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Langtidsprognose 2022-2026 Senter for Teknologi, innovasjon og kultur 
 

Innledning 
På grunn av omlegging til nytt økonomisystem i 2021 ble ikke budsjett for 2022 og langtidsprognosen 

behandlet samlet. Budsjett 2022 ble behandlet og godkjent på styremøtet 23.11.2021. 

Det er nå utarbeidet en oppdatert langtidsprognose som gir en oversikt over senterets økonomiske 

situasjon i femårsperioden. Som bakgrunn for prognosen viser vi også til notatet som TIK-styret 

diskuterte i løpet av 2021 om mulige nye stillinger1, med en grundig diskusjon og analyse av 

langtidsprognosen for senteret i tre scenarier (med særlig vekt på nettobidrag og kostnader). Budsjettet 

for 2022 er blitt oppdatert med nyeste informasjon som er tilgjengelig per nå. Vedlagte saksnotat 

redegjør for langtidsprognosen for totalvirksomheten, basisvirksomheten og den eksternt finansierte 

virksomheten. 

TIK overfører ubrukte midler til 2022 som planlegges å reduseres i løpet av de neste fem årene. 

 

 

Vedlegg 
Saksnotat: Langtidsprognose 2022-2026 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 

Vedlegg1: Basis: Årsverk i langtidsperioden 

Vedlegg 2: Inntektssimulator 

Vedlegg 3: Langtidsprognose per prosjekt  

 

 

 
1 Se notatene i sak 7/2021 , sak 11/2021 , og sak 17/2021 

https://www.sv.uio.no/tik/om/organisasjon/tikstyret/styredokumenter/2021/210216-protokoll.html
https://www.sv.uio.no/tik/om/organisasjon/tikstyret/styredokumenter/2021/210518-protokoll.html
https://www.sv.uio.no/tik/om/organisasjon/tikstyret/styredokumenter/2021/210921-protokoll.html


  
 

 

 

 

Langtidsprognose 2022-2026 Senter for Teknologi, innovasjon og 
kultur 

Innholdsoversikt 
• Budsjett 2022 og langtidsprognose Totalvirksomheten 

• Budsjett 2022 og langtidsprognose Basisvirksomheten 

• Budsjett 2022 og langtidsprognose Eksternfinansiert virksomhet  

 

Forklaring til kolonner i tabellene 
Kolonne Budsjett 2022: planlagte inntekter og kostnader førstkommende år. Informasjonen endres 

ikke i løpet av året. 

Kolonne Prognose 2023-2026: planlagte inntekter og kostnader i angitt år, informasjonen vil kunne 

endres i løpet av perioden. 

Budsjett 2022 og langtidsprognose for totalvirksomheten 
Totalvirksomheten omfatter all aktivitet ved senteret. Totalvirksomheten/-økonomien inndeles i to 

hovedkategorier: basisvirksomhet som er finansiert av bevilgninger og eksternt finansiert virksomhet 

som er alle prosjekter som dekkes av midler fra NFR, EU eller andre finansiører. De to delene av 

økonomien er underlagt ulik styring, - bl.a. er problemstillingen rundt «ubrukte midler» primært 

knyttet til basisvirksomheten. For prosjektene er det ikke budsjett/regnskap for de enkelte årene 

som er fokus, men hele prosjektets varighet/levetid. 

Bevilgning fra fakultetet til basisvirksomheten: 
SV-fakultetet skal etter opprinnelig plan bidra med 30 mill.kr til rehabiliteringen av Eilert Sundts hus 

B. Dette trekkes inn med 10 mill. kr årlig for 2021-2023 og er fordelt på enhetene iht. 

fordelingsmodellen. Senterets andel av dette er 0,57 mill. kr årlig (totalt 1,7 mill. kr). Kostnadene 

forbundet med rehabiliteringen blir imidlertid høyere enn opprinnelig budsjettert. Fakultetet har 

holdt tilbake 11 mill. kr av tildelingen for 2022 i påvente av en avklaring om SV-fakultetet må bidra 

med ytterligere midler til rehabiliteringen, TIK har blitt trukket 0,6 mill. kr ekstra i 2022. 

Tildelingen til fakultet har de siste årene inneholdt et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt. For 

2022 er dette 0,5% og utgjør ca. 2,6 mill. kr i basistildelingen for hele fakultet. Det er ikke lagt inn 

fremtidige ABE-kutt i langtidsprognosen og for 2022 er det ikke foretatt andre flate kutt på UiO-nivå.  

TIK er tildelt 10,7 mill. kr i 2022. Overførte ubrukte midler fra 2021 er budsjettert til 26,3 mill. kr2. 

