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Ledelsesvurdering NCMM 2022-2026 

1. Innledning 

Budsjettprosessen har til nå vært veldig utfordrende, og det har vært svært arbeidsintensivt å få 

lagt budsjettet. NCMM har fra mai 2021 omstrukturert hele senterøkonomien, og har lagt all 

aktivitet på BOA fra 2022 og framover. Denne omleggingen har medført mye merarbeid for 

både økonomer og ledere, særlig fordi BOA-delen av de nye systemene har framstått som delvis 

uferdig og noe mangelfull. Det jobbes fortsatt med å utvikle helt nødvendige rapporter og 

funksjonalitet, og vi har måttet lære hvordan systemet fungerer gjennom stor grad av prøving 

og feiling. Konsekvensene har nok blitt noe større for NCMM enn for ordinære institutter, 

grunnet senterets økonomiske struktur, men vi har levert det vi mener er en realistisk prognose 

for langtidsperioden. 

2. Vurdering av prognoser 2022-2026 

NCMM har et resultat på ca 20,1 millioner kroner i mindreforbruk ved utgangen av 2021. Av 

det akkumulerte mindreforbruket anses ca 16-17 millioner som forpliktelser og bindinger av 

ulik art. NCMM arbeider for å redusere mindreforbruket fra bevilgning i løpet av 2022 til 0. Det 

er også planlagt en jevn og forutsigbar bruk av alle nye KD-inntekter i perioden. 

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. Vi tror det er mulig å få på plass en videreføring av forpliktelsene i 

langtidsperioden på samme nivå som i dag, og har derfor lagt dette til grunn i budsjettet. Det er 

en risiko for at Forskningsrådet og Helse Sør-Øst trekker seg ut av samarbeidet fra 2025. Det 

kan bety en nedgang i NCMMs inntekter på 17,5 millioner kroner per år med mindre UiO eller 

andre finansiører bidrar for å kompensere inntektstapet. NCMM har tre forskningsgrupper 

som roterer ut i 2025, der man kan spare inn ca 13 millioner kroner årlig gjennom å utsette 

rekruttering. Utfordringen med å kutte forskningsgrupper er at senteret mister kritisk masse, 

og mister drivkraften til fornyelse som følger av manglende nyrekruttering. 

Vi ser at det er høy aktivitet i senteret tross fortsatte Covid-restriksjoner. Vi har planlagt i 

langtidsperioden med så godt som normal drift, selv om vi ser at det er en risiko forbundet med 

dette. Vi har også budsjettert med flere store investeringer, særlig i de årene der UiO og MED 

lyser ut midler til forskningsinfrastruktur, og ved innflytting i Livsvitenskapsbygget. Nye 

teknologier som følger nye gruppeledere framtvinger nye investeringer, og det er uklart hvor 

mye av det gamle utstyret vi vil få lov til å flytte med oss. 
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