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SAKSTITTEL: BUDSJETT 2006 – OPPDATERT PR MEDIO MARS 
 
TIDLIGERE BEHANDLING: 
Styret for SMR ble orientert om rammene for budsjett 2006 på styremøtet 08.09.05. 
 
Styret vedtok følgende på styremøte 14.11.05 utkast til budsjett for egenfinansiert virksomhet og ga 
samtidig direktøren fullmakt til å justere budsjettets ytre rammer for egenfinansiert virksomhet om 
nødvendig, og justere og/eller omfordele mellom ulike tiltak for egenfinansiert virksomhet om 
ønskelig; samt ferdigstille budsjett for eksternfinansiert virksomhet. 
 
DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGER: 
I henhold til fullmakt er nå budsjett for all virksomhet ferdigstilt og lagt inn i UiOs elektroniske 
budsjettsystem. Vedlagt følger kopier av de mest sentrale dokumenter og rapporter i den forbindelse. 
 
OPPSUMMERT: VESENTLIGE ENDRINGER IFHT VEDTATT BUDSJETT 
Styret informeres med dette om følgende vesentlige endringer pr mars 2006 sammenlignet med 
budsjett slik det ble vedtatt pr november 2005: 

1. Bevilgningsbrev for egenfinansiert virksomhet 2006 fra Det juridiske fakultet er nå 
mottatt. Bevilgningen er økt med i underkant av 0,3 mill. 

2. Regnskap for egenfinansiert virksomhet 2005 er gjennomgått med sikte på å skille ut 
prosjekt- og øremerkede midler for å avklare det reelle overskudd som kan overføres 
til 2006. Økt overskudd (”friske midler”) som tilbakeføres til egenfinansiert budsjett 
2006 er i underkant av 0,7 mill. mer enn tidligere anslått. 

3. Samlet budsjett 2006 for eksternfinansiert virksomhet er budsjettert; både lønn og 
drift. 

4. Det er beregnet en svak økning i eksternfinansiert virksomhet som resulterer i at 
dekningsbidraginntektene øker svakt. 

5. Det foreløpig ikke beregnet noe bortfall av virksomhet, men to forskerstillinger står 
ubesatt fra årsskiftet og dette vil evt kunne generere noe reduserte 
dekningsbidragsinntekter. 

 
Konklusjon: Oppdatert budsjett for egenfinansiert virksomhet pr mars 2006 viser at det mest 
sannsynlig vil være i underkant av 1 mill. mer i disponible midler sammenholdt med vedtatt budsjett. 
Direktøren vil i løpet av våren avklare hvordan midlene skal disponeres ved SMR. 
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Gjennomgangen nedenfor er i det alt vesentlige identisk med gjennomgang presentert på de to 
forutgående styremøtene – kun mindre justeringer og oppdateringer er utført. 
 
Budsjett for den samlede aktivitet virksomhet vil ha omtrent samme omfang i 2006 som i år, men 
med en svak vekst for den eksternfinansierte virksomheten. 
 
Egenfinansiert virksomhet: 

o Bevilgning fra UiO/JUS øker med ca 0,3 mill i 2006 sammenlignet med 2005. I 
motsetning til i tidligere år har SMR i år mottatt bevilgningsbrev fra JUS som viser 
samlet årlig bevilgning. 

o Egenfinansiert virksomhet har et overskudd på 2,8 mill. pr. 31.12.2005. Av dette er 
1,2 mill. øremerkede midler som må brukes på de tiltak de ble bevilget for i 2005, 
men som har forsinket aktivitet (se separat regnskapsrapport om øremerkede midler). 
Resultat for egenfinansiert virksomhet eksklusive øremerkede midler er 1,6 mill. 
Dette er ca 0,7 mill. høyere enn anslaget på 0,9 mill. anslått i budsjett for 2006 slik 
det ble vedtatt av styret for SMR i november 2005. 

o Pga økning i BFV og EFV anslås dekningsbidraginntektene (overhead) å øke svakt til 
5,2 mill. Dersom ICC/Legal Tools Project vedtas ventes ytterligere økning. 

