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Økonomirapport IMB for 2. tertial 2021
Bevilgingsfinansiert virksomhet (basisvirksomhet)
Per 2. tertial 2021 viser IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten et akkumulert
mindreforbruk på kr 37 mill. Resultatet er kr 5,5 mill. over budsjett. Økningen i mindreforbruket er i
hovedsak forårsaket av lavere investeringer som følge av forsinkede anskaffelser og lavere
driftskostnader, særlig som følge av lavere konferanse- og reiseaktivitet. Det er ubetydelige avvik på
inntekter og personalkostnader målt mot budsjett hittil i år. Nettobidraget fra eksternt finansierte
prosjekter er ikke fullstendig per 2. tertial. Det er et etterslep i regnskapsføring av frikjøp og leiested
for flere avdelinger. Det antas at vi er à jour med dette arbeidet i løpet av september.
Tabell 1: Regnskap, budsjett og prognose for den bevilgningsfinansierte virksomheten

Inntektsreduksjonen i IMBs forsøksdyrenhet (KPM) som ble beskrevet i økonomirapporten for 1.
tertial fortsetter. Før sommeren antok vi at antall bur i produksjon ville øke utover høsten som følge
av oppstart av nye prosjekter, med det viser seg å ta lengre tid enn antatt å få opp etterspørselen hos
IMBs egne brukere. Det iverksettes tiltak for å redusere kostnader der det er mulig. Per 2. tertial ser
det ut til at KPM får et negativt resultat for 2021 (isolert) på om lag 0,5 mill, og seksjonen vil gå inn i
2022 med et underskudd på kr 0,2 mill.
Ved oppstart av høstsemesteret ble det avdekket at antall studenter i 2019-kullet på femårig master i
klinisk ernæring har blitt kraftig redusert. Av de 44 studentene som bestod første semester høsten
2019 på femårig master i klinisk ernæring var det 16 igjen som fortsetter på 5. semester denne høsten.
På lengre sikt vil dette ha konsekvenser for inntektene til instituttet pga. lavere
studiepoengproduksjon i de siste årene av studiet og reduksjon i antall uteksaminerte kandidater i
2024. Som følge av fakultetets fordelingsmodell som gir uttelling for produksjon på basis av treårige
gjennomsnitt, vil inntektseffekten fordeles over 5-6 år fra 2023. Hvor stor kroneeffekten vil være i
redusert tildeling gjenstår å beregne. Avdeling for ernæringsvitenskap jobber med å avdekke årsakene
og finne effektive tiltak som skal hindre gjentakelse for senere kull.
Ut over dette er det ikke avdekket forhold av vesentlig betydning for IMBs økonomiske situasjon slik
den ble rapportert per 1. tertial. Av det akkumulert mindreforbruk per 2. tertial er 10,9 mill bundet i
sentrale øremerkinger, blant annet knyttet til livsvitenskapssatsingen (kr 6,1 mill), vitenskapelig utstyr
(kr 2,3 mill) og Russlandssamarbeid (kr 1,7 mill). Kalkulering av prognose for regnskapsresultatet for
inneværende år har vært utfordrende etter overgang til nytt system, og estimatene er særdeles usikre
dette året, men mye tyder på at IMB vil få et samlet overskudd (akkumulert mindreforbruk) på kr 29
mill per 31.12.21. Av dette anslås kr 5-6 mill å være bundet i sentrale øremerkinger.
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
Etter overgangen til nytt regnskapssystem per 1. mai 2021 regnskapsføres den eksternt finansiert
bidrags- og oppdragsaktiviteten etter en ny økonomimodell. Inntekter fra eksterne bidragsytere føres
nå inn i resultatregnskapet til det enkelte prosjekt etter hvert som kostnadene påløper. Prosjektene vil
til enhver tid ha en saldo på kroner null, og inntekten vil tilsvare de totale personal- og
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driftskostnader, investeringer og nettobidrag, med mindre man har overskredet inntektsrammen for
prosjektet. Da vil resultatet være et tilsvarende underskudd.
Første spalte i tabell 2 viser regnskap hittil i år for hele IMBs prosjektportefølje, hvor samlet resultat
ikke er flere titalls millioner som vi kjenner fra tidligere rapporteringer, men et tall nærmere null. At
det ikke er akkurat null kan komme av rammeoverskridelse i ett eller flere prosjekter som nærmer seg
avslutning.
Tabell 1: Regnskap, budsjett og prognose for den eksternt finansierte virksomheten (BOA)

Det er regnskapsført kostnader tilsvarende 95 millioner i prosjektene hittil i år. Av dette er kr 60,3
mill. personalkostnader. Beløpet er kr 2,1 mill (ca. 3%) høyere enn på samme tid i 2020. Også samlede
driftskostnader er noe (ca. 6%) høyere per 2. tertial i år enn på samme tid i fjor. Instituttets
prosjektaktivitet samlet sett er på høyde med fjoråret og høyere enn 2019, og virksomheten går om lag
som planlagt.
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