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Leiestedsordningen 

Leiestedsordningen handler om å skaffe eksterne inntekter til drift, vedlikehold og fornyelse av 
universitetets forskningsinfrastruktur.  
 
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
Leiested handler om å redegjøre for kostnadene ifm. bruk av forskningsinfrastruktur i eksternt 
finansierte forskningsprosjekter og imøtekommer departementets regler (F-07-13) om fullstendig 
kostnadsredegjørelse i prosjektene. Leiestedsordningen inngår i den nasjonale 
totalkostnadsmodellen (TDI-modellen) som er pålagt tatt i bruk, jf. Kunnskapsdepartementets 
tildelingsbrev for 2014 til institusjonene i UH-sektoren.  
 
Universitetsstyret fikk en orientering om leiestedsordningen i sitt møte 4. februar 2014. I denne 
saken framgikk det også at leiestedsordningen er del av oppfølgingen av tidligere styrevedtak (17. 
juni 2013) om en strategi for forskningsinfrastruktur ved UiO. 
 
Hovedproblemstillinger i saken: 
Hovedpoenget med orienteringen er å redegjøre for fakta om leiestedsordningen slik den er ment 
implementert ved UiO. 
 
Med «leiested» menes laboratorium eller annen felles infrastruktur hvis driftskostnader 
synliggjøres særskilt og fordeles forholdsmessig mellom de prosjekter og aktiviteter som 
anvender infrastrukturen. 
 
De primære målene med å utvikle en leiestedsmodell handler om å sikre at laboratorier og 
vitenskapelig utstyr er tilgjengelig, og at de kan driftes, vedlikeholdes og utvikles slik at de er i 
fremste front for en internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og utdanningsvirksomhet. Det er 
et lederansvar på alle nivåer. 
 
Universitetenes forskning utgjør ca. 50 % av samlet ressursbruk og er finansiert ca. 65/35 av 
ordinær bevilgning og eksterne forskningsbidrag.1 Den forskningsinfrastrukturen (lab.arealer, 

                                                           
1 Tall for samlet ressursbruk for alle universiteter gjelder 2013 og er hentet fra DBHs side for årsregnskap – summene av 
note 2 og note 3 i årsregnskapene viser samlede driftskostnader på 21,1 mrd. kroner for de åtte universitetene. Tallene for 
forskningsandel gjelder også 2013 og er hentet fra NIFU (http://www.nifu.no/statistikk/fou-statistikk/fou-i-universitets-
og-hogskolesektoren/). Av NIFUs statistikk framgår det at universitetene har kostnader til forskning på 10,6 mrd. kroner, 
og at «offentlige kilder» (ekskl. Forskningsrådet) finansierer 67 % av dette. En mindre andel av offentlig finansiert 
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vit.utstyr og driftsmidler, samt teknisk støtte) som inngår i dette er omfattende og kostbar; det er 
ikke mulig å dekke kostnadene til slik infrastruktur utelukkende av ordinære midler. 
 
En vesentlig begrunnelse for å innføre leiesteder er endringer i eksterne rammebetingelser. 
Forskningsrådet la i 2009/2010 om sin støtte når det gjelder vitenskapelig utstyr ved at man nå 
bidrar til anskaffelse av slikt utstyr bare i nasjonale infrastrukturer, men aksepterer å dekke 
kostnader for bruk av eksisterende basisutrustning i de forskningsutførende institusjonene. Også 
EUs finansieringsordninger åpner for å betrakte infrastruktur for forskning som en direkte kostnad 
med vesentlig høyere refusjonssats enn om den anses som del av de indirekte kostnadene og inngår 
i overheadbetraktningene. 
 
En slik finansieringsordning, som dekker en andelsmessig bruk av infrastruktur, krever 
synliggjøring av kostnadene som grunnlag for å prise bruken av laboratorier og utstyr overfor 
brukerne. Prisen er den samme for alle brukere, men det er bare prosjekter med ekstern 
finansiering for slik bruk som belastes kostnadene. 
 
De forutsetningene for leiestedsordningen som er referert ovenfor, kan vise seg mer eller mindre 
holdbare. Tre spørsmål står sentralt: 

1. Får prosjekter som gjør bruk av eksperimentell infrastruktur, økte bevilgninger? 
2. Innebærer leiestedsordningen betaling også fra forskere uten eksterne midler? 
3. Er ordningen administrativt krevende slik at eventuelle gevinster blir borte i merkostnader? 

 
1. Økte bevilgninger? 
Forskningsrådet er den viktigste kilden til eksterne forskningsbidrag og har samtidig vært en viktig 
pådriver for etableringen av et leiestedskonsept. Mer konkret ser vi: 
 

• Forskningsrådet dekker stipendiatkostnader etter laveste rundsum, men bidrar i tillegg 
med leiestedskostnadsdekning i det omfang som kreves for at stipendiaten skal 
gjennomføre sitt prosjekt. 

