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Dokumentet omhandler grunnleggende vurderinger og forutsetninger for årsbudsjett for 2014 og 
prognose for 2015-2018. Det er de vesentlige postene og poster med store endringer i perioden som skal 
vurderes og kommenteres i punkt 2. I nytt punkt 3 bes det gitt en kort oversikt av vesentlige 
investeringsbehov i perioden. Videre er det viktig at usikkerhet i budsjettet vurderes og beskrives jamfør 
punkt 4.   

1. Forutsetninger for budsjettet 

1.1.   Forutsetninger felles for alle enheter ved MN: 

a. Premiesats fra Statens pensjonskasse er fra 2014 økt til 13,15 %, og nytt grunnlag er lagt inn i 
Buddy. 

b. Lønnstabeller per 1.5. 2013 er oppdatert.  

c. Lønnsjustering 2014 settes til 3,4 % som legges inn i Buddy. Denne er basert på anslagene fra SSB, 
gitt at overhenget fra 2013 er håndtert, det vil si basert på lønnsnivå ved utgangen av 2013.  

(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 3 % i disponeringsskrivet. Denne er i stor grad inkludert i inntektene fra 
KD. 
 

1.2.   Andre forutsetninger fra instituttets side: 

Ingen. 

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

Merk at satsninger for å gi økte inntekter også normalt skal gjenspeiles på kostnadssiden. 

2.1. Inntekter fra KD 

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

Studiepoengsproduksjon: 

Ingen endring i forhold til fjorårets prognose. Vi merker oss dog at MNF i sin nye 
kommunikasjonsstrategi setter som mål å øke antallet primærsøkere med en faktor 4. Dersom 
Fysisk institutt skulle komme i nærheten av å lykkes med en slik målsetting, vil med stor 
sannsynlighet inntektene fra studiepoengproduksjonen øke.  
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Fullføring kandidat master: 

Ingen endring i forhold til fjorårets prognose. 

Stipendiater og PostDoc, KD-rekrutteringsstillinger: 
Det er budsjettert iht. måltall for KD-rekrutteringsstillinger. Instituttet skal ha minst 5 stipendiater og 
2 postdocer ansatt på intern kvote, og i budsjettet har vi lagt oss på dette minimumskravet. 
 
Fullføring kandidat doktorgrad 
Ingen endring i forhold til fjorårets prognose. 
 
Publikasjonspoeng: 
Ingen endring i forhold til fjorårets prognose. 
 
EU-inntekter 

 

Instituttene tildeles 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 2010-2012 på kNOK 5.768, som har gitt en 
tildeling for 2012 på kNOK 6.644. Dette er lavere enn året før fordi instituttets gode EU-år 2009, ikke 
lenger regnes med i beregningsgrunnlaget. METOXIA genererte de største inntektene dette året. Vi 
forventer ikke å oppnå tilsvarende år igjen i kommende LTB-periode. 

 
Sentere tildeles ikke insentivmidler, men disse overføres moderinstituttene.  Prosjektmidler 
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.  

 
 

For nærmere analyse av instituttets EU-prosjekter, se kapittel om EFV (Eksternt finansiert 
virksomhet). 

 
NFR – inntekter 

 
 

Instituttene tildeles også insentivmidler for NFR-inntekter. 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).  

 

Inntekter forskningsresultater 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU inntekter (rammeprogram) 7 152 4 542 5 609 6 700 4 300 6 100 6 100 7 600 6 000

Inntekter forskningsresultater 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NFR inntekter 71 009 45 636 58 986 70 000 80 000 86 000 74 000 70 000 70 000
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Det tildeles 8,4 øre per bevilget NFR-krone. Instituttet hadde en gj.snittsinntekt fra NFR for årene 
2010-2012 på kNOK 58.543, som har gitt en tildeling for 2012 på kNOK 4.918. Dette er en nedgang 
fra året før som skyldes lave NFR inntekter i 2011 og 2012.  

 
Sentere tildeles ikke insentivmidler da disse overføres moderinstituttene. Prosjektmidler SMN/Fysisk 
går dermed til Fysisk institutt. Frem til 2013 mottok vi også insentivmidler for PGP. 

