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Virksomhetsrapportering T1 2021 

Virksomhetsrapporteringen skal gi ledelse og styre en økt innsikt i hvordan ressursene 

disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige beslutninger. Hvert tertial 

har UiO en utvidet virksomhetsrapportering.  

Virksomhetsrapportering skal inneholde virksomhets- og økonomistyring samt 
finansregnskapet. Rapporten er dynamisk i innhold, men har i utgangspunktet denne :  

 

 1. tertial: oppfølging av resultater 

 2. tertial: status på gjennomføring av UiOs årsplan 

 3. tertial: vurdering av status i ett langtidsperspektiv 

 

Det sendes en bestilling til enhetene fra UiO sentralt i forkant av tertialavslutningene. 

Ved denne rapporteringen var det kun standard ledelsesrapportering og 

økonomirapportering som var bestillingen fra UiO til fakultetet.  

For at fakultetsstyret skal ha mulighet til lese instituttenes tilsvarende 

rapporter til fakultetet, vedlegges disse. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tok virksomhetsrapportering for T1 2021 til orientering.  

 

Vedlegg  

1. Ledelsesrapport T1 2021 fra fakultet til UiO 

2. Økonomirapport T1 2021 fra fakultetet til UiO 

3. Instituttrapportering T1 2021 til fakultetet 
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Virksomhetsrapportering Per T1/2021 - Svar fra MED 
 

Ledelsesvurdering Medisinsk fakultet – T1 2021 
 

COVID-19 har også for T1 2021 preget virksomheten, om enn noe mindre enn de to 
foregående tertial. 

På kort sikt har fakultetet fortsatt hatt en tilsynelatende positiv innvirkning på regnskapet i 
form av fortsatt innsparte driftskostnader mot budsjett (ca. 1 MNOK pr. måned).  

Omfanget av de økonomiske konsekvensene på mellom lang og lengre sikt er ikke tydelige.  
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. 
Vi ser nå at både tilslag både mot NFR og EU gikk ned i 2020 sammenlignet med 2019 og 
vil følge dette nøye framover.   

En felles nevner i de vurderingene som er gjort så langt på MED og våre institutter er at vi 
trenger lengre tid for å se hvordan COVID-19 vil slå inn i regnskapet for 2021 og 2022. I 
tillegg til vår egen evne til å innhente nye eksternt finansierte prosjekter vil vi i denne 
sammenheng spesielt være opptatt av utviklingen i:  

 
- avlagte doktorgrader i 2021 
- studiepoeng og kandidatproduksjon i 2021 
- studentutveksling i 2021 
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- publikasjonspoeng i 2021 
- EU søknadsaktivitet og tildelinger og inntekter i 2021 
- NFR søknadsaktivitet og tildelinger/inntekter i 2021 
- Øvrige eksternt finansierte søknader og inntekter i 2021 
 

Flere av instituttene sier at de kan se potensielle effekter av COVID-19 inn i disse tallene, 
men det er for tidlig å tallfeste dette for 2021.  

 Økonomirapport – T1 2021 
 

Vedlagt er økonomirapport T1 2021.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ivar Prydz Gladhaug 
Dekan  

 
Unn-Hilde Grasmo Wendler 
Fakultetsdirektør 
 
 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
 
 
 
Vedlegg:  
 

1 Økonomirapport, T1 MED  
2 Rapport til rektor vedrørende COVID-19 situasjonen 
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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T1 - 2021 

 

 
 

Rapportering om økonomisk utvikling per 1. tertial 2021 
 
MED har hatt en økonomisk utvikling igjennom T1 2021 som forventet og i henhold 
til budsjettet som ble laget i fjor høst for den bevilgnings finansierte virksomheten.  
 
COVID-19 har også dette tertialet isolert sett hatt en direkte påvirkning mot 
regnskapet. På kort sikt har dette slått positivt ut på regnskapet i form av det er 
relativt større kostnadsbesparelse i forhold til kost økninger.  
 
Pandemien gjør at det vi ser en noe større økonomisk usikkerhet på mellomlang sikt 
(2021/2022) og på lengre sikt (2022 – 2025) i gjeldende planperiode. Det er særlig 
knyttet til produksjonen i 2021 og 2022, samt framdrift på forskningen inkludert 
evne til å få nye prosjekter i et noe lengre perspektiv.  
 
