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1. Forutsetninger for budsjettet 

1.1. Forutsetninger felles for alle institutt ved MN: 

a. Premiesats fra Statens pensjonskasse er fra 2013 redusert fra 12,09 til 12,03 %, og nytt grunnlag er lagt 

inn i Buddy. 

b. Lønnstabeller pr 01.05.2012 er oppdatert.  

c. Lønnsjustering 2013 er lagt inn i Buddy med 2,0 %. Denne er basert på anslagene fra SSB, gitt at 
overhenget fra 2012 er håndtert, dvs basert på lønnsnivå ved utgangen av 2012.  

(I Buddy er det en formel som vurderer effekten fra mai (2,0*12/8). Dette er en forenkling da reell 
lønnsøkning er fordelt på (i) sentralt gitt lønnsøkning, virkning er normalt 1. mai, (ii) sentrale justeringer 
på stillingsgruppenivå med virkning normalt per 1. juli og (iii) lokale forhandlinger, fortrinnsvis på 
individuell basis, med virkning 1. september vanligvis. Regnestykket i Buddy er med denne bakgrunn litt 
forenklet, og gir seg spesielt utslag i år med hovedoppgjør.) 

d. Prisvekst er estimert til 2,6 % i disponeringsskrivet. Denne er inkludert i inntektene fra KD. 

 

1.2.   Andre forutsetninger fra instituttets side:  Ingen. 

 

 

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for budsjettet (vesentlige poster) 

Inntekter 

2.1. Inntekter fra KD 

Det er samsvar mellom sum inntekter fra inntektssimulator og budsjett/prognose i Buddy. 

i. Studiepoengsproduksjon 
 

 
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?  
Vi har ved hjelp av studiekonsulentene og DBH-tall kommet frem til fremtidige tall. Vi har 
forutsatt en jevn utvikling de neste årene. 
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Instituttet har dog et potensiale for å rekruttere flere studenter, og målrettede tiltak i så 
måte må vurderes. På den annen side er det trender i samfunnet som kan tilsi at 
rekruttering til de ”harde” realfagene vil bli utfordrende fremover.  
 

ii. Fullføring kandidat master 
Endring i MENA- programmet ga en økning i 2009. I 2010 og 2011 har vi hatt en liten 
nedgang. For 2012 og de neste årene tror vi at vi vil bli liggende på omtrent samme nivå som 
i 2010. Vi antar 87 kandidater pr år.  
 
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 390 årene 2012-2016. 
 

iii. Stipendiater og PostDoc, KD-rekrutteringsstillinger 
 

 
Instituttet reduserer antall stipendiater og postdocer i LTB i 2013 og 2014. Vi har per i dag 
langt flere stipendiater/postdok-ansatte enn måltall fastsatt av MNF.  
 
Det er budsjettert med at intern kvote og KD-rekrutteringsstillinger opprettholdes for 
perioden 2013-2017. Instituttet skal ha minst 5 stipendiater og 2 postdocer ansatt på intern 
kvote. 
 
Instituttet fikk i 2012 flere KD-stipendiat og KD-postdoc stillinger som følgje av to innvilgede 
FRIPRO (fri prosjektstøtte) prosjekter gjennom «Fellesløftet». 
 

iv. Fullføring kandidat doktorgrad 
 

 
Instituttet lå frem til 2004 ganske stabilt på 9 fullførte doktorgrader per år. Siden 2004 har 
instituttet hatt mer enn 100 % vekst. For 2012 ender vi på 19 disputaser. For de videre årene 
tror vi på 17 disputaser per år. Tildeling 2013 er et gjennomsnitt av årene 2009-2011. 
 

v. Publikasjonspoeng 
 

 
Her er benyttet egne tall gitt fra Ellen Solheim etter fakultetets egne publiseringsmodell. 
Disse tallene ligger noe høyere enn DBH tall.  Vi hadde i 2011 en økning i forhold til tidligere 
år som følge av økning i antallet CERN-artikler. Det har de siste årene blitt produsert 
hundretalls publikasjoner mot rundt 20 publikasjoner tidligere. Higgs ble oppdaget på CERN i 
2012 og vi vil tro antallet holder seg på ett høyt nivå. Vi antar allikevel at vi vil ligge litt lavere 
på rundt 200 publikasjonspoeng de neste årene 2012-2017. 
 

vi. NFR inntekter 
 

 
Instituttene tildeles insentivmidler for NFR-inntekter etter overgang til ny 
finansieringsmodell fra og med tildeling for 2011. Dette gjelder NFR-inntekter direkte 
mottatt fra NFR eller via 3. part statlig aktør (f.eks. NTNU) og ikke statlig aktør (f.eks. SINTEF 
og IFE).  
 
