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Økonomirapport Klinmed – 2. tertial 2021 
  
Instituttets økonomiske situasjon 
 
Institutt for klinisk medisin (Klinmed) har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som 
vurderes som utfordrende, i dobbelt forstand. Størst oppmerksomhet er hittil blitt viet 
langtidskonsekvensene av en nå avviklet gaveforsterkningsording, som kom i tillegg til de 
senere års kutt i ordinær bevilgningsinntekt. Per rapporteringstidspunkt gjelder nå også 
utfordringer med å hente ut gode styringsdata for analyse og videre prognostisering. 
Foreliggende funksjonalitet i nytt økonomisystem vurderes p.t. ikke som dekkende for 
instituttets behov. Denne rapporten vil derfor ikke ha ønsket presisjonsnivå.  
 
Klinmed har per 2.tertial 2021 en økonomisk situasjon som er utfordrende men i store trekk 
på nivå med det forventede. Netto merforbruk per T2-21 er på ca. 2 mill. kroner, og 
merforbruket forventes å øke til 19 mill. kroner ved årsslutt. Dette er 5 mill. kroner lavere 
enn budsjettert. Størst prognoseendring er gjort for driftskostnader, hvor vi, som for 2020, 
forventer et kostnadsnivå på omtrent 70% av det budsjetterte. Prognosen inneholder 
sikkerhetsmarginer for personalkostnader, nettobidrag og prosjektavslutningskostnad. 
 
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. Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på 
ca. 1 mrd. brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst 
interne PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, 
for ca. kr. 800 000. 
 
Instituttet vil i sitt arbeid mot økonomisk balanse fortsatt ha primærfokus på 
eksternfinansiert virksomhet og insentiver for økt søknadsaktivitet. I tillegg vil alle spørsmål 
om fornyelse eller opprettelse av stillinger fortsatt bli grundig behovsprøvd, men vi vurderer 
det som lite formålstjenlig å øke presset i retning av ansattreduksjoner ut over dette, gitt 
blant annet krav om økt undervisningsaktivitet som følge av økt opptak på medisinstudiet 
fra 2020 og usikkerhet rundt fremtidig omfang av undervisningen. 
  
De største usikkerhetsmomentene for instituttets fremtidige situasjon er: 
 

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

 
 
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 stor grad i sykehusarealer. Store deler av den samlede forskningen 
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gjennomføres i partnerskap med både sykehusene, øvrige eksterne samarbeidsparter samt 
andre deler av UiO. Dette medfører løpende samhandling med en rekke aktører. 
 
Det samlede aktivitetsnivået per 2. tertial, målt i kroner, ble på 351 mill. kroner, fordelt med 
272 mill. kroner i personalkostnader og 79 mill. kroner i drift/investering.  Dette er 9,3 % 
høyere enn i 2020. Ca. 90% av økningen kommer fra eksternfinansiert virksomhet. 
 
Bevilgning 
 

 
 
Inntekter: 
Instituttet har etter avtale med Medfak fått overført 5 mill. kroner lavere toppforskstøtte enn 
opprinnelig planlagt, basert på noe forsinket aktivitet. Ekstrabevilgninger fra 2020 har gitt 
drøye 2. mill kroner i merinntekt. Justert for dette har instituttet mottatt inntekter i tråd med 
det budsjetterte. Årsprognosen er nedjustert med 4,5 mill. kroner. Både årsbudsjett og 
årsprognose inkluderer tentative tildelinger i tredje tertial til Innovasjon og vitenskapelig 
utstyr kl. I for totalt 10 mill. kroner.  
 
Personalkostnader: 
Kompensasjon for hjemmekontor har kostet 4 mill. kroner. Justert for dette har instituttet 
hatt personalkostnader i tråd med det budsjetterte. Årsprognosen er oppjustert med 7 mill. 
kroner, inkludert antatt effekt av lokale lønnsforhandlinger og en sikkerhetsmargin på 2 mill. 
basert på nåværende mangelfull systemstøtte for analyse og prognostisering av 
ansattkostnader. 
 
Driftskostnader: 
Som for 2020 erfarer instituttet et mindreforbruk av driftskostnader på ca. 30% av det 
budsjetterte. Årsprognosen er nedjustert med ca. 14 mill. kroner, hvorav det meste av 
mindreforbruket forventes overført til neste år.  
 