 
2 Regnskap for 2021 viser foreløpig resultat på 26,3 mill. kr. 



  
 

 

 

 

 
Tabell 1. Langtidsprognose Totalvirksomheten – 2022-2026 

Totalvirksomheten 2022-2026 

  Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 

Inntekter fra bevilgning -49 431 -37 856 -27499 -29 619 -28 757 

Personalkostnader 36 346 33 542 25 779 27 042 25 570 

Driftskostnader 9 716 6 930 5 199 6 341 6 294 

Investeringer 225 225 225 225 225 

Årsresultat  -3 144 2 841 3 704 3 989 3 332 

Overført fra i fjor -26 281 -29 425 -26 534 -22 880 -18 890 

Akkumulert resultat -29 425 -26 534 -22 880 -18 890 -15 559 

*Tabellen viser totalvirksomheten med den bevilgningsfinansierte virksomheten/basis og eksternfinansierte 

prosjekter. 

 

Budsjett 2022 og langtidsprognose for basisvirksomheten 
 

Inntekter 
Vi viser til vedlegg 2 for en detaljert simulering over inntekter i langtidsperioden etter fakultetets 

fordelingsmodell. Inntekt fra bevilgning er på sitt høyeste i 2022 for denne perioden og forventes å 

reduseres de neste fem årene. Forklaringen til dette skyldes hovedsakelig reduksjon i EU omsetning.  

Effekt av endrede resultater har en innebygget forsinkelse i fordelingsmodellen. I 2022 genererer EU-

omsetning 3 millioner i resultateffekt alene. Denne effekten ventes å bli redusert med 2/3 i løpet av 

perioden. I samme tidsrom ser vi en topp på NFR-omsetning i 2023, effekten av denne slår inn mot 

slutten av langtidsprognosen, men vil ikke kunne kompensere for bortfallet av EU omsetningen. 

Reduksjon i EU-omsetning var hensyntatt i forrige langtidsprognose som så på perioden 2021-2025. 

Sammenligner vi årets langtidsprognose med fjorårets, har vi lagt til grunn en økning av omsetning 

på ekstern finansiert aktivitet. Dette medfører at resultateffekten for denne perioden styrkes med 

1,5 mill. kr. 

TIK har mottatt 10 nye studieplasser, som budsjetteres som midlertidig og kun ett kull har blitt tatt 

høyde for. Vi har budsjettert at studieplassene vil generere 1,2 mill. kr i økt tildeling til TIK, i tillegg 

forventes det en resultateffekt på 0,4 mill. kr før skatt. 

I fordelingsmodellen skattlegges alle institutt/sentre for å dekke fakultetsadministrasjonens 

kostnader. Dette er en skattesats som beregnes hvert år. Skattegrunnlaget er instituttenes 

omsetning på de eksternt finansierte prosjektene, samt tildelingsgrunnlaget basert på 

opptaksrammer, antall rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) og resultater til 

instituttene/sentrene. 

Personalkostnader 
Budsjettert lønnsjustering for 2022 er 1,3% (tilsvarende sats i 2020 var 1,9%). I henhold til UiO-

modell budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år, men lønnsjusteringen har blitt 

justert for årsverk i perioden 2023-2026 slik at vi får lønnseffekt av forventede nyansatte og 

fratredelser. 

Nedjustert pensjonssats vil medføre at personalkostnader holder seg lavere enn hva tidligere 

prognoser har vist. 



  
 

 

 

 

Vi viser til årverksanalyse i vedlegg 3 som grunnlag for personalkostnadene i langtidsperioden. Det 

legges til grunn at alle faste vitenskapelig ansatte jobber til fylte 70 år. Det forventes derfor ikke at 

noen går av med pensjon i denne perioden. Prognosen har lagt til grunn én ny fast vitenskapelig 

ansatt i denne perioden. Videre er det regnet med én undervisningsvikar ut 2023, samt to 

midlertidige 20% prof II-stillinger fra 2023 til 2025. TIK har i dag én vikar som går over til ekstern 

finansiert virksomhet i 2025. 

TIKs måltall for rekrutteringsstillinger ligger på 5 i perioden 2022-2026, dette måles den 1. oktober 

hvert år. For denne langtidsperioden legges det til grunn at vi vil ligge over måltallet til 2025. I 2022 

og 2023 fullfinansierer UiO:Energi én postdoktor. Det budsjetteres med oppstart av fire nye 

stipendiatstillinger i 2022 og 2026. Ved forsinkelser i progresjon til stipendiater kan oppstart av nye 

bli utsatt. Nye stipendiater erstatter fullførte stipendiater, og vil dermed ikke medføre noe særlig 

endring av lønnskostnader. 

Administrasjonen forventes å stabilisere seg på 5,2 årsverk (inkl. senterleder) mot slutten av 

langtidsperioden. 