o I forbindelse med at to eksternfinansierte forskerstillinger står ubesatt fra årsskiftet vil 
SMR få et inntektstap som følge av manglende dekningsbidraginntekter. Dette er ikke 
beregnet nærmere og det anslås foreløpig kun et mindre inntektsbortfall som følge av 
dette gitt at det ventes at en rekke kortvarige engasjementer senere i løpet av året i det 
alt vesentlige vil føre til at disponible midler benyttes og inntektsbortfallet blir lite. 

o Samlede lønnskostnader øker med 0,3 mill. kr. sammenlignet med 2005. En større del 
av senterets kostnader er nå i stor grad knyttet til lønn for fast ansatte medarbeidere i 
henhold til tidligere vedtatt bemanningsplan. 

o I forbindelse med akkrediteringsarbeidet for SMR som Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter er det ennå ikke gitt et formelt tilsagn fra Utdannings- og 
forskningsdepartementet/Utenriksdepartementet om at SMR vil få en øremerking av 
rammebevilgningen i statsbudsjettet, men det ser så langt ut til at en form for 
skriftliggjøring vil kunne komme fra UFD/UD i nærmeste fremtid. 

Eksternfinansiert virksomhet: 
o Prosjektvirksomheten vil ha omtrent samme omfang i 2006 som i år. Viktigste 

enkeltmoment er fornyelsen av den 5-årige avtale som er inngått med UD som sikrer 
lønnsmidler for det meste av SMRs programvirksomhet som tidligere til dels var 
måtte søkes om for ett år av gangen. 

o Flere eksternfinansierte stipendiater er ferdig med å avslutte sitt ansettelsesforhold og 
antallet stipendiater er betydelig redusert på få år. SMR har flere søknader inne til 
behandling i NFR og det forventes avgjørelse i løpet av vinter/vår. 

o ICC/Legal Tools Project er ikke lagt inn i budsjettet. 
 
BUDSJETTANSVAR, INNKJØPSANSVAR, BESTILLINGSFULLMAKT 
I årsplan 2006 listes delegeringsfullmakter for senterledelse og -administrasjon for de ulike 
tiltaksposter i budsjettet. 
 
For prosjektvirksomheten har prosjekt-/programleder det løpende budsjettansvar. Evt videre 
delegering kan kun skje gjennom skriftlig avtale på forhånd. 
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Når det gjelder innkjøpsansvar, delegert bestillingsfullmakt osv har UiO allerede innskrenket 
mulighetene for at hver enkelt ansatt selv kan foreta kjøp av varer og tjenester, og det vil kunne bli 
en utfordring for SMR å håndtere disse og mulige kommende endringer på en effektiv og sikker 
måte. 
 
Fellesadministrasjonen vil assistere med registrering av delegering av budsjettansvar, 
innkjøpsansvar, bestillingsfullmakt osv. 
 
PROGNOSE UT OVER 2006 
SMRs nåværende lokaler er nå tatt i bruk på en slik måte at de i liten grad tillater ytterligere 
personalutvidelser uten at disponeringen av lokalene endres, at det foretas ombyggingsarbeider  
og/eller at nye lokaler tas i bruk. Det er så langt ikke tatt hensyn til slike evt lokalendringer i 
budsjettet. SMR har sannsynligvis fått godkjenning fra JUS til å disponere inntil 10 kontorer i 
Domus Nova (gml Helserådsbygningen på St Olavs plass), men det er ikke avklart endelig tidspunkt 
og/eller kostnader for dette. 
 
For egenfinansiert virksomhet er lønnsbudsjettet nå bundet opp som følge av at alle faste stillinger 
nå er besatt, og den budsjettmessige fleksibilitet fra et par år tilbake er nå redusert betraktelig. 
Samtidig vil avhengigheten av dekningsbidraginntekter fra eksternfinansiert virksomhet øke, og i 
årene som kommer vil det være viktig å vurdere det løpende kostnadsnivå for den generelle driften 
av senteret ifht dekningsbidraginntektene. 
 
Senteret må fortsatt arbeide med både med å sikre og ytterligere øke den langsiktige, eksterne 
finansieringen og da særlig ifht å øke forskningsandelen. 
 
VEDLEGG: 

• Budsjett oppsummert all virksomhet 
• Budsjett egenfinansiert virskomhet 
• Budsjett eksternfinansiert virksomhet 

 
 