 
Tabell 1: Bevilgningsfinansiert virksomhet – MED 
 

 
 
 
 
• Regnskapet for T1 følger budsjettet godt på alle regnskapslinjer og det 

akkumulerte mindreforbruket ved utgangen av T1 er med dette på 76,8 MNOK, 
som er på samme nivå som for et år siden 

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

MNOK (des. 2018) til disse 77 MNOK ved utgang av T1. Mindreforbruket er 
dermed ca. 10% av et års bevilgning. Midlene er i all hovedsak knyttet til utsatt 
aktivitet og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering. Helt 
konkrete og udiskutable slike økonomiske bindinger pr. utgang T1 2021 er:  
  

Regnskap 
T1 2020

Regnskap 
T1 2021

Årsregns
kap 2020

Årsbudsjett 
2021

Inntekter -285,41 -280,85 -823,93 -856,17

Personalkostnader 249,18 257,69 688,16 697,11

Driftskostnader 69,05 59,07 195,09 233,22

Investeringer 8,75 13,31 34,27 45,23

Isolert mer/mindreforbruk 41,57 49,22 93,58 119,39

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

-28,60 -33,14 -88,09 -102,11

Prosjektavslutning -3,42 -3,32 -8,18 2,44

Isolert mer/mindreforbruk 9,56 12,75 -2,69 19,71

Overført fra i fjor -86,89 -89,57 -86,89 -89,57

Isolert mer/mindreforbruk -77,33 -76,82 -89,57 -69,86
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o World leading center, Human Immunlogy,  hos Klinmed hvor ubrukte 
midler pr. 30.04.21 er på -8,7 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. 30.04.21 gjenstår det 21,4 MNOK av 
fakultetets egenfinansiering her.  

 
Andre større økonomiske bindinger som MED har pr. 30.04.21 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. 30.04.21, som eks. vis 
Livsvitenskap og andre forskningssatsninger  

 
 

• Øvrige ikke brukte tildelte sentralt og lokalt øremerkede midler (hvor ny 
finansiering ikke kommer), eksempler her er driftsmidler til forskere (gitt siste 
år)  

 

MED har i sin siste langtidsplanlegging for perioden 2021 – 2025,  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. Selv om pandemien har ført til 
kostbesparelser på kort sikt, så treffes vårt fakultet og hardt som en følge av bortfallet 
av gaveforsterkningsordningen fra og med 2021, men som også fører til et bortfall av 
ca. 20 - 25 MNOK i gaveforsterkning på gaver gitt før 1.1.21, som følge av manglende 
bevilgning til ordningen (ordningen var underfinansiert).  
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Utvikling i MEDs akkumulerte mindreforbruk over tid 

 

 

 

 

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:  

 
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 
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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. 
 
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, tilstrebe å 
gjennomføre korrektive tiltak slik at fakultetet til enhver tid samlet sett ikke skal ta i 
bruk «lån»; unngå å komme i et akkumulert merforbruk.   
 
 

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. I tabell 2 vises regnskapsført eksternt 
finansiert virksomhet ved utgangen av T1 2021. 
 
 
Tabell 2: Bevilgningsfinansiert virksomhet – MED 
 

 
 
 

 
Saldoen på de eksternt finansierte prosjektet ved utgangen av T1 2021 er 344 MNOK, 
som utgjør 50% av et års aktivitet (her målt mot inntektssiden). Vi antar at den disse 

Regnskap 
T1 2020

Regnskap 
T1 2021

Årsregns
kap 2020

Årsbudsjett 
2021

Inntekter -295,11 -204,86 -660,85 -613,09

Personalkostnader 119,24 123,44 337,70 391,80

Driftskostnader 39,60 38,19 109,57 186,53

Investeringer 2,66 21,85 11,93 11,79

Isolert mer/mindreforbruk -133,61 -21,37 -201,64 -22,97

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

29,55 34,01 90,03 105,52

Prosjektavslutning 3,42 3,32 8,18 -2,44

Isolert mer/mindreforbruk -100,64 15,96 -103,44 80,10

Overført fra i fjor -258,29 -360,61 -258,29 -360,61

Isolert mer/mindreforbruk -358,94 -344,66 -361,73 -280,51
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ubrukte midlene over tid vil gå noe ned, som følge av at finansiørene har som 
målsetning å  tilføre midler mer i takt med forbruket framover.  
 
  



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Institutt for medisinske 

basalfag 

 

 Rapportert av: Lene Frost 

Andersen 

Linda T. Helgesen 

Trude Abelsen 

 

Periode:  

T1 - 2021 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 Institutt for medisinske basalfag 
 

1. Innledning 

Første tertial 2021 preges av at korona-tiltakene har vært mer inngripende og vart lengre enn vi så for oss i 

2020. Det innebærer at de potensielt negative effektene vi rapporterte inn blant annet 2. tertial 2020, også 

vil kunne vedvare lengre enn forutsatt. På kortere sikt ser vi imidlertid ikke at det vil ha vesentlige 

økonomiske effekter.  

Den krevende situasjonen for studentene har høy prioritet, og det jobbes med å styrke dialogen med 

studentene også på instituttnivå. Det er uheldig for fagmiljøene at de strenge begrensningene på innreise 

også omfatter spesialister som skal bosette seg i Norge, da vår virksomhet er internasjonal i sin natur. Det 

begrenser også tilgang til utenlandsk ekspertise som installerer og reparerer avansert teknisk utstyr, som vår 

virksomhet er avhengig av. Vi har også møtt utfordringer med britisk leverandør av fôr til vår 

forsøksdyrvirksomhet, som kobles til Brexit-prosessen, som kan være uheldig for etterprøvbarheten i 

pågående dyreforsøk.  