Beregningsgrunnlaget for fordeling av RBO-midler (resultatbasert omfordeling) har for 2011 
og 2012 ikke hatt med «ikke statlig aktør». I september 2012 endret først ØPA 
kryssvalideringsreglen, slik at art for inntekter på slike prosjekter kunne endres til 3472 og da 

Inntekter rekruttering og utstyr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stipendiat 27,5        26,5        26,7        26,7        26,7        26,7        26,7      

Postdoc 4,0          4,0          4,0          4,0          4,0          4,0          4,0        

Inntekter forskningsresultater 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avlagte doktorgrader 23 17 16 21 19 17 17 17 17 17

Inntekter forskningsresultater 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Publikasjonspoeng 148 129 185 236 200 200 200 200 200 200

Inntekter forskningsresultater 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

NFR inntekter 64 795 65 383 71 009 45 636 75 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
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telle med i beregningsgrunnlaget. Instituttet vil for 2012 kunne gå igjennom alle slike 
inntekter og korrigere slik at beregningsgrunnlaget blir korrekt og tildeling for 2014 og videre 
de neste 3 årene blir riktig. Når det gjelder 2011 er problemstillingen fra vårt institutt tatt 
opp med MN, som også nå er tatt opp med UiO sentralt. År 2011 har vært med i 
beregningsgrunnlag for tildeling for 2013. SMN har flere slike prosjekter som ikke har 
kommet med i beregningsgrunnlaget som b.la FME-SOL for Fysisk sin del. 
 
Det tildeles 8,4 øre per NFR krone. Instituttet hadde en gj.snittsinntekt fra NFR for årene 
2009-2011 på kNOK 60.676 som har gitt en tildeling for 2013 på kNOK 5.066. Dette er en 
nedgang fra året før som skyldes lave NFR inntekter i 2011. NFR holdt tilbake mye midler 
dette året for sluttrapporterte prosjekter og nye prosjekter, hvilket først ble utbetalt 1. 
tertial 2012. Dette gjenspeiles også igjennom ekstra høye inntekter i 2012. 
 
Sentere tildeles ikke insentivmidler da disse overføres moderinstituttene. Prosjektmidler for 
PGP og SMN/Fysisk går dermed til Fysisk institutt. 
 
PGP opphører 31.01.2013 og vil gi et fall i NFR inntekter. Her hadde vi håpet at det kunne 
komme nye SFF’er som kompenserer for denne reduksjonen, men ved siste søknadsrunde 
har ikke instituttet fått innvilget sine søknader. En av PGP sine ansatte fikk derimot innvilget 
sin søknad. Vedkommende tilhører Geofag og den nye SFF’en vil dermed legges til Geofag og 
ikke Fysisk institutt.  Inntekter for 2013-2017 er antatt å holde seg stabilt. 
 
For nærmere analyse av instituttets (eks PGP og SMN) NFR-prosjekter se kapittel om EFV 
(Eksternt finansiert virksomhet). 
 

vii. EU inntekter 
 

 
Instituttene tildeles også insentivmidler for EU-inntekter. 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. Midler tildeles for gj.snitt av de 3 foregående årene. 
 
Instituttet hadde en gj.snittsinntekt fra EU for årene 2009-2011 på kNOK 7.270 som har gitt 
en tildeling for 2013 på kNOK 8.375. I tildeling for 2014 vil EU insentivmidler synke med hele 
1,7 mill som følge av at instituttets gode EU år 2009, ikke lenger regnes med i 
beregningsgrunnlaget. METOXIA og IRIS genererte de største inntektene dette året. Vi 
forventer ikke å oppnå tilsvarende år igjen. 
 
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. 
 
Vi forventer å ligge på omtrent fire til fem millioner i årlige EU-inntekter fra Instituttet.  
Sentrene er også med i beregningsgrunnlag i inntektssimulatoren.  
 
Instituttet har fått to nye EU-prosjekter i år og vet allerede om to nye til neste år så vi vet 
med sikkerhet at vil få inn en del de neste årene. Det forventes at vi vil holde oss nokså 
stabile i årene fremover.  

 
 

Inntekter forskningsresultater 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU inntekter (rammeprogram) 3 203 10 116 7 152 4 542 5 700 4 500 7 000 6 000 6 000 6 000

Sum of Beløp År

Prosjektkode Art overført-innt-kost Art 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grand Total

650016 Inntekter 3422 Bidrag fra EU til virksomheten under rammeprogram for forskning-2 000 000  -                -1 200 000  -                -                -                -3 200 000     

650018 Inntekter 3422 Bidrag fra EU til virksomheten under rammeprogram for forskning-632 000      -150 000      -                -                -                -                -782 000        

650052 Inntekter 3423 EU- bidrag fra koordinator utenfor UiO - Rammeprogram for forskning-900 000      -650 000      -                -                -                -                -1 550 000     

650083 Inntekter 3423 EU- bidrag fra koordinator utenfor UiO - Rammeprogram for forskning-554 000      -230 000      -230 000      -200 000      -                -                -1 214 000     

656999 Inntekter 3423 EU- bidrag fra koordinator utenfor UiO - Rammeprogram for forskning-                -2 597 190  -4 664 708  -4 764 708  -4 425 991  -4 846 708  -21 299 305  

Grand Total -4 086 000  -3 627 190  -6 094 708  -4 964 708  -4 425 991  -4 846 708  -28 045 305  
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For nærmere analyse av instituttets (eks PGP og SMN) EU-prosjekter se kapittel om EFV 
(Eksternt finansiert virksomhet). 
 

