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Universitetet i Oslo 

 

Fysisk institutt (150400 – 150480)  

BUDSJETT 2011-2015 

TOTALT ALLE VIRKSOMHETER 2011 2012 2013 2014 2015 

Overført fra i fjor -29 440 -29 416 -22 386 -23 395 -19 658 

Inntekter -168 242 -153 047 -157 816 -148 014 -148 223 

Personalkostnader 97 205 97 094 95 851 93 989 92 481 

Driftskostnader 71 061 62 984 60 956 57 762 57 651 

Totalt -29 416 -22 386 -23 395 -19 658 -17 750 
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Oppsummering og konklusjon 

Den økonomiske situasjonen til Fysisk institutt er fortsatt meget god. Instituttet har fra 2009 
hatt godt med midler også til opprustning av lab’er og mindre utstyrsinnkjøp. Det vil vi også 
ha midler til de 3 neste årene. Situasjonen endrer seg noe for instituttet når PGP legges ned 
og aktiviteten overføres Fysisk institutt samtidig som vi mister dekningsbidrag. Det jobbes 
med nye SFF søknader og vi tror nye sentre vil bli etablert. 

Vurdering av samlet resultat for basisvirksomheten 

BASIS + INTERNE 2011 2012 2013 2014 2015 

Overført fra i fjor -11 904 -9 882 -9 723 -9 060 -7 513 

Inntekter -97 629 -105 249 -105 610 -105 540 -104 856 

Personalkostnader 66 793 72 132 72 828 73 641 72 434 

Driftskostnader 32 858 33 276 33 446 33 446 33 428 

Totalt -9 882 -9 723 -9 060 -7 513 -6 508 

 

Fysisk institutt gikk med overskudd i 2008 for første gang siden 2003 (overskudd etter å ha 
hensyntatt bundne midler). Hovedårsaken til bedret resultat er forsinkelser i tilsettinger 
etter avganger og ingen tilsetting etter avgang. 
 
Flere tilsettinger er gjort i 2010 og flere tilsettes i 2011. Dette gjenspeiles i økte 
lønnskostnader og dertil dårligere resultat. Som følge av flere tilsatte forventes på den 
annen side økt produksjon. Vi har vært optimistiske- men realistiske- med tanke på 
fremtidige prosjekter og dekningsbidrag. 
 
Instituttet forventer å gå med overskudd samtlige år, til tross for at PGP legges ned i 2013 og 
aktiviteten legges over på Fysisk institutt, samtidig som vi mister dekningsbidrag på ca 2 mill. 
per år. Årsaken til dette er at instituttet i liten grad budsjetterer med erstatninger etter 
avganger.  Det er rom for flere erstatninger enn det som nå er lagt inn i budsjettet, og Styret 
og Instituttledelsen vil kontinuerlig være oppmerksomme på dette. 

Vurdering av risiko i budsjettet 

Den største risikoen i budsjettet mener vi er beregningen av fremtidige inntekter. En annen 
risiko er BUDDY i seg selv slik denne er satt opp per i dag. 
 
Tildeling av insentivmidler for EU-prosjekter i den nye fordelingsmodellen gir instituttene en 
mer uforutsigbar inntekt enn tidligere. Det er veldig vanskelig å vite hva vi får av EU-
prosjekter i fremtiden Vi vil selvsagt fremover ha fokus på slike prosjekter som genererer 
store inntekter ikke bare i form av dekningsbidrag og frikjøp av fast ansatte, men også da 
insentivmidler. 
 
Dekningsbidrag fra prosjekter er også usikkert etter innføring av totalregnskapsføring iht. 
BOA. Etter gjennomgang av indirekte kostnader, tilbakeføring av egenandel og frikjøp i både 
2009 og 2010 finner vi mange underlige avvik. Enkelte prosjekter har fått tilført store 
summer fra instituttet, mens andre så langt har blitt belastet med for mye. Det arbeides 
fremdeles sentralt med rapporter som skal forutse utviklingen i dekningsbidrag fra 
prosjektene. Vi har så langt etter innføringen ikke korrigert noen av disse avvikene, men vil 
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vurdere det sett i sammenheng med hva de nye rapportene vil fortelle oss. Det vil i hvert fall 
bli sørget for at prosjektene ikke ”tappes” for midler. 
 