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Per 1. tertial 2021 er IMBs regnskapsresultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert 

mindreforbruk på kr 29,3 mill, som er 4,6 mill lavere enn budsjettert. I hovedsak er avviket forårsaket av at 

noen inntekter vil mottas senere på året enn de var budsjettert. IMBs totale personalkostnader er kr 2,1 mill 

over budsjett per 1. tertial 2021, primært som følge av UiOs hjemmekontor-kompensasjon, som utgjorde kr 

2,8 mill for instituttet. For enheter som hadde et presset budsjett fra før, var det krevende å få en slik kostnad 

uten forvarsel. Totale personalkostnader antas for året som helhet likevel å bli om lag som budsjettert, 

forutsatt at lønnsveksten ikke blir høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Strengere restriksjoner for reiser enn 

forutsatt vil bidra til at instituttet antas å få et noe større mindreforbruk på driftskostnader per 31.12 enn 

forutsatt i årsbudsjettet 2021. IMBs laboratorievirksomhet ser ut til å holde et forventet aktivitetsnivå, mens 

forsøksdyrvirksomheten har noe lavere aktivitet enn forutsatt. God økonomistyring av Seksjon for 

komparativ medisin forventes å sikre at budsjettet likevel overholdes. Ut over dette er det per april 2021 ikke 

avdekket forhold av vesentlig betydning for IMBs handlingsrom i den bevilgningsfinansierte virksomheten 

framover. Den eksternt finansierte virksomheten er omtrent som forutsatt i budsjettet 2021. 

 

Dato: 12. mai 2021 

 

Lene Frost Andersen 

Instituttleder      Linda T. Helgesen 

        administrasjonssjef  
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Rapporterende enhet: 
Institutt for medisinske 
basalfag 

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

Periode:  
T1 - 2021 

 

 

Økonomirapport IMB for 1. tertial 2021  

Basisvirksomhet 

Per 1. tertial 2021 er IMBs regnskapsresultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten et 

akkumulert mindreforbruk på kr 29,3 mill, som er 4,6 mill lavere enn budsjettert. I hovedsak er 

avviket forårsaket av at noen inntekter vil mottas senere på året enn de var budsjettert. Blant annet 

gjelder dette inntekter til konvergensmiljøene (Life Science).  

 

IMBs totale personalkostnader ligger kr 2,1 mill over budsjett per 1. tertial 2021. Avviket kommer i 
hovedsak som følge av UiOs hjemmekontor-kompensasjon, som utgjorde totalt kr 2,8 mill. 
Merforbruket motvirkes av at noen av årets nyansettelser forskyves i tid, og totale personalkostnader 
antas for året som helhet å bli om lag som budsjettert. Dette under forutsetning av at lønnsveksten 
ikke blir høyere enn lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet.  
 
IMBs forsøksdyrenhet (KPM) har et lavere antall bur i produksjon per april 2021 enn vi hadde på 
samme tid i fjor. Det er nærliggende å anta at dette har sammenheng med smitteverntiltak og covid-
19-situasjonen. Lavere burtall innebærer at noen kostnader (f.eks. for dyrefôr) er lavere enn de ellers 
ville vært, mens andre kostnader, som ikke varierer med antall bur (f.eks. fast personale), er vanskelig 
å redusere på kort sikt. Samtidig medfører mange av smitteverntiltakene høyere kostnader. 
Seksjonens økonomi overvåkes nøye og det iverksettes tiltak for å gå i økonomisk balanse, samtidig 
som strenge smitteverntiltak og nødvendig aktivitet opprettholdes.     

Samlede driftskostnader er kr 3,2 mill lavere enn budsjettert per april og kr 4,3 mill lavere enn nivået 
til samme tid i 2020. Av disse er Andre driftskostnader (knyttet til laboratorievirksomhet m.m.) om 
lag på samme nivå per 1. tertial i år som per 1. tertial i fjor, noe som kan tyde på at 
forskningsaktiviteten i laboratoriene ikke er vesentlig redusert som følge av smitteverntiltakene. 
Kostnader knyttet til kurs, konferanser og reiser er kr 1,3 mill lavere enn på samme tid i fjor. Her har 
IMB budsjettert med et for høyt kostnadsnivå i 2021, siden reisevirksomhet kan starte opp igjen langt 
senere enn mange hadde håpet på. Dette vil bidra til at IMB per 31.12. sannsynligvis vil få et større 
mindreforbruk («overskudd») enn forutsatt i årsbudsjettet 2021. Ny prognose utarbeides per 2. 
tertial. 

Ut over dette er det ikke avdekket forhold av vesentlig betydning for IMBs handlingsrom i den 
bevilgningsfinansierte virksomheten framover. 