2.2. Inntekter utover bevilgning KD (post 50) 

b. Utvikling overhead (dekningsbidrag) 
 
Tall i hele tusen: 

 
 
Tabellen over viser forventede dekningsbidragsinntekter totalt – inklusiv dekningsbidrag fra 
sentrene SMN og PGP.  
 
PGP avvikles per 31.01.2013 og instituttet vil ikke lenger motta DB. Instituttet har i 2012 mottatt 2,5 
mill i DB midler fra PGP for 2011 i tillegg til DB for 2012. Dette gir derfor unormalt høy DB fra 
senteret dette året. 
 
DB fra SMN vil for 2012 og forventes for 2013 å bli betydelig redusert. Dette skyldes 
infrastrukturprosjektene NorFab og FME-SOL og UiO’s totalregnskapsføringsmodell, hvor 
prosjektene tilføres en egenandel av hver krone som belastes prosjektet. NorFab prosjektet skal få 
tildelt 2,5 mill fra instituttet i 2012 og 2013 til utstyr. Denne tilføringen til prosjektet skjer gjennom 
reduksjon i DB. Prosjektet tilføres totalt 2,5 mill i egenandel når kostnadene belastes på prosjektet. 
FME-SOL skal derimot ikke få tilført midler, men har store utstyrskostnader de første årene som 
tilfører prosjektet midler, for så å gi høyere DB de neste årene. 
 
DB fra prosjekter er unormalt lavt i 2013 og 2014. Dette skyldes NORTEM. Dette prosjektet skal 
gjennom prosjektets levetid får tilført totalt 8 mill til utstyr og ikke gi instituttet DB i det hele tatt. 
Instituttet skal bidra med 1 mill og MN med 7 mill. Midler fra MN tilføres instituttet som en inntekt, 
mens prosjektet tilføres midlene i form av egenandel og redusert DB. Prosjektet tilføres her 
egenandel fordelt over hele prosjektets levetid som følge av at egenandel tilføres for hver krone som 
belastes prosjektet. 
 
Å kunne si noe sikkert om dekningsbidrag fra prosjektene etter innføring av totalregnskapsføring 
(BOA) har vært veldig vanskelig. Dette fordi det beregnes en indirekte kostnadsprosent av 
lønnskostnader, mens det beregnes en egenandelsprosent som tilbakeføres av hver krone som 
belastes prosjektet. Dette vil si at det i regnskapet hvert år blir bokført varierende egeninnsats 
avhengig av hvor store kostnader prosjektene har per år. Totalt for hele prosjektperioden vil det 
derimot være riktig egeninnsats, såfremt totalbudsjett er satt opp riktig. 
 
Dersom man ikke vet eksakt hvilket år en kostnad blir bokført, er det også vanskelig å kunne lage 
gode prognoser. Ett prosjekt som for eksempel har store utstyrsinnkjøp ett år (f.eks FME-SOL) vil det 
året få tilbakeført alt for mye egenandel og bevilgningsfinansiert virksomhet får lavere DB det året. 
Det er utviklet rapporter som kan vise oss riktig tilbakeført egenandel (forpliktelser/gjeld mot basis), 
men dette er tall som ikke bokføres i regnskapet. Så lenge dette ikke bokføres, vil DB variere veldig 
gjennom prosjektets levetid. 
 

Dekningsbidrag: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3960 Overheadinntekter -42 920 -40 783 -40 248 -39 933 -31 964 -29 700

3964 UiOs egenandel 49 311 59 056 56 659 54 496 39 302 34 197

589 Refusjon internt fin frikjøp -19 213 -21 098 -24 108 -25 084 -16 936 -14 310

Total -12 822 -2 825 -7 697 -10 521 -9 598 -9 813

3960 DB fra PGP -4 872 0 0 0 0 0

3960  DB fra SMN - ref ind. Kostn -8 549 -8 449 -7 535 -6 600 -5 984 -5 541

3964 DB fra SMN - tilbakeført EA 8 239 7 851 5 689 4 287 3 794 3 065

DB fra SMN -310 -599 -1 845 -2 313 -2 191 -2 476

DB fra prosjekter -7 640 -2 227 -5 852 -8 209 -7 408 -7 337
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I tillegg til dette har det vist seg at flere prosjekter har blitt konvertert med totalbudsjett som avviker 
fra hva som virkelig bokføres. Enkelte nye prosjekter har også fått satt opp totalbudsjett som avviker 
fra det som bokføres. Instituttet har i 2012 gått igjennom prosjekter og korrigerer regnskapet for 
opplagte feil bokført i 2010-2012. Prosjekter er til sammen tilbakeført for mye egenandel grunnet 
opplagte feil og instituttet vil derfor i 2012 få tilbakeført kNOK 1.549 som følge av disse 
korrigeringene. 
 