Det er også knyttet risiko til selve BUDDY både systemteknisk, hvor man må huske å 
oppdatere mot tabeller hver gang man åpner løsningen, og manuell innplotting av data. Det 
er fort gjort å glemme en ansatt eller to, hvilket gir store utslag i resultatet. 
 
BUDDY ligger også i dag åpent for alle tilsatte på UiO hvor andre til stadighet er inne på vår 
fil for å ta seg en kikk.  
 
Gjennom arbeid med budsjettet har også andre risikofaktorer blitt fanget opp, som kan gi 
store konsekvenser for tall og vurderinger. For stort arbeidspress på økonomikonsulentene 
kan medføre feil i budsjettene. 
 
Ytre upåvirkelige faktorer er også en risiko i budsjettsammenheng, som for eksempel 
endringer i pensjonssatsen. Med ett lønnsbudsjett på nesten 80 mill. kan en økning her gi 
store utslag. 

Inntekter 

Resultatbasert produksjon 

Studiepoeng høyere og lavere grad 

Det er veldig vanskelig å kunne forutse eventuelle studentfall eller -økning. Vil høyere 
arbeidsledighet kunne gi oss flere studenter, eller vil antall fødsler for ca 20 år tilbake si oss 
noe som helst om studentutviklingen? I tillegg til DBH-tall har Fysisk institutt benyttet en 
egen utviklet database som beslutningsgrunnlag. Denne databasen inneholder en oversikt 
over alle aktive studenter; bachelor, master og ph.d. Til tross for denne oversikten er det 
vanskelig å forutse fremtidige tall. 
 
Fysisk institutt har fra 2007 hatt en liten nedgang. Vi forventer derimot ingen fremtidig 
nedgang, men tror vi vil holde oss på dagens nivå. Vi har forutsatt en jevn utvikling de neste 
årene.  

Utveksling 

Utveksl.studenter er vanskelig å beregne. Studenter som reiser ut på MNs utvekslingsavtaler 
kommer korrekt i DBH. Studenter som reiser på UiOs avtaler (sentrale avtaler) kommer i en 
"Ikke spesifiserbar"-kategori. Disse fordeles prosentvis ut til enhetene da ingen på MNF 
klarer å finne hvilket institutt de egentlig hører til. 
 
Instituttet har de siste årene ligget mellom 6 – 27 studenter. I tildeling for 2011 er det for 
Fysisk lagt inn 27 studenter som beregningsgrunnlag årene 2007-2009.  MNF har i tildelingen 
for 2011 lagt inn utvekslingsstudenter slik at det stemte med bevilgning. I inntekts-
simulatoren beregnes et glidende snitt av tre siste kjent år. I MNFs fordelingsmodell er det 
det kun av siste kjente år. MNF hadde ikke tallene for Fysikk for 2007-2008 og la inn samme 
som for 2009 for å få samsvar mellom bevilgning og ant. utveksl.studenter. 
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Det er for de neste årene lagt inn 27 studenter, tilsvarende som i 2009. I fordelingsmodellen 
tildeles instituttene kun kNOK 4 per student. 

Fullføring kandidater master 

Er kontrollert opp mot DBH-tall og egen database på instituttet. Instituttet har hatt en vekst 
siden 2004 grunnet innføring av flere program som følge av innføring av kvalitetsreformen i 
2003. Etter 2006 gikk graden Fysikk hovedfag ut. Dette ga en liten nedgang. Endring i MENA- 
programmet har derimot gitt en økning igjen i 2009 (totalt 75 kandidater). Vi antar ca 60 
kandidater pr år for årene 2011 – 2015.  
 
Vi har tatt høyde for tilbakeføring av midler til Institutt for informatikk og Kjemisk institutt 
for masterstudenter med veileder derfra på studieprogrammene MENA og Eldat , under 
Andre inntekter (art 3901) – totalt kNOK 300-420 årene 2011-2015. 

Nye KD-stipendiater 

Det er tatt hensyn til at måltall for stipendiater opprettholdes som for 2011. Måltall KD-
stipendiater er 21, mens krav til interne er 5. Det er budsjettert med at intern kvote og KD-
stipendiater opprettholdes for perioden 2012-2015. 

