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Revidert langtidsbudsjett SMR 2014-2018 – innledning 

 

SMRs styre behandlet budsjett 2014 og langtidsbudsjett i møtet 11.12.2013. Styret fattet følgende 

vedtak: 

«Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. 

Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som 

må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.» 

Budsjettet som ble vedtatt har en negativ utvikling i langtidsperioden med balanse i 2014, 

overskudd i 2015, og deretter underskudd i perioden 2016-2018. Fakultetsstyret behandlet 

fakultetets budsjett på møtet 16.12.2013. Styret fattet følgende vedtak om SMRs budsjett: 

«Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et 

langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.» 

På denne bakgrunn følger forslag til revidert budsjett. 

Saken er utarbeidet i samarbeid mellom fakultetsledelsen og senteret. Saken ble behandlet i 

dekanatet og senterstyret 19. mars. Saken er derfor på flere punkter et kompromiss mellom ulike 

interesser og ønsker, bl.a. når det gjelder kostnadsreduksjoner der ambisjonsnivået kunne vært 

høyere enn det som forslaget legger opp til. Forslaget som fremlegges er derfor et resultat av denne 

prosessen og forsøker å ivareta interessene til alle  involverte parter. Vedtaksforslaget betyr et 

langtidsbudsjett som er i balanse samlet for perioden, med et akkumulert resultat på 4,9  mill kr 

hvorav 2 mill kr kan brukes til tiltak for å hindre uønskede konsekvenser av omstillingen.  

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR for perioden 2014-2018 med et akkumulert 

resultat på 4,9 mill. Av dette kan inntil 2 mill. disponeres til investeringer/engangstiltak i 

langtidsperioden. 

 Styret ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak. 
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Bakgrunn 
SMRs styre behandlet budsjett 2014 og langtidsbudsjett i møtet 11.12.2013. Styret fattet følgende 

vedtak: 

«Styret vedtar det framlagte budsjettet og gir direktøren i fullmakt å foreta mindre endringer. 

Styret legger til grunn at det i årsplan 2014 settes av ressurser til å utrede hvilke tilpasninger som 

må gjøres for basisvirksomheten som følge av langtidsbudsjettets reduserte prosjektomfang.» 

Budsjettet som ble vedtatt har en negativ utvikling i langtidsperioden med balanse i 2014, 

overskudd i 2015, og deretter underskudd i perioden 2016-2018: 

(tall i 1000 kr, negative tall er overskudd) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Isolert resultat 0 -774 1 448 2 347 2 147 

Akkumulert 

resultat 

-3 322 -4 096 -2 648 -301 1 846 

 

Fakultetsstyret behandlet fakultetets budsjett på møtet 16.12.2013. Styret fattet følgende vedtak om 

SMRs budsjett: 

«Budsjettforslaget fra SMR godkjennes, men fakultetsstyret ber SMR komme tilbake med et 

langtidsbudsjett i balanse til møtet 8. april 2014.» 

På denne bakgrunn følger forslag til revidert budsjett. 

TILTAK 

Resultatmålet er balanse i årlige budsjetter for perioden 2016-2018. Det betyr en 

resultatforbedring ved økte inntekter og/eller reduserte kostnader på ca 2 mill kr i et normalår. 
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Tiltakene som foreslås er dels oppstart av ny aktivitet og dels reduksjon av kostnader innen 

eksisterende aktivitet. 

Forutsetningen for å starte ny aktivitet er at dette genererer nye inntekter til erstatning for aktivitet 

som faller bort, og at inntektene er større enn nye kostnader som genereres.  

1. Tiltak for ny aktivitet: 

A. Forskningsprosjekter og internasjonale prosjekter og programmer 

Senteret arbeider våren 2014 med å lage en ny strategi for 2015-2018 hvor ambisjonen er å utvikle 

ny aktivitet med ekstern finansiering til erstatning for den aktivitet som bortfaller når NI og 

NORDEM skilles ut.  

Senteret vil rapportere fortløpende til senterets styre om planlagte søknader om ny aktivitet med 

ekstern finansiering. Se vedlagt utkast til rapportingsskjema for dette. 

Senteret ønsker fortsatt å utvikle internasjonale prosjekter og programmer, også etter bortfallet av 

NI og NORDEM. Det legges opp til å kunne øke antallet anvendte prosjekter og programmer 

tilsvarende 1-2 stillinger hvert år i perioden, og det legges opp til at 1 stilling vil ha flerårig varighet. 