Eksternt finansiert virksomhet (EFV) 
Per april 2021 er samlet saldo på IMBs eksternt finansierte prosjekter kr 97 mill, det samme som per 
april i 2020. Til forskjell fra forrige år, hvor instituttet mottok særdeles høye inntekter i samme 
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periode, er det i 2021 regnskapsført kr 36 mill lavere inntekter enn det som var budsjettert for 1. 
tertial. Det er i hovedsak inntekter fra NFR og Throne Holst Stiftelse som er forsinket, og de forventes 
mottatt senere i 2021. 

 
 

Nivået på de ulike kostnadsartene (personal, nettobidrag m.m.) er i 2021 sammenliknbare med de 

tilsvarende nivåene i 2020 (se tabell 2), og det er relativt små avvik mellom budsjett og regnskap per 

1. tertial 2021 (ikke vist i tabell 2). Aktiviteten er sammenliknbar med samme tidsperiode i 2020, og 

mye tyder på at instituttets prosjektvirksomhet i inneværende år går om lag som planlagt.  

I forbindelse med overgangen til nytt regnskapssystem fra 1. mai er det gjort noen endringer i UiOs 

økonomimodell som har konsekvenser for hvordan man regnskapsfører indirekte kostnader (TDI) i 

eksternt finansierte prosjekter. Ny metode kombinert med kort tidsfrist for innlegging av prosjektene i 

nytt system innebærer en viss risiko for at det kan gjøres feil som vil ha konsekvenser for overføring av 

nettobidrag fra prosjektene til bevilgningsøkonomien. I dette arbeidet tilstreber IMB å overholde alle 

inngåtte avtaler mellom prosjektleder og prosjekteier (institutt) om nettobidraget, slik det ble avtalt 

ved signering av det enkelte prosjekts totalbudsjett. Det vil bli gjennomført kontroller og korrigeringer 

i ukene framover for å sikre at vi har tilfredsstillende kvalitet i regnskapet for hvert enkelt prosjekt.  

Det vil beregnes nye prognosetall for EFV i forbindelse med virksomhetsrapportering per 2. tertial.  



  
 

 

 

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

Periode:  
T1 - 2021 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 Helsam 
 

1. Innledning 
En hovedsak for Helsam i T1 2021 har vært å ta arbeidet med bemanningsplan for faste vitenskapelige 
stillinger videre. Med utgangspunkt i behovs- og kapasitetsvurderinger for den enkelte avdeling og planlagt 
langtidsbudsjett er det gjort disponeringer for nye faste vitenskapelige tilsettinger de nærmeste årene. Av 
hensyn til den økonomiske situasjonen og som en del av videreutviklingen av modellen er ikke alle 
budsjetterte stillinger disponert ennå. Vi gjentar bekymringen fra T3 rapporteringen om høy belastning på 
våre vitenskapelig ansatte. I løpet av T1 har to fast ansatte takket ja til stilling andre steder og en har valgt å 
gå av med pensjon før aldersgrensen.  

Pandemien har også preget denne perioden. Som en oppfølging av en spørreundersøkelse blant våre ansatte 
før jul har vi gjennomført to konkrete tiltak. Det ene er utvidet kommunikasjon til alle ansatte – også når 
endringer i smittesituasjon/tiltak i liten eller ingen grad påvirker arbeidssituasjonen. Vi har også tilbudt alle 
ansatte innkjøp av en standardutstyrspakke til hjemmekontor da vi antar at de fleste av våre ansatte i noen 
grad vil jobbe på hjemmekontor også når tiltakene letter.  

Helsams produksjonsresultater for 2020 viser tilsynelatende at pandemien ikke har hatt noen negative 
effekter for verken studiepoengproduksjon eller forskningsparameterne. Helsam har gjennomgående hatt 
vekst eller noenlunde flat utvikling på produksjonsfaktorene gjennom 2020. Vår forståelse er at effekten av 
pandemien vil vise seg på sikt og at det er sannsynlig at det vil resultere i fall i framtidig produksjon. For 
avlagte doktorgrader og publikasjonspoeng så er jo resultatene avhengig av lange prosesser så effekten av 
pandemien vil trolig bli synligere i produksjonen som ligger foran oss. Vi opplever også at selv om studentene 
produksjonsmessig kom seg overraskende godt gjennom både våren og høsten i fjor så har de sterke tiltakene 
siden nyttår opplevdes svært tungt for mange, og vi frykter for utslag i form av lavere produksjon denne 
våren. Når det gjelder eksternfinansiering så ga 2020 gode resultater for Helsam, men vi ser nå at en effekt 
av pandemien er forsinket oppstart og/eller behov for forskjøvet prosjektperiode som på sikt vil kunne bidra 
til å redusere aktivitetsnivået.    

 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Som varslet i T3 rapporteringen så har vi noen grad hatt behov for å gå utover budsjetterte rammer for å løse 
akutte undervisningsutfordringer. Den økonomiske effekten av dette er så langt begrenset.  
 
Vi viser for øvrig til vedlagte økonomirapport.  
 