Nesten alle prosjekter er i Buddy budsjettert i ”null”, hvilket vil si at vi bruker opp alle prosjektmidler 
til lønn eller utstyr/drift iht. kontrakt/avtale. Ved å gjøre dette gir også Buddy ett riktig 
dekningsbidrag for hele prosjektperioden. Dersom ett prosjekt ikke budsjetteres med å bruke opp 
alle midler, tilbakeføres ikke prosjektet riktig egenandel og bevilgningsfinansiert virksomhet viser alt 
for høyt dekningsbidrag. 
 
Det er i IHR prosjektet nedsatt en gruppe som jobber spesielt med ny totalregnskapsmodell. 
Instituttet har deltatt i brukertest i dette prosjektet med en prosjektøkonom og økonomiansvarlig. 
Den nye modellen vil kunne gi instituttene tilbake kontrollen på DB. Dersom modellen blir vedtatt vil 
alle prosjekter bli konvertert over i løpet av 2013  
 

c. Øvrige inntekter 
 
Det er budsjettert med ekstratildeling fra MN til infrastrukturprosjektet NORTEM 4,5 mill i 2013 og 
2,5 mill i 2014. 
 
Det er budsjettert med ekstratildelinger fra MN for stillinger som ikke er tildelt gjennom 
fordelingsmodellen for 2013 (Rammetildeling post 50/52). Dette gjelder følgende stillinger: 
 For 2013-2017 en professorstilling overført fra UNIK med kNOK 900 per år.  
 For 2013 -2014 en professor II stilling (30 %) også overført fra UNIK med kNOK 340. For 2015  

kNOK 120.  
 For 2013-2017 en 1.amanuensis II stilling med kNOK 150 per år. 
 For 2013 og 2014 delvis mellomfinansiering av et professorat i Biofysikk og medisinsk fysikk. 

Budsjettert med kNOK 537 for 2013 og kNOK 555 for 2013. 
 For 2013 og 2014 delevis finansiering (50 %) av en 1.amanuensis stilling med kNOK 365 per år. 
 
Fra UiO sentralt er det forventet overføring til videreutdanning – Skolelab prosjekt 204834 med 
kNOK 328,5. tilsvarende beløp skal mottas for 2012. 
 
Det er også tatt hensyn til en del faste overføringer av midler til SAFE, Kjemi og IFI. 
SAFE tilføres hvert år kNOK 100. Kjemi er lagt inn med tilbakeføring av midler for veiledning av 
uteksaminerte masterstudenter på MENA (kNOK 170 per år) og IFI for masterstudenter på ELDAT 
(kNOK 220 per år). 
 

d. Prosjektavslutninger 
 
Prosjekter skal i utgangspunktet gå i null. Instituttet har ingen prosjekter som forventes å gå med 
overskudd eller underskudd.  
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2.3. Kostnader 

e. Lønnskostnader 
Tall i hele tusen:    

 
 

 
 
Fastlønn 
Instituttet har valgt å sette opp en oversikt som viser reelle lønnskostnader eks. frikjøp (BOA), samt en oversikt 
over utviklingen i årsverk. 
 
Instituttet har følgende avganger de neste årene: 

Stillingskategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Undervisning 2  3 3 0 2 2 

Ingeniører 2 0 0 0 0 0 

 
Flere stillinger er forsøvet tilsetting etter avganger. Instituttet har 14 naturlige avganger i løpet av 
budsjettperioden 2012-2017, hvorav så mange som 7 stillinger ikke er videreført i budsjett. 3 stillinger etter 
tidligere avganger forventes tilsatt i 2013 og 2014. 
 
Det er budsjettert med følgende nye stillinger: 
 PGP legges ned 31.01.2013 og en fast vitenskapelig stilling overføres instituttet.  
 En  vitenskapelig stilling for gruppen Plasma- og romfysikk er budsjettert fra 01.01.2013. Dette er en 

stilling som styret vedtok i 2008 og hvor ansettelsesprosessen ble terminert. 
 For gruppen Høyenergifysikk (HEP) er det budsjettert med en 1. amanuensis stilling fra 01.03.2016 – ISP, 

hvor NFR dekker de tre første årene.  
 En 1. amanuensis stilling er budsjettert innen superledning (AMKS) fra 01.10.2013. 