Det tas utgangspunkt i en overheadinntekt på 60% av lønnskostnad. 

Oppsummert om anslag av framtidige prosjektutvidelser: 

 Kostnad: ca 2,2 mill kr over 3 år. I revidert budsjett legges dette inn for perioden 2015-2017, 

finansiert med 0,75 mill kr av SMRs overskudd og 1,5 mill kr av felles midler. 

 Inntekt: av nye prosjekter i gjeldende budsjett er budsjettert med en gradvis økning fra 1,75 

mill kr i 2014 til 9,25 mill kr i 2018. I revidert budsjett legges det opp til at dette økes med 2  

mill kr i 2015 og 4 mill kr i perioden 2016-2018. Overheadinntekter fra nye prosjekter i 

gjeldende budsjett er budsjettert med en gradvis økning fra 300 000 kr i 2014 til 1,8 mill kr 

i 2018. I revidert budsjett legges det opp til at dette økes med 0,25 mill kr i 2015, 0,5 mill kr 

i 2016 og 0,75 mill kr i perioden 2017-2018. 

 Risikomomenter: 

o Avslag på søknader. Tilslagsprosenten er lav på mange forskningsprogrammer. 

Senteret må ha alternative tiltak for å kompensere for manglende uttelling. 

 

B. Studieprogrammet MA Human Rights  

Ved å øke opptaksrammen vil inntektene fra studiepoengsproduksjon øke. Dersom 

undervisningstilbudet opprettholdes på samme nivå vil inntektene øke mer enn kostnadene. 

Vedlagt beregning simulerer en økning fra 20 til 30 og 40, med uendret antall forelesningstimer, 

dvs. uendret undervisningskostnad og økte veilednings- og sensurkostnader. Effekten av en økning 

til 30 er beregnet til ca 300 000 kr i økt nettobidrag pr år. Det legges opp til å øke opptaksrammen 

fra 20 til 30 nå, og fra 30 til 40 når SMR er samlokalisert med fakultetet eller det er sikret 

tilstrekkelig stort nok undervisningsrom i CA30. Det legges opp til å utrede kostnadene ved å 

utvide seminarrommet til å kunne håndtere hhv 30 og 40 studenter og dette gjøres våren 2014. 
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 Risikomomenter: 

o Gjennomføringsgrad: økt studentantall kan føre til lavere gjennomsnittlig kvalitet på 

studentene og dermed dårligere gjennomføringsgrad 

o Økte administrasjonskostnader: flere studenter kan føre til flere henvendelser og 

oppgaver for studieadministrasjonen 

En eventuell økning av opptaksrammen krever godkjenning i programråd og UiO sentralt. Dersom 

det skal søkes om nye studieplasser gjøres dette høsten 2014 med iverksetting høsten 2015, og 

inntektsmessig effekt fra og med 2017.  

Det må også avklares fordeling av inntekts- og kostnadsøkningen mellom fakultetet og institutt. 

Økningen i veilednings- og sensurtimer bør så langt som mulig dekkes av ledig kapasitet i interne 

undervisningsressurser. Dersom dette ikke er nok dekkes resterende av eksterne ressurser. På 

grunn av begrenset kapasitet i SMRs lokaler må fellesundervisningen flyttes til fakultetets øvrige 

undervisningslokaler. 

I revidert budsjett legges det inn kostnader i henhold til ovenstående med effekt fra og med 2015 

(halv årseffekt), og inntekter i henhold til ovenstående med effekt fra og med 2017 (halvårseffekt).  

 

C. Etter- og Videreutdanning 

Senteret ønsker å starte EVU-virksomhet for å generere nye inntekter til erstatning for noe av 

aktiviteten som bortfaller.  

 Kostnader: til å bygge opp virksomheten må det settes av undervisningsressurser og 

adminsitrative ressurser. Det antas at undervisningsressurser til dette kan dekkes innenfor 

ledig kapasitet blant eksisterende ansatte.  Til administrasjon legges det i revidert budsjett 

inn 0,5 årsverk årlig i perioden 2015-2018. Finansiering av dette er søkt fra UiO sentralt. 

For driftsfasen forutsettes det at kursinntekter finansierer undervisningen, administrasjon, 

og i tillegg gir et nettobidrag til senteret. 