Dato: 12.5.21 

 

Terje P. Hagen      Knut Tore Stokke 
instituttleder       administrasjonssjef
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Økonomirapport T1 Helsam 
Økonomien ved Helsam har i første tertial 2021 utviklet seg hovedsakelig som forventet i budsjettet. 
Det akkumulerte overforbruket i basisøkonomien blir gradvis mindre, men hvis vi ser bak de 
akkumulerte tallene så er det overordnede bildet at instituttet fortsatt står i en krevende økonomisk 
situasjon.  
 
Pandemien fortsetter å prege virksomheten i stor grad. Som rapportert tidligere så har instituttets 
økonomi blitt styrket gjennom tiltak som kom ut av pandemien, primært gjennom nye inntekter i 
form av økte studieplasser og ekstraordinær støtte, men også gjennom reduserte driftsutgifter knyttet 
til reise, konferanse og bevertning. I T1 har pandemien også bidratt til ubudsjetterte kostnader dels i 
form av økte IT-innkjøp for å støtte opp om ansatte på hjemmekontor og ikke minst gjennom 
engangskompensasjonen som ble betalt ut til alle ansatte i april. Effekten av lavere driftskostnader 
består også gjennom første tertial 2021.  
 
 

 
Inntektene på basis er ved T1 1 mill høyere enn budsjettert. Det skyldes tildeling av 
infrastrukturmidler som verken var budsjettert som inntekt eller kostnad. Den økte inntekten har 
ingen effekt på det økonomiske handlingsrommet. Korrigert for infrastrukturmidlene er inntekt på 
nivå med samme periode i fjor.  
 
Personalkostnadene er høyere både enn samme periode i fjor og budsjettet. Den vesentligste effekten 
er kompensasjon til de ansatte for bruk av hjemmekontor på 1,8 mill. De offentlige refusjonene er 0,5 
mill høyere enn budsjettert. Vi har grunn til å tro at de offentlige refusjonene vil bli noe høyere på 
årsbasis enn budsjettert. Personalkostnadene ligger også noe over budsjettet som følge av behov for 
enkelte ubudsjetterte engasjementer for å ivareta pålagte undervisningsoppgaver. Dette må sees på 
som et uttrykk for den svært pressede bemanningssituasjonen slik den har vært beskrevet i tidligere 
rapporteringer. Det er også ført overtidskostnader på 0,26 mill i T1. Overtiden er primært knyttet til 
ekstraarbeid for økonomene i forberedelsene til nye lønns- og personalsystemer, men noe er også 
knyttet til trykket på IT-tjenester som følge av pandemien.  
 
Driftskostnadene er 1 mill lavere enn samme periode i fjor, noe som primært skyldes begrensninger i 
gjennomføring av ordinær virksomhet som følge av pandemien. Avviket sammenlignet med budsjett 
er på 1,4 mill. Instituttet vil gjøre en ny vurdering av forventede driftskostnader inn mot 
rapporteringen for T2 og vurdere om det er grunnlag for å justere ned årsprognosen.  
 
Investeringene er 0,75 mill over samme periode i for og 0,3 mill over budsjettet. Det er to drivere bak 
denne utviklingen. Det ene er økt behov for oppgradering av IT-utstyr, inklusiv IT-utstyr til ansattes 
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hjemmekontor. Det andre er kostnader knyttet til møblering i forbindelse med internflytting på 
instituttet. Det ble i budsjettet tatt høyde for at vi ville få øke investeringskostnader i år, men vi vil 
bruke tiden fram mot T2 til å gjøre vurderinger av om det er behov for å justere opp årsprognosen 
noe.  
 
Nettobidraget fra prosjektene er høyere enn samme periode i fjor (2,4 mill) og høyere enn budsjettet 
(3,5 mill). Den viktigste forklaringen er at det for deler av prosjektporteføljen er regnskapsført frikjøp 
som var periodisert for T2. Føringene er gjort som en del av forberedelsene til overgang til nytt 
økonomisystem. Vi har ikke grunnlag for å forvente justering av årsprognosen for nettobidrag, men vi 
har registrert at konverteringen til nytt økonomisystem har gitt høyere indirekte kostnader på grunn 
av prisregulering av TDI-satsene. I utgangspunktet vil det innebære tilsvarende økning av overhead og 
egeninnsats for alle prosjekter og dermed ikke påvirke nettobidraget, men siden det i praksis 
innebærer en rebudsjettering av hele prosjektporteføljen ser vi en risiko for at det kan påvirke 
forventet nettobidrag inneværende år. 
 
Det akkumulerte merforbruket ved utgangen av T1 er på 3,5 mill. Hvis vi korrigerer for tidlig ført 
frikjøp og ekstra inntekter til infrastrukturmidler så er det akkumulerte merforbruket på omtrent 
samme nivå som ved T3 2020.  
 