Gjeldende overføringsregel tillater at all tildeling av driftsmidler i 2021 kan overføres til 2022. 
Det foreligger imidlertid signaler fra KD om en sterkere håndhevelse av 5%-regel for hele UH-
sektoren, hvilket utfordrer vårt nåværende regelsett. Instituttet ser ikke for seg en stram 
håndhevelse av 5%-regelen ved årsskiftet 2021/2022, jf. koronasituasjonen, men vil ikke 
utelukke at vi kan måtte praktisere strammere overføringsregler for kommende år. 

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett
Inntekter -180 099 115 -185 179 241 -279 000 000 -183 960 176 -283 532 968

Personalkostnader 173 965 265 179 264 393 276 056 214 171 448 566 269 090 000

Driftskostnader 12 250 380 11 339 602 29 557 793 19 111 183 43 180 001

Investeringer 13 877 319 12 250 525 20 309 645 5 083 400 19 250 000

Sum 19 993 849 17 675 280 46 923 651 11 682 973 47 987 032

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

-17 184 972 -15 224 924 -29 200 000 -19 922 696 -27 200 000

Prosjektavslutning -821 114 12 219 1 678 886 3 618 456

Sum -18 006 086 -15 212 705 -27 521 114 -19 922 696 -23 581 544

Overført fra i fjor -11 176 435 -9 632 268 -11 176 435 -11 176 435 -11 176 435

Sum -11 176 435 -9 632 268 -11 176 435 -11 176 435 -11 176 435

-9 188 672 -7 169 693 8 226 102 -19 416 158 13 229 054

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag 
og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutn
ing

Overført fra i fjor

Akkumulert resultat
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Investeringer: 
Instituttet har per rapporteringstidspunktet tatt investeringskostnad for tyngre vitenskapelig 
utstyr, klassene I og II, for totalt 8 mill. kroner. Dette er i tråd med tildelingsdokumenter men 
kostnad er blitt tatt tidligere på året enn budsjettert. Årsprognosen er oppjustert med 1 mill. 
kroner. 
 
Nettobidrag: 
Avviklet gaveforsterkningsordning har kostet ca. 4,2 mill. kroner, hittil i år. I motsatt retning 
har vi en lavere egenandelskostnad jf. nedjustert 2021-overføring til toppforskstøtte. Justert 
for dette har instituttet mottatt ca. 2,5 mill. kroner lavere nettobidrag enn det budsjetterte. 
 
Ny metodikk for beregning og bokføring av nettobidrag, og at det p.t foreligger mangelfull 
systemstøtte, gjør det utfordrende både å analysere regnskapsført nettobidrag og 
prognostisere årets fire siste måneder.  
 
Samlet personalkostnad fra BOA-aktivitet (eksternfinansierte prosjekter) understøtter 
instituttets budsjetterte tall for årets nettobidrag men vi erfarer per rapporteringstidspunktet 
at automatisk generering av nettobidrag ikke har gitt forventet tilhørende volum. Vi har derfor 
valgt å nedjustere årsprognosen med 3 mill. kroner. En lavere egenandelskostnad gir en netto 
nominell økning av årsprognosen med 2 mill. kroner. 
 
Prosjektavslutning 
Per T1-21 fikk instituttet ca. 0,8 mill. kroner i prosjektavslutningsinntekt. Dette er restmidler 
fra avsluttede prosjekter, og som i tredje tertial vil bli returnert finansiør. Dette vil totalt gi en 
0-effekt for årets resultat.  
 
Ved utarbeidelse av årsbudsjettet for 2021 vurderte instituttet at manglende 
gaveforsterkningsinntekter ville medføre negative prosjektresultater for totalt ca. 3,6 mill. 
kroner, i tillegg til det tapet på ca. 11 mill. kroner som ble tatt i 2020 og bortfallet av 
nettobidrag i 2021 på ca. 6,6 mill. kroner. Per rapporteringstidspunktet synes tapspotensialet 
å ha blitt noe redusert og vi har derfor nedjustert antatt tap i 2021 til ca. 2,5 mill. kroner. 
Justert prognose for tapsavslutning er da minus 0,8 pluss 2,5 = 1,7 mill. kroner. 
 