 Inntekt: I revidert budsjett legges det inn nettobidrag fra kursinntekter EVU på 100 000  kr 

årlig i perioden 2016-2018 

 Risikomomenter: avhengig av etterspørsel i markedet. Fleksibilitet bør bygges inn i tilbudet 

slik at det kan tilpasses endringer i etterspørselen. 

 

2. Tiltak for å redusere kostnader i eksisterende aktivitet: 

A. Driftskostnader 

SMR har et høyt kostnadsnivå i drift av senteret. Regnskapstall for perioden 2010-2013 viser at 

samlete kostnader for SMR er mer enn dobbelt så høy pr årsverk som gjennomsnittet for øvrige 

institutter. I 2014 er budsjettet for driftskostnader eksklusiv husleie og engangskostnader i 

basisbudsjettet på ca 95 000 kr pr årsverk. Aktiviteten som avvikles gjør at det er naturlig å 
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redusere noe på driftskostnadene ved senteret, samtidig som det opprettholdes et høyt beløp pr 

årsverk. Mulige kostnadsreduksjoner er tidligere beregnet til ca 600 000 kr årlig i saken om 

«økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem. I revidert budsjett reduseres samlede 

driftsposter med totalt 1,5 mill kr i perioden 2015-2018, fordelt med en gradvis økning i årlig 

reduksjon fra 250 000 kr i 2015 til 750 000 kr i 2017. Med dette vil driftskostnader i 2018 være på 

ca 89 000 kr pr årsverk. 

SMR vil i løpet av 2014 gå gjennom driftsregnskapet og vurdere eventuelle ytterligere justeringer. 

Prosjektavslutninger: I revidert budsjett legges det inn et forventet årlig overskudd på 300 000 kr i 

2015-2018 basert på erfaring fra historiske data. 

I gjeldende budsjett for 2014 ble det avsatt et udisponert beløp på 585 000 kr. I tillegg ga 

årsresultatet ca 700 000 kr i netto overskudd. Og i tillegg til dette har senteret udisponerte midler 

tilsvarende ca 500 000 kr. I alt har senteret ca 1,8 mill kr som skal disponeres til engangs 

investeringer som skal generere ny fremtidig aktivitet: 

 Økning av forskningsutvalgets pott for midler til publisering og internasjonalisering 

 Rekruttere flere midlertidige vitenskapelige prosjektstillinger ihht ny strategi. 

 Delfinansiering av midlertidig stilling (post.doc), jfr pkt 1.A under nye tiltak 

 Såkornsmidler til utvikling av nye ekstern finansierte prosjekter, jfr pkt 1.A under nye tiltak 

 Midler til utvikling av nye internasjonale prosjekter og programmer, jfr pkt 1.D under nye 

tiltak 

B. Administrasjon 

Redusert faglig aktivitet vil også medføre noe reduksjon i administrative oppgaver. Senteret har i 

dag 6 administrative årsverk i basisvirksomheten, fordelt på fagområdene IT, bibliotek, 

forskningsadministrasjon, kommunikasjon, personal, kontorsjef og resepsjon. I tillegg kommer et 

1/2 årsverk til leder for prosjekter/programmer. Effekten av bortfall av oppgaver er tidligere 

beregnet til ca 2 årsverk, jfr sak om «økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem». 

Det anslås at det er innen fagområdene IT, kommunikasjon, personal og resepsjon at reduksjonen i 

oppgaver vil være størst, og i særdeleshet innen personal. I tillegg kan programledelse og – 

administrasjon vurderes redusert. 

Det vil sannsynligvis ikke være mulig å ta ut hele denne effekten på grunn av at fagområdene er 

vanskelig å kombinere. Det antas at det er størst potensiell effekt innen personal og bibliotek 

dersom disse funksjonene kan overføres til fakultære funksjoner. For at dette skal bli en reell 

innsparing for SMR må stillingsbrøkene først reduseres, og deretter flyttes resten av stillingene 

over til fakultetsnivået.  Dersom SMR prioriterer EVU er det en potensiell effekt av å kunne 

kombinere studieadministrasjon og forskningsadministrasjon. 