 
For nærmere analyse av instituttets NFR-prosjekter se kapittel om EFV (Eksternt finansiert 
virksomhet). 
 

2.2. Inntekter utover bevilgning KD (post 50) 

a. Utvikling overhead (dekningsbidrag) 

 
 
PGP ble avviklet per 31.01.2013 og instituttet vil ikke lenger motta DB fra PGP. DB har i 2011 og 2012 
ligget på ca 2,5 mill per år. Selv om denne inntekten forsvinner er flere av forskerne- deriblant 2 
faste ansatte- fortsatt ”i systemet”, og de kan (og vil) tilføre instituttet prosjekter og dermed 
dekningsbidrag. 
 
DB fra prosjekter er unormalt lavt i 2013. 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. 
 
I 2013 har vi fått en ny totalregnskapsmodell. Oppdragsprosjekter og EU-prosjekter er ikke 
konvertert til denne nye modellen, men den gir oss likevel en bedre kontroll på dekningsbidraget. 
 
Grunnlaget for forventninger i dekningsbidrag i årene fremover står det mer om under avsnittet om 
eksternt finansiert virksomhet. 

 

b. Øvrige inntekter 
 

Det er budsjettert med ekstratildeling fra MN til infrastrukturprosjektet NORTEM på 2,5 mill i 2014. 
 

Det er videre budsjettert med ekstratildelinger fra MN for stillinger som ikke er tildelt gjennom 
fordelingsmodellen for 2014 (Rammetildeling post 50/52). Dette gjelder følgende stillinger: 

 For 2013-2018 en professorstilling (A. Sudbø) overført fra UNIK med kNOK 940 per år.  
 For 2013 -2015 en professor II stilling (30 %- K. Bendiksen) også overført fra UNIK med 

kNOK 355. For 2015 kNOK 120.  
 For 2013-2018 en prof. II-stilling (E. Marstein) tilknyttet UniK med kNOK 156 per år.  
 For 2014-2018 en 1.amanuensis II-stilling (S. Sartori) tilknyttet UniK med kNOK 140 per 

år. 
 For 2014-2018 en 1.amanuensis II-stilling (M. Kirkengen) tilknyttet UniK med kNOK 148 

per år. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dekningsbidrag 864 000 -10 659 623 -15 075 472 -13 104 526 -12 546 702 -12 827 915
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 For 2013 og 2014 delvis finansiering (50 %) av et professorat (E. Malinen) i Biofysikk og 
medisinsk fysikk. Budsjettert med kNOK 555 for 2014. 

 For 2013-2018 en prof. II-stilling (R. Haakenaasen) tilknyttet UniK med kNOK 170 per år.  
 For 2013 og 2014 delevis finansiering (50 %) av en 1.amanuensis stilling (L. Vines) med 

kNOK 365 per år. 
 For 2013-2016 en MLS (Molecular Life Science)-stipendiat (K. Pitman) med kNOK 740 per 

år. 
 

Instituttet får også delfinansiert to 1. aman. II-stillinger (Hellebust og Thøgersen) via 
likestillingsmidler fra MNF. Disse stillingene er kostnadsført, men det er usikkerhet knyttet til om de 
også er tatt med i budsjettet på inntektssiden. Om det viser seg at det mangler på inntektssiden, vil 
det i såfall komme instituttet til gode med ca 75 kNOK per år per stilling.  

 
Det er også usikkerhet knyttet til om stillingene nevnt ovenfor er fullt ut kompensert på 
inntektssiden mht. antatt lønnsvekst. På kostnadsstiden er lønnsvekst på 3,4 % lagt inn. En evt. 
justering på inntektssiden vil også komme instituttet til gode, men som man skjønner vil dette kun 
dreie seg om småbeløp. 

