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Rapporterende enhet: 
MED 

 Rapportert av: 
Gaute Frøisland 

 Periode:  
T1 - 2022 

 

 
 

Rapportering om økonomisk utvikling per 1. tertial 2022 
 
Selv om COVID-19, isolert sett har medført store utfordringer, økonomiske 
usikkerhet og trusler viser heller ikke regnskapet pr. T1 2022 noen vesentlig negativ 
påvirkning som følge av pandemien. Tvert imot; MED også i 2022 spart ca. 1 MNOK 
i måneden i de mest variable driftskostnadene. Vi tror nå at dette ikke lenger vil være 
situasjonen og de besparelser vi nå vil ha framover kun vil være knyttet til eks. vis 
varige endrede reiseaktivitet og det bli spennende å se hvor mye det vil utgjøre i 
årene som kommer i forhold til de ca. 0,2% som vi ble trukket i bevilgning som følge 
av dette.  
 
Igjennom 2020 og inn i 2021 fryktet vi at aktivitet og derav nettobidragene fra den 
eksternt finansierte virksomheten skulle reduseres, men de store negative utslagene 
kom ikke og vises heller ikke nå i T1 2022 regnskapet til MED og har faktisk et 
høyere nettobidrag enn budsjettert ved utgangen av T1.   
 
I tabell 1 under viser vi MED sitt bevilgningsregnskap ved utgangen av T1 2022 og 
vår oppdaterte års prognose for utgangen av 2022. 
 
 
 
Tabell 1: Økonomitabell T1 2022 for MED – bevilgningsøkonomien T1  

 
 

 
 
 
 
Kommentarer til utviklingen i T1 2022 
 
• Bevilgningsregnskapet ved utgang T1 viser et akkumulerte resultat på ca. 93 

MNOK ved utgangen av T1 2022 og er omtrent på samme nivå som samme 
periode i fjor 

Bevilgningsfinansiert virksomhet, 
samlet medisinsk fakultet

30.04.2022, 
Realisert 

30.04.2022, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2022

T1 Prognose 
2022

Inntekter -286 379 -264 664 21 715 -774 383 -782 905
Personalkostnader 233 715 239 036 5 321 670 927 670 139
Driftskostnader 64 526 72 728 8 202 215 212 210 363
Investeringer 3 814 11 142 7 328 40 572 31 779
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 15 676 58 242 42 565 152 329 129 377
Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter, (inkludert saldo på BOA 
prosjektene)

-38 849 -31 204 7 645 -100 478 -108 115

Prosjektavslutning 336 -498 -833 -637 -1 950
Isolert mer-/mindreforbruk -22 837 26 540 49 377 51 214 19 312
Overført fra i fjor  (justert for NCMM) -70 471 -70 471 0 -70 471 -70 471
Total bevilgningfinanisert virksomhet -93 307 -43 931 49 377 -19 257 -51 159
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• En del av avvikene vi ser mot budsjett (49 MNOK) ser vi som periodiseringsavvik. 

Men vi har også reelle besparelser og endringer mot budsjett og disse er vurdert 
til å være ca. 20 MNOK (reell forbedring) for året som helhet.   

 
• Mindreforbruket er på ca. 12% av et års bevilgning. Midlene er i stor grad knyttet 

til utsatt aktivitet og forpliktelser som er inngått uten ny framtidig finansiering. I 
det nye regnskapssystemet hvor avsetninger og øremerkinger nå registreres, viser 
regnskapet pr. 30.04.22 at i det akkumulerte mindreforbruket ligger det ca. 52 
MNOK slike i sentrale øremerkinger (inkludert ubrukte midler Livsvitenskap). 