Administrative stillinger må reduseres i takt med aktiviteten på senteret. I revidert budsjett legges 
det inn en reduksjon på 0,5 årsverk i 2015 og ytterligere 0,5 årsverk i perioden 2016-2018, samlet 1 
årsverk. Dette er ikke spesifisert på fagområde, og senterledelsen vil komme tilbake med en 
konkretisering på den første reduksjonen i løpet av 2014, og på den andre i 2015. 
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PLAN FOR IVERKSETTELSE 
Det skal utarbeides en tidsplan for aktiviteter i iverksettelse/styringsverktøy for avsjekk av 

resultatoppnåelse – se nedenfor. Førsteutkast til tidsplan lages i løpet av april. 

Tiltak 2014 2015 2016 2017 2018 

 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

1A           

1B           

1C           

1D           

2A           

2B           

 

TALLBUDSJETT 
Forslag til revidert budsjett oppsummert med endringene ovenfor: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Isolert resultat -290 001 -1 157 772 383 637 463 137 -287 273 

Akkumulert resultat inklusive 

reserve/overført fra 2013 

-4 347 725 -5 505 497 -5 121 860 -4 658 724 -4 945 996 

Vedlegg 3 viser spesifikasjon av budsjettendringer fra gjeldende budsjett pr tiltak og kostnadstype 

Med disse endringene er det samlede resultatet at budsjettbalansen er rettet opp i perioden 2016-

2018. Det er denne perioden som representerer nytt normalnivå for senteret etter utskillelsen av NI 

og NORDEM. Budsjettet for nytt normalnivå vises i tabellen nedenfor. Resultatet for det siste året i 

perioden (2018) er et lite overskudd på 0,3 mill kr.  

 2016 2017 2018 Totalsum 

Isolert resultat 383 637 463 137 -287 273 559 501 

Akkumulert resultat/reserve fra 2015 reduseres med dette fra 5,5 mill kr til 4,9 mill kr. Denne 

reserven kan benyttes i 2014 og 2015 til investeringer/engangstiltak. 
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Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner revidert langtidsbudsjett for SMR for perioden 2014-2018 med et akkumulert 

resultat på 4,9 mill. Av dette kan inntil 2 mill. disponeres til investeringer/engangstiltak i 

langtidsperioden. 

 Styret ber dekanen følge opp plan for iverksettelse av tiltak. 

 

Vedlegg: 

1. Simulering av økonomisk effekt av endret opptaksramme i MA Human rights 

2. Oversikt over planlagte søknader om eksternt finansierte prosjekter 

3. Budsjettendringer fra gjeldende til revidert budsjett spesifisert 

4. Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 28.4.2014 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 

 

 



Faktisk i 2013/2014

Simulering av 

endring fra 

20 til 30 Endring

Simulering av 

endring fra 

20 til 40 Endring

1 Opptaksramme 20 30 10 40 20

2 Studiepoeng 2 784 4 176 1 392 5 568 2 784

3 Studiepoenginntekt 1 348 848 2 023 272 674 424 2 697 696 1 348 848

Undervisningskostnader

4 Forelesninger 685 726 685 726 0 685 726 0

5 Veiledning 162 840 244 260 81 420 325 680 162 840

6 Sensurkostnader 586 434 879 652 293 217 1 172 869 586 434

Dekningsbidrag -86 152 213 634 299 787 513 421 599 574

Forutsetninger:

1 Faktisk i 2013/2014 i hht tall fra studieseksjonen for emner høst 2013 og valgemner våren 2013

2 Studiepoengtall fra DBH; Theory in Human rights

3 Studiepoenginntekt basert på finansieringskategori D

4 All forelesning er plenum

5 Veiledning 15 timer pr student

4,5 og 6: Satser pr time basert på gjennomsnitt for interne (ltr 80) og eksterne (ltr 64)

Gjennomføringsgrad forutsettes uendret, dvs. like stor andel fullfører på normert tid

Administrasjon forutsettes uendret, dvs støttetjenester og faglig adm håndterer opptaksøkning uten merarbeid



Sak 3, vedlegg 2 
 

SØKNADER OM EKSTERN FINANSIERING 
Prosjekttittel Finansiør Søknads-

dato 
Beløp Forventet 

nettobidrag 
Forventet 
svar 

Prosjektperiode 

Scholars at risk UD MR-DEM 2013   Avslått mars 
2014. 