Øremerkede midler 
 

 
 

Sum øremerkede midler ble i første tertial 2021 redusert med 6,1 mill. kroner. Per T2-21 er 
saldo for World Leading og Innovasjon blitt ytterligere redusert. Nye tildelinger til Life Science 

(Alle tall i millioner kroner) 2017 2018 2019 2020 T1-2021 T2-2021
World Leading 18,8 17,6 17,9 10,4 8,4 7,1
Innovasjon 1,5 4,6 2,4 4,4 3,6 3,0
Life Science 0,0 1,5 2,8 7,8 4,6 10,0
E-læring 1,7 0,2 0,9 0,9 0,7 1,9
Sum øremerkede midler 22,0 23,9 24,0 23,4 17,3 22,0
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og E-læring har bragt totalsummen opp til nivå omtrent som for siste tre år. Generelt gjelder 
for denne type midler at tildeling kommer forut for aktivitet. 

Prognose 2021 

Justert årsprognose gir et årsresultat (merforbruk) på 19,4 mill. kroner. Dette merforbruket 
er 5 mill kroner lavere enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene: 

 

 

BOA - bevilgnings- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksternfinansiert virksomhet) 

 
 

Instituttet har de senere årene hatt stor vekst i både søknadsaktivitet og tilslag på ekstern-
finansierte prosjekter. Vi 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.  

Inntekt P-kost
Drift og 

investering
Netto-
bidrag

Prosjekt-
avslutning

Års-
resultat

Årsbudsjett, levert 4. des 2020 -283,5 269,1 62,4 -27,2 3,6 24,4

Type endring Årsak
Nedskalert overføring toppforsk Lavere behov i 2021 5,0 -5,0 0,0
Merinntekt fra 2020 Ekstratildelinger -2,4 -2,4
Prosjektavslutningsresultater Regnskap per T1-21 1,0 -0,8 0,2
Ekstralønn korona UiO-vedtak 4,0 4,0
Mindreforbruk ordinær lønn Regnskap per T2-21 -1,0 -1,0
Mindreforbruk timelønn Regnskap per T2-21 -1,0 -1,0
Avsetning lokale lønnsforhandlinger 2,0 2,0
Mindreinntekt offentlig refusjon Regnskap per aug 21 1,0 1,0
Sikkerhetsmargin BOTT 2,0 3,0 5,0
Lavere driftskostnad Covid 19 -13,6 -13,6
Høyere investeringskostnad Regnskap per T1-21 1,0 1,0
Nedjustert tapsavsetning gaveforst. Fornyet vurdering -1,1 -1,1
Mindre avvik 0,9 0,9
Sum justeringer 4,5 7,0 -12,6 -2,0 -1,9 -5,0

Årsprognose per 2. tertial 2021 -279,0 276,1 49,8 -29,2 1,7 19,4

Regnskap hittil Prognose hittil Årsprognose Budsjett hittil Årsbudsjett
Inntekter -163 546 291 -171 805 314 -294 150 835 -186 572 938 -280 447 347

Personalkostnader 98 425 962 101 784 780 168 226 867 102 576 246 161 910 001

Driftskostnader 30 700 141 41 857 209 82 424 554 57 986 088 85 910 803

Investeringer 22 271 442 22 477 195 22 888 702 6 029 400 9 045 000

Sum -12 148 747 -5 686 129 -20 610 713 -19 981 205 -23 581 543

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte 
prosjekter

16 500 419 15 287 313 29 143 667 19 981 205 27 199 999

Prosjektavslutning 821 114 408 809 202 657 -3 618 456

Sum 17 321 533 15 696 122 29 346 323 19 981 205 23 581 543

5 172 786 10 009 993 8 735 610 0 0Resultat

Isolert mer-
/mindreforbruk 
u/nettobidrag 
og 
prosjektavslutn

Nettobidrag og 
prosjektavslutn
ing
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Nye rutiner for inntektsføring gjør at inntektsvolum 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 aktivitetsnivå hittil i år er på ca. 151 mill. kroner. Dette er ca. 27 mill. kroner mer og ca. 
21 % høyere enn fjorårets volum. Dette er en utvikling i tråd med både det ønskede og det 
forventede. 
 
Per rapporteringstidspunktet har instituttet hatt en samlet søknadsaktivitet på ca. 1 mrd. 
brutto, hvorav ca. 650 mill. kroner i Klinmed-andel. Søknadsaktiviteten har utløst interne 
PES-midler, i tråd med instituttets insentivordning implementert per 1. januar 2021, for ca. 
kr. 800 000.  