 
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). 
 

c. Prosjektavslutninger 
Prosjekter skal i utgangspunktet gå i null. Instituttet har ingen prosjekter som forventes å gå med 
overskudd eller underskudd. Det bør dog kommenteres at vi forventer et ”overskudd” i 2013 på 1,9 
MNOK på det avsluttede prosjektet 142755 og tilsvarende 1,4 MNOK på 142754. Dette er prosjekter 
som gikk med underskudd i 2012, men hvor vi har fått en ekstrabevilgning fra NFR som pris- og 
lønnsvekstkompensasjon. ”Overskuddet” går til basis, men dekker altså reelt sett kun opp 2012-
underskuddet.   
 
2.3. Kostnader 

d. Investeringer (føres som reduksjon av inntekter) 
 

Det er lagt inn en forventet bevilgning på 10 MNOK til AVIT-utstyr (fordelt på 2014 og 2015), med 
utgangspunkt i UiOs forhåndsdisponering av 100 MNOK til investeringer i forskningsinfrastruktur for 
å lette overgangen til UiOs nye avskrivningsregime. Beløpet 10 MNOK er basert på et realistisk anslag 
på hvor stor andel vi mener vi kan få av denne bevilgingen.  

 
Instituttet har de seneste årene (ikke i 2013) bevilget ekstra midler til vitenskapelig småustyr. Det 
ligger ikke inne noen egen utstyrsbevilgning i kommende budsjettperiode, men det ligger inne en 
tildeling til implementering av stategisk plan som også kan brukes til utstyr. Mer om denne 
bevilgningen under driftskostnader.  

e. Lønnskostnader 
Lønnsveksten for 2014 er satt til 3,4 %. 

 
Fastlønn 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i antallet ansatte per stillingstype på basis i perioden 14-18. 
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Instituttet har 9 avganger (ved fylte 70) blant de faste, vitenskapelig ansatte i perioden. I tillegg 6 T-A-ansatte som 
enten helt sikkert eller høyst sannsynlig går av med pensjon i perioden. I budsjettet er 5 av de faste, vitenskapelige 
stillingene videreført, mens 4 av TA-stillingene er videreført.  
 
Det er budsjettert med flg. nye stillinger (stillinger etter avganger kommer mao. i tillegg): 
  

- Forskningskonsulent/forskningsadministrator er lagt inn med virkning fra 01.06.2014. I utgangspunktet tenker 
vi dette som en 2-årig stilling, men vi forventer at behovet vil være av varig art, slik at stillingen i budsjettet er 
lagt inn for hele perioden.  

- 3-årig postdoc innen høyenergi partikkelfysikk. Stillingen er tildelt fagmiljøet i påvente av at Heidi Sandaker 
skal tiltre i fast stilling som 1. aman. 01.01.15.  

 
I tillegg har instituttet påtatt seg en del stillingsforpliktelser på basis av kortere varighet. Forlengelse av 
stipendiatstillinger er lagt inn i budsjett med 12 måneder per år i perioden, på samme måte som det ble gjort i fjor. 
Instituttet pleier å se med velvilje på godt begrunnede søknader om finansiering fra stipendiater som er forsinket, men 
krever normalt at veileder/prosjektleder stiller opp med (minst) 50 % ekstern finansiering i tillegg til instituttets bidrag.  
 
Variabel lønn: 
 
Det er fortsatt budsjettert med bilagslønn til sensorer, eksamensvakter og opponenter med kNOK xx per år. 
 
Refusjon fra NAV: 
Det er forventet refusjon fra NAV på ca 1 mill per år. 

 
Driftskostnader 
Det er for årene 14-18 budsjettert med 8 MNOK til normal drift. I tillegg kommer en ekstraordinær 
bevilgning  på 3MNOK fordelt likt over årene 14 og 15 til implementering av strategisk plan. I 2014 gir dette 
derfor flg. tildeling: 

 
 

