vi følger 
utviklingen nøye for å være i stand til tidsnok gjennomføre korrektive tiltak hvis det 
skulle vise seg nødvendig. 
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Vurdering av årsverksutvikling 
 
 

 
 
I basisøkonomien er det planlagt med en stabil bemanning i planperioden. Det er en 
liten topp i rekrutteringsstillinger i 2021 og 2022 som skyldes fakultetets store EU-
prosjekt Scientia Fellows II.  
 
For den eksternfinansierte virksomheten er det en stor økning i aktivitet i de 
nærmeste årene. Fakultetet har fått tilsagn på flere store prosjekter som har oppstart 
i 2021. Lengre ut i perioden forventes det at aktiviteten stabiliserer seg på dagens 
nivå.. Den faktiske fordelingen mellom rekrutteringsstillinger, øvrige vitenskapelige 
årsverk samt andre stillinger vil variere med hvilke type prosjekter som får 
finansiering. 
 
 
 

Oslo, 12. desember 2020 

GF 
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