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Bestilling til enhetene - Dekanens virksomhetsrapport per 2. tertial
2017 og langtidsbudsjett 2018-2021

Bestilling for virksomhetsrapport per 2. tertial omfatter følgende:
1. Strategioppfølging
 Kort og overordnet status på aktiviteter og satsinger innenfor NTNUs hovedprioriteringer

Lokale prioriteringer


Etablering av master i regnskap og revisjon. Plandokumentet er ferdig, og klart for
styrebehandling. Fremdriftsplan for iverksettelse er etablert.



Det er utarbeidet et tilbud på 60 studiepoeng til det Humanistiske fakultet for deres studenter i
2 årskull, med oppstart for studieåret 2018.



Det er besluttet å begynne med en søknad om etablering av årstudium i økonomi og
administrasjon fra og med høsten 2019. Vi er i gang med arbeidet.



Det er sendt en søknad til forskningsrådet i løpet av perioden. ”Financial Challenges for the
Integration of Electricity Markets (BIDFLEX)”. Søker er Florentina Parachiv.



Det har ikke kommet noen svar på søknaden til Frode Kjærland fra forrige tertital. Forventet
avgjørelse på denne er 6 oktober 2017.
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Så langt i 2017 er det i Cristin registrert 23,26 Publikasjonspoeng. Fjorårets total var 29,7,
hvilket tyder på at man muligens kan få en høyere forskningsproduksjonen i 2017 enn 2016,
uten at det har vært vekst i antall vitenskapelige stillinger. Utfordringen er stadig at det er en
skjev fordeling i staben hvem som forsker eller ikke



I løpet av andre tertial har det også blitt igangsatt en stor prosess relatert til omprioritering av
fagressurser. Instituttet skal opp med 6 EIT-kurs og 5 nye kurs på MRR, uten at det tilføres nye
ressurser. Dette krever en omfattende porteføljeendring, med en potensiell slitasje på
fagstaben. Det jobbes med å få dette på plass.



På grunn av langvarig sykdom i administrasjonen, og en uavklart situasjon relatert til stillinger
i denne, har instituttet måtte prioritere vitenskapelig personell til administrative oppgaver.



Det jobbes stadig med et mer formelt samarbeid med IE-fakultetet, for å implementere økt
digital forståelse i undervisning og forskning.

2. Økonomistyring
 Kommentere vesentlige budsjettavvik pr. 2. tertial på RD og RSO
 Angi og kommentere ny prognose for 2017


I forhold til innrapportering fra 1. Tertial har det økonomiske bildet endret seg vesentlig for
instituttet. Prognosen pr utgangen av April var et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Pr andre
tertial synes dette å bli et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner på RT. På RD er
mindreforbruket prognostisert til 1,3 millioner kroner. Dette avviket skyldes at det i budsjettet
var satt av kroner 700000 til strategiseminar og kroner 600000 til leie av kopimaskiner.
Budsjett for bedømmelser var satt til 600000, med et faktisk forbruk på kroner 50000. I tillegg
er det høyere inntekt på indirekte kostnader på BOA-prosjekt. Det er videre en større enn
forventet refusjon pga sykdom og svangerskapspermisjon enn budsjettert. Innleie av personell
har vært mindre enn forventet. Dette har medført et mindreforbruk på ca 750000. Det er videre
budsjettert med oppstart av 2 førsteamanuenser i perioden august-desember. Disse vil ikke
være på plass før tidligst 1 januar.
RSO-midlene er heller ikke benyttet fullt ut, hvilket tyder på at staben har utfordringer i
hverdagen med å gjennomføre prosjekter. Vi jobber med å få på plass rutiner for dette.
Innunder her må det tas høyde for sen oppstart av en stipendiat, som i budsjettet lå inne fra
1.august, men som starter først 1 november.
Regnskapet viser høyere kostnader relatert til midlertidige stillinger enn det som er
budsjettert. Dette beløper seg til 1,5 millioner høyere enn antatt. Årsaken er at lønn til
instituttleder inngår i denne posten, men er budsjettert på lønn fast vitenskapelige ansatte.
Videre er utgifter til bespisning vesentlig høyere enn budsjettert.
For å imøtegå dette mindreforbruket er det besluttet å bruke penger på miljøskapende- og
HMS relaterte tiltak. Det vil bli arrangert et strategiseminar for å berede for nye utfordringer i
NTNU fremover. Det vil bli investert i møbler for bedre ergonomi for ansatte, og ikke minst
støyskjerm for servicesenteret, som pr i dag har dårlige arbeidsvilkår i et hardt belastet bygg.
IKT-strukturen vil også bli betydelig oppgradert. 50-års-jubileet til NTNU-Handelshøyskolen
var heller ikke med i opprinnelig budsjett, og vil redusere mindreforbruket før året er omme.
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NTNU- Handelshøyskolen arbeider for å få ned dette mindreforbruket ytterligere, men vi er av
den klare oppfatning at dette skal gå til gode formål, og ikke til marginale tiltak.