SKO m/navn 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1352 POSTDOKTOR (førstestilling) 7,17 6,67 5,00 5,00 5,00 5,00
1017 STIPENDIAT 28,93 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
1109 FORSKER (førstestilling) 2,45 1,70 1,60 2,00 2,00 2,00
1108 FORSKER 0,46 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00
1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling) 12,99 15,40 18,40 19,07 19,40 19,40
1013 PROFESSOR (førstestilling) 34,65 32,53 31,40 31,13 29,43 28,05
1009 UNIVERSITETSLEKTOR 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
8013 PROFESSOR II (førstestilling) 1,13 0,97 0,90 0,90 0,90 0,83
1087 OVERINGENIØR 7,71 8,83 9,00 9,00 9,00 10,00
1020 VITENSKAPELIG ASS. 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1475 INSTITUTTLEDER 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1408 FØRSTEKONSULENT 1,82 3,88 4,30 4,30 4,30 4,30
1085 AVDELINGSINGENIØR 7,17 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
1181 SENIORINGENIØR 12,00 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
1065 KONSULENT 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1363 SENIORKONSULENT 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1063 FØRSTESEKRETÆR 1,00 1,00 1,00 0,83 0,00 0,00
Grand Total 125,61 128,78 129,07 129,04 126,83 126,38
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- Driftstiltak: 4 mill. (1,5 mill er budsjettert under variabel lønn).  
- Midler til stipendiater, postdocer og oppstartsmidler: 1,7 mill 
- Tildelinger til gruppene: 2,3 mill 
- Implementering av strategisk plan: 1,5 mill 

  
Både driftstiltak og gruppetildelinger er lagt på samme nivå som i 2013. Midler til stipendiater, postdocer 
og oppstartsmidler er økt med 0,5 MNOK utifra et forventet antall nye stillinger pluss forpliktelser som 
allerede ligger inne pga tidligere ansettelser. 

2.4. Eksternt finansiert virksomhet 

 

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 var sannsynligvis fordi vi fikk veldig mange nye 
prosjekter i 2006 og 2007. 2012 var det beste året siden 2007. Antallet nye prosjekter i 2013 ligger 
omtrent der det gjorde de siste årene før 2012. Det som er viktig å merke seg er at i 2013 har tre av 
de nye prosjektene våre prosjektledere som tidligere var tilknyttet PGP. Når man tar det med i 
betraktningen, ligger vi likt med årene 2010 og 2011. 
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EU inntekter 
 

 

 
Fysisk institutt har ikke så mange EU-prosjekter, men vi har hatt noen store som har gitt oss mye 
inntekter. METOXIA er et slikt prosjekt hvor totalrammen var på €2.192.200 over en periode på 5 år, 
men det avsluttes sommeren 2014. I 2012 fikk vi to nye prosjekter, SCOOP og TALENT. Disse har en 
totalramme på henholdsvis €162.640 og €302.884. 
 
I 2013 fikk vi to nye prosjekter, FlowTrans og INFERNOS. Disse har en totalramme på henholdsvis 
€199.415 og €324.755. 
 
Vi vet ikke om flere EU-prosjekter vi vil få per november 2013. Vi har derfor vært ganske beskjedne i 
forventningene fremover her. 
 
Historikk for EU-prosjekter:  
2011: Ingen stipendiater og ca. 3 PostDoc/forsker.  
2012: ca. 2 stipendiater og ca. 4 PostDoc/forsker.  
2013: ca. 3 stipendiater og ca.  2 PostDoc/forsker.  
 
Med de prosjektene vi har per november 2013, ser antall stipendiater og postdoc/forskere slik ut for 
2013 og de kommende årene: 
 

 
 

For 2014 forventer vi ingen nye stipendiater, men forventer at vi kan opprettholde ca 3 stipendiater i 
årene fremover. Vi regner med å øke til 1 postdoc i 2014 og året holde dette nivået de neste årene. 
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Ettersom vi kun tar 10% eller 20% overhead på EU-prosjekter, er det insentivmidlene som gir 
instituttet størt inntekter her.  

For EU-prosjekter er det også viktig å huske på at det er et risikomoment med eurokursen som 
endrer seg fra rapportering til utbetaling av midler. I 2013 ble IRIS avsluttet med et overskudd på 
122.512 kr som tilfaller instituttet. Dette skyldes gunstige kurssvigninger for vår del, men utfallet 
kunne fort ha vært annerledes.  
 

NFR inntekter 
 

 
 
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.  
 