 
Utviklingen i den eksternfinansierte virksomheten i T1 2021 var hovedsakelig i tråd med 
forventningene i budsjettet, men vi ser tegn til at aktivitet forsinkes ved senere tilsettinger enn 
planlagt. Det skyldes blant annet stengte grenser og dyre og tidkrevende vurderinger av skatte og 
trygderettigheter dersom man velger å la ansatte arbeidet fra utlandet. Vi noterer også at ett innvilget 
prosjekt er blitt utsatt og potensielt sett ikke vil la seg gjennomføre som følge av situasjonen i 
Myanmar. Hvis det skulle vise seg at prosjektet ikke lar seg gjennomføre vil det bidra til å redusere 
forventet nettobidrag i langtidsperioden.  
 
Inntektene er omtrent på nivå med tilsvarende periode i fjor. Inntektene er vesentlig høyere enn 
budsjettet, men det er kun uttrykk for manglende periodisering av prosjektinntekter i budsjettet.  
 
Personalkostnadene er noe lavere enn tilsvarende periode i fjor og de er også 3,5 mill lavere enn 
budsjettert. Det skyldes delvis høyere offentlige refusjoner enn budsjettert, men må også sees på som 
et uttrykk for forsinket aktivitet ved at prosjektansatte starter senere enn budsjettert.   
 
Driftskostnader og investeringer er som planlagt. 
 
Nettobidraget er som nevnt over noe høyere enn budsjettert, primært som følge av høyere frikjøp enn 
planlagt. 
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 - Klinmed 

Generelle betraktninger 
Institutt for klinisk medisin (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 per 1. tertial, målt i kroner, ble på 208 mill. kroner, fordelt 
med 155 mill. kroner i personalkostnader og 53 mill. kroner i drift/investering.  Dette er 14,6 
% høyere enn i 2020. 

Økonomisk status 
Klinmed har per 1.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er utfordrende og i stor grad preget 
av den politiske beslutningen om å avvikle gaveforsterkningsordningen.  

Som påpekt i vårt konsekvensnotat angående gaveforsterkning vil instituttet, for å unngå 
kontraktsbrudd med finansiør, tilføre fire pågående Jebsen-sentre en økonomisk 
kompensasjon i størrelsesorden 10 mill. kroner. Utbetaling av hjemmekontorkompensasjon 
til de ansatte ga instituttet en merkostnad på 4 mill. kroner. Utover dette har det hittil i år ikke 
inntruffet forhold som endrer instituttets overordnede vurderinger av årets 
bevilgningsøkonomiske nettoresultat. 

Instituttet vil ikke oppnå økonomisk balanse innenfor gjeldende planperiode uten særskilt 
kompensasjon.  Mangel på kompensasjon vil sette instituttet i en langvarig vanskelig situasjon 
med begrenset handlingsrom for egne prioriteringer og satsninger. 

Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt 
gode resultater.  Instituttet startet dette året med en større «ordrereserve» enn tidligere, i 
betydning av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern 
finansiering.  

Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på eksternfinansiert 
virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet. Vi vurderer det som lite formålstjenlig nå å 
øke presset ytterligere i retning av ansattreduksjoner, særlig i lys av eventuell økt 
studentmasse. 

De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er: 

• Eventuelle fremtidige bevilgningsreduksjoner utover de 0,5% som KD har angitt 

• Fremtidig volum av eksternfinansiert virksomhet 

• Kompensasjon for bortfall av gaveforsterkningsordningen 
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Økonomirapport Klinmed – 1. tertial 2021 
  
Instituttets økonomiske situasjon 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 1.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er 
utfordrende og i stor grad preget av den politiske beslutningen om å avvikle 
gaveforsterkningsordningen.  
 
Som påpekt i vårt konsekvensnotat angående gaveforsterkning vil instituttet, for å unngå 
kontraktsbrudd med finansiør, tilføre fire pågående Jebsen-sentre en økonomisk 
kompensasjon i størrelsesorden 10 mill. kroner. Utbetaling av hjemmekontorkompensasjon 
til de ansatte ga instituttet en merkostnad på 4 mill. kroner. Utover dette har det hittil i år 
ikke inntruffet forhold som endrer instituttets overordnede vurderinger av årets 
bevilgningsøkonomiske nettoresultat. 
 
Instituttet vil ikke oppnå økonomisk balanse innenfor gjeldende planperiode uten særskilt 
kompensasjon.  Mangel på kompensasjon vil sette instituttet i en langvarig vanskelig 
situasjon med begrenset handlingsrom for egne prioriteringer og satsninger. 
 
Gjennomførte og pågående tiltak for økt eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt 
gode resultater.  Instituttet startet dette året med en større «ordrereserve» enn tidligere, i 
betydning av signerte kontrakter og som en følge av vekst i antall søknader om ekstern 
finansiering.  
 
Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på 
eksternfinansiert virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet. Vi vurderer det som lite 
formålstjenlig nå å øke presset ytterligere i retning av ansattreduksjoner, særlig i lys av 
eventuell økt studentmasse. 
 
