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1.0  Sammendrag av prognose 
 
Prognosen for IMK er oppdatert pr. 30.04.2021. Langtidsprognosen (LTP) viser et akkumulert 
mindreforbruk på 159 790 kroner ved utgangen av 2025. Prognosen per T3 2020 viste et 
akkumulert merforbruk i LTP på ca 3 mill. kr i merforbruk.  Dette er en positiv endring på 
3,160 mill. kr. 
 
Tabellen under er eksklusiv interne prosjekter, som totalt sett går i 0 i langtidsperioden 

 
Inntekter vises som negative tall (minus) 

 
Vesentlige endringer i LTP fra T3-2020 til T1-2021 (for avviksforklaringer se avsnitt 2.4): 
 

 Inntektene er redusert med totalt 0,580 mill. kr.  

 Lønnskostnadene har en liten økning på totalt ca 80 000 kroner. 

 Driftskostnadene er redusert med 0,367 mill. kr. 

 Registrert i prognosen 5 nye prosjekter til instituttet. 

 Estimat for fremtidige NFR prosjekter har blitt nedjustert med 2,8 mill. siden T3-2020 

og erstattet av nytt estimat.  Tilslag på nye NFR prosjekter er budsjettert med 1 NFR-

prosjekt årlig fra 2021 basert på regnskapstall fra tidligere prosjekter. Et slikt fremtidig 

NFR prosjekt tilfører ca. 2,5 mill. kr. i nettobidrag i 5 års perioden.  

 Gjennomsnittlig nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter i LTP er forventet å 

ligge på ca. 4,2 mill. kr. 

 Nettobidrag i LTP har økt med 3,4 millioner kroner siden T3-2020 grunnet bedre 

tilslag på prosjekter enn budsjettert. For inneværende år utgjør økningen 0,92 mill. kr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sum of Beløp År

Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2021 2022 2023 2024 2025 Totalsum

Overført fra i fjor Overført fra i fjor 926 863 926 863

Overført fra i fjor Totalt 926 863 926 863

Inntekter Inntekt fra bevilgninger -31 938 391 -30 596 588 -29 478 606 -29 828 825 -27 479 424 -149 321 834

Salgs- og leieinntekter -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -100 000

Inntekter Totalt -31 958 391 -30 616 588 -29 498 606 -29 848 825 -27 499 424 -149 421 834

Personalkostnader Fast lønn 22 220 357 21 636 989 22 509 173 22 458 052 21 448 419 110 272 991

Feriepenger, AGA og pensjon 9 709 560 9 758 452 10 137 377 10 115 167 9 676 526 49 397 081

Timelønn og honorarer 1 345 934 912 922 912 922 912 922 912 922 4 997 623

Offentlige refusjoner -900 000 -700 000 -700 000 -500 000 -500 000 -3 300 000

Andre personalkostnader -637 623 -726 860 -726 860 80 000 80 000 -1 931 342

Personalkostnader Totalt 31 738 228 30 881 503 32 132 613 33 066 141 31 617 868 159 436 353

Driftskostnader Andre driftskostnader 620 000 850 000 850 000 790 000 790 000 3 900 000

Kjøp av tjenester 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000

Kurs, konferanser og reiser 736 390 1 111 039 986 039 926 039 926 039 4 685 546

Driftskostnader Totalt 1 356 390 2 001 039 1 876 039 1 756 039 1 756 039 8 745 546

Investeringer Investeringer 225 000 225 000 225 000 225 000 200 000 1 100 000

Investeringer Totalt 225 000 225 000 225 000 225 000 200 000 1 100 000

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekterEgenandel 2 683 834 1 627 522 1 012 276 957 219 1 095 202 7 376 052

Frikjøp -3 715 107 -3 278 100 -2 287 466 -1 534 059 -1 616 505 -12 431 236

Overhead -4 017 840 -4 055 985 -3 035 047 -2 743 680 -2 038 982 -15 891 534

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Totalt -5 049 112 -5 706 564 -4 310 237 -3 320 520 -2 560 286 -20 946 718

Totalsum -2 761 022 -3 215 609 424 809 1 877 835 3 514 197 -159 791



Grafen nedenfor viser Resultat prognose akkumulert og isolert (i tusen kroner) 
Inntekter vises som negative tall (minus) 

 

 
 

2.0  Prognose IMK 
Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef 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 2.1 Resultat pr. april 2021 
 

 
 
Budsjett vs. regnskap pr. april eksklusiv interne prosjekter:  
 
IMK basis har per 30.4.21 et mindreforbruk på 0,365 mill. kr og et avvik på 0,349 mill. kr i 
forhold til periodisert budsjett. 
 