 
 
Større økonomiske forpliktelser som MED pr. 30.04.22 har: 

• Inngåtte forpliktelser på anleggsmidler hvor finansiering er tilført, men utstyr 
ikke mottatt 

• Verdens ledende miljø 
• Mottatt penger til øremerket aktivitet som ikke er utført pr. 30.04.22, som eks. 

vis Livsvitenskap og forskningssatsninger  
• Utsatt aktivitet på vårt senter NCMM og den nye innovasjonsenheten (Veksthuset 

for innovasjon) 
• Øvrige ikke brukte tildelte øremerkede midler (hvor ny finansiering ikke 

kommer), eksempler her er driftsmidler til forskere (gitt siste år)  

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. 30.04.22 gjenstår det 14,2 MNOK av fakultetets egenfinansiering her. Denne 
forpliktelsen er p.t. ikke regnskapsført.  

 
Utvikling i MEDs akkumulerte mindreforbruk over tid 
 
I Tabell 2 under viser vi at MED sitt akkumulerte resultat, at mindreforbruket var på 
vei nedover fra et nivå på ca. 122 MNOK ved utgang august 2018. Kurven viser at den 
klare trenden med reduksjon av mindreforbruket stoppet opp og snudde oppover 
igjennom pandemien. Vi tror nå at kurven går nedover igjen og vi anser det som 
trolig at vi innen det nærmeste året vil komme ned mot departementet/UiO sitt 
ønske om maksimalt 5% av et års bevilgning i ubrukte midler, som for MED da er ca 
40 MNOK og dette gjenspeiles også i oppdatert års prognose, som ender på 51 
MNOK ved årslutt.  

Vi har i flere år foretatt og kommentert at fakultetet har gjort overordnede 
vurderinger på tvers av fakultetet for å justere for konservative prognoser for hver 
enhet. Vi har ved denne rapporteringen/T1 års prognose også foretatt en slik 
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vurdering på totalt kredit 10 MNOK. Dette er vesentlig lavere enn tidligere år og vi 
fortsetter arbeidet med å lage mest mulig realistiske prognoser i alle enheter.  

 

  Tabell 2: Utvikling i akkumulert resultat MED fra august 2018 til april 2022 

 

 

 

 
 
Eksternt finansiert virksomhet 

• Fakultetet har god uttelling fortsatt på søknader til ekstern finansiering og 
nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet forventes i 2022 å overstige 100 
MNOK og er helt avgjørende for MEDs sin basisvirksomhet.  

 
• MED sin eksternt finansierte virksomhet er stor og utgjør p.t. mer enn 40% av 

MED sin totale finansiering. Vi fryktet tidlig i pandemien 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 vesentlig bedre enn fryktet og de store negative effektene har ikke blitt 
synliggjort akkumulert i regnskapene.  

 
• Med årlige inntekter via NFR på ca. 250 MNOK så følger i utviklingen der med en 

viss uro og vil følge dette videre med hensyn til eventuelle konsekvenser for MED.  
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Tabell 3: Økonomitabell T1 2022 for MED – eksternt finansiert virksomhet   

 

 

 

 
 

24. mai 2022 

Gaute Frøisland 

Eksternt finansiert virksomhet
30.04.2022, 
Realisert 

30.04.2022, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2022

T1 Prognose 
2022

Inntekter -227 727 -265 013 37 287 -717 824 -717 318
Personalkostnader 153 734 160 686 -6 952 412 880 424 038
Driftskostnader 39 920 63 888 -23 968 187 741 190 319
Investeringer 1 912 4 000 -2 088 12 000 8 300
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -32 162 -36 440 4 279 -105 202 -94 661

Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter 38 964 35 804 3 160 105 445 110 429

Prosjektavslutning -336 498 -833 638 1 950
Isolert mer-/mindreforbruk 6 467 -138 6 606 880 17 719
Overført fra i fjor -18 612 -18 612 -18 612
Total bidrags- og oppdragsdelen -12 145 -138 6 606 862 -893

Saldo på eksternt finansiert prosjekt føres fra 1.5 2021 i balansen. Saldoen her utgjør p.t. NCMM 
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