 

Professorat i 
ytringsfrihet 

Fritt ord feb 2014   Avslått mars 
2014 

 

Gentian Zyberi ERC starting 
grants, EU 

25. mars 
2014 

12000000  Høst 2014  

Maria Lundberg FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

8934000 2860112 Høst 2014 2015-2018 

Nils Butenschøn FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

7674000 3212457 Høst 2014 2015-2017  

Bård Anders Andreassen FRIPRO, NFR Ultimo mai 
2014 

8559168 2311808 Høst 2014 2015-2018 

       
       
 
 
SØKNADER OM UIO-FINANSIERING 
Prosjekttittel Finansiør Søknads-

dato 
Beløp Forventet 

nettobidrag 
Forventet 
svar 

Prosjektperiode 

F.am. etc.  
(søknad under arbeid) 

UiO  2.000.000   fast 

       
 
 
 
 



vedlegg 3

TS. 24.03.2014 Tall i 1000 kr

Prosjekt

Sted 120700 Norsk senter for menneskerettigheter

Art overført-innt-kost (Alle)

Endringer i revidert budsjett
Art overført-innt-kost Tiltak Kommentar 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Totalsum

Inntekter 0 Revidert LTB: forventet økte OH fra nye forskningsprosjekter 0 -250 000 -500 000 -750 000 -750 000 -2 250 000     

410000 Stipendiatmidler (personkoder) Revidert LTB: Felles midler til strategisk post.doc 0 -500 000 -500 000 -500 000 0 -1 500 000     

500000 Etter- og videreutdanning Revidert LTB: forventet nettobidrag fra EVU 0 0 -100 000 -100 000 -100 000 -300 000         

640000 Undervisning annet Revidert LTB: inntektsøkning ifm økt opptaksramme MA HUMR 0 0 0 -337 500 -675 000 -1 012 500     

Totalt Inntekter 0 -750 000 -1 100 000 -1 687 500 -1 525 000 -5 062 500     

Driftskostnader 120000 Forskningsprosjekt Revidert LTB: Forventet resultat basert på historiske data 0 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000     

900000 Generell drift Revidert LTB: kostnadsreduksjon ifm redusert aktivitet fom 2016 0 -234 000 -468 000 -700 000 -700 000 -2 102 000     

Totalt Driftskostnader 0 -534 000 -768 000 -1 000 000 -1 000 000 -3 302 000     

Personalkostnader 410000 Stipendiatmidler (personkoder) Revidert LTB: strategisk post.doc, jfr handlingsrom 0 712 910 712 910 712 910 0 2 138 729       

500000 Etter- og videreutdanning Revidert LTB: etablering og drift av EVU ved senteret 0 283 910 283 910 283 910 283 910 1 135 639       

640000 Undervisning annet Revidert LTB: effekt av økt opptaksramme MA HUMR 0 187 319 374 637 374 637 374 637 1 311 230       

990000 Administrasjon Revidert LTB: reduksjon som følge av bortfall av oppgaver 0 -283 910 -567 820 -567 820 -567 820 -1 987 369     

Totalt Personalkostnader 0 900 228 803 637 803 637 90 727 2 598 229       

Totalsum 0 -383 772 -1 064 363 -1 883 863 -2 434 273 -5 766 271     

Isolert resultat 2014-2018 i budsjett vedtatt i desember 2013 0 -774 000 1 448 000 2 347 000 2 147 000 5 168 000

Isolert resultat 2014-2018 i revidert budsjett inkl endringer i tabell ovenfor -290 001 -1 157 772 383 637 463 137 -287 273 -888 272

Akkumulert resultat/reserve pr 31/12-2013 -4 057 724

Akkumulert resultat inklusive reserve pr 31/12-2013 -4 057 724 -4 347 725 -5 505 497 -5 121 860 -4 658 724 -4 945 996 -4 945 996
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Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem 

Hvordan basisøkonomien til SMR og fakultetsadministrasjonen påvirkes 

Utarbeidet av Lars med innspill fra Elisabeth og Daniel 

1: Bestilling 

Fakultetsledelsen ønsker en samlet økonomisk vurdering av konsekvensene for basisøkonomien på 

SMR og ved fakultetetsadministrasjonen når Nasjonal Institusjon (NI) og Nordem avvikles. 

Konsekvensene for hvert prosjektbortfall skal vises enkeltvis. 