• Sentre for fremragende forskning som gjør bruk av eksperimentell infrastruktur har et 
bevilgningstak som ligger høyere enn for sentre uten bruk av slik infrastruktur. Tilsvarende 
ordning gjøres nå også gjeldende for ordinære FRIPRO-søknader («forskerprosjekt» og 
«unge forskertalenter»).2  

• Forskningsrådet bidrar til etablering av nasjonale infrastrukturer (INFRA-programmet), 
men krever etablering av et leiestedskonsept både ved søknadsbehandling og ved 
rapporteringen av driften. Leiested er dermed en nødvendig forutsetning for å få 
bevilgninger til slik infrastruktur.3  

 
2. Intern prising? 
I noen fagmiljøer har det lenge, men i begrenset antall, eksistert betalingsordninger for å unngå 
overforbruk av enkelte forskningstjenester. Innføringen av leiesteder kan føre til noe mer 
internprising – på to måter:4 
 

                                                                                                                                                                                                 
forskning handler om forskningsbidrag fra bl.a. kommuner, fylkeskommuner og statlige direktorater mv., og vi har på 
dette grunnlaget anslått at ca. 65 % av universitetenes forskning er finansiert over grunnbudsjettene (post 50). 
2 Se bl.a. Forskningsrådets nettside vedr. utlysning av midler til fri prosjektstøtte i 2016: 
http://www.forskningsradet.no/no/Detaljutlysning/FRIMEDBIO/1254016684127?aktId=1254016683376&lang=no&pro
gId=1176800609882&visAktive=true  
Her står bl.a. følgende: «Du kan søke Forskningsrådet om maksimum 10 millioner og minimum 5 millioner kroner. Den 
øvre delen av beløpsrammen er beregnet for prosjekter med ekstra høye driftskostnader [bl.a. leiestedskostnader; vår 
tilføyelse], mens nedre del er beregnet for prosjekter som i hovedsak bare har personalkostnader.» 
3 UiO har også valgt omtrent samme modell for de såkalte AVIT-midlene (sentral utstyrspott som enhetene kan søke på). 
Enhetenes mulighet til å søke midler fra Forskningsrådet og fra UiO bygger slik på samme type tankegang. 
4 Dette avsnittet bygger på informasjon innhentet fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). 
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• Nasjonale infrastrukturer har stort fokus på utvikling av en profesjonell drift der betaling 
for bruk er et viktig innslag. MN opplyser at det bl.a. kan innebære at stipendiater som er 
finansiert over grunnbevilgningen, og som bruker slike infrastrukturer, kan måtte stille 
med noe interne driftsmidler fra instituttets ramme dersom man ikke (primært fokus) 
klarer å skaffe forskningsrådsmidler. 

• Det foregår samarbeid mellom institutter om bruk av vitenskapelig utstyr og andre 
fasiliteter som befinner seg bare på ett av stedene. Vi ser at det etableres avtaler på 
instituttnivå der det instituttet som har anskaffet infrastrukturen, får en overføring fra 
instituttet/-ene som bruker den. 

 
På denne bakgrunn er det derfor neppe aktuelt å formulere et mål om at internprising ikke bør 
forekomme. Det er derimot viktig at denne typen ordninger begrenses til det som anses høyst 
nødvendig og utformes så administrativt effektivt som mulig. Ved MN ser vi f.eks. at avtaler på 
instituttnivå og etablering av årsavgifter er gode virkemidler for å unngå unødig arbeid. 
 
3. Mer administrasjon? 
Implementering av leiestedsordningen innebærer administrativt merarbeid for å finne de relevante 
kostnadene på et laboratorium og prise bruken. I en driftsfase, etter at implementeringen er 
unnagjort, er merarbeidet mindre omfattende selv om fakturering av brukere nødvendigvis 
innebærer en del manuelt arbeid, særlig der prosjektomfanget er høyt.  
 
MN opplyser at de budsjetterer med leiestedsinntekter i 2016 på 16 mill. kroner.5 Disse inntektene 
ligger langt over merkostnadene. 
 
For øvrig etableres leiesteder bare dersom man har forventninger om eksterne inntekter. 
Administrativt merarbeid er altså utelukkende knyttet til planlagte økte inntekter. 
 
Avslutning: 
Leiestedsordningen er en av flere forutsetninger for å sikre en oppdatert og tilgjengelig 
infrastruktur ved at eksterne finansiører betaler for prosjektenes bruk av slik infrastruktur. Den 
enkelte forsker (forskningsgruppe) som mottar eksterne midler, må dekke leiestedskostnader bare 
i den utstrekning det følger eksterne inntekter med til formålet. Betydelige merinntekter er 
realisert og ventes å bli større i årene framover. 
 
Eksternt finansierte forskningsprosjekter er viktige for UiO både i faglig og økonomisk forstand. 
Slik finansiering bidrar til å sikre både mer og bedre forskning. Samtidig trekker de på ressurser 
både når det gjelder infrastruktur og administrasjon. Det er lett å se at en prosjektleder og en 
instituttleder har noe ulike roller og ansvar når det gjelder ressursdisponering både av ordinære 
midler og eksterne prosjektmidler. Prosjektleders rolle er å gjennomføre så god forskning som 
mulig; instituttleders rolle er å håndtere fagmiljøets samlede ressursdisponering, herunder 
vedlikehold og fornyelse av forskningsinfrastruktur. Denne ulikheten i roller og ansvar må 
håndteres kollegialt på lavest mulig nivå, ikke minst fordi et så mangfoldig universitet som UiO 
neppe kan utforme detaljerte regler for ressurshåndtering som har allmenn rekkevidde. Sentralt 
gitte, detaljerte regler ville også bryte radikalt med gjeldende styringsprinsipper ved UiO. 
 
Leiestedsordningen er en del av det samlede finansieringssystemet for norske universiteter og 
høyskoler. Det er naturligvis uaktuelt å avstå fra de inntektsmulighetene som ordningen innebærer, 
men det er viktig at implementeringen ved UiO ikke skaper unødig byråkrati, kompliserer 
gjennomføring av forskning eller bidrar til underutnyttelse av utstyr. 
 
 

                                                           
5 Opplysning gitt i direktørnettverksmøte 16. mars 2016. 
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Bidragene fra eksterne finansiører gjennom leiestedsordningen gir, for den enkelte vitenskapelig 
ansatte og for det enkelte institutt, økt økonomisk handlingsrom som så kan brukes til å etablere og 
opprettholde en infrastruktur på det nivået UiO trenger for å hevde seg i den internasjonale 
konkurransen. 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør      

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 
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