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Økonomirapportering NCMM 2022-2026 

Bevilgningsfinansiert virksomhet 

Regnskapet ved avslutningen av 2021 viser at NCMM hadde et positivt resultat på ca. 20,1m 

NOK på bevilgningen. For å rendyrke den nye økonomimodellen til NCMM der all 

økonomisk aktivitet foregår på BOA, planlegger vi å overføre ca. 19m NOK fra bevilgning til 

sentralt egenfinansierte delprosjekter i begynnelsen av 2022. NCMM mottar alle sine 

inntekter fra UiO inn på sentralt egenfinansierte delprosjekter på BOA, og vi har derfor ikke 

budsjettert med inntekter, driftskostnader eller investeringer på bevilgning for 2022 eller 

videre i langtidsperioden. De kostnadene som gjenstår på bevilgning i 2022 er kun dekning 

av restutgiftene til et konvergensprosjekt fra UiO:Livsvitenskap, som er planlagt avsluttet i 

løpet av det første halvåret. Eventuelle mindre summer som havner på bevilgning planlegger 

vi å integrere i den nye modellen gjennom å overføre til BOA der aktiviteten skjer. 

Av de ca 19 millioner kronene som overføres til BOA, er ca 13 millioner allerede fordelt til 

forskningsgruppene ved NCMM, og anses således som bundet til ulike forpliktelser der. 

Størstedelen av dette er aktiviteter som har blitt utsatt de siste to årene grunnet Covid-19. Av 

resten som tilhører senterdriften, er 3,5-4 millioner bundet til senterets egenandel i NCMMs 

fellesløftet-prosjekt da dette ikke kunne starte opp i 2021 som opprinnelig planlagt. 

 

NCMM har valgt å avvente KDs endelige beregning av ny pensjonssats før vi tar stilling til 

eventuelle kompenserende tiltak overfor forskningsgruppenes prosjekter. 

BOA-virksomhet 
Ettersom 2022 er det første året NCMM kan både budsjettere og regnskapsføre kostnader 

fullt ut i henhold til den nye økonomimodellen, er vi spent på hvordan dette fungerer. Det 

har til nå vært svært utfordrende og arbeidsintensivt å få lagt budsjettet, og BOA-delen av de 

nye systemene har underveis i arbeidet framstått som delvis uferdige og noe mangelfulle. 

Særlig mangler det rapporter av ulike typer som kan gi støtte til økonomene, og bidra til gode 

analyser av tallmaterialet i Unit4. Vi ser at vi jobber fram bedre og bedre kvalitet i de 

underliggende tallene ettersom nye funksjoner, artskoder og rapporter kommer til, og vi 

gleder oss til å etter hvert kunne redusere de manuelle beregningene som vi bruker i dag for 

å kontrollere de automatiske systemene. 

BOA-virksomheten til NCMM skiller seg fra de fleste institutter ved UiO gjennom å 

inneholde både senterets ordinære drift, forskningsgruppenes ordinære drift, samt senterets 

og forskningsgruppenes søknadsbaserte eksternfinansierte portefølje av prosjekter. Alt er 

organisert i prosjekter og delprosjekter i henhold til ny struktur. 
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De tre institusjonene som finansierer NCMM, Forskningsrådet, UiO og Helse Sør-Øst, har 

alle forpliktet seg til dagens finansiering ut 2024. Etter dette er det kun UiO som har varige 

forpliktelser til senteret. NCMM har påbegynt arbeidet med å erstatte eller videreføre 

tilstrekkelige økonomiske forpliktelser til å opprettholde senteret i dagens format, primært 

gjennom dialog med eksisterende finansiører. Vi tror vi vil kunne få til en videreføring av 

forpliktelsene i langtidsperioden, og har derfor lagt dette til grunn i langtidsbudsjettet. 

