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EGENANDELER OG SØKNADSPROSEDYRER TVERRFAKULTÆRE SATSNINGER 
UiO Norden, en av UiOs tre tematiske hovedsatsninger der HF er vertsfakultet, lyser snart ut midler til 

forskergrupper. Instituttledelsen er orientert av fakultetet om at forskergruppene vil kunne søke om inntil 

5,5 mill NOK over tre år. Det forutsettes at enhetene selv bidrar med tilsvarende beløp (dvs 50% 

egenandel). Egenandelen må være friske penger (lønn, drift) og ikke for eksempel frikjøp eller indirekte 

kostnader. Det blir trolig aktuelt med støtte til tre forskergrupper (evt flere hvis hver får et lavere beløp). 

For IMK er denne formen for støtte til forskning og forskergrupper der avgjørelsen ikke er fattet av 

instituttet selv, nytt og til dels utfordrende. 5,5 mill over tre år er ganske mye. Dette skal riktignok deles 

mellom deltakermiljøene. Men gitt at vi støtter en søknad der IMK er hovedsøker i samarbeid med noen 

miljøer på SV vil vi kunne se for oss at instituttets egenandel vil være ca 1 mill i året.  

I forbindelse med en slik mulig omlegging av instituttets praksis med hensyn til forskningsstøtte, vil 

instituttleder også gjøre styret oppmerksom på årets «Fellesløft». Universitetene og NFR har for tredje år 

blitt enige om å legge til fellesløftmidler til NFRs program FRIPRO (NFRs åpne konkurransearena for alle fag 

der vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning). Fellesløftene bidrar til å øke 

innvilgelsesprosenten i FRIPRO fordi universitetene dekker halvparten av kostnadene til støtteverdige 

prosjekter som ellers ville blitt avslått på grunn av trange økonomiske rammer. 

Årets fellesløft skal sikre langsiktig finansiering av forskningsmiljøer som har potensial til å bli internasjonalt 

ledende innenfor sine felt. Det skal utlyses midler innenfor en egen kategori kalt FRIPRO Toppforsk. Mer 

informasjon om Toppforsk er annonsert å komme i siste halvdel av mars.  

Kunnskapsdepartementets tilslutning gjenstår, og vi vet ennå ikke noe om den endelige 

kostnadsfordelingen mellom nivåene på UiO. Satsningen er imidlertid trolig svært aktuell for flere av IMKs 

fagmiljøer. Praksis ved tidligere fellesløft har vært at forskningstid vil kunne benyttes som egenandel. Vi 

antar det vil være tilfelle denne gang også, noe som vil bety at det trolig ikke vil være like stort behov for 

http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/om/mal-og-planer/framdriftsplan.html
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Stort_spleiselag_for_sterke_fagmiljer/1254006531941/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
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friske midler i en egenandel fra instituttet. Instituttledelsen ønsker likevel å se ev. egenandeler i prosjekter 

støttet gjennom Fellesløftet i sammenheng med ev. egenandeler i prosjekter støttet av Norden-satsningen. 

Instituttledelsen ber derfor om styrets tilslutning til følgende opplegg. 

AVSETNING TIL EGENANDEL 
IMKs langtidsbudsjett har som styret er kjent med et akkumulert underskudd på ca 4,5 mill i perioden 

t.o.m. 2019. Vi viser til framleggsnotatet om budsjettet for 2015 for detaljene rundt langtidsbudsjettet. 

Instituttledelsen vil i juni-møtet legge fram et revidert langtidsbudsjett til orientering for styret. Nå vil vi 

vise til at vi mener det er rom i langtidsbudsjettet for å omdisponere midler slik at instituttet kan avsette 

midler til egenandel tilsvarende 1 mill. kr/år i perioden 2016-2018. Følgende tabell gir et eksempel på hvor 

det ser ut til at det er innsparingsmuligheter. 

Omdisponere vikarmidler, postdoktormidler og utsette fva 2016 2017 2018 Totalt 

 
1295000 960000 755000 3010000 

Vikarmidler 2 årsverk (1.3.15-28.2.17) 585000 585000 
  Egenfinansiering postdoktor - rest 7 månedsverk av avsatte 4 årsverk 

  
380000 

 Utsette ny fva fra 2018 til 2019, 1 årsverk 250000 250000 250000 
 Innsparinger på utsatte tiltredelser f.am. 5 mndr 360000 

   Utsette budsjettert egenandel tverrfakultær satsning fra 2015 til 2016 100000 
   Øke og øremerke overheadinntekt  

 
125000 125000 

  

Skulle det vise seg at disse postene ikke gir rom for tilstrekkelige innsparinger, er det mulig å kombinere 

med f.eks. reduserte publiserings- og stimuleringsmidler. Disse er begge gode ordninger for instituttets 

aktive forskere, men har de siste årene ikke blitt fullt brukt, og kommer i tillegg til allerede forholdsvis 

rommelige driftsmidler. 

Instituttledelsen ber om instituttstyrets tilslutning til at poster i langtidsbudsjettet instituttledelsen 

vurderer som forsvarlig å utsette eller redusere innenfor en ramme på 1 mill kr kan omdisponeres til 

egenandeler til deltakelse i Norden-satsningen eller FRIPRO Toppforsk. 

UTVELGELSESPROSEDYRER 
Instituttledelsen innstiller og prioriterer både søknader og prosjektforslag fra instituttets ansatte i dag. En 

behandling av søknader og utvalg av prosjekter og forskergrupper som innstilles til egenandel fra instituttet 

enten det er gjennom UiO Norden eller FRIPRO Toppforsk bør derfor kunne inngå som en del av 

instituttledelsens oppgave. Et forbehold må selvfølgelig tas for tilfeller der medlemmer av instituttledelsen 

er inhabile. Da vil det være rimelig å oppnevne stedfortredere til evalueringen. 
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Vedtaksforslag: 

Instituttstyret gir instituttledelsen fullmakt til å omdisponere avsetninger i langtidsbudsjettet for inntil 1 

mill kr/år i tre år i perioden 2016-2017 til ev. egenandeler i UiO Norden eller FRIPRO Toppforsk. 

Instituttstyret slutter seg til at instituttledelsen velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel. 