2021 2022 2023 2024 2025

Isolert -3 687 -3 216 425 1 878 3 514

Akkumulert -2 761 -5 977 -5 552 -3 674 -160
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Resultatutvikling (i tusen)

Resultatrapport (i tusen kroner)

Budsjett Regnskap Avvik Årsbudsjett

Gjeldende 

prognose

Inntekter -10 386 -10 685 299 32 781-            -31 958

Personalkostnader 10 344 11 002 -658 32 156            31 738

Driftskostnader 460 212 248 1 809               1 356

Investeringer 70 61 9 225                  225

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -1 430 -1 881 451 3 845-               -5 049

Prosjektavslutning 0 0 0 0

Overført fra i fjor 927 927 0 927 927

Grand Total -16 -365 349 -1 510 -2 761

2021



Det er mottatt 0,3 mill. kr mer i inntekter enn budsjettert for perioden. Dette skyldes 

prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger. 
 

Personalkostnadene er 0,7 mill. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig 

merforbruk pga midlertidig tilsatt i administrasjonen som ikke var budsjettert. Det er også en 

liten økning pga forlengelser for stipendiater. Merforbruket reduseres noe pga økte offentlige 

refusjoner. Videre er det en økning på timelønn som skyldes en engangsutbetaling på 0,336 

mill. kr til kompensasjon for hjemmekontor i forbindelse med C-19 situasjonen. 

 

Driftskostnadene viser et mindreforbruk ca 50% lavere enn budsjettert hittil i år og skyldes 

hovedsakelig den pågående covid-19 situasjonen.  

 

Nettobidrag er inntekter instituttet får fra eksternt finansierte prosjekter, og er summen av 

inntekter for frikjøp og overhead, med fratrekk for egenandel. Regnskapsført nettobidrag fra 

eksternt finansierte prosjekter er 0,451 mill. kr høyere enn budsjettert. Resultatrapport pr. 

april er ekskludert interne prosjekter Screen Cultures og Living the Nordic Model som gjør at 

ikke hele beløpet for budsjettert nettobidrag pr. T1-2021 er synlig i resultatrapporten. Reelt 

avvik mellom budsjettert og regnskapsført nettobidrag er 0,343 mill. kr. Differansen skyldes 

ekstra tilført inntekt til basisøkonomien på 0,388 mill. kr som følge av frikjøp av en forsker på 

IMK som hadde jobbet med prosjektet på IMV i 2020 & 2021 uten at det var registrert i 

årsbudsjettet, samt mindre avvik på 0,02 mill. kr og 0,03 mill. kr grunnet hhv. periodiseringer 

og frikjøp av en prosjektansatt fra HF. 

 
Screen Cultures 
 

 
 
Resultatet pr. april viser et avvik på 0,294 mill. kr. 

 

Mindreforbruket skyldes blant annet C-19 situasjonen. 

 
Living the Nordic Model 
 

Resultatrapport (i tusen kroner)

Budsjett Regnskap Avvik Årsbudsjett

Gjeldende 

prognose

Inntekter -1 379 -1 373 -6 4 056-               -4 056

Personalkostnader 1 522 1 356 166 3 857               3 557

Driftskostnader 142 7 135 425                  275

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 0 0 0 -                   0

Overført fra i fjor -1 156 -1 156 0 -1 156 -1 156

Grand Total -872 -1 166 294 -931 -1 380

2021



 
 
Resultatet pr. april viser et avvik på 0,578 mill. kr. 

 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak periodisering av inntekter. 

 

2.2 Kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak på basis 
 
Vi vil videreføre arbeidet med å stimulere til flere søknader om eksternfinansierte 
forskningsprosjekter. Når det gjelder personalkostnader vil vi fortsatt ha fokus på vikarbruk, 
men dette må sees i sammenheng med nivået på eksterne prosjekter og behov for å dekke 
undervisning for ansatte som har betydelig frikjøp eller fravær. Videre vil vi vurdere behovet 
for å utlyse ledige stillinger. Utover dette kan det være behov for å justere driftskostnader 
ytterligere i tråd med utviklingen av koronasituasjonen fremover, spesielt når det gjelder 
reisekostnader. Av risikofaktorer vurderer vi særlig at det er knyttet usikkerhet til 
gjennomføringstallene for studenter på lengre sikt. 
 

2.3 Risikovurdering prognose 30.04.2021 
 

2.3.1 Basisvirksomhet 
 

Instituttet må påregne en kostnadsøkning pga 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.  
 