Nye KD-PostDoc 

Krav til interne PostDoc’s er 2. Instituttet tildeles midler for 4 PostDoc’er i 2011 (2 interne + 2 
KD). Instituttet har ytterligere 2 interne tilsatt, samt at det er budsjettert med ytterligere en 
intern stilling for 2 år for årene 2011-2012. Tildelingen for de videre årene er synkende, da 
kun krav til interne stillinger er forventet besatt ut 2015. KD stillingene løper ut uten nye 
tilsettinger. 

Avlagte doktorgrader 

Instituttet har frem til 2004 ligget ganske stabilt på 9 fullførte doktorgrader per år. Siden 
2004 har instituttet hatt mer enn 100 % vekst. I 2008 hadde instituttet 22 disputaser og i 
2009 en nedgang til 17 disputaser. For 2010 ender vi på 18 disputaser. For de videre årene 
tror vi dette vil ligge på samme nivå som for 2010. Svak nedgang i antall disputaser medfører 
noe nedgang i tildeling allerede fra 2012. For de videre årene vil tildeling falle ytterligere. 
Tildeling 2011 er et gjennomsnitt av årene 2007-2009.  

NFR inntekter 

I den nye fordelingsmodellen tildeles instituttene insentivmidler for NFR-inntekter. Dette 
gjelder NFR-inntekter direkte mottatt fra NFR eller via 3. part statlig aktør. Det vil si at 
instituttene ikke tildeles insentivmidler for prosjekter som for eksempel går via stiftelser 
eller private (IFE, SINTEF og lignende). Det tildeles 8,4 øre per NFR krone. I 2011 hadde  
instituttet en gj.snittsinntekt fra NFR for årene 2007-2009 på kNOK 64.984 og fikk tildelt 
kNOK 5.459. 
 
Sentere tildeles ikke insentivmidler da disse overføres moderinstituttene. Prosjektmidler for 
PGP og SMN/Fysisk legges dermed til Fysisk institutt. 
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PGP opphører 31.01.2013 og vil dermed gi et fall i NFR inntekter i 2013 med ca 15 mill. 
Inntekter  2010 for SMN og Fysisk institutt forventes å til sammen ligge på ca 55 mill. Samme 
aktivitetsnivå er forventet de neste årene. 

EU inntekter 

Instituttene tildeles også insentivmidler for EU-inntekter etter den nye 
finansieringsmodellen. Instituttene tildeles midler for EU-prosjekter både som partner og 
koordinator. Det tildeles så mye som 1,152 kroner per norske krone mottatt fra EU. I 2011 
hadde  instituttet en gj.snittsinntekt fra EU for årene 2007-2009 på kNOK 6.659 og fikk tildelt 
kNOK 7.672. 
 
Sentere tildeles ikke insentivmidler, men disse overføres moderinstituttene.  Prosjektmidler 
for PGP og SMN/Fysisk legges dermed til Fysisk institutt. SMN/Kjemi-prosjekter er lagt under 
Kjemisk institutt. 
 
EU-inntekter for 2009 var et godt år for instituttet. METOXIA genererte de største 
inntektene. Instituttet vil de neste to årene ha glede av dette ene året, da midlene tildeles 
for gj.snitt av de 3 foregående årene.  
 
EU-inntektene faller fra 2009 til 2010 med  ca 7 mill. I budsjett de neste årene har vi 
forventet tilsvarende nivå som for 2010. 

Publikasjonspoeng 

Her er benyttet egne tall gitt fra Ellen Solheim etter fakultetets egne publiseringsmodell. 
Disse tallene ligger noe høyere enn DBH tall. I tildeling for 2011 er DBH tall benyttet, som 
ligger noe lavere enn etter fakultetets egne publiseringsmodell. CERN-publikasjoner er da 
ikke tatt med.  Vi har fra 2007 – 2009 ligget på 175-178 publikasjonspoeng. Antar vi vil ligge 
på rundt 170 publikasjonspoeng de neste årene 2010-2015. 

