
Økonomiske konsekvenser ved avvikling av NI og Nordem 

Hvordan basisøkonomien til SMR og fakultetsadministrasjonen påvirkes 

Utarbeidet av Lars og Elisabeth, med innspill fra 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. 

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. 

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 Botten 

leder, økonomiseksjonen, JUS 

  



Økonomiske konsekvenser ved avviklingen av NI og Nordem 
Oppsummerende regneark, se også eget notat 

Konsekvenser for SMR NI Nordem   

Bortfall OH-inntekter fra prosjektene       -2 365 000        -2 500 000    

herav OH  til fakultetet           340 000          1 600 000    

Sum inntektsbortfall  -2 025 000      -900 000    

     

Innsparing på bemanning           815 000             815 000    

Innsparing generell drift          282 000             282 000    

Innsparing husleie                        -                        -      

Sum innsparinger    1 097 000          1 097 000    

     

Sum SMR Basis          -928 000             197 000    

Samlet forverring av basisresultatet 
SMR fra 2015 

 -731 000 

    

    

Konsekvenser for Fakultetet NI Nordem  

Bortfall OH-inntekter fra SMR basis          -340 000         -1 600 000   

Spart bemanning og annen infrastruktur            116 000             544 000   

Innsparing husleie                        -                        -     

Sum Fakultetet         -224 000         -1 056 000   

Samlet forverring av basisresultatet 
fak.adm fra 2015 

 -1 280 000 

    

    

Sum Det juridiske fakultet       -1 152 000           -859 000   

Samlet forverring av basisresultatet fra 
2015 

 -2 011 000 

     

     

Økonomiske konsekvenser det enkelte 
år 

NI Nordem   

2014, Det juridiske fakultet samlet             -576 000                      -    NI avsluttes 30/6-
14, Nordem går ut 
2014 

2015 og deretter, Det juridiske fakultet 
samlet 

         -1 152 000           -859 000  Begge prosjektene 
er avsluttet 

Samlet forverring av basisresultatet fra 
2015 

 -2 011 000 

 


