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Ledelsesvurdering 2. tertial 2014 

1. Innledning 
Økonomien ved Senter for Ibsen-studier er ved utgangen av 2. tertial i tilnærmet balanse i forhold til 

årsbudsjett.  

Vi bruker noe mer midler til sentrets satsning på digitale ressurser enn planlagt. I løpet av inneværende år 

har vi i samarbeid med DMLF lansert den relasjonelle repertoardatabasen IbsenStage. Målet er at databasen 

skal være komplett med oppdaterte data innen utgangen av 2014, og med funksjoner som gjør det mulig å 

generere sosiale nettverk.  

Senteret driver omfattende internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet med India og Kina, og vi er også 

partnere i EU-søknader fra Romania.  

Senterets eksternt finansierte prosjekt «Ibsen in Translation» har nå fått positivt svar på søknad om støtte 

fra UD, og utgjør ikke lenger noen usikkerhetsfaktor for økonomien i langtidsperioden.  

Vi ser en positiv trend innen produksjon av studie- og publikasjonspoeng.  

Senteret har i løpet av 2. tertial overtatt driftsansvaret for den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter, 

dette utgjør en liten økning i personalutgifter. 

2. Vurdering  av status 

 

a. Status for den økonomiske situasjonen 
Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse, sortert på tiltak og status eksterne prosjekter. Regnskapet for 

basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr august, opprinnelige budsjett og årsprognosen. 

Status ekstern finansierte prosjekter kommenteres kort nederst i notatet. 

Senter for Ibsen-studier har et overskudd på ca. 0,3 mill. Regnskapet er i balanse i forhold til det 

opprinnelige budsjett. 

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. 0,7 mill. Hovedårsaken er lønn og driftsmidler til 

gjennomføringsstipendiat og ny stipendiat som ikke var budsjettert.   

Personalkostnader har et mer forbruk på ca. 0,5 mill. Hovedårsaken er lønnskostnader til 

gjennomføringsstipendiat og stipendiat. Det er også regnskapsført noe mer variabel lønn enn budsjettert. 

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

personalkostnader. 

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd ca. 243 000. Årsprognosen skyldes i hovedsak en økning 

i inntekter i forhold til lønnskostnader og driftskostnader.  

Eksterne prosjekter ved Senter for Ibsen-studier har overskudd på ca. 2 mill. Det er ca. 0,4 mill. bedre enn 

årsbudsjett. 
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b. Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer 

Innen