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Økonomirapportering – Langtidsplan 2022 – 2026 - MED 

 
I arbeidet med langtidsplan 2022 – 2026 har vi lagt til grunn en stabil videreføring 

av virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er 

utarbeidet i faste priser (2022 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. 

utvikling.  

 

Dette innebærer en videreføring av dagens bevilgning, men vi har ved bruk av 

inntektssimulering, justert for endring av de resultatbaserte midlene, samt lagt inn 

de nye studieplassene som vi fikk fra og med 2020.  

 

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror 

det nå er uten pandemi. 

 

Langtidsplan 2022 - 2026 
 
I arbeidet med budsjett 2022 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av 

virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte 

virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Vi har videreført 

forutsetningene gitt og beskrevet for budsjett 2022 inn i langtidsperioden, herunder 

nye oppgaver REK, endringer i pensjon og videreført økningen i studieplasser som vi 

fikk i 2020 med 20 nye studieplasser på medisinstudiet og 14 nye studieplasser på 

bachelor annen helseutdanning både på inntekts- og kostnadssiden.   

 

Det fører til en gradvis nedbygging av MED sitt akkumulerte resultat fra dagens nivå 

på 81 MNOK (ca. 10% av et års bevilgning) ned «mot null» og godt under KDs krav 

om maksimalt 5% av et års bevilgning.  

 

Som beskrevet i tidligere rapporteringer har MED sitt akkumulerte resultat i stor 

grad vært bundet opp i reelle forpliktelser og øremerkinger. I det nye 

regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser regnskapet 

pr. 31.12.21 at i det akkumulerte resultatet til MED ligger det i alt 40,7 MNOK i 

sentrale øremerkinger. 
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De sentralt øremerkede midlene og øvrig forpliktelser går i vår plan gradvis ned i takt 

med at resultatet går ned. Gode eksempler på dette er: 

 

- Verdens ledende miljø, (Klinmed), som går mot en avslutning  

 

- Vårt senter NCMM som allerede ved årsslutt 2022 planlegger å være i null på 

akkumulert resultat bevilgning 

 

- Ytterligere reduksjon av den ikke regnskapsførte egenfinansiert toppforsk 

finansieringen fra fakultetet (som p.t. er 21,7 MNOK)  

 

- Forserte IT digitaliserings investeringer som var et initiativ fra UiO IT. Mottatt 

penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 30.11.21, som eks. vis 

Livsvitenskap og forskningssatsninger  

 

 

I sum fører det til følgende langtidsplan i Tabell 1: 

 

Tabell 1: Langtidsplan 2022 – 2026 MED (standardtabell):  
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Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer, økonomiske 
usikkerhet og trusler viser heller ved utgangen av 2021 noen vesentlig negativ 
påvirkning som følge av pandemien. Tvert imot; MED har i løpet av 2021 spart minst 
15 MNOK i de mest variable driftskostnadene som følge av pandemien.  
 
Igjennom pandemien har vi fryktet at aktivitet og derav nettobidragene fra den 
eksternt finansierte virksomheten skulle reduseres, men de store negative utslagene 
har ikke kommet.  
 

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

forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført. Planen nå er å tilføre disse pengene 

prosjektene med 7,1 MNOK i februar 2022, 7,1 MNOK i 2023 og de siste 7,2 MNOK i 

februar 2024. 
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MED har i sin siste langtidsplanlegging for perioden 2021 – 2025, pekt på 

utfordringer knyttet til å opprettholde et akkumulert positivt resultat 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. 

I figur 2 viser vi at MED sitt akkumulerte resultat var på vei nedover fra et nivå på ca. 

122 MNOK ved utgang august 2018 til 77 MNOK ved pandemiens start; mars 2020.  

Kurven viser at den klare trenden med reduksjon av resultatet stoppet opp og snudde 

oppover igjennom pandemien og er nå på 81 MNOK ved årsslutt 2021. 

 

Figur 2: Utvikling i MEDs akkumulerte resultat over tid 
 

 
 
Igjennom høsten 2021 har vi flere ganger hatt dette som tema i ledelsesmøter og vi 

har hatt et eget budsjettseminar, hvor vi analyserte dette inngående. Vi tror at om et 

år vil det akkumulerte resultatet bli vesentlig lavere og betraktelig nærmere det som 

KD/UiO ønsker, ca. 5% av et års bevilgning, som for MED betyr, ca. 40 MNOK.  

På det samme budsjettseminaret involverte vi alle deltakere i fakultetets lederforum 

ca. 20 personer + økonomer til å diskutere kvalitet på budsjett og prognose. Vi 

ønsket å analysere sammen hvilke utfordringene det er knyttet til å lage gode 

budsjett og prognoser. Faglig har vi jobbet med det i flere år på økonomnivå og vi har 

gode historiske tall på vår egen evne til å treffe på budsjett og prognose. Vi har 

analysert de typiske avvik som oppstår. Vi vil fortsette og forsterke en ytterligere 

ledelsesforankring av våre økonomiske planer.   
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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. Størst usikkerhet anser 

vi er knyttet til hvorvidt vi fortsetter å klare å holde oppe den gode aktiviteten på 

BOA og våre nettobidrag fra BOA.  

 
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.   
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Toppvurderinger fra fakultetet basert på enhetenes rapportering 

I flere år har fakultetet i budsjett og prognose lagt inn toppvurderinger basert på hva 

de fem enhetene isolert har rapportert til oss. Selv om vi, som referert til over, i 

større grad har satt dette på ledelsesagendaen for langtidsplanen 2022, har vi ikke 

kommet helt i mål med en prosess hvor dette blir unødvendig.  

Vi har derfor videreført de toppvurderingene vi gjorde for 2022 i langtidsplanen 

2022 – 2026 (25 MNOK), men har ingen andre toppvurderinger inne i vår 

langtidsplan for 2022-2026.  

Vi vil fortsette vårt arbeide med å forbedre denne prosessen videre inn 2022 sammen 

med våre 5 enheter slik at over tid vil behovet for slike toppvurderinger vil falle helt 

bort.   

Som vår leveranse, hoved tabellen og tabell 4 viser, leverer MED en langtidsplan for 

2022 – 2026, hvor det akkumulerte resultatet kommer ned på KDs krav til sektoren 

og UiO på maksimalt 5% av et års bevilgning.  

Vi mener at det fokus som har vært på dette igjennom 2021 har vært nødvendig og 

riktig og vi ser fram til å styre dette videre i denne retning sammen på hele MED.  
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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.  
 
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:  
 

 
 
Figur 5: Saldo/sum forhåndsfinansiering av eksternt finansiert – MED fra august 
2019 til desember 2021 
 
 
 

 
 

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.  
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Allerede tidlig i pandemien var vi spesielt bekymret for 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.  

 

Saldo på de eksternt finansierte prosjektene er en viktig indikator å følge med for 

MED framover, selv om den ikke lenger vises direkte i resultatregnskapet, men ligger 

som en saldo i balansen, etter overgangen til nytt regnskapssystem. 

 

 

Årsverk 

 

I budsjettet for 2022 ligger det inne 784 årsverk for MED i den 

bevilgningsfinansierte virksomheten og vi har med dette som utgangspunktet lagt til 

grunn en stabil utvikling.  

 

Vi har god tro på de nye økonomisystemene bidrar til at vi får ytterligere forsterket 

oversikt og gleder oss til å få enda mer innsikt i hvordan systemene kan bidra til god 

budsjettering og styring framover.  

 

 

 

 

Sogn Arena, 27. januar 2022 

GF 