Utover dette er det fortsatt knyttet usikkerhet rundt C-19 situasjonen og hvor stor aktivitet 
det vil være mulig å ha i 2021. Dette vil selvsagt påvirke den økonomiske prognosen. 
Driftsbudsjettet for 2021 ble redusert med 30% på enkelte poster allerede i opprinnelig 
budsjett. Ved T1 har instituttet på bakgrunn av faktisk regnskap per april nedjustert 
prognosen for «Kurs, konferanser og reiser» med ytterligere 40%. 
 

2.3.2 Prosjektvirksomhet 
 

Resultatrapport (i tusen kroner)

Budsjett Regnskap Avvik Årsbudsjett

Gjeldende 

prognose

Inntekter -917 -312 -605 917-                  -917

Personalkostnader 537 415 122 1 499               1 132

Driftskostnader 33 18 14 568                  617

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -110 0 -110 330-                  0

Overført fra i fjor -2 036 -2 036 0 -2 036 -2 036

Grand Total -2 493 -1 915 -578 -1 215 -1 204

2021



IMK har på nåværende tidspunkt 15 aktive prosjekter. Prosjektporteføljen til instituttet er 

variert mtp. finansiør og består av 40% NFR prosjekter, 27% EU prosjekter og 33% øvrige 

BOA prosjekter. To nye NFR-prosjekter ble innvilget i desember 2020 og skal etter planen 

opprettes i løpet av 2. tertial 2021. IMK har også i begynnelsen av 2021 fått tilslag på midler 

fra Medietilsynet og Justisdepartementet. Instituttet har fått sitt første Marie Skłodowska-

Curie Actions prosjekt, noe som gir en økning i RBO-inntekter utover langtidsperioden. Pr. i 

dag gir EU-inntekter 11 ganger høyere uttelling enn NFR-inntekter. 

 

I perioden 2021-2025 (LTP) er det budsjettert med gjennomsnittlig 4,2 mill. kr. i årlig 

nettobidrag, mot 3,5 mill. kr. i forrige 5-års periode. Tilslag på nye NFR prosjekter er 

budsjettert med 1 NFR-prosjekt årlig fra 2021 basert på historiske regnskapstall fra tidligere 

prosjekter. Et slikt fremtidig NFR prosjekt tilfører ca. 2,5 mill. kr i nettobidrag i 5 års periode. 

Fremtidige NFR prosjekter utgjør 29% av nettobidraget i langtidsprognosen. Det er også 

budsjettert med fremtidige EU-prosjekter i LTP fra år 2022, men for å redusere risiko for å 

ikke oppnå estimert nettobidrag og RBO-midler ligger estimatet for nye EU prosjekter lavt og 

utgjør kun 3% av nettobidraget i perioden 2021 - 2025. 

 

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

påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå som 

ligger i prognosen. Risikoen for prosjektvirksomheten er hovedsakelig tilknyttet prognosen 

for nye NFR-prosjekter, nærmere usikkerhet knyttet til både antallet nye prosjekter instituttet 

vil få, og hvor mye nettobidrag hvert nye prosjekt vil generere. Instituttet har økt 

ambisjonsnivået sett opp mot tidligere år og det antas at det er en relativt liten risiko for at det 

blir store negative avvik i det budsjetterte nettobidraget i periode 2021 – 2023, men det er 

middels risiko for avvik i det budsjetterte nettobidraget i årene 2024 – 2025 når en stor andel 

av eksisterende prosjekter skal nærme seg avslutning. 

 

Det er noe usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, men tallene for 2020 indikerer at 

fremskyving av prosjektets aktiviteter grunnet Covid-19 restriksjoner ikke bidrar med store 

endringer i nettobidraget. Mindreforbruk på personalkostnader i eksisterende prosjekter kan 

redusere nettobidraget, men det henter seg igjen de neste prosjektårene.  

 

2.4 Langtidsprognose basisvirksomhet 
 
Ved T3 2020 (budsjetteringstidspunktet) var akkumulert merforbruk i langtidsperioden 
estimert til ca 3 mill. kr i merforbruk.  Per T1-2021 er dette redusert til et mindreforbruk på 
159 790 kroner. Endringen skyldes nesten utelukkende prognosen for nettobidraget.  Det er 
noe innsparinger pga C-19 situasjonen, men disse er ikke vesentlige.  
 
