
  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: 
Institutt for klinisk 
medisin 

 Rapportert av: 
Dag 
Kvale/Jorun Ur 

 Periode:  
20.01.22 

 

Klinmed ledelsesvurdering – årsplan og prognose 
 

1. Innledning 
 

Instituttets overordnede økonomiske ambisjon er å ha balanse mellom tildelinger og tilhørende 
forpliktelser til aktivitet, og samtidig kunne ha handlingsrom for egne strategiske prioriteringer.  

En avviklet gaveforsterkningsordning, i kombinasjon med endret pensjonsberegning, har gjort det 
utfordrende å nå denne ambisjonen men instituttet vurderer dette nå som oppnåelig innen 
kommende 5-årsperiode. Dette vil imidlertid kreve forsterkede økonomiske tiltak. 

2. Vurdering av langtidsprognose 2022-2026 
 

Tiltak for å nå instituttets økonomiske ambisjon vil også prege økonomiarbeidet ved instituttet i de 
nærmeste årene.  

De siste fem årene har instituttet fokusert på tre tiltak; økt eksternfinansiert aktivitet, lavere 
administrative kostnader og en restriktiv reansettelsespolitikk.  

Gjennomførte og pågående tiltak for å fasilitere instituttets forskere til å innhente økt 
eksternfinansiert aktivitet og nettobidrag har gitt gode resultater og instituttet har oppnådd en 
økning på nærmere 100% siden 2015. De administrative kostnadene er blitt redusert med ca. 18 %. 
Antall bevilgningsfinansierte årsverk er blitt dempet, hvorav noe av dette er forårsaket av uventede 
oppsigelser og forskyvning av ansettelsesprosesser. 

Ordinær kjernevirksomhet har ved inngangen til 2022 et kostnadsnivå som fortsatt er høyere enn 
finansiell ramme.  Dette vil også være situasjonen i 2023 og instituttet kommer derfor ikke utenom 
nye økonomiske tiltak. Et av disse innebærer et økt fokus på vertsinstituttets kostnader i forbindelse 
med KD-finansiert tilleggsaktivitet. Klinmed har frem til 2021 videreformidlet slike midler ubeskåret 
til den enkelte forsker og/eller det enkelte forskningsmiljø.  

I 2021 innførte instituttet interne retningslinjer som innebar en 50/50-fordeling av toppforskmidler 
til SFF og ERC mellom forskningsprosjekt og vertsinstitutt. I 2022 utvides dette til å omfatte andel 
av rundsummer til livsvitenskapsfinansierte rekrutteringsstillinger som overstiger lønnskostnad og 
spesifisert driftsramme.  

For perioden 2022-2016 har instituttet lagt til grunn en ambisjon om fortsatt noe realvekst i 
inntektsført nettobidrag, basert på volumøkning og styrket effekt av nye retningslinjer for beregning 
av nettobidrag, herunder overhead og frikjøp av de basislønnede medarbeiderne som skal delta i 
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prosjektet. Denne ambisjonen utfordres av en avviklet gaveforsterkningsordning med potensielt 
endret konkurransesituasjonen overfor sykehusene. 

Instituttet har videre lagt til grunn at kostnadene som følge av økt antall studenter og etablering av 
nye samarbeidspartnere (Campus Sør) blir fulgt opp med tilsvarende økt bevilgningsinntekt. 

Driftskostnadene til den ordinær kjernevirksomheten økte med 40 % i perioden 2015-2019 jf. en 
ønsket utvikling i tråd med økte rammer for driftsmidler til de vitenskapelige ansatte.  
Kostnadsnivået i årene 2020 og 2021 er vurdert som lite representative for etterfølgende år, men 
instituttet har nå lagt til grunn et noe lavere fremtidig nivå enn tidligere vurdert, blant annet basert 
på en antagelse om permanent reduksjon av reiseaktivitet. 

Instituttet vil også i 2022, som for 2021, ha noe mindreforbruk av rekrutteringsstillinger. For 
perioden 2023-2026 er det lagt til grunn et kostnadsnivå som oppfyller måltallskravet per 1. oktober, 
dvs. 82. Det er videre lagt til grunn at noe av dette vil bli finansiert via tilleggsbevilgninger. Det er 
videre budsjettert med noe oppbemanning jf. økt studentmasse. Endret senterstruktur mot slutten 
av 2023 vil gi noen færre forskerårsverk. Totalt antall bevilgningsfinansierte årsverk antas å være 
noenlunde stabilt på ca. 320. 

Instituttet har i perioden 2023-2026 lagt til grunn at tilleggsaktivitetene har et kostnadsnivå som 
speiler inntektene. Netto resultateffekt per år er altså 0. Dette i motsetning til perioden 2019-2022 
hvor instituttet har måttet ta netto merkostnad i størrelsesorden 15 mill, hvorav mye gjaldt 
verdensledende miljøer. 

Instituttets bevilgningsfinansierte aktiviteter vil i perioden 2022-2026 ha et kostnadsnivå som 
samlet sett vil overstige finansiell ramme med 0,7 %, dvs.  ca. 9,9 mill. kroner. Med en inngående 
akkumulert balanse i 2022 på tilsvarende 9,9 mill. kroner vil dette medføre en akkumulert utgående 
balanse i 2026 på 0. Økonomisk balanse vil da være nådd. Som nevnt over vil dette kreve fokus på 
økonomiske tiltak gjennom hele perioden. Det økonomiske handlingsrommet for instituttledelsen 
vil fortsatt være svært begrenset. 
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