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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T2 - 2021 

 

 
 

Rapportering om økonomisk utvikling per 2. tertial 2021 
 
MED har hatt en økonomisk utvikling igjennom T2 2021 som forventet og i 
aktiviteten er i stor grad blitt gjennomført i henhold til budsjettet som ble laget i fjor 
høst for den bevilgnings finansierte virksomheten.  
 
Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer, økonomiske 
usikkerhet og trusler viser heller ikke regnskapet pr. T2 2021 noen vesentlig negativ 
påvirkning som følge av pandemien. Tvert imot; MED også i 2021 spart 1-2 MNOK i 
måneden i de mest variable driftskostnadene. Etter oppstart av nytt semester vil 
dette ikke lenger være situasjonen og den oppdaterte års prognosen skal ta høyde for 
en mer normal drift. Til tross for mer normal drift viser oppdatert års prognose et 
høyere mindre akkumulert mindreforbruk enn det opprinnelige budsjettet.   
 
Igjennom 2020 og inn i 2021 har vi fryktet at aktivitet og derav nettobidragene fra 
den eksternt finansierte virksomheten skulle reduseres, men de store negative 
utslagene har ikke kommet. Vi ser dog en noe svakere nettobidragslinje for året som 
helhet i våre prognoser.  
 
MED kommer samlet sett inn med ca. 16 MNOK høyere akkumulert mindreforbruk 
enn det som var budsjettert, slik vi kan gjøre vår beste vurdering nå; (86,5 MNOK 
mot budsjettert 69,9 MNOK):   
 
 

Bevilgningsfinansiert virksomhet (basis) 

 

 
 
 

 Regnskapet ved utgang T2 viser et akkumulerte mindreforbruk ved utgangen av 
T2 på 107,5 MNOK, som er 20 MNOK mer enn tilsvarende periode i fjor 

 
Mindreforbruket er på ca. 12% av et års bevilgning. Midlene er i all hovedsak knyttet 

til utsatt aktivitet og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering. I det 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett

Inntekter -526 587 078 -521 661 541 -826 514 991 -523 016 342 -856 174 301

Personalkostnader 437 024 299 444 216 201 688 325 728 440 262 925 697 114 545

Driftskostnader 114 077 491 113 979 497 199 287 165 137 471 340 233 219 635

Investeringer 19 718 185 14 652 076 40 136 667 12 141 650 45 226 219

Sum 44 232 897 51 186 233 101 234 569 66 859 572 119 386 099

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter-58 856 413 -57 241 586 -97 298 749 -68 545 696 -102 114 909

Prosjektavslutning -3 321 345 -2 488 012 -821 345 -1 176 263 2 442 193

Sum -62 177 759 -59 729 598 -98 120 094 -69 721 959 -99 672 716

Overført fra i fjor -89 573 979 -88 029 812 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979

Sum -89 573 979 -88 029 812 -89 573 979 -89 573 979 -89 573 979

-107 518 841 -96 573 178 -86 459 504 -92 436 366 -69 860 596
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nye regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser 

regnskapet pr. 30.08.21 at i det akkumulerte mindreforbruket ligger det 53,7 MNOK 

i sentrale øremerkinger. 

Større økonomiske forpliktelser som MED pr. 31.08.21 har: 

 Inngåtte forpliktelser på anleggsmidler hvor finansiering er tilført, men utstyr 

ikke mottatt 

 Verdens ledende miljø 

 Mottatt penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 31.08.21, som eks. vis 

Livsvitenskap og forskningssatsninger  

 Utsatt aktivitet på vårt senter NCMM 

 Øvrige ikke brukte tildelte øremerkede midler (hvor ny finansiering ikke 

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

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte 

toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av 

finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. 

Pr. 30.08.21 gjenstår det 21,4 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført.  

Fakultetet vil på forhånd av regnskaps avslutningen for 2021 gå i dialog med 

økonomidirektør ved UiO om noen av disse 21,4 MNNOK kan henføres til 

prosjektene tidligere enn til nå praktisert. Dette for å vise forpliktelsen i regnskapet 

og for å synliggjøre reelt akkumulert mindreforbruk og handlingsrom.  

