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1.0  Sammendrag av prognose 
 

Prognosen for IFIKK er oppdatert pr. 30.04.2021, og viser et akkumulert mindreforbruk på 

6,3 mill. kr i 2025.  

 
 

 

Vesentlige endringer i langtidsprognosen fra styremøtet 12.11.2020 (vedtatt budsjett) til 

30.4.21 er: 

 

 Nettobidrag er i LTP økt med 19,2 mill. kr. som følge av bedre tilslag på prosjekter 

enn budsjettert. For inneværende år er økningen på 3,7 mill. kr, hvorav 2,1 mill. 

gjelder gjesteforskeropphold i USA som flyttes fra basis til prosjekt. 

 Resultatet for 2020 ble 3,15 mill. kr bedre enn forventet 

 Personalkostnadene er økt med 2,3 mill. kr, hovedsakelig som følge av at det er 

utbetalt engangskompensasjon til hjemmekontor ifb covid-19 situasjonen, samt at 

inntekter for gjesteforskeropphold i USA er flyttet fra basis til prosjekt. 

 

 

 



2.0  Prognose IFIKK 
 

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, og etter møter med administrativ 

leder og instituttleder. Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for 

dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder 

for intern bruk på instituttet.  

 

 

2.1 Resultat pr april 2021 
 

 
 

IFIKK basis har pr 30.4.21 et akkumulert merforbruk på 8,8 mill. kr, et avvik på 1,4 mill. kr i 

forhold til budsjett på 7,4 mill. kr.  

 

Det er mottatt 2,3 mill kr mindre i inntekter enn budsjettert for perioden. Dette skyldes at 

midler fra UiO:LS overføres senere på året enn budsjettert som følge av overgangen til nytt 

økonomisystem. Videre er frikjøpsmidler ifb gjesteforskeropphold i Chicago flyttet fra basis 

til prosjekt. 

 

Personalkostnadene er 1,3 mill kr høyere enn budsjettert. Det skyldes hovedsakelig at det er 

utbetalt en engangskompensasjon til ansatte for hjemmekontor ifb covid-19 situasjonen. Det 

er også mottatt noe mindre enn budsjettert i offentlige refusjoner så langt i år. 

  

Driftskostnadene er 2,15 mill kr lavere enn budsjettert, og skyldes i stor grad utsatte 

aktiviteter som en konsekvens av den pågående covid-19 situasjonen.  

 

Nettobidrag er 63’ kr. lavere enn budsjettert. Dette gjelder i sin helhet korrigering av et annet 

institutts feilpostering fra i fjor. 

 

Prosjektavslutning på 137’ kr. gjelder midler som sannsynligvis skal returneres til finansiør 

via basis. 

 

 

 

 

 
 



 

2.2 Risikovurdering prognose 30.04.2021 
 

2.2.1 Basisvirksomhet 

 

Med dagens prognose vil det akkumulerte merforbruket instituttet tar med seg fra tidligere år 

ha gått over til et akkumulert mindreforbruk i 2023, og instituttet ligger pr nå an til årlige 

isolerte mindreforbruk. 

 

Instituttet må regne med en økning i lønnskostnadene som følge av lønnsoppgjøret. Det er lagt 

inn 1,9 % lønnsøkning for 2021, som er standarden på UiO. Rammen for lønnsoppgjør for 

2021 ligger nå an til å bli 2,7 %. Det er en differanse på 0,8 %. Dette vil ikke påvirke år 2021 

i særlig grad, da 2,7 % er helårseffekten, mens effekten for 2021 blir kun gjeldende tidligst fra 

mai 2021. Langtidsprognosen vil derimot blir påvirket, fordi utgangspunktet for beregning av 

lønnsoppgjøret i årene fremover vil være 0,8 % for lavt.  

 

Videre er det usikkert i hvor stor grad covid-19 situasjonen vil påvirke aktiviteten i 2021. 
 

 

2.2.2 Prosjektvirksomhet 

 

Prosjektporteføljen til IFIKK består i stor grad av NFR-prosjekter. I tillegg har instituttet i det 

siste fått tilslag på flere EU-prosjekter og har nå bl.a. tre ERC og seks MSCA. 

 

I perioden 2021-2025 (LTP) er det budsjettert med gjennomsnittlig 10,6 mill. kr. i årlig 

nettobidrag, opp fra 5,7 mill. kr. i forrige 5-års periode. På tross av den store økningen, utgjør 

eksisterende prosjekter 79% av budsjettert nettobidrag. Tilslag på nye prosjekter er budsjettert 

med 1,5 NFR-prosjekter årlig fra 2022. Det er ikke budsjettert med nye EU-prosjekter i LTP, 

noe som reduserer risikoen for å ikke oppnå estimert nettobidrag og RBO-midler. Selv om det 

er en risiko for reduksjon i nettobidrag for eksisterende prosjekter, antas det at prognose for 

nye prosjekter bidrar til å balansere risikoen, sett opp mot de siste års tildelinger. 