Budsjett - Lønnskostnad eks BOA frikjøp 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5001 Fast ti lsatte 42 162 44 657 45 286 45 181 46 122 45 595

5081 Feriepenger fast ti lsatte 5 059 5 359 5 434 5 422 5 535 5 471

5101 Midlertidig ti lsatte - fastavlønnet 18 284 15 537 14 928 14 744 14 362 14 326

5111 Midlertidig ti lsatte - bilagslønnet 1 168 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191

5181 Påløpte feriepenger 2 194 1 864 1 791 1 769 1 723 1 719

5181 Påløpte feriepenger, midlertidige 125 129 129 129 129 129

5421 Pensjon og AGA 19 025 18 903 18 909 18 819 18 992 18 818

5801 Refusjon av sykepenger - lønn -450 -450 -450 -450 -450 -450

5812 Refusjon av foreldrespenger lønn -550 -550 -550 -550 -550 -550

5891 Refusjon ved eksternt finansiert frikjøp til  prosjekt -2 023 -1 044 -8 0 0 0

5894 Kostnad ved frikjøp, ordinær drift 252 252 252 252 0 0

Sum lønnskostnad 85 247 85 848 86 912 86 508 87 054 86 251

Sum lønnskostnad eks frikjøp 87 017 86 640 86 669 86 256 87 054 86 251

Ansatte BASIS 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1352 POSTDOKTOR (førstestil l ing) 7,67 6,50 4,04 4,00 4,00 4,00

1017 STIPENDIAT 30,69 26,67 26,67 26,67 26,67 26,67

1109 FORSKER (førstestil l ing) 3,72 1,74 1,70 1,60 2,00 2,00

1108 FORSKER 0,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestil l ing) 9,75 11,55 14,30 15,80 16,85 17,60

1013 PROFESSOR (førstestil l ing) 33,87 34,28 33,53 32,00 31,73 30,03

1009 UNIVERSITETSLEKTOR 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

8013 PROFESSOR II (førstestil l ing) 1,07 0,92 0,91 0,80 0,80 0,80

1475 INSTITUTTLEDER 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1408 FØRSTEKONSULENT 3,25 3,13 3,30 3,30 3,30 3,30

1087 OVERINGENIØR 7,58 7,67 8,83 9,00 9,00 10,00

1085 AVDELINGSINGENIØR 7,42 7,50 7,00 7,00 7,00 7,00

1181 SENIORINGENIØR 12,25 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1512 FORSKNINGSTEKNIKKER 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

1054 KONTORSJEF 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1363 SENIORKONSULENT 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1063 FØRSTESEKRETÆR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Grand Total 125,76 120,38 120,39 120,27 121,46 121,49
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 Det er budsjettert med en ny professorstilling innen biofysikk- og medisinsk fysikk fra 01.01.2013, hvor 
MNF skal bidra med midler 50 % i de 2 første årene. Denne stillingen forskutterer en avgang i 2017. 

 Det er også budsjettert med en ny 1.amanuensis stilling innen halvlederfysikk fra 01.10.2012 hvor også 
MNF skal bidra med 50 % de 2 første årene. Denne stillingen er også tenkt som en videreføring etter en 
avgang i slutten av 2017. 

 En ny postdoc stilling er budsjettert for 4 år innen plasma- og romfysikk som kompensasjon til fagmiljø 
siden Jøran Moen blir instituttleder. 

 En ny stilling i ekspedisjonen er lagt inn fra 01.02.2013, etter at vår ekspedisjonsansatt fikk en ny stilling i 
studieadministrasjonen.   

 En ny tekniker stilling fra 01.01.2017 som overtas av instituttet når NORTEM prosjektet avsluttes. 
 Det er også budsjettert med ekstrahjelp på IT i 6 md i 2013. 
 
Når det gjelder stipendiater og postdocer opprettholdes MNF sine måltall. Vi har per i dag flere tilsatte i disse 
kategoriene enn måltallene. Overtallige stillingene vil etter hvert avsluttes og er ikke videreført. Instituttet skal 
ha ansatt på instituttkvoten minimum 5 stipendiater og 2 postdocer 
 
Gjennom fellesløftet i 2012 hvor KD og universitetene stilte til rådighet for Fri prosjektstøtte (FRIPRO) 200 mill, 
var instituttet så heldig å få innvilget 2 av sine prosjekter med til sammen 4 phd stillinger i 3 år og 4 postdoc 
stillinger i 2 år. 3 phd stillinger er besatt i 2012. 
 
Forlengelse av stipendiatstillinger er lagt inn i budsjett med 12 md per år fra 2013-2017. 
 
Variabel lønn 
Det er budsjettert med bilagslønn til sensorer, eksamensvakter og opponenter med kNOK 1.500 alle år. 
 
Frikjøp (eks BOA) 
Dette er inntekt/kostnad til instituttet i form av dekning/belastning av lønnskostnader for fast ansatte, i 
motsetning til BOA frikjøp som kun er en synliggjøring av fast ansattes bidrag i prosjekter. 
 
5891 Refusjon frikjøp – Det er forventet å frikjøpe ansatte i EU-prosjektet IRIS, oppdragsprosjektet 
Videreutdanning av fysikklærere og EU-prosjektet EMI. Det er ikke budsjettert med slike frikjøp i fremtidige 
nye prosjekter. 
 