Overført saldo 

Det forventes for basisvirksomheten en overført saldo på nesten 12 mill., hvorav 1,7 mill er 
forventet bundet.  

Andre inntekter (art 3901 – eks post 50/KD) 

Det er i 2011 budsjettert med småforskmidler på 1,1 mill. De neste årene er det budsjettert 
med 1 mill. Det forventes også en tildeling fra MNF på kNOK 200 til Astrofestivalen i 2011. 
Det er også tatt hensyn til en del faste overføringer av midler til SAFE, SMN, Kjemi og IFI. 
 
SAFE overføres hvert år kNOK 100. SMN er budsjettert med overføring av kNOK 300 hvert år 
til administrativ stilling. Kjemi er lagt inn med tilbakeføring av midler for veiledning av 
uteksaminerte masterstudenter på MENA og IFI for masterstudenter på ELDAT. 

Inntektsreduksjon – Investeringer og avskrivninger 

Investeringer er  fra 01.01.2010 bokført i balansen, med motpost som en inntektsreduksjon i 
resultatregnskapet.  Avskrivninger bokføres lineært som en kostnad og tilbakeføres som en 
inntekt, hvilket vil si at avskrivningene kun er en synliggjøring og gir ingen resultateffekt. 
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Instituttet har hatt behov for opprustning av lab’er og utstyr og instituttet tildelte  
kNOK 3.950 til dette formål ekstraordinært i 2009. Det ble satt av en pott tilsvarende på 
kNOK 3.000 for 2010.  I budsjett for 2011-2013 er det også satt av ekstra midler til utstyr.  I 
årene 2014-2015 er det kun budsjettert med normal aktivitet. Det forutsettes høyere 
investeringskostnader i 2011. Dette fordi allerede tildelte midler i 2010 og tidligere år brukes 
opp (bundne midler). 

Utvikling dekningsbidrag 

 2011 2012 2013 2014 2015 

3960 Overheadinntekter PGP -2 000 -2 000    

3960 Overheadinntekter SMN -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Totalt dekningsbidrag fra sentere -3 500 -3 500 -1 500 -1 500 -1 500 

3960 Overheadinntekter prosjekter -25 299 -21 326 -19 898 -17 817 -17 656 

3971 UiOs egenandel 26 970 18 156 15 025 11 758 11 616 

5895 Refusjon internt frikjøp -9 511 -4 932 -3 411 -1 834 -1 822 

Totalt dekningsbidrag fra prosjekter -7 840 -8 103 -8 284 -7 893 -7 862 

Totalt dekningsbidrag -11 340 -11 603 -9 784 -9 393 -9 362 

 
Tabellen viser forventede dekningsbidragsinntekter totalt – inklusiv dekningsbidrag fra 
senterene SMN og PGP. Instituttet har fra PGP forventet DB inntekter på 2 mill. frem til 
2013. Senteret legges da ned og instituttet vil ikke lenger motta DB. 
 
Instituttet har hatt en jevn økning i dekningsbidrag de siste årene. Avtaler med sentere (PGP 
og SMN) har også vært endret de siste årene, hvilket har gitt instituttet mer inntekter enn 
tidligere. Instituttet hadde i 2009 et dekningbidrag på 7,8 mill. fra prosjekter. For 2010 er det 
helt umulig for oss å kunne si noe om hvor mye vi virkelig vil ta inn fra prosjekter selv om vi 
alt er i desember. Frikjøp 3. tertial bokføres i desember og store utstyrsbelastninger er 
usikkert om kommer på 2010- eller 2011-regnskapet. Da det tilbakeføres midler til 
prosjektene for hver krone som belastes prosjektet, er det veldig vanskelig å kunne lage 
gode prognoser. Dette er en konsekvens av innføringen av BOA. Etter gjennomgang av 
eksisterende prosjekter samt antakelser om fremtidige prosjekter, tror vi dekningsbidrag fra 
prosjekter vil ligge mellom 7,8 – 8,3 mill. for de neste årene- se tabell. 
 