 

NFR-inntekter var i gjennomsnitt ca. 21 mill. kr. pr. år i forrige 5-års periode og videreføres 

på samme nivå i dagens LTP. For EU-prosjekter har inntektene økt fra 0 i 2018 og 2,7 mill. 

kr. i 2019, til et årlig gjennomsnitt på 9 mill. kr. i LTP. EU-inntekter gir 11 ganger høyere 

uttelling fra RBO-midler enn NFR-inntekter. Dette vil gi et positivt utslag for 

basisøkonomien, men den største andelen av RBO-midler fra nylig innvilgede prosjekter vil 

mottas i etterkant av dagens LTP. Mtp. den høye uttellingen i RBO-midler for EU-prosjekter, 

er EU blitt en viktig finansiør for instituttet. 

 

Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansiering og det må 

påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidrag og RBO-midler på det 

nivå som ligger i prognosen. Det meste av dagens prognose er basert på eksisterende 

prosjekter, samtidig som RBO-midler ikke er oppdatert i rammetildelingen med nye 

prosjekter. Utover dette antas derfor at prognosen er realistisk, med relativt liten risiko for 

store avvik i LTP. 

 

 



 

2.3 Langtidsprognose basisvirksomhet 
 

I vedtatt budsjett var akkumulert merforbruk i langtidsperioden på 13,9 mill. kr, men er pr T1 

2021 redusert til 6,3 mill. kr i mindreforbruk. 

 

2.3.1 Inntekter  

I 2021 er inntektene justert ned som følge av at frikjøpsmidler for gjesteforskeropphold i USA 

er flyttet fra basis til prosjekt. Videre er det lagt inn nye studieplassmidler for FPØ i 

ytterligere to år, totalt 0,95 mill. kr i årene 2021-2023. Det er i tillegg gjort noen mindre 

justeringer på rekrutteringsstillinger. 

 

2.3.2 Personalkostnader  

 

Følgende stillinger er budsjettert:  

 

 
 

 Endringene i saksbehandler-/utrederstillinger skyldes permisjoner og en oppsigelse. 

 Stillingene knyttet til CPS utgjør totalt 10,6 årsverk i perioden, inkludert frikjøp. 

 Stillingene knyttet til UiO:LS prosjekter utgjør totalt 3 årsverk i perioden.  

 Det ligger ingen ny stillingsplan i langtidsprognosen. 

 

 

2.3.3 Andre driftskostnader  

Det er kun gjort mindre justeringer på driftskostnadene. Ubrukte øremerkede midler fra 2020 

er satt av til bruk i 2021, noe som i stor grad var tatt høyde for da budsjettet ble lagt. Videre er 

det gjort mindre justeringer på internprosjektene. 

2.3.4 Investering 

Investeringskostnadene er uendret og ligger på samme nivå.  

 

2.3.5 Nettobidrag 

Nettobidraget i LTP har økt med 19,2 mill. kr. fra T3 2020 til T1 2021. Økningen kommer 

som følge av at innvilgede NFR-prosjekter med oppstart i 2021 ble bedre enn budsjettert, 

samtidig som nye EU-prosjekter er tildelt. Når instituttet opprettholder prognosen på 1,5 

NFR-prosjekter pr. år fra 2022, forbedres nettobidraget tilsvarende.  



Estimert årlig nettobidrag i LTP er i gjennomsnitt 10,6 mill. kr, nær en fordobling ift. 

perioden 2016-2020. EU-prosjekter har generelt et høyere nettobidrag enn NFR-prosjekter og 

bidrar til den positive utviklingen. Det er forventet en tydelig økning i aktivitetsnivå i LTP, 

hvor bl.a. budsjettert inntekt er 34% høyere enn i forrige 5-års periode. Eksisterende 

prosjekter utgjør 79 % av det budsjetterte nettobidraget i LTP og fordeler seg slik pr. kategori: 

NFR 57%, EU 38% og BOA 5%. 

 

 

2.4 Ny økonomimodell 
Fra 01. mai ble det innført nytt økonomi- og lønnssystem på UiO. I den forbindelse har alle 

enhetene på UiO fått en ny økonomimodell. En økonomimodell er en konteringsstreng som 

skal ivareta informasjon som kreves for at man skal kunne rapportere i henhold til 

identifiserte behov, både fra interne og eksterne interessenter. I praksis vil dette ikke gi noen 

endringer, men modellen legger opp til at man følger opp på færre punkter enn tidligere. Dette 

er en felles strukturering av oppfølgingen for fakultetet og UiO sin økonomi. Tiltaksnummer 

blir borte fra 01. mai og man følger opp regnskap, budsjett og prognoser på prosjekt og 

delprosjekter. Til grunn for den nye økonomimodellen ligger fire hovedkategorier av 

økonomisk styringsbehov som enhetene på UiO har identifisert. Det er personlige tildelinger, 

øremerkede midler, personalkostnader og generell drift.  

 

 

 

 