Det er en risiko for at Forskningsrådet og Helse Sør-Øst trekker seg ut av samarbeidet fra 

2025. Det vil i så fall bety en nedgang i NCMMs inntekter på 17,5 millioner kroner per år. Det 

er usikkert om UiO vil kompensere for at slikt bortfall av inntekter, eller om det vil bli aktuelt 

å kutte i forskningsaktiviteten for å nedskalere virksomheten til et nytt inntektsnivå. NCMM 

har tre forskningsgrupper som senest roterer ut i perioden januar-september 2025, der man 

kan utsette nyrekruttering og spare inn ca 13 millioner årlig på kort tid. Utfordringen med et 

slikt scenario er at senteret mister kritisk masse, og mister moment fordi drivkraften til 

fornyelse svekkes av manglende nyrekruttering. 

For øvrig fremstår inntektene for året 2022 i langtidsbudsjettet som markant større enn de 

øvrige årene, og dette henger sammen med rendyrkingen av den nye økonomiske modellen 

som får full effekt i 2022. Det overføres inntekter til BOA-delen av økonomien fra bevilgning, 

og dette får utslag dette første året. Inntektene framstår også som noe høyere enn ellers i 

årene 2023 og 2025, og det er fordi det er budsjettert med inntekter fra tildelinger fra både 

UiO og MED til forskningsinfrastruktur i klassene I og II. 

Personalkostnadene er budsjettert med en liten økning i løpet av perioden, hovedsakelig 

grunnet flere eksternfinansierte prosjekter, som fellesløftet og ERC. Prosjektinngangen er, 

men unntak av dette antatt å holde seg stabil. Den endelige utregningen av pensjonssatsen 

fra KD gir en usikkerhet i beregningsgrunnlaget for lønn, men vi antar at dette blir klart i 

løpet av våren. Årsverkene forventes å holde seg på et jevnt nivå gjennom perioden. Det er en 

liten nedgang i årsverk grunnet innleie av IT-ressurser fra USIT, som fremstår som kjøp av 

tjenester i budsjettet, i stedet for direktelønnet fra NCMM. 

Driftsbudsjettet varierer noe i løpet av budsjettårene, og dette henger sammen med NCMMs 

utdeling av såkornmidler til samarbeidsprosjekter i gruppen av «associated investigators», 

som gjøres annethvert år. Tildelingen i 2021 er delt ut til gruppene og skal brukes i 2022. I 

budsjettet ligger også 6 millioner kroner til utdeling til samme formål i 2023 og 2025. Utover 

denne tildelingen er forventede driftsutgifter stabilt i perioden. Det er en liten risiko for at 

Covid-19 vil fortsette å påvirke driften av forskningsgruppene gjennom 2022, noe som kan 

medføre mindre forbruk enn planlagt på reiser, konferanser og kjøp av forskningstjenester. 

Vi har ikke lagt denne forutsetningen inn i budsjettet til nå. 

NCMM budsjetterer årlig med en god del investeringer, og særlig i år der nye gruppeledere 

roterer inn. Med to nye forskningsgrupper på vei inn i 2022 forventer vi å måtte kjøpe inn 

infrastruktur som muliggjør forskning innen nye felt. De økte investeringene i 2023 og 2025 

gjenspeiler forventet inntekt fra tildelinger til forskningsinfrastruktur fra UiO og MED. I 

2026 har vi budsjettert ekstra mye til nyinnkjøp av utstyr, og dette har sammenheng med 
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forventet innflytting i Livsvitenskapsbygget. Mye av NCMMs basisutstyr, som frysere, 

inkubatorer, sentrifuger o.l. begynner å bli gammelt, og det er usikkert hvor mye av det som 

kan og bør flyttes videre. Vi forventer at NCMM kommer til å måtte finansiere en del av dette 

fra egen bevilgning. 

Nettobidraget forventes å være rimelig stabilt, dog med en liten økning i 2025 og 2026 og 

videre, som gjenspeiler en liten økning i prosjektinngangen som følge av fellesløftet og ERC. 

Det er en risiko for at vi ikke får tilslag på like mange prosjekter som vi har budsjettert med, 

men nettobidraget er lite sammenlignet med de øvrige inntektsstrømmene til senteret, og vil 

derfor ha mindre påvirkning på virksomheten enn graden av grunnfinansiering av senteret. 