Driftskostnader 
Driftskostnader og investeringer er videreført på 2022-nivå i hele perioden, se vedlegg 3. Det er lagt 

inn noen engangskostnader knyttet til blant annet studietur på 100 000 kr og kontorhold/inventar 

ifm opphold på Ullevål og retur til Eilert Sundts hus. 

Tabell 2. Budsjett 2022 og langtidsprognose Basisvirksomheten 

Basisvirksomheten 2022 - 2026 

  Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 

Inntekter fra bevilgning -11 767 -11 671 -10 618 -9 899 -10 055 

Personalkostnader 18 106 20 949 18 909 17 854 17 305 

Driftskostnader 3 782 3 594 3 474 3 474 3 474 

Investeringer 225 225 225 225 225 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 10 345 13 097 11 990 11 654 10 949 

Nettobidrag fra prosjekter -13 489 -10 256 -8 286 -7 665 -7 617 

Prosjektavslutning           

Årsresultat   -3 144 2 841 3 704 3 989 3 332 

Overført fra i fjor -26 281 -29 425 -26 584 -22 880 -18 890 

Akkumulert resultat -29 425 -26 584 -22 880 -18 890 -15 559 

 

 

Budsjett 2022 og langtidsprognose for eksternfinansiert virksomhet 
Eksisterende prosjekter er budsjettert med aktivitet ihht. avtale med ekstern finansiør i løpet av 

prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende prosjekter som slår mest ut i 

2025 og 2026.  

Nettobidraget for 2021 endte på ca 12,6 mill. kr, og gitt dagens prosjektportefølje vil TIK holde et 

høyt nivå frem til 2023. Osiris, INTRANSIT og NTRANS står for ca 43% (hhv 15%, 11% og 18%) av 

nettobidraget fra den eksisterende prosjektporteføljen til TIK. Osiris avsluttes i 2024, mens 

INTRANSIT og NTRANS vil driftes frem til hhv 2026 og 2027. I perioden 2024 til 2026 er det lagt inn 

forventning om nye prosjekter for å opprettholde et gitt omsetningsnivå hos de ulike finansiørene, 

samt opprettholde et nettobidrag på 7,5 mill. kr.  



  
 

 

 

 

For å opprettholde nivået legges det til grunn at man får ett nytt EU-finansiert prosjekt og 4 nye 

prosjekt finansiert av andre finansiører i 2023, og 8 nye prosjekter i 2025 finansiert av NFR. Forskere 

hos TIK har noen søknader ute både hos EU og hos andre finansiører, samt en hos NFR i år. Status 

2022 er 27 prosjekter totalt; 20 og 7 prosjekt finansiert av hhv NFR og andre finansiører. TIK er 

partner i et fellesløftprosjekt, som HF har fått tilslag for hos NFR. Midler fra dette prosjektet vi inngå i 

det estimerte nettobidraget, og vil ikke komme i tillegg til våre estimat. Dette vil gjelde alle nye 

prosjekt TIK får tilslag for ila 2022. 

Tabell 3. Artsrapport Eksternt finansierte prosjekter* 

Eksternfinansiert virksomhet 2022-2026 

  Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 

Inntekter -37 664 -26 185 -16 881 -19 720 -18 702 

Personalkostnader 18 241 12 593 6 870 9 188 8 265 

Driftskostnader 5 934 3 336 1 725 2 867 2 820 

Investeringer           

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -13 489 -10 256 -8 286 -7 665 -7 617 

Nettobidrag fra prosjekter 13 489 10 256 8 286 7 665 7 617 

Prosjektavslutning           

Årsresultat   0 0 0 0 0 

*Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksternfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre. 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Årsverksutvikling basisvirksomheten 

Stillingskode Sum of 2022 Sum of 2023 Sum of 2024 Sum of 2025 Sum of 2026 

1013 - Professor 4,21 5,00 5,00 5,00 5,00 

8013 - Proff.II  0,40 0,40 0,40  
1011 - F.amanuensis 3,25 4,00 3,00 2,00 2,00 

1183 - Forsker 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1017 - Stipendiat 4,29 5,67 5,00 4,50 4,50 

1352 – Postdoktor* 2,23 2,25 1,25 1,25 1,13 

1475 - Inst.leder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1054 - Kont.sjef 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1434 - Rådgiver 1,20 1,70 1,80 2,00 2,00 

1363 - Seniorkons. 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

1065 - Konsulent 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

      
Vit.stilling 8,46 10,40 9,40 8,40 8,00 

Rekruttering 6,52 7,92 6,25 5,75 5,63 

Admin 4,90 4,90 5,00 5,20 5,20 

Tot. 19,88 23,22 20,65 19,35 18,83 

*Inkluderer en stilling finansiert av UiO:Energi 

 

 



  
 

 

 

 

 

Vedlegg 2: Inntektssimulator 



  
 

 

 

 

Vedlegg 3: Langtidsprognose per delprosjekt 