Til sammenligning var langtidsprognosen per T1 2020 (2020-2024) på 11,3 mill. kr i 
merforbruk. Årsaken til den betydelige endringen for instituttets økonomiske situasjon fra 
samme tidspunkt i fjor til i år er hovedsakelig økning i nettobidrag. I tillegg bidrar et lavt 
lønnsoppgjør fra 2020 og innsparinger knyttet til C-19 i 2020 og 2021 til at instituttet drar 
med seg et positivt akkumulert resultat den første delen av langtidsperioden. Denne 
effekten fases imidlertid ut i 2025 (se grafen under avsnitt 1.0).  
 



2.4.1 Inntekter 
Inntektene er redusert med totalt 0,580 mill. kr i langtidsperioden. Dette skyldes på den ene 
siden en reduksjon i prognosen for rekrutteringsstillinger, på den andre siden økt støtte til 
studentassistanse på 267 880 kroner. Endringene gjelder i stor grad år 2021. 
  

2.4.2 Personalkostnader  
Lønnskostnadene har en liten økning på totalt ca 80 000 kroner. Dette skyldes økning pga 
midlertidig tilsatt i administrasjonen i 2021 som ikke var budsjettert, samt en forskyvning og 
reduksjon knyttet til prognosen for rekrutteringsstillingene.  
 
Oversikt over årsverk pr. stillingskategori i LTP:  
(Ingen vesentlige endringer fra T3 2020) 

 
 

2.4.3 Driftskostnader  
Driftskostnader knyttet til kurs, konferanser og reiser i 2021 er redusert med 30% pga C-19 

situasjonen og forventet lavere forbruk. Dette utgjør ca 0,5 mill. kr. Utover dette ingen 
vesentlige endringer. 

2.4.4 Investeringer 
Investeringene er uendret. 
 

2.4.5 Nettobidrag 
Det har vært en vesentlig økning i nettobidraget til instituttet siden 2018. Nettobidraget i 
2020 har økt med 96% sammenlignet med 2018-nivå og utviklingstrenden ser ut til å 
fortsette i minst 2 år fremover. Gjennomsnittlig nettobidrag i perioden 2018-2020 var på 3,4 
mill. kr sett fra basis, mens i ny LTP for perioden 2021-2025 er gjennomsnittlig nettobidrag 
4,2 mill. kr. (for basis, ekskl. frikjøp til PSI). Økningen kommer som følge av at innvilgede 
NFR-prosjekter med oppstart i 2021 ble bedre enn budsjettert, samtidig som det er tildelt 
nytt EU-prosjekt og to prosjekter fra øvrige finansiører.  
 
I denne endringen ligger det også en reduksjon i nettobidraget på grunn av nedjustering av 
estimatet for nye NFR-prosjekter (såkalte dummy). Nettobidrag i LTP fra fremtidige NFR 
prosjekter har blitt nedjustert med 2,8 mill. kr. siden T3-2020. Estimatene for nye NFR 
prosjekter var i forrige år tilpasset tidligere ønsket ambisjonsnivå på 3,5 mill. kr. i 

Sum of Årsverk År

Stillingskategori 2021 2022 2023 2024 2025

Andre stillinger 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Frikjøp -3,06 -2,72 -1,98 -1,60 -1,71

Mellomlederstillinger 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Professor II 0,10 0,10

Rekrutteringsstillinger 9,96 7,96 5,29 2,17

Saksbehandler-/utrederstillinger 4,47 4,50 4,50 4,50 4,50

Timelønn 3,03 2,21 2,21 2,21 2,21

Undervisnings- og forskerstillinger 22,50 22,58 24,00 24,00 24,00

Totalsum 40,07 37,81 37,30 34,45 32,18



gjennomsnittlig nettobidrag i LTP og måtte revurderes ved T1-2021 for å tilpasses dagens 
situasjon. Grunnet tilførsel av nettobidrag på 5,8 mill. kr. fra to nye NFR prosjekter fra 
søknadsrunden 2020 var det besluttet å nedjustere fremtidig NFR dummy for å redusere 
risiko for å ikke oppnå estimert nettobidrag i LTP. Eksisterende prosjekter utgjør 68% av det 
budsjetterte nettobidraget i LTP.  
 
Prosjektporteføljen til IMK målt i nettobidrag i LTP består pr. i dag av opprettede NFR-
prosjekter med 22% av nettobidraget, mens opprettede EU og øvrige BOA bidragsytere står 
for hhv. 13% og 5%. To nye NFR-prosjekter og Marie Skłodowska-Curie Actions kommer til å 
utgjøre 28% av nettobidraget i LTP 2021-2025. Budsjetterte fremtidige prosjekter utgjør 32% 
av nettobidraget i langtidsprognosen. 
 

2.4.6 Prosjektoversikt 
Se eget vedlegg.  
 

3.0  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.  


