
Eksterntfinansisert virksomhet 

Nye økonomirapporter for prosjektledere og  prosjekteiere er lansert for 
økonomimedarbeidere og andre i støtteapparatet rundt forskerne. Forut for 
lanseringen ble over 1700 prosjekter gjennomgått.  Gjennomgangen har gitt bedre 
innsikt i grunnlaget for  eksternt finansierte prosjekter og økt kvaliteten på 
rapporteringen.  

De nye rapportene gir grunnlag for å styre prosjektene i et levetidsperspektiv og gjør 
det  enkelere å rapportere til NFR. Fra november vil rapportene  også inneholde 
oversikt over lønnskostnader knyttet til personer.  Det er resultatet av et godt 
samarbeid sentralt/lokalt som nå vil gi oss gevinster fremover. Videre samarbeid om 
felles beste praksis og opplæring gir i større grad enn tidligere mulighet for å dele de 
gode løsningene på tvers i organisasjonen. 

Det videre arbeidet med eksternfinansiert virksomhet er organisert i form av en ny 

plangruppe. For å ivareta og videreføre kompetansen består plangruppen i stor grad 

av de samme personene som tidligere. Den nye plangruppen ledes av viserektor Knut 

Fægri. Det er etablert et nytt midlertidig sekretariat som skal virke ut januar 2014. 

Sekretariatet ledes av ass. økonomidirektør Ellen Johanne Caesar og består av 

ressurser med lang prosjekt- og prosesslederkompetanse innen 

forskningsadministrasjon, økonomi og IT.  

I tillegg til å ferdigstille arbeidet med igangsatt detaljert lønnsinformasjon og behov 

for standardkontrakter, vil den operative virksomheten bli videreført i form av to 

prosjekter som begge styres av plangruppen for EFV: 

1. Prosjektet omfatter en videreføring av arbeidet med de administrative 

støttefunksjonene rundt prosjektledere. Målet er økt felles praksis på tvers 

knyttet til rutiner og roller, ansvar og oppgavedeling for 

forskningskonsulenter, personalkonsulenter og prosjektcontrollere.  

2. Prosjektet vil utrede behovet og mulighetene for et støtteverktøy for 

vitenskapelige prosjektledere.  

Det nedsettes en arbeidsgruppe med relevante deltakere fra alle nivåer i 

organisasjonen som skal avklare behovet for et prosessstøtteverktøy til 

prosjektledere. Dette arbeidet påbegynnes i november i år og avsluttes våren  2014. 

Fortsatt ledelsesfokus på området er en forutsetning for å lykkes i det videre arbeidet. 

 


