VEDLEGG 1
1. Kostnadsberegning
Fakultetet vil i oppbyggingsperioden bruke strategiske midler til å finansiere differansen mellom
estimat basis- og resultatfinansiering og kostnadsberegning for studiet med tilsetting i alternativ 3.
Alternativ 3
o
o

½ av årsverkene tilsettes med 50% forskningsandel (professorer/førsteamanuenser)
½ av årsverkene tilsettes med 20% forskningsandel (universitetslektorer).

Det er allerede tilsatt i alternativ 1 på bachelor. Det er mulig for ISM og IKM å gjøre justeringer til
alternativ 3 siden de ikke har tilsatt på mastergraden enda, men at det for IMB ikke er mulig da de
kun har 0,2 årsverk i mastergraden. Den praktiske tilnærmingen til dette er at IMB får finansiering
for de tilsatte årsverkene, men justerer seg til alternativ 3 når det blir mulig, f.eks. ved at noen sier
opp eller går over til andre oppgaver.
Metodikk kostnadsberegning
På grunn av at ISM planlegger å tilsette med høyere forskningsprosent enn alternativ 3 er det ikke
mulig å bruke budsjettene instituttene har levert til opplasting i regnskapssystemet som
utgangspunkt for differanseberegning finansiering og kostnadsside. Det er derfor valgt å bruke
gjennomsnittsatser for de aktuelle vitenskapelige- og administrative stillingene. Satsene i tabell 2
er multiplisert med årsverk i tabell 1. Deretter er innlevert driftsbudsjett for 2019 brukt som
utgangspunkt for beregning av nivå driftskostnader. Både lønns- og driftskostnadene er prisjustert
med 3%. Alle tall er avrundet til nærmeste 1000 kr.
Tabell 1 Oversikt årsverk ernæring, bachelor og master. Alternativ 3 for ISM og IKM. Allerede tilsett årsverk for IMB

Tabell 2 Oversikt over gjennomsnittlig lønnskostnader, inkludert sosiale kostnader, brukt i beregning av lønnskostnader
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Tabell 3 Budsjetterte driftskostnader 2019 brukt i beregning av driftskostnader

Tabell 4 Gjennomsnittlig årslønn professor/førsteamanuensis/universitetslektor multiplisert med vit. årsverk i tabell 1

Tabell 5 Gjennomsnittlig årslønn konsulent multiplisert med adm. årsverk i tabell 1

Tabell 6 Budsjetterte driftskostnader prisjustert

Tabell 7 Oppsummering beregnede kostnader 2019-2024
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