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Økonomirapportering Helsam – langtidsprognose 2022-26 

5-årig prognose 
Bevilgningsøkonomien ved Helsam er vesentlig bedret gjennom pandemiperioden, dels som 
følge av økte inntekter knyttet til nye studieplasser og dels gjennom at restriksjonene har gitt 
store innsparinger i form av redusert driftsaktivitet. I 2021 hadde Helsam et isolert 
mindreforbruk på 7 mill kroner. Dette gjorde at instituttets økonomi kom i balanse og vi har 
ved utgangen av 2021 et akkumulert merforbruk på kun 0,7 mill kroner.  
 
Arbeidet med langtidsprognosen preges, som budsjett for 2022, av at det er første gang vi 
utarbeider en langtidsprognose med ny økonomimodell og nye økonomisystemer. Det har 
bidratt til noe større usikkerhet og en del ekstraarbeid.  

Bevilgningsøkonomi 

Inntekter 
Inntektene i langtidsprognosen er basert på tall fra fakultets inntektsgenerator, herunder 
innrapporterte måltall for forventet produksjon og RBO-inntekter. Det er i tillegg lagt inn 
forventning om øvrige inntekter knyttet til øremerket aktivitet på tilsvarende nivå som for 
2021. Med unntak for 2022 samsvarer inntektene for 23-25 i stor grad med det som ble lagt 
til grunn i forrige langtidsprognose (uten korreksjon for prisstigning). Kuttet i forbindelse 
med lavere pensjonskostnader ser dermed ut til å nulles ut av kombinasjonen av økte 
inntekter og prisstigning.  

Personalkostnader 
Personalkostnadene bygger hovedsaklig på en framskrivning av dagens bemanning, men et 
styrket inntektsgrunnlag i form av nye studieplasser muliggjør en vekst i vitenskapelig 
årsverk fram mot 2023 og en stabilisering av dette nivået ut prognoseperioden.  
 

 
Helsam har de siste årene utviklet et eget system, LUFFE,  for å vurdere sammenhengen 
mellom tilgjengelig undervisningskapasitet og undervisningsbehov. Den høye andelen 
frikjøp av fast ansatte til BOA-prosjektene gjør dette til et komplisert arbeid med hyppige 
endringer i tilgjengelig kapasitet. Som en illustrasjon på omfanget av frikjøp så er prognosen 
for 2022 at vi kjøper fri ca. 15 årsverk. Den forventede veksten i vitenskapelige årsverk vil 
bidra til å bedre balansen mellom tilgjengelig undevisningskapasitet og 
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undervisningsbehovene, men instituttet vil fortsatt være avhengig av et betydelig innslag av 
rene undervisningsstillinger i form av pliktarbeid hos stipendiater og postdoc og i noen grad 
bruk av universitetslektorer som frikjøpsvikarer.  

Driftskostnader og investeringer 
Driftskostnadene er midlertidig forhøyet for 2022 gjennom overføring av ubrukte midler til 
faglig aktivitet for 2021. Den viktigste vurderingen bak muligheten for å overføre ubrukte 
midler fra 2021 er at det skal muliggjøre å ta igjen noe av den forskningsaktiviteten som ikke 
har latt seg gjennomføre under pandemien enten det skyldes begrensninger gitt av 
pandemien eller ekstrabelastninger knyttet til å opprettholde et godt undervisningstilbud i 
perioden. Driftskostnadene for resten av perioden er basert på en framskrivning av nivået på 
driftskostnader før pandemien. Det er også tatt høyde for driftskostnader knyttet til 
øremerkede inntekter i perioden.  
 
Vi forventer at investeringskostnadene vil holde seg på et stabilt nivå gjennom perioden.  

Nettobidrag og prosjektavslutning 
Nettobidraget i prosjektperioden er basert på en kombinasjon av kjente BOA-prosjekter og 
forventede prosjekter (dummy-prosjekter). For 2022 er det primært som følge av 
pandemien, lagt inn en forventning om at det for BOA-porteføljen under ett vil være 
forsinkelser som i neste omgang innebærer redusert nettobidrag. Effekten utgjør ca 4 mill i 
2022.  
 
For resten av perioden er det lagt inn dummy-prosjekter med et aktivitetsnivå som 
samsvarer med innrapporterte måltall for eksterne inntekter i juli 2021. Dummy-prosjktene 
utgjør rett over halvparten av nettobidraget for 2023 og stiger til 94% av nettobidraget i 
2026. Utviklingen av nettobidraget utgjør den største usikkehetsfaktoren i 
langtidsprognosen. Helsams vurdering er at selv om vi opplever at konkurransen om 
eksterne midler stadig skjerpes så har instituttet en fagsammensetning som gjør oss godt 
posisjonert for å opprettholde det høye nivået av BOA-aktivitet. Veksten i vitenskapelige 
årsverk fram til 2023 gjør at vi har lagt inn en forventning om en svak vekst i nettobidraget i 
perioden 24-26 sammenlignet med innrapportert måltall for eksterne inntekter.  
 
Nettobidraget i 2025 gjør et isolert hopp som følge av avslutning av to større 
oppdragsprosjekter. I tråd med UiOs rutiner for oppdragsprosjekter hentes overskuddet av 
aktiviteten ut først ved avslutning av prosjektet.  
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BOA-økonomien 
I arbeidet med langtidsprognosen er det for BOA-virksomheten primært jobbet med å legge 
inn effekten av dummy-prosjekter for å simulere utviklingen av nettobidraget. Prognosen for 
BOA-økonomien for øvrig er basert på budsjett for eksisterende prosjekter.  
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