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Ledelsesvurdering 2. tertial 2014 

1. Innledning 

Forskyvning av aktivitet og forsinkelse i enkelte planlagte prosesser gjør at ILN har et 

regnskapsresultat etter 2. tertial som er 2,9 millioner bedre enn budsjettert. Dette gir instituttet et 

forbigående økt handlingsrom i siste tertial og i langtidsbudsjettperioden. Årsrsprognose legger 

opp til et regnskapsoverskudd på 1,1 mill kr mens opprinnelig budsjett var i tilnærmet balanse.  

 

2. Vurdering  av status 

 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. artsklasse, regnskapsrapport sortert på tiltak og regnskapsrapport for 

eksterne prosjekter. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr august 

årsbudsjett (vedtatt i instituttstyret i desember 2013) og årsprognosen.  Årsprognosen er et revidert anslag 

over inntekter og utgifter. Status for eksternt finansierte prosjekter kommenteres kort til slutt i 

ledelsesvurderingen. 

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og MultiLing har pr. 31.08. et overskudd på ca. 3,3 mill. Det er ca. 2,9 

mill. bedre enn det opprinnelige budsjett pr. august 

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. 1,1 mill. Det er flere årsaker til avviket, men hovedandelen skyldes 

tekniske regnskapsmessige forhold knuttet til regnskapsføring av egenandel og øremerkete tilskudd til 

MultiLing. Instituttet har fått overført omstillingsmidler til studietilbud i praksis og fadderordning, praksis 

II’ er i skolen samt drift og lønnsmidler til det tematiske satsningsområde Scandinavian narratives of Guilt. 

Personalkostnader totalt har et merforbruk på lønn på ca. 0,3 mill. Innenfor kategorien lønn er det avvik som 

skyldes mindre lønnskostnader til stipendiater, men også mindre off. refusjoner enn budsjettert.  

Det er oppdaget en teknisk feil i budsjetteringsverktøyet som har gjort at årsbudsjettet beregnet litt for høye 

personalkostnader. 

Driftskostnader har et mindreforbruk på ca. 2,1 mill. Hovedårsaken er forskyvninger i kostnader 

transport/reiser. 

Den justerte årsprognosen viser at instituttet vil gå i balanse i 2014. Det var budsjettert med et underskudd 

på ca. 1,3 mill.  

Årsprognosen viser en økning i inntekter fra bevilgning, overheadinntekter samt noe redusert egenandel. 

På den annen side er prognosen for investeringer økt med ca. 0,7  mill, men det er noe nedgang i 

salgsinntekter/tilskudd/refusjoner. 
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Prognosen for personalkostander total er justert noe ned i hovedsak pga forskyvninger i ansettelser, men 

prognosen for driftskostnader total er på ca. samme nivå som årsbudsjettet. 

Eksterne prosjekter ved ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier har totalt overskudd på ca. 9,3 mill. 

ILN basis inkl. Senter for Ibsen-studier og MultiLing har et overskudd på ca. 7,6 mill. 

Det vises for øvrig til egen tilsendt ledelsesvurdering når det gjelder Senter for Ibsen-studier og MultiLing. 

 

 

b. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer 

Følgende risikofaktorer vurderes som de vesentligste i langtidsbudsjettperioden: 

1) Oppfølging av instituttstyrevedtak om avvikling av videre drift og forvaltning av instituttets 

språksamlinger. Ved en eventuell overføring av dette ansvaret til en annen institusjon er det 

usikkerhet knyttet til hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha (for eksempel ved en 

virksomhetsoverdragelse). 

2) Utfallet av evalueringen av de fakultære fellestjenestene som som ligger ved ILN som har 

øremerket finansiering fra fakultetet. EDD og Tekstlaboratoriet evalueres inneværende år. Det er 

en viss økonomisk usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering og organisering  av disse enhetene. 

3) Fremdrift i fremtidige tilsettinger. ILN har budsjettert med en relativt ekspansiv tilsettingstakt de 

neste tre årene. Gjennomføring av denne krever en godkjent stillingsplan og effektive 

tilsettingsprosesser.  
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