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EGENANDELER UIO NORDEN  

UiO Norden, en av UiOs tre tematiske hovedsatsninger, har lyst ut midler til to tverrfakultære 

forskergrupper1.  

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. Egenandelen skal deles mellom 

deltakermiljøene. 

Det er flere miljøer ved IMK som vurderer å søke UiO Norden i samarbeid med 

samarbeidspartnere ved andre institutter og fakulteter. Gitt at vi støtter en søknad der IMK er 

hovedsøker i samarbeid med noen miljøer på et annet fakultet vil vi kunne se for oss at instituttets 

egenandel vil være opptil 1 mill i året (men som oftest lavere).  

IMKs styre behandlet en tilsvarende sak i 20152. Styret fattet da følgende vedtak:   

“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 Toppforsk3. Instituttstyret slutter seg til at instituttledelsen 

velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel. 

Instituttledelsen kommer tilbake til instituttstyret i neste møte dersom instituttet må 

rangere også utover dette.” 

 

                                                           
1
 http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/forskning/forskningsmidler-varen-2016/ 

2 Se framleggsnotat: http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2015/150317/15-15-

egenandeler-framlegg.pdf 

3
 I 2015 var det også aktuelt med egenandel til toppforskprosjekter som skulle finansieres gjennom fellesløftet. Dette 

er ikke aktuelt i 2016. 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2015/150317/15-15-egenandeler-framlegg.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2015/150317/15-15-egenandeler-framlegg.pdf
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IMK sendte to søknader til UiO Norden i 2015. Ingen av disse fikk støtte fra UiO Norden og det ble 

dermed ikke aktuelt å betale egenandel.  

Instituttets ledelse ber styret fatte et tilsvarende vedtak for denne søknadsrunden. 

AVSETNING TIL EGENANDEL 
IMKs langtidsbudsjett gir rom for å omdisponere midler slik at instituttet kan avsette midler til 

egenandel tilsvarende 1 mill. kr/år i perioden 2017-2019. 

IMKs langtidsbudsjett har som styret er kjent med et overskudd på nesten 0,9 mill i perioden 

t.o.m. 20194. Årsregnskapet for 2015 tyder på at overskuddet reelt sett blir større5. Dette gir godt 

rom i langtidsbudsjettet for å omdisponere midler til egenandel til UiO Norden-satsinga uten at 

det går på bekostning av andre igangsatte aktiviteter. Dersom den økonomiske situasjonen skulle 

bli mer krevende er det også rom for innsparinger i IMKs budsjett. Dette kan være ved å utsette 

tilsettinger noe, eller ved å redusere noen ordninger som for eksempel stimuleringsmidler.  

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 til UiO Norden 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.  

Instituttledelsen ser det som svært lite sannsynlig at begge forskergruppene vil være koordinert 

fra IMK og vil derfor kunne støtte mer enn en forskergruppe, så sant den faglige kvaliteten er høy. 

VEDTAKSFORSLAG:  

Instituttstyret gir instituttledelsen fullmakt til å omdisponere avsetninger i langtidsbudsjettet for 

inntil 1 mill kr/år i tre år i perioden 2017-2019 til ev. egenandeler i UiO Norden. Instituttstyret 

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

 

 

 

                                                           
4
 Vi viser til framleggsnotatet om budsjettet for 2016 for detaljene rundt langtidsbudsjettet: 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2015/151201/56-15-budsjett-2016.pdf 

5
 Se ledelsesvurdering 3. tertial 2015: http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2016/2016-03-

01/vedl-1-ledelsesvurdering-3-tertial-2015-imk.pdf 


