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Vedr tildelinger til drift og utstyr/investeringer 2012 

Instituttledelsen ønsker å presentere er noe overordnet forslag til fordeling på tiltak og drift av 

gruppene for Styret.  

I 2012-budsjettet foreslår vi å bruke ca. 11,35 MNOK til drift og utstyr/investeringer. I 2011 så 

fordelingen slik ut (i MNOK): 

Småutstyr: 2,745  

Drift: 4,365  

Drift- stip. og postdoc.'s: 1,2  

Startpakker- nytilsatte i faste stillinger (Raklev, Görgen og Persson): 0,3 MNOK 

Småforsk: 0,5  

Annuum: 1,45 + 0,283 øremerket til kvanteoptikk-lab’en 

 

Sum: Ca 10,843 MNOK 

 

I langtidsbudsjettet (LTB) (se tabell på s. 7 i følgeskriv) er det lagt opp til å bruke 9,16 MNOK til 

drift og utstyr/investeringer. Vi har i 2012-tildelingen valgt å legge oss på et noe høyere forbruk 

enn dette. Instituttet står per i dag med et stort overskudd som overføres, og med et budsjett på 

investering og drift per år frem til 2016 på 9,16 mill. går instituttet i nær balanse i 2016. Vi har 

imidlertid vært for meget konservative i langtidsbudsjetteringens inntektsside, bl.a. i forbindelse 

med budsjettering av nye prosjekter og med det lavere dekningsbidraginntekter enn vi faktisk 

kommer til å få. 

I tråd med anbefalinger fra vår økonomigruppe foreslåes det derfor å avsette noe mer på drift og 

utstyr/investeringer i 2012 enn de 9,16 MNOK som er angitt i LTB. Forslaget til fordeling av disse 

midlene er som flg. (angitt i MNOK): 

Utstyrsbevilgninger: 3 

Drift: 4,5 (dette inkluderer kr. 0,1 MNOK som egenandeler ifm. tildelte likestillingsmidler)   

Drift- stip. og postdoc.'s: 1,2  

Startpakker- nytilsatte i faste stillinger (Raklev, Görgen og Persson videreføres. I tillegg ny 

elektronikkstilling med halvårseffekt): 0,35  
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Annuum: 2,3 (hvorav kompensasjon for bortfall av småforskmidler utgjør kr. 0,75) 

Totalt: 11,35 MNOK.  Dette er en økning på ca. 0,5 MNOK ift. 2011 eller ca 4,7%. 

 

Noen kommentarer til enkeltpostene: 

Utstyrsbevilgninger inkl. flg. poster: 

LENS: Fourier Transform Infra Red (FTIR) spektrometer - kr. 400 kkr.  

Dette er infrastruktur til FME Sol som opprinnelig ble omsøkt uten mva. i tro på at UiO skulle få 

MVA fritak for ekstern finansiert utstyr. Det er nylig bestemt at ingen av universitetene skal ha slikt 

fritak.   

SAFE: Lekksøker - kr 250 kkr. 

En portabel helium lekksøker er en nødvendig del av utstyret ved OCL. Den gamle lekksøkeren er 

permanent ødelagt. 

Instrumentverksted: Ny fresemaskin- kr. 500 kkr. 

Arbeidshest-fresen ved IVerk er defekt, kan ikke repareres lokalt og det finnes ikke reservedeler 

lenger hos leverandøren. 

TEM egenandel: kr 500 kkr. 

Dette er 1. halvdel av instituttets egenandel til NorTEM infrastruktursatsningen. 

NorFab egenandel: 3D LaserWriter- kr 1300 kkr. 

Dette er 1. halvdel av instituttets egenandel til NorFAB infrastruktursatsningen. 

Sum: 2,95 MNOK 

Drift:  

Både i 2010 og i 2011 (basert på regnskapstall fra begynnelsen av desember) har det på flere av 

driftstiltakene vært brukt mindre penger enn hva som er budsjettert. Vi legger derfor opp til å kutte 

en del på noen av tiltakene, slik at det i større grad blir samsvar mellom hva som budsjetteres og 

hva som faktisk brukes. Merk også at det i 2012 kommer en tvungen oppgradering av OCL sitt 

system for nøytron- og gammadoseovervåkning. Det søkes Fakultetet om en delfinansiering av 

denne og instituttets andel settes til 50% som utgjør ca. 325 kkr.  Da dette er et pålagt 

stråleverntiltak, legges investeringen inn under driftstiltaket kalt ’HMS-tiltak’.  
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Annuum: 

I denne tildelingen er bortfall av småforsk til en viss grad kompensert. I 2011 fikk instituttet ca 

1MNOK i øremerket småforsktildeling fra MNF, en tildeling som instituttet matchet med ca kr. 0,5 

MNOK. Altså til sammen ca. 1,5 MNOK, som ble fordelt ut i fagmiljøene etter søknad.  

De fleste av  fagmiljøene har gjentatte ganger presisert hvor viktig småforsktildelingene har vært 

for å kunne opprettholde forskningsaktiviteten også for de forskerne som i liten eller ingen grad 

har tilgang til eksterne midler. Instituttledelsen mener derfor at det viktig å i noen grad 

kompensere for at øremerkede småforskmidler nå er bortfalt. 

I tillegg har vi i annuumstildelingen i en viss utstrekning vurdert aktivitetsnivået i gruppene; 

antallet ansatte, antallet masterstudenter (som jo ikke har egne driftsmidler), og om det er snakk 

om eksperimentell eller teoretisk aktivitet. 

Vi ønsker også å ha et våkent øye til de gruppene som opererer med store overskudd på annuum, 

noe som indikerer at de over tid har fått mer midler tildelt enn de greier å benytte. Disse gruppene 

får derfor kutt i sine tildelinger. Dette i et forsøk på å få satt bundne annuumsmidler i omløp. 

Basert på regnskapstall fra begynnelsen av desember 2011, utgjorde disse bundne midlene nesten 1 

MNOK. I tillegg kommer tildelte driftsmidler til stipendiater og post. doc.’s, hvor det også står 

betydelig med ubrukte midler.   

 

Mvh. 

 

Lars Bernhardsen, 

Adm. leder 
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Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 

 

 

 

 

 