De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er: 
 

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

 
 
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. 
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Basisvirksomhet 
 

 
 
Klinmed har per 1. tertial 2021 en økonomisk nåsituasjon som er utfordrende og i stor grad 
preget av den politiske beslutningen om å avvikle gaveforsterkningsordningen. Akkumulert 
saldo er nå negativ. 

Ca. halvparten av totalt merforbruk hittil i år henfører seg til nedkvittering av øremerkede 
midler. Det resterende merforbruket er, justert for periodiske avvik som forventes utlignet 
senere i år, ca. 6 mill. kroner større enn det budsjetterte. Kompensasjon for hjemmekontor 
har kostet 4 mill. kroner og effekten av manglende gaveforsterkning hittil i år er på 2 mill. 
kroner. 
 
Øremerkede midler 
 

 

Sum øremerkede midler er i første tertial 2021 blitt redusert med 6,1 mill. kroner. Saldo for 
World Leading vil bli ytterligere redusert senere i år. Fremtidig saldo for de øvrige variantene 
vil avhenge av hvor mye nye inntekter som mottas. 

 
  

Regnskap T1 
2020

Regnskap T1 
2021

Årsregnskap 
2020

Årsbudsjett 
2021

Inntekter -109,07 -97,13 -281,28 -283,53
Personalkostnader 98,43 101,35 269,70 269,09
Driftskostnader 9,56 6,79 27,45 43,18
Investeringer 5,39 8,15 15,82 19,25
Isolert mer/mindreforbruk 4,30 19,16 31,70 47,99
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -3,80 -5,66 -20,15 -27,20
Prosjektavslutning -2,39 -0,82 -6,64 3,62
Isolert mer/mindreforbruk -1,88 12,68 4,91 24,41
Overført fra i fjor -16,09 -11,18 -16,09 -11,18
Isolert mer/mindreforbruk -17,97 1,50 -11,18 13,23

(Alle tall i millioner kroner) 2017 2018 2019 2020 T1-2021
World Leading 18,8 17,6 17,9 10,4 8,4
Innovasjon 1,5 4,6 2,4 4,4 3,6
Life Science 0,0 1,5 2,8 7,8 4,6
E-læring 1,7 0,2 0,9 0,9 0,7
Sum øremerkede midler 22,0 23,9 24,0 23,4 17,3
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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 startet 2021 med en portefølje for inneværende LTB-periode 
(2021-2025) som er 32 % høyere enn det som lå til grunn når forrige LTB-periode (2020-
2024) ble planlagt. 

 

 
Nye rutiner for inntektsføring gjør at inntekter hittil i år i mindre grad kan sammenlignes med 
fjorårets tall. Instituttets hovedfokus er aktivitetsnivået, målt i totale kostnader, og det er dette 
som i all vesentlighet gir grunnlag for nettobidrag. 
 
Samlet kostnadsnivå hittil i år er ca. 15 % høyere enn fjorårets. Dette er en utvikling i tråd med 
både det ønskede og det forventede. 

Regnskap T1 
2020

Regnskap T1 
2021

Årsregnskap 
2020

Årsbudsjett 
2021

Inntekter -152,44 -98,62 -281,13 -240,01
Personalkostnader 51,26 53,67 148,74 161,91
Driftskostnader 15,11 16,75 44,62 85,88
Investeringer 1,79 21,36 10,23 9,05
Isolert mer/mindreforbruk -84,28 -6,85 -77,54 16,82
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 3,80 5,73 20,02 27,20
Prosjektavslutning 2,39 0,82 6,64 -3,62
Isolert mer/mindreforbruk -78,09 -0,30 -50,88 40,40
Overført fra i fjor -88,43 -139,32 -88,43 -139,32
Isolert mer/mindreforbruk -166,52 -139,62 -139,31 -98,92
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Ledelsesvurdering 1. tertial 2021 - NCMM 

1. Innledning 

Den samlede virksomheten til NCMM har per 1. tertial 2021 har vært omtrent som forventet, og i 

all hovedsak i tråd med senterets budsjetter og aktivitetsplaner. Aktivitetsnivået for den første 

delen av året er fortsatt lavere enn normalt grunnet pandemien, og i noen grad også grunnet intern 

flytting og stengte laboratorier i Kristine Bonnevies hus. Den økonomiske statusen er stabil, men 

det er utfordrende å planlegge godt når vi er utsatt for større hendelser enn de vi rår over selv. 

Vi ser at det er uheldig for forskningsmiljøene med langvarige begrensninger i internasjonalt 

samarbeid, men det er også begrensende for senteret at vi ikke kan ta inn høyt kvalifiserte 

utenlandske ansatte, ei heller utenlandske eksperter/ ingeniører som reparerer avansert 

vitenskapelig utstyr som er nødvendig for forskningen. Utover dette er det ingen vesentlige 

endringer i usikkerheten som følge av Covid-19. 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

NCMM har ved utløpet av 1. tertial 2021 at akkumulert mindreforbruk på 34,4 millioner kroner. 7,5 

millioner av dette ble generert i 2020, og representerer i sin helhet utsatt virksomhet i 

forskningsgruppene, samt utsatte investeringer som følge av flytting fra NCMMs opprinnelige 

lokaler i Forskningsparken. 