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. Da det foran 2021 ble besluttet å fjerne 

gaveforsterkningsordningen ble situasjonen isolert sett mer krevende som følge av 

dette, spesielt for institutt for klinisk medisin.  

Fakultetet følger dette nøye for å kunne styre dette, slik at vi ikke kommer i en 

situasjon hvor vi går over i et akkumulert merforbruk i langtidsperioden.  

 
Figur 2: Utvikling i MEDs akkumulerte mindreforbruk over tid 
 
I figur 2 på neste side viser vi at MED sitt akkumulerte mindreforbruk var på vei 

nedover fra et nivå på ca. 122 MNOK ved utgang august 2018. Kurven viser at den 

klare trenden med reduksjon av mindreforbruket stoppet opp og snudde oppover 

igjennom pandemien.  
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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 økte kraftig i perioden fra 2015 - 2019. Dette illustreres i figur 

2:  

 

Figur 2: Netto bidrag fra Eksternt finansiert virksomhet - MED 
 
 

 
 
 
Selv om fakultetet klarte å øke dette nettobidraget fra et nivå på ca. 60 MNOK til et 
nivå på ca. 100 MNOK- og i de to siste årene klart å holde det på dette nivået er det 
klart at et er økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidig volum av den 
eksternfinansierte virksomheten, og 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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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.   
 

 

 
Eksternt finansiert virksomhet 

MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av MED 
sin totale finansiering. 
 
I tabell 2 vises regnskapet for eksternt finansiert virksomhet (BOA= bidrags og 
oppdragsaktivteten):  
 

 
 
 
 
Saldo på prosjektene 
 
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.  
 
Som følge av overgang til nye regnskapssystemer er regnskapsrapporterings 
prinsippet for eksternt finansert virksomhet endret ved å vise saldoen på prosjektene 
i balansen i stedet for i resultatregnskapet 
 
Saldoen på prosjektene vil, til tross for prinsippomleggingen av 
regnskapsrapporteringen, være en viktig størrelse for fakultetet å følge med på og i 
figur 3 viser vi hvordan denne har utviklet seg de siste årene:  
 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett 

Inntekter -379 740 211 -405 363 795 -693 460 900 -432 831 662 -693 231 861

Personalkostnader 229 965 574 237 810 234 394 760 803 238 877 321 391 799 730

Driftskostnader 69 539 042 91 657 829 176 836 789 116 953 300 186 569 745

Investeringer 23 411 204 24 775 442 25 953 616 7 934 467 11 787 600

Sum -56 824 390 -51 120 290 -95 909 692 -69 066 574 -103 074 786

Nettobidrag fra 

eksternfinansierte prosjekter
59 214 838 59 479 619 102 056 244 67 890 311 105 516 979

Prosjektavslutning 3 321 345 3 091 654 3 250 726 1 176 263 -2 442 193

Sum 62 536 184 62 571 273 105 306 971 69 066 574 103 074 786

5 711 794 11 450 983 9 397 278 0 0

Isolert mer-

/mindreforbruk 

u/nettobidrag og 

prosjektavslutn

Nettobidrag og 

prosjektavslutning

Resultat
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Som figuren viser så har saldoen holdt seg stabilt høyt oppe igjennom de siste 2 
årene. NFR ønsker å gå mer over til å finansiere etter framdrift (påløpte kostnader) 
og vi forventer at saldoen vil gå ned framover.  
 

Vi fryktet tidlig i pandemien forsinkelser i pågående forskning, spesielt da i de 

prosjekter som etter hvert ble helt avskåret fra tilgang til UiOs lokaler for å utføre sin 

forskning. Vi 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.  

 

I sum har dette imidlertid gått bedre enn fryktet og de store negative effektene har 

ikke blitt synliggjort akkumulert i regnskapene.  

 

Mht. forlengelser av NFR-stipendiater og postdoktorer viser vi til vedlegget som viser 

hvert institutt og helheten for MED.  