Historikk for NFR-prosjekter:  
2008: ca. 17 stipendiater og ca. 15 PostDoc/forsker.  
2009: ca. 18 stipendiater og ca. 20 PostDoc/forsker.  
2010: ca. 15 stipendiater og ca. 21 PostDoc/forsker.  
2011: ca. 9 stipendiater og ca. 18 PostDoc/forsker. 
2012: ca. 4 stipendiater og ca. 19 PostDoc/forsker. 
2013: ca. 7 stipendiater og ca. 22 PostDoc/forsker (se tabelll under) 
 
Med de prosjektene vi har per november 2013 ser antall stipendiater og postdoc/forskere slik ut for 
2013 og de kommende årene: 
 

EU-prosjekter 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stipendiater 2,79 3,13 3,00 3,00 3,00 3,00
Postdoc/Forsker 1,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vi regner med at vi i 2014 kan få 6 nye årsverk med postdoc/forsker slik at vi ender opp med totalt 
19 postdoc/forsker-årsverk i 2014. Videre de neste årene antar vi at vi kommer til å ha totalt 21 
postdoc/forsker-årsverk. For stipendiater budsjetterer vi med 3,5 nye årsverk i 2014 slik at vi ender 
opp med 10 stipendiater i 2014. Videre legger vi oss på en antagelse om totalt 12 stipendiater per år 
på NFR-prosjekter.  
 

 
 
Dette kan virke noe optimistisk, men det var mange NFR-søknader i våres og vi regner også med å få 
litt flere prosjekter nå som PGP ikke eksisterer lenger. I tillegg budsjetterer vi kun med forventede 
nye prosjekter fra NFR og EU. I virkeligheten har vi også en del prosjekter fra organsisasjoner, 
stiftelser, private aktører osv., men ettersom det er NFR og EU som gir de store inntektene, har vi 
valgt å ikke budjettere med fremtidige prosjekter her. 
 
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. 

 

2.5. Bundne midler 

Internt bundne midler 

Vi har ikke greid å innhente tall på hva som forventes overført av internt bundne midler fra 2013 til 2014.   
 
Instituttet tildeler nye faste, vitenskapelig ansatte oppstartsmidler med kNOK 100 per ansatt per år. 
Flere slike tildelinger vil også komme med nye tilsettinger de neste årene. KD-stipendiater får tildelt 
kNOK 25 per år og KD-postdocer kNOK 35 per år.  

 
Eksternt bundne midler 
Det er budsjettert med 3,7 MNOK overført fra 2013 til de neste årene. Dette forventes ”brukt opp” i 
løpet av 2014, noe vi innser at neppe er en helt realistisk antakelse. Det er ikke budsjettert med nye 
eksterne tildelinger, noe som heller ikke er helt realistisk.. Disse midlene har uansett ingen 
resultateffekt, da de jo ikke kan omdisponeres til ande formål enn hva de er tildelt til.  

 

 
3. Oversikt over investeringsbehov. 

Vesentlige planlagte anskaffelser av utsyr, samt eventuelle følgekostnader: 

Som tidligere nevnt er det lagt inn en forventet bevilgning på 10 MNOK til AVIT-utstyr (fordelt på 2014 og 
2015), med utgangspunkt i UiOs forhåndsdisponering av 100 MNOK til investeringer i forskningsinfrastruktur 
for å lette overgangen til UiOs nye avskrivningsregime. 

I skrivende stund jobber vi med å få inn behovene i fagmiljøene for utstyr som vi kan søke om midler til ifm. 
denne utlysningen. 