 

2: Forutsetninger 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for analysen: 

 NI avvikles fra 30. juni 2014 (prosjekt nummer 200825)  

 Nordem avvikles fra 31. desember 2014 (prosjekt nummer 200817 til 200823, samlet 7 prosjekter). 

 Tidligere er Christian Boe Astrup, Jan Helgesen og Bård Anders Andreassen besluttet overført 

til basis, og bibliotekstillingen på NI er definert som overtallig. Virkningen av disse 3,5 

årsverkene holdes derfor utenfor analysen.   

 Konsekvenser av eventuelle andre personalendringer er holdt utenfor analysen. 

 Et eventuelt tilskudd fra UiO til omstrukturering av SMR holdes utenfor. 

 Det budsjetterte underskuddet for NI i 2013 og frem til avvikling 30/6-14 holdes utenfor. 

Analysen er foretatt innenfor rammen av disse forutsetningene, og utfra den kunnskap vi i dag 

besitter om økonomiske forhold på NI, Nordem, SMR og i fakultetsadministrasjonen. 

 

3: Inntektsbortfall ved SMR basis 

Inntektsbortfallet er beregnet utfra budsjettall slik de foreligger i Buddy pr 10. juni. Tallene er i tillegg 

kvalitetskontrollert av SMR opp mot realitetene i prosjektene, og slik det antas at prosjektutviklingen 

vil bli for den resterende perioden. 

NI er budsjettert med 6,8 årsverk, med en samlet personalkostnad for 2013 på 4,3 millioner kroner. 

Med en OH på 55 %, gir dette en inntekt til SMR basis på 2,365 millioner. 

Det forventes at Nordem i perioden omfatter 32 årsverk. For SMR er det imidlertid kun de syv 

ansatte på administrasjonsprosjektet (p.nr 200819) som gir OH-inntekter. Beregningsgrunnlaget er 

4,2 millioner kroner og OH 60 %, hvilket gir en inntekt til SMR basis på 2,5 millioner.  

 

4: Innsparinger ved SMR basis 

Besparelsene ved SMR kan deles inn i områdene bemanning, generell drift (inkl. IT, bibliotek, 

inventar) og husleie. Hvert område er nedenfor vurdert isolert. 
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Bemanning: Det antas at administrasjonen får en noe redusert bemanning. Videre er det rimelig å 

anta at personaladministrasjonen og informasjonsoppgaver reduseres mer enn øvrige administrative 

oppgaver. Nordem har egen personalkonsulent, og innsparingseffekten antas derfor å være lik for de 

to prosjektene.  

Selv om usikkerheten er stor, estimeres innsparingseffekten på basisbemanningen til NI og Nordems 

relative andel av personalkostnadene på SMR basis. Direktørstillingen, de vitenskapelige ansatte, 

kontorsjefsstillingen og sentralbordstillingen holdes utenfor innsparingspotensialet (det antas at 

disse stillingene er uavhengig av endringen). 

39 årsverk (NI + Nordem) av total 83 (basis + EFP, oppjustert til 39 for NI og Nordem) utgjør 47 % av 

alle ansatte på SMR. Samlede personalkostnader for de gjenværende basisstillingene som redegjort 

for ovenfor er budsjettert til 3,47 millioner. NI og Nordems andel antas dermed å tilsvare 1.630.000 

kroner (47% av 3,47 millioner), fordelt med 815.000 kroner på hver. Beregningen forutsetter at SMR 

er i stand til å ta ut innsparingspotensialet på basis for de stillingene det gjelder. 

Generell drift, herunder bibliotek: NI og Nordems andel av generelle driftskostnader antas å være 

som for bemanningen, tilsvarende 47 %.  

Samlede driftskostnader på basis (6-er og 7-er konti med unntak av husleie) er budsjettert til 

2.074.000 kroner. Samtidig utgjør teknisk- administrativt ansatte 27,2 % (6,4 av 23,5 årsverk, se 

punktet om «Bemanning» for hvem som er medregnet) av alle ansatte på basis.  

NI og Nordems andel av generell drift estimeres da til 27,2 % av 2.074.000 kroner, dvs 564.000 

kroner. Dette fordeles likt mellom prosjektene. 