5894 Kostnad ved frikjøp, ordinær drift – Instituttet har en avtale med deling av kostnad for en adm stilling hos 
SMN. Kostnaden er delt mellom instituttet, NorFab og FME-Sol. 
 
Offentlig refusjon (NAV) 
Det er forventet refusjon fra NAV på ca 1 mill per år. 
 

f. Driftskostnader 
 
MN opprettet i 2010 internprosjekt 000500 for å skille ut bokføring av eksternt bundne midler. Ser vi på 
regnskapstall hentet fra Kuben, er det nå mulig å skille ut ekstraordinære tildelinger og kostnader fra normal 
drift. 
 
Det ble samme år også innført egne tiltaksserier for drift og internt bundne midler, hvilket også nå gjør det 
mulig å skille ut interne strategiske satsninger fra den normale driften. Regnskapstall i tabellen under – 
Regnskap internt bundne midler, inneholder også gruppenes annum og postdoc-/stipendiatmidler. 
Gruppestedkodene alene utgjør følgende kostnader: 2010 – 3 mill, 2011 – 2,5 mill og så langt (per 16.11.2012) 
2,8 mill. 
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Tall i tusen hentet fra Kuben: 

 
 
Tall fra Buddy i hele tusen: 

 
 

Investering- og driftskostnadene for 2010 og 2011 er vesentlig høyere grunnet ekstraordinære 
interne tildelinger av småutstyrsmidler og småforsk. Kostnadene er bokført som både investeringer 
og drift.  
 
Det er for årene 2013 og 2017 budsjettert med 8 mill til normal drift og interne strategiske satsninger.  
Disse tallene er beregnet ut i fra tidligere års forbruk og tildelinger. Dersom tildelinger for 2012 økes 
noe gir dette følgende tildelinger for 2013: 

 Driftstiltak: 4 mill. (1,5 mill er budsjettert under variabel lønn). I 2012 ble det tildelt 5,4 mill totalt 
(drift og variabel lønn). Ser man på regnskapstall for normal drift ser man at 4 mill kan være noe 
lite.  

 Midler til stipendiater, postdocer og oppstartsmidler: 1,2 mill 

 Tildelinger til gruppene: 2,3 mill 

 Interne satsninger: 0,5 mill 
Dersom noen av postene økes reduseres vil midler til interne strategiske satsninger justeres 
tilsvarende. Gitt tildelinger som over, har man for 2013 og 2017 0,5 mill til disposisjon. Det vil 
selvsagt også her være mulig å tildele mer midler ett år, for så å tildele mindre ett annet år. Dette må 
til enhver tid sees i sammenheng med akkumulert resultat. Per i dag har instituttet fremdeles mye 

Regnskap 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andre driftskostnader 9 061 7 664 7 224 7 950 9 475 5 996

Investeringer 4 642 2 299 5 580 9 370 4 454 3 084

Totalt 13 703 9 963 12 804 17 319 13 929 9 079

Regnskap eksternt bundne midler 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andre driftskostnader 1 668 2 098 414

Investeringer 2 715 1 071 21

Totalt 4 383 3 170 434

Regnskap internt bundene midler 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andre driftskostnader 2 973 4 200 3 916

Investeringer 5 063 2 374 893

Totalt 8 037 6 574 4 809

Regnskap u/bundne midler 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andre driftskostnader 3 309 3 176 1 666

Investeringer 1 592 1 009 2 170

Totalt 4 900 4 185 3 836

Budsjett drift og investeringer 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investeringer og avskrivninger 4 000 7 303 2 840 2 840 2 840 2 840

5 Øvrige personalkostnader 21 100 0 0 0 0

70/71 Transport/reise 1 580 2 772 1 573 1 073 1 073 1 073

68 Kurs, konferanse og trykksaker 995 995 995 995 995 995

73 Representasjon/markedsføring 105 145 105 105 105 105

6-9 Øvrige driftskostnader 715 715 715 715 715 715

65 Driftsmateriell  og bøker 2 576 1 191 1 070 950 950 950

66 Reparasjon og vedlikehold 1 097 897 897 897 897 897

67 Kjøp av tjenester 169 530 220 120 120 120

74 Tilskudd/kontingenter 305 305 305 305 305 305

Sum drift og investeringer 11 563 14 954 8 720 8 000 8 000 8 000

Internt bundne midler 0 2 380 0 0 0 0

Eksternt bundne midler 0 4 574 720 0 0 0

Sum eks. bundne midler 11 563 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
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midler som overføres fra år til år, men som nå sakte men sikkert brukes opp. Les mer under pkt 4 
Vurdering av handlingsrom og økonomisk utvikling. 
 

g. Investeringer (føres som reduksjon av inntekter) 
 
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. I tabellen over er 
avskrivninger holdt utenfor. 
 