Instituttet hadde fra 2008 til 2009 en økning i DB fra prosjekter på 1,4 mill. Etter 
gjennomgang av alle prosjekter med tanke på hvorvidt indirekte kostnader, tilbakeføring av 
egenandel og frikjøp er korrekt, ble det avdekket flere avvik. Det er fremdeles knyttet stor 
usikkerhet til hva som tas av dekningsbidrag på det enkelte prosjekt etter innføringen av 
BOA. Rapporter som skal gi oss svar på utviklingen i DB er enda ikke ferdige. 

Andre  inntekter 

Tallene er basert på tidligere års inntekter fakturert for gruppene. Det forventes videre 
inntekter på SIMS på kNOK 400, samt for grupper og tiltak på kNOK 1.500. 
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Kostnader 

Fastlønn 

 2011 2012 2013 2014 2015 

50 Fast lønn 54 849 54 835 53 735 53 068 52 209 

51 Bilagslønn 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127 

518 Feriepenger 6 704 6 702 6 570 6 490 6 387 

54 Pensjon og AGA 16 618 16 614 16 285 16 086 15 829 

581 Off. refusjoner (sykep. og fødselsp.) -700 -700 -700 -700 -700 

Totalt fast og variabel lønn BASIS 78 598 78 579 77 017 76 071 74 852 

 
Instituttets har fra 2009 til 2010 hatt en økning i lønnskosnader på ca 7,6 mill. (fra 64 mill. til 
71,6 mill.) Lønnskostnader i 2008 var på tilsvarende nivå som i 2009.  
Det forventes ytterligere økning i lønnskostnader fra 2010 til 2011 på ca. 7 mill. Dette som 
følge av tilsetting av flere vitenskapelige stillinger i 2010. Fra 2013 forventes 
lønnskostnadene å falle noe, som følge av naturlige avganger. 
 
Instituttet har 8 avganger (1 i 2011, 2 i 2012, 2 i 2013 og 3 i 2014) i årene 2011-2015 hvor 
kun én stilling er budsjettert videreført.  
 
PGP legges ned 31.01.2013 og totalt to faste, vitenskapelige stillinger overføres instituttet. 
 
Det er budsjettert med én ny vitenskapelig stilling, en ny intern PostDoc, samt 4 tilsettinger 
(vitenskapelige og tekniske) etter tidligere avganger. Flere andre hensyn er også tatt med av 
fremtidige forpliktelser som instituttet har påtatt seg. 
 
Forlengelse av stipendiatstillinger er lagt inn i budsjett med 4 md per år. 
 
Vi har budsjettert med lønnsvekst på 1,33 % på årsbasis (tilsvarer 2 % lønnsveskt fra 
01.05.2010) etter anbefalning fra ØPA (UiO sentralt). Dette utgjør kNOK 1.041. Instituttet 
har de siste årene budsjettert med større lønnsvekst enn dette, hvilket har vært for lavt de 
årene det også har vært lokale lønnsoppgjør. Ser man tilbake på 2009 som er ett 
sammenlignbart år med tanke på lønnsoppgjør er nok 1,33 % på årsbasis mer korrekt enn 
instituttets antakelser i første budjsettutkast. 
 

”ØPA anbefaler at UIO benytter lønnsvekst på 1,33% på årsbasis.  
Denne satsen forutsetter at det er lønnsnivået ved årets slutt som er  
grunnlaget for beregningen. Lønnen ved årets slutt omfatter det såkalte  
lønnsoverhenget. (Lønnsoverhenget er forskjellen mellom lønnsnivået ved  
årets utgang og gjennomsnittslønnen for hele året - og er beregnet til  
1,8%. Dersom man hadde benyttet gjennomsnittlig lønnskostnad for 2010  
som beregningsgrunnlag, ville man ha benyttet en lønnsvekstsats på  
(1,33% + 1,8% ) 3,13%.)” 
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Variabel lønn 

Det er budsjettert med bilagslønn til sensorer, eksamensvakter og opponenter med kNOK 
1.500 alle år. 

Frikjøp (eks BOA) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

5891/5893 Refusjon frikjøp -2 294 -1 514 -778 -596 -596 

 
Dette er inntekter til instituttet i form av dekning av lønnskostnader for fast ansatte, i 
motsetning til BOA frikjøp som kun er en synliggjøring av fast ansattes bidrag i prosjekter. 
 
