
Økonomiske forhold rundt overføringen av MultiRights

Prosjekt 650065 fra eierstedkode 120010 til 120510

Bakgrunn

Det er besluttet at MultiRights fra 1. april 2013 overføres fra fakultetsadministrasjonen til SFFen på 

IOR. I den forbindelse overføres også BDM fra EPL til ØH (eller den han og instituttleder bemyndiger). 

Fakultetets regelverk på økonomiområdet omfatter ikke overføring av EU-prosjekt fra en stedkode til 

en annen. Dette notatet belyser derfor de økonomiske forholdene rundt overføringen, og gir en 

anbefaling på hvordan dette bør løses.

Viktige økonomiske forhold

I denne sammenheng er det seks forhold som må vurderes:

1. EU-midler til dekning av instituttets kostnader, faglig støtte og insentivmidler (se også 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/eksternt-finansierte-

prosjekter/eu-prosjekter/). Dette skal dekke instituttets kostnader, og være et insentiv til 

satsning. For MultiRights 2013 utgjør dette 766.995 kroner, og etter avtale mellom 

kontorsjefene på SMR og IOR tilfaller det SMR. Fra 1/1-14 tilfaller midlene IOR. 

Disse midlene utbetales årlig i hele prosjektperioden, og utgjør dermed om lag 3,8 millioner 

kroner (766.995 kr x 5 år).

Denne ordningen påvirkes ikke av hvem som er prosjekteier, og vi anbefaler derfor at den 

fortsetter uforandret. 

2. Budsjettert underskudd på overføringstidspunktet: Som følge av svekket eurokurs, opererer 

MultiRights i øyeblikket med et budsjettert underskudd i størrelsesorden 200.000 kroner. 

Endelig budsjettert underskudd må avklares mellom prosjektledelsen og fakultetsledelsen.

Underskudd opparbeidet før overføring av prosjektet til stedkode 120510, anbefales dekket 

av fakultetsadministrasjonen. Praktisk gjennomføring vil være en lik månedlig utbetaling i 

gjenværende prosjektperiode.

3. Budsjettavvik som inntreffer etter at IOR har overtatt prosjektet:

Siden prosjektet er «nullstilt» på overtakelsestidspunktet (se punkt 2 over), anser vi det som 

naturlig at overskuddet/underskuddet på avslutningstidspunktet (31.05.2016) føres mot 

120510 basis. Dette på lik linje med alle andre prosjektavslutninger.

4. Avvik i budsjettert eurokurs etter overføring av prosjektet: De to gjenværende 

utbetalingene fra Brüssel er budsjettert til en kurs på 7,40 kroner.

For å eliminere instituttets agiorisiko, foreslås at fremtidige utbetalinger fastsettes til 

7.297.606 kroner (antatt 4.865.071 kroner i 2014 og 2.432.535 kroner i 2016, men 

fordelingen kan bli annerledes). Dette tilsvarer gjenværende utbetaling i Euro x 7,40 kroner. 



Dersom utbetalingen blir høyere i NOK, godskrives stedkode 120010 (belastning på 

MultiRights). Blir utbetalingen lavere, dekker 120010 tapet.  Disse NOK-beløpene er basert på 

totaltildelingen på 2.430.000 Euro, inkludert garantifondet på 121.500 Euro som utbetales 

når «sluttrapporten» er levert og godkjent.

5. Overhead: Det føres 20 % OH på alle lønns- og driftskostnader. For 2012 mottok stedkode 

120010 592.000 kroner i OH.

Siden OH skal dekke merkostnader for (basis)stedkoden som eier prosjektet, anbefaler vi at 

dette overføres til 120510 fra 1/4-2013. 

6. Insentivmidler fra UiO: Dette utgjør 1,15 krone pr tildelt krone fra EU (merk at 

insentivmidlene således varierer med eurokursen).

Over en niårs periode forventer vi utbetalt cirka 21 millioner kroner på denne ordningen 

(18.277.000 kroner x 1,15), siste gang i 2020. Dette forutsetter en eurokurs på 7,4 for de to 

gjenværende utbetalingene.

Utfra følgende forhold bør disse midlene beholdes på fakultetet:

 Fakultetet må finansiere kostnadene relatert til punkt 1, 2 og 4 ovenfor.

 Fakultetet har utover dette et vesentlig finansieringsbehov. Dette går langt utover 

enkeltprosjekter, og omfatter f.eks. kostnader knyttet til vitenskapelige stillinger på 

alle instituttene. I tillegg reduseres ikke fakultetsadministrasjonens oppgaver relatert 

til MultiRights selv om eierstedkoden endres.

 Dersom midlene tilfaller instituttet gjenspeiler det på ingen måte deres 

finansieringsbehov, og vil således skape en skjevhet i forhold til egen aktivitet. Det vil 

også falle skjevt ut i forhold til øvrige enheter på Det juridiske fakultet.

Konklusjon

Vi mener at en balansert økonomisk fordeling mellom fakultet og institutt oppnås ved at de fem 

første økonomiske forholdene tilfaller instituttet, mens det siste naturlig tilhører fakultetet.
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