Husleie: Siden hvert prosjekt har syv ansatte i Cort Adelers gate, blir 14 kontorer ledige ved 

prosjektslutt. Besparelsene ved dette avhenger av vår evne til alternativ utnyttelse, eventuelt teknisk 

avdelings evne til å finne andre leietakere. Vi ser at det her er en mulig oppside. Imidlertid er 

usikkerheten stor og vår kjennskap til kontormarkedet i Oslo begrenset.  

Likeledes er det et spørsmål om hvordan effekten av kontorleie i utlandet skal beregnes. På den ene 

siden dekkes dette av prosjektene, på den annen inngår det i fakultetets OH-beregning. 

Dersom den teoretiske OH-beregningen kan brukes direkte på disse to prosjektene, vil den teoretiske 

kostnadsbesparingen være 1.280.000 kroner (38,8 årsverk av 33.000 kroner). Av grunnene nevnt 

over, er det imidlertid usikkerhet knyttet til denne forutsetningen, og vi har derfor i analysen valgt å 

sette effekten til null.  

 

5: Inntektsbortfall ved fakultetsadministrasjonen 

For enkelhetsskyld bruker vi 50.000 kroner pr årsverk i OH fra SMR basis til fakultetsadministrasjonen. 

NI representerer dermed et inntektsbortfall på 6,8 årsverk av 50.000 kroner, samlet 340.000 kroner. 

Tilsvarende tall for Nordem blir 32 årsverk av 50.000 kroner, samlet 1,6 millioner kroner. 
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6: Innsparinger ved fakultetsadministrasjonen 

Kostnadene for bruk av fakultetets infrastruktur er teoretisk de samme tallene som inntektsbortfallet, 

men er splittet mellom drift (estimert til 17.000 kroner pr årsverk) og husleie (estimert til 33.000 

kroner pr årsverk).  

Utover en innsparing i økonomiseksjonen, har det vært vanskelig å konkretisere de driftsmessige 

innsparingene. Vi forholder oss derfor til de teoretiske tallene, som gir 116.000 kroner for NI (6,8 

årsverk av 17.000 kroner) og 544.000 kroner for Nordem (32 årsverk av 17.000 kroner) 

 

7: Konklusjon 

Under forutsetningene lagt til grunn vil bortfallet av NI og Nordem påvirke SMRs basisregnskap 

negativt med 731.000 kroner med helårseffekt fra 2015. Tilsvarende vil fakultetsadministrasjonenes 

økonomi forverres med 1.280.000 kroner. Samlet gir det effekt på om lag 2 millioner kroner årlig. 

Fordelingen mellom NI og Nordem, samt andre detaljer, fremkommer i vedlagte regneark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 14. juni 2013 

 

Lars 

 

 

M\Økonomiske konsekvenser NI og Nordem 
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Protokoll fra drøftingsmøte 28. mars 2014 

Til stede: Eline Sørensen (Akademikerne), Frode Vogelsang (Parat), Christian Boe Astrup (NTL), 
Andreas Christensen (Forskerforbundet), Sissel Aastorp (verneombud), Elisabeth Pedersen Lange, 
Daniel Kjelling (sak 1), Trond Skjeie (sak 1) og Eirik Haakstad (referent) 

 

Sak 1 Revidert langtidsbudsjett for SMR 2014-2018 

Elisabeth Pedersen Lange redegjorde for saken. 

Protokollkommentar fra fagforeningene: 

Fagforeningene har gjennomgått revidert LTB fra Økonomiseksjonen til styret og ønsker å bemerke 
følgende: 

1. Som saksnotat til styret blir dette notatet for ensidig fokusert på det økonomiske målet om 
et balansert budsjett i årene 2014-2018.  

2. Fagforeningene mener at målet primært må være mer langsiktig, for eksempel 
budsjettbalanse i 2018. 

3. For budsjettårene 2015, 2016 og 2017 bør det være mulig å trekke inn inntil 2 millioner fra 
akkumulert resultat, dels for å balansere budsjettene, dels til å søke nye finansieringskilder, 
og dels til å sikre en mest mulig effektiv kostnadsreduksjon. 

4. Fagforeningene beklager på sterkeste at fakultetet allerede på dette stadiet i prosessen 
trekker inn og tallfester et mulig bortfall av stillinger, og pålegger SMR å utrede dette. En slik 
konkretisering bør ikke finnes i et styrevedtak på dette stadiet i prosessen, og må utelates. 

 

Sak 2 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 
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