For årene 2011 og 2012 er det forventet å frikjøpe ansatte i EU-prosjektet IRIS med ca kNOK 
850 og i oppdragsprosjektet Videreutdanning av fysikklærere med kNOK 200. EU-prosjektet 
EMI er budjsettert med frikjøp kNOK 500 i 2011, kNOK 300 i 2012 og kNOK 200 i 2013.  
Instituttet har også ett internt prosjekt  med USIT hvor en ansatt frikjøpes kNOK 510 i 2011 
og kNOK 213 i 2012. 
 
Det er også budsjettert med frikjøp av en teknikerstilling knyttet til NorFab med kNOK 596 
per år for alle årene. 

Offentlig refusjon (NAV) 

Det er forventet refusjon fra NAV tilsvarende de seneste årene, på ca kNOK 700 per år. 

Driftskostnader 

Tallene er basert på tidligere års forbruk. Gj.sn. driftskostnader for de 5 siste årene har ligget 
på 7,5  -  9 mill. (eks. internhusleie). Det er budsjettert med et forbruk på 8,5 mill. (eks. 
internhusleie) for årene 2011-2015. Noen kostnader er overført til investeringer. Pga 
overgang til aktivering og avskrivninger vil flere kostnader de neste årene pga 
pooltilnærming bokføres i balansen og ikke som driftskostnad.  

Bundne midler 

Internt bundne midler 

Instituttet har de 2 neste årene forpliktet seg til å tildele 3 vitenskapelig ansatte 
oppstartsmidler med kNOK  100 per ansatt per år. 
 
Stipendiater får tildelt kNOK 25 per år og PostDoc’er kNOK 35 per år. Totalt utgjør dette  1,2 
mill årene 2011-2012. For de videre årene 0,9 mill. 

Eksternt bundne midler 

Det er budsjettert med 1,7 mill. overført fra 2010 til 2011 i bundne midler. Dette forventes 
”brukt opp” i 2011. Det er budsjettert med tildeling av småforskmidler de neste årene som 
forventes brukt opp samme år. Det er ikke budsjettert med andre eksterne tildelinger. 
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Prosjektavslutninger 

Prosjekter skal i utgangspunktet gå i null. Instituttet har ingen prosjekter som forventes å gå 
med overskudd eller underskudd. Det er knyttet usikkerhet til belastning av indirekte 
kostnader og tilbakeføring av egenandel. Eventuelle underskudd på prosjekter som følge av 
feil belastninger/godskrivninger er hensyntatt under dekningsbidrag. 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

Det er lønnskostnader i prosjekter det genereres dekningsbidrag av, og antall stipendiater og 
PostDoc’er er derfor en viktig parameter å følge med på i eksterne prosjekter. Vi har ut i fra 
historiske tall og antakelser om hva vi vet om søknader og fremtidige prosjekter, kommet 
frem til at vi de neste årene må ha tilsatt 14 stipendiater og 18 PostDoc’er på NFR prosjekter. 
Vi forventer at vi opprettholder dagens aktivitetsnivå. 
 
Historikk for NFR-prosjekter:  
2008 ca. 17 stipendiater og 15 PostDoc/forsker.  
2009 ca. 18 stipendiater og 20 PostDoc/forsker.  
2010 ca 15 stipendiater og 21 PostDoc/forsker.  
Budsjett for 2011 tilsier 8,31 stipendiater og 13,32 PostDoc/forsker som vi vet om ved 
utgangen av november 2010.  
 
Vi har hatt en nedgang i NFR prosjekter og tilsatte i 2011, hvilket vi tror har sammenheng 
med mange avganger. Det er nå tilsatt flere nye og vi forventer at prosjektporteføljen går 
noe opp igjen. 
 
Av rundsum som tildeles fra NFR har instituttet forpliktet seg til å la stipendiater og 
PostDoc’er få tildelt driftsmidler. Eksternt finansierte stipendiater får kNOK 50 per år og 
PostDoc’er kNOK 40 per år. 
 
EU-prosjekter: Her lever vi godt av inntekter fra METOXIA, samt EMI, som er et nytt EU-
prosjekt. Vi har vært forsiktige med tanke på å budsjettere inn nye fremtidige prosjekter. 
 

 