NFR-prosjekter 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stipendiater 7,52 6,55 4,63 2,46 0 0
Postdoc/Forsker 21,65 12,98 8,9 1,5 0 0

NFR-prosjekter 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stipendiater 7,52 10 12 12 12 12
Postdoc/Forsker 21,65 19 21 21 21 21
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Andre større investeringer: 

Her er det to større prosjekter som bør nevnes: 

o Bibliotekarealene: Arealene som nå står ledige etter at Fysisk bibliotek flyttet ut, planlegges ombygget 
til læringsmiljøarenaer for studentene. Denne investeringen er inne på Eiendomsavdelingens budsjett 
for 2014 og 2015, men instituttet må påregne betydelige kostnader fra eget budsjett, estimert til ca. 
0,5 MNOK.  

o Grårom: dette er et behov som flere grupperinger ved instituttet har signalisert, og det har vært 
nedsatt en arbeidsgruppe i sakens anledning. Man snakker her om en kostnad estimert til 40 kkr per 
kvadratmeter, og med et minimum (?) arealbehov på 120 kv. meter, blir det tett oppunder 5 MNOK i 
estimerte totalkostnader. Denne investeringen må inn på Eiendomsavdelingens ”veikart” ifm. de 
årvisse arealinnspillene, men det er høyst uvisst hva som er en realistisk tidsplan for gjennomføring. 
Instituttet må uansett påregne en egenandel.      
 
Et slikt grårom vil være velegnet å utvikle som et sk. leiested, med tanke på å kunne avskrive 
kostnader mot eksterne prosjekter.    

4. 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 fortsatt 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 vanskelig å lage gode prognoser på hva vi får av EU-prosjekter i fremtiden. Vi vil selvsagt ha 
fokus på slike prosjekter fremover som genererer inntekter ikke bare i form av dekningsbidrag og frikjøp av 
fast ansatte, men også da mye insentivmidler. 
 
Et annet forhold er knyttet til hvordan Buddy oppdateres. Instituttets største kostnad er fastlønn. I Buddy må 
stillingene legges inn manuelt, og faren for at det kan skje menneskelig svikt og at stillinger blir uteglemt, er 
om ikke stor, så i hvert fall noe man må ta høyde for at kan skje.  
 
Ytre upåvirkelige faktorer er også en risiko i budsjettsammenheng, som for eksempel endringer i 
pensjonssatsen eller anslag for lønnsvekst. Vi er spesielt usikre på om lønnsvekst på 3,4 %, som er 
det som ligger i budsjettet nå, er for høyt. Med ett stort lønnsbudsjett som FI har, kan en liten 
endring her gi store utslag. 

 

b. Vurdering av handlingsrom og økonomisk utvikling for hele perioden 2014 - 2018. 
 

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, og fra 2013 til 2014 vil det også bli overført mye midler. Flere stillinger er besatt i 
løpet av 2012 og 2013 og situasjonen med store overførte beløp er nå i ferd med å endre seg, og 
allerede i 2016 er det i LTB budsjettert med et lite underskudd, som holder seg relativt stabilt ut 
perioden. 
 
Instituttet har i perioden 2009-2012 brukt relativt mye midler til opprustning av lab’er og innkjøp av 
vitenskapelig småutstyr. I løpet av kommende LTB-periode er det i liten grad budsjettert med 
ekstraordinære tildelinger, bortsett ifra den foran nevnte potten på 3MNOK til implementering av 
strategisk plan.  Vi ser på avsetningen av denne summen som en investering hvor målet er å 
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generere høyere inntekter i fremtiden, og her håper vi at arbeidet med strategisk plan og påfølgende 
handlingsplan skal gi oss et godt grunnlag for økte inntekter innenfor studiepoengproduksjon, 
eksterne prosjekter etc.  
 
Flere tilsettinger i faste, vitenskapelige stillinger er som nevnt gjort i perioden 2010 - 2013, og flere 
tilsettes i årene som kommer. Lønnskostnadene og antall stillinger er til tross for dette ikke forventet 
å øke. Dette fordi vi også i kommende periode har flere avganger, og som nevnt tidligere er det ikke 
alle disse stillingene som videreføres. I budsjettet legger vi mao. opp til å ”slanke” instituttet noe 
mht. antallet stillinger. Nyansatte forventes å være produktive mht. å bringe inn nye prosjekter, og 
målet må derfor opplagt være å generere høyere inntekter fra prosjekter enn hva det er budsjettert 
med.  
 
Drift og investeringer er budsjettert nøkternt slik vi vurderer det. 

 
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. 
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