Instituttet har hatt behov for opprustning av lab’er og utstyr og instituttet tildelte bl.a. kNOK 3.950 til 
dette formål ekstraordinært i 2009. Det ble satt av en pott tilsvarende på kNOK 3.000 for 2010, på 
kNOK 2.745 for 2011 og kNOK 1.150 (500 Fresemaskin, 250 Doseovervåkning og 400 FTIR 
Spektrometer) for 2012.  For de neste årene 2013-2017 er det kun budsjettert med normal aktivitet 
kNOK 2.840 per år. Årene 2012 og 2013 viser noe høyere investeringskostnader som skyldes at 
tidligere års tildelinger brukes opp (bundne midler). 
 
Instituttet har gitt lovnader om støtte til FME-SOL og NORTEM. Disse er etter dagens 
totalregnskapsføringsmodell tildelti form av redusert dekningsbidrag. Les mer om det under punktet 
2.2. b Utvikling overhead (dekningsbidrag). 

 
2.4. Bundne midler 

Internt bundne midler 
Det er budjsettert med en overføring av internt bundne midler fra 2012 til 2013 med kNOK 2.380.  
 
Instituttet har for en 3 års perioden forpliktet seg til å tildele 4 vitenskapelig ansatte oppstartsmidler 
med kNOK 100 per ansatt per år. Flere slike tildelinger vil også komme med nye tilsettinger de neste 
årene 
 
Stipendiater får tildelt kNOK 25 per år og postdocer kNOK 35 per år. Gitt opprettholdelse av MNs 
måltall gir dette minimul følgende kostnader:  

 Stipendiater - 26,67 årsverk * 25 = kNOK 667 

 Postdocer – 4 årsverk * 35 = kNOK 140 
 

Eksternt bundne midler 
Det er budsjettert med kNOK 5.294 overført fra 2012 til de neste årene i eksternt bundne midler. 
Dette forventes ”brukt opp” i løpet av årene 2013-2014. Se tall under driftskostnader. Det er ikke 
budsjettert med nye eksterne tildelinger. 
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2.5. Eksternt finansiert virksomhet (EFV) 

 

Instituttet har hatt et jevnt tilsig av nye prosjekter i alle år. Noen år skiller seg ut spesielt, som 2008 hvor ikke 
mange nye prosjekter ble opprettet. Dette har med stor tilgang i årene 2006 og 2007 å gjøre. I 2012 har det 
vært en relativt stor økning igjen i antall nye prosjekter i forhold til de siste årene. Dette kan være pga at 
instituttet i 2010-2012 har fått ansatt flere nye vitenskapelige etter en periode meg mange avganger som 
ikke ble erstattet. 

h. NFR prosjekter 
 

 
 
Å se på hvor mange nye prosjekter instituttet har per år er greit å følge med på, men det er lønnskostnader i 
prosjekter det genereres dekningsbidrag av, og antall stipendiater og PostDoc’er er derfor en viktigere 
parameter å følge med på i eksterne prosjekter.  
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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.  
2011 ca. 9 stipendiater og 18 PostDoc/forsker. 
2012 ca. 4 stipendiater og 19 PostDoc/forsker. 
 
Vi har for de neste årene budsjettert med at vi vil få nye NFR-prosjekter slik at vi i perioden 2013-2017 vil ha 
mellom 20 og 23 PostDocer og gradvis øke fra 4 til 7 stipendiater. Dette kan kanskje virke noe optimistisk, 
men det har kommet mange nye NFR-prosjekter i 2012 og det er et lavere antall prosjektansatte enn vi har 
ligget på fra 2008 til 2010. I tillegg budsjetterer vi kun med forventede nye prosjekter fra NFR og EU.  
 
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. 
 

i. EU prosjekter 
 

 

Ved inngangen til 2012 hadde instituttet tre EU-prosjekter. IRIS, METOXIA og EMI. IRIS og METOXIA har gitt 
instituttet store inntekter både i form av dekningsbidrag og frikjøp av egne ansatte. IRIS ble sluttrapportert 
30.04.2012 og METOXIA vil sluttrapporteres 31.01.2014. EMI er derimot kun 50% finansiert av EU og koster 
derfor instituttet en del hvis vi ser på prosjektregnskapet isolert, men incentivmidlene gjør at vi tjener noe 
på også dette prosjektet.  
 
I 2012 er det opprettet to nye prosjekter, SCOOP og TALENT. I tillegg vil det også komme to nye prosjekter i 
starten av 2013, FlowTrans og INFERNOS. 
 

Sum of Årsverk År

SKO m/navn 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1352 POSTDOKTOR (førstestilling) 9,54 14,03 18,55 21,79 23,00 23,00

1017 STIPENDIAT 3,78 5,80 6,00 6,34 7,00 7,00

1109 FORSKER (førstestilling) 5,50 4,44 1,97 0,90 0,00 0,00

1108 FORSKER 2,87 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling) 0,79 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Grand Total 22,48 26,58 26,51 29,02 30,00 30,00
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I 2012 har vi 2 stipendiater og 4 PostDoc/forsker som lønnes på EU-prosjekter. Som tabllen over viser er det 
forventet at vi opprettholder dette i 2013, men har litt nedgang i årene deretter når vi ikke lenger har store 
prosjekter som METOXIA. Prosjektene TALENT og FlowTrans vil alene ansette 3 stipendiater i 3 år hver i 
perioden 2013 – 2015 så vi skal være sikret inntekter fra EU i en periode fremover. 
 

3. Vurdering av usikkerhet og kvalitet i budsjettet 
 

a. Vesentlige usikre forhold i budsjettet på bakgrunn av punkt 2. 

 

Den største risikoen i budsjettet mener vi er beregningen av fremtidige inntekter.  

 

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 ha fokus på slike 

prosjekter fremover 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. Selv om vi mener vi har 

bedre kontroll på totalregnskapsføringen nå, er det fremdeles knyttet stor usikkerhet til dette. Se mer under punkt b 

Utvikling overhead (dekningsbidrag) 

 

b. Vurdering av vesentlige forhold som ikke er reflektert i budsjettet. 

 
Det er knyttet risiko til selve BUDDY med tanke på 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 økonomitilsatte på 
UiO. 
 
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 86 mill. kan en liten endring her gi store utslag. 
 

4. Vurdering av handlingsrom og økonomisk utvikling for hele perioden 2013 - 2017 

 
Den økonomiske situasjonen til Fysisk institutt har gjennom flere år vært meget god som følge av 
forsinkelser og ikke videreføring av stillinger etter avganger. Instituttet overfører fremdeles mye midler fra år 
til år. Også fra 2012 til 2013 vil det bli overført mye midler. Flere stillinger er besatt i løpet av 2012 og 2013 
og situasjonen vil i løpet av 2013 endre seg for instituttet.  Mye midler som overføres fra 2012 til 2013 er 
ikke bare oppsparte midler, men bundne utstyrstildelinger i 2012 som betales (brukes opp ) i 2013. 
 
Instituttet har fra 2009-2012 hatt godt med midler til opprustning av lab’er og mindre utstyrsinnkjøp. I løpet 
av de neste 5 årene vil det ikke være rom for ekstraordinære tildelinger.   
 
PGP avvikles og aktiviteten overføres Fysisk institutt samtidig som vi mister dekningsbidrag. I tillegg 
overføres lønnsforpliktelser for én vitenskapelig ansatt til Fysisk institutt etter at PGP avsluttes. Her hadde vi 
håpet at det kunne komme nye SFF’er som kompenserer for denne reduksjonen, men ved siste 

Sum of Årsverk År

SKO m/navn 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1352 POSTDOKTOR (førstestilling) 3,00 1,50 2,10 2,04 2,00 2,00

1017 STIPENDIAT 1,67 3,50 3,08 3,00 2,50 3,00

1109 FORSKER (førstestilling) 0,83 0,49 0,33 0,14 0,00 0,00

1183 FORSKER (førstestilling) 0,50 0,50 0,04 0,00 0,00 0,00

Grand Total 5,99 5,99 5,56 5,19 4,50 5,00
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søknadsrunde har ikke instituttet fått innvilget sine søknader. En av PGP sine ansatte fikk derimot innvilget 
sin søknad. Vedkommende tilhører Geofag og den nye SFF’en vil dermed legges til Geofag og ikke Fysisk 
institutt. 
 
Flere tilsettinger i faste, vitenskapelige stillinger er gjort i 2010 - 2012, og flere tilsettes i årene som kommer. 
Lønnskostnadene og antall stillinger er til tross for dette ikke forventet å øke. Dette fordi det ikke er rom for 
økte lønnskostnader. Les mer om dette under punkt e ovenfor om lønnskostnader. Det forventes allikevel 
økt produksjon og vi har budsjettert med nye prosjekter og årsverk i prosjekter noe tøffere enn tidligere. 
Drift og investeringer er derimot budsjettert noe forsiktigere enn tidligere. 
 
Instituttet får ett fall i insentivmidler fra EU i 2014 som følge av at instituttets gode EU inntektsår 2009 ikke 
da lenger er med i beregningsgrunnlaget. Tildeling av insentivmidler faller med hele 1,7 mill fra 2013 til 2014. 
Når det gjelder budsjettering av nye EU prosjekter har vi ikke budsjettert med frikjøp av fast ansatte 
vitenskapelige, hvor EU i realiteten dekker lønnskostnader til våre faste ansatte. Dette er nok ikke helt 
realistisk og vi kan vel regne med dekning av noe av lønnskostnadene. 
 
Instituttet forventer å gå med overskudd årene 2013-2015. I 2016 og 2017 vil instituttet gå i underskudd, 
dersom inntekten ikke økes eller noen av kostnadene reduseres. Budsjettet viser et underskudd for 
bevilgningsfinansiert virksomhet (BASIS) på 4 mill. i 2017. 

 
 