Til tross for enkelte justeringer for å tilpasse aktiviteten til flytting, pandemi og asbestsanering, har 

vi ikke avdekket forhold av vesentlig betydning for NCMMs økonomiske handlingsrom i den 

bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Den eksternt finansierte aktiviteten er noe lavere 

enn budsjettert, men vi antar at alle prosjektene vil kunne tilpasse den interne periodiseringen til 

dette, og hente seg inn på lengere sikt. 

 

Dato: 12.5.2021 

 

Janna Saarela 

Senterdirektør      Ingrid Kjelsvik 

        Kontorsjef 
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Økonomirapport for NCMM – 1. tertial 2021 

NCMM er et nasjonalt forskningssenter som skal fungere som et drivhus for unge, talentfulle 

forskere innen molekylærmedisin og bioteknologi samt bidra til translasjon av 

molekylærmedisinske oppdagelser for slik å kunne bygge bro fra grunnforskningen og ut til 

klinisk praksis. Senteret er et viktig element i UiOs strategiske satsning på livsvitenskap. 

NCMM har fortsatt noe redusert inntekt på kjernefasilitetene; særlig på 

screeningplattformen og sebrafiskfasiliteten. Dette er i liten grad inntekter vi kan hente inn i 

løpet av året, og vi må trolig justere ned prognosen for året. For øvrig er det gledelig at flere 

gruppeledere nå har funnet midler i eget budsjett til å forlenge de av sine ansatte som har 

hatt størst forsinkelser som resultat av pandemien. Denne egenfinansieringen har vært 

finansiert av midler innspart fra reiser og konferanser, og påvirker således ikke 

handlingsrommet i nevneverdig grad. 

Basisvirksomhet 

NCMM har ved utløpet av 1. tertial 2021 at akkumulert mindreforbruk på 34,4 millioner 

kroner. 7,5 millioner av dette ble generert i 2020, og representerer i sin helhet utsatt 

virksomhet i forskningsgruppene, samt utsatte investeringer som følge av flytting fra 

NCMMs opprinnelige lokaler i Forskningsparken. 

 

Inntektene er noe lavere enn forventet, noe som delvis skyldes at NCMM fikk tilslag på 

mindre midler til forskningsinfrastruktur fra både MED og UiO enn budsjettert. 

Personalkostnadene er i henhold til budsjett, men vi rakk ikke å periodisere inn 

Universitetsdirektørens hjemmekontor-kompensasjon før regnskapet lukket. 

Driftsutgiftene er tilnærmet identiske med 1. tertial 2020, og bærer fortsatt preg av 

begrensninger i lab, samt begrensninger i internasjonalt samarbeid og tilhørende 

reisevirksomhet. Vi ser at vi på budsjetteringstidspunktet nok har vært for optimistiske til 

gjenåpningen av samfunnet og de tilhørende betingelsene for forskningen, og antar at 

forskningsgruppene i noen grad vil bruke mindre driftsmidler enn først antatt på årsbasis. 

Tre forskningsgrupper har i vinter vært midlertidig redusert i sin drift grunnet flytting fra 

NCMMs lokaler i hus D i Forskningsparken. En gruppe har blitt minst tre måneder forsinket 

i sitt arbeid grunnet funn av asbest i Kristine Bonnevies hus, noe som medførte langvarig 

stengning av laboratorier og støtterom der. Ombyggingen av NCMMs nye lokaler i Kristine 
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Bonnevies hus er pt ikke ferdigstilt, så det er fortsatt noe usikkert hvor mye dette vil koste. Vi 

håper at dette er klart i god tid før 2. tertial. Driftskostnadene ligger pt samlet med et 

merforbruk på omtrent 500.000 kroner. Dette skyldes i sin helhet kostnader tilknyttet 

flytteprosessen ved NCMM. 

Investeringsraten har tatt seg noe opp, sammenlignet med 2020, men vi vil tilpasse den til 

det tilslaget vi har fått på midler til forskningsinfrastruktur, som samlet ligger ca 2 millioner 

lavere enn budsjettert. De begrensede mulighetene som NCMMs nåværende lokaler gir vil 

også påvirke investeringsraten, og type investeringer. 

Eksternfinansiert virksomhet 

NCMMs eksternfinansierte portefølje er i all hovedsak som i 2020. På inntektssiden har vi 

fått inn 6,5 millioner fra NFR som egentlig tilhører 2020-regnskapet, noe som viser at 

inntektene hittil i 2021 i realiteten er 17 millioner. 

 
 

Det er noe mindreforbruk på personalkostnader sammenlignet med budsjett, noe som 

skyldes utsatt oppstart på to NFR-prosjekter. For øvrig er driftsutgiftene på prosjektene også 

lavere enn normalt grunnet begrenset tilgang i lab, samt manglende muligheter for reise, og 

konferansevirksomhet.  
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