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1. Innledning 
Budsjettprosessen for perioden 2022-2026 har vært preget av omleggingen til nytt økonomisystem. 

Budsjettet for 2022 ble utarbeidet før langtidsprognosen for 5-årsperioden, som foreligger her. 

Langtidsprognosen er utarbeidet på et mer overordnet nivå og mindre detaljert enn vi har vært vant med, 

parallelt med tilvenning til ny systemløsning for våre økonomer. Regnskapet lukket først 18. januar. Den 

økonomiske oppfølgingen av de eksternt finansierte prosjektene har vært svært ressurskrevende. 

Økonomisystemet oppleves som uferdig, det jobbes fortsatt med å utvikle helt nødvendige rapporter, og 

de ansattes brukerferdigheter forbedres stadig gjennom prøving og feiling. Gitt disse vilkårene har 

instituttledelsen likevel lagt til grunn det vi mener er en realistisk prognose for langtidsperioden.  

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 

Institutt for medisinske basalfag har et positivt regnskapsresultat per 31.12.2021 på kr 30,2 mill. Av det 

akkumulerte mindreforbruket fra 2021 er ca. halvparten bundet til ulike forpliktelser. Årsbudsjett for 

2022 ble levert i desember med et forventet akkumulert mindreforbruk per 31.12.2022 på kr 7,7 mill. Det 

reelle resultatet for 2021 ble 1,1 mill over prognosen, og øker estimert resultat for 2022 tilsvarende. 

Gjennom en rekke tiltak vil IMB redusere det akkumulerte mindreforbruket med kr 21,4 mill i 2022. 

Økte investeringer i IT-utstyr og forskningsinfrastruktur, inkludert innkjøp av utstyr til komparativ 

medisin, vil utgjøre en vesentlig del av dette. I 5-årsperioden tilstreber vi at mindreforbruket vil holde 

seg innenfor KDs normkrav.  

Kuttet som følge av redusert SPK-sats var beregnet på grunnlag av personalkostnader i den samlede 

virksomheten, dvs. både den bevilgningsfinansierte virksomheten med midler fra 

kunnskapsdepartementet (KD) og den eksternt finansierte prosjektaktiviteten (BOA). I 5-årig prognose 

har vi fordelt 65 % av kuttet til avdelingene, proporsjonalt med avdelingenes andel av 

personalkostnadene i den KD-finansierte virksomheten. De resterende 35 % for BOA er foreløpig 

budsjettert på IMB toppnivå, i påvente av at KD kommer med en endelig beregning ifm. revidert 

nasjonalbudsjett til sommeren. 

IMB observerer at pandemien og koronatiltakene fremdeles får betydelige konsekvenser for aktiviteten 

vår i 2022. Det knytter seg usikkerhet til i hvilken grad vi vil se langsiktige effekter utover i perioden. Vi 

har identifisert utfordringer med rekruttering og onboarding av nyansatte som forsinker planlagte 

prosjekter. Reiser og konferanser er fortsatt sterkt redusert og midlene må dreies til annen aktivitet. 

Videre har mange leverandører utfordringer med å levere alt fra grunnleggende laboratorieutstyr til 

kompleks forskningsinfrastruktur. Konsekvensene som følger av mindre interaksjon på tvers av 

fagmiljøer over tid, nasjonalt og internasjonalt, er vanskelige å forutsi.  

Samtidig ser vi at det fortsatt er høy aktivitet på mange områder, slik det blant annet kommer til uttrykk i 

antall publikasjoner og søknadsaktivitet for eksternt finansierte prosjekter. Vi har derfor lagt til grunn en 

forsiktig optimisme i beregning av fremtidig aktivitetsnivå og inntekter. Vi fortsetter å overvåke 

situasjonen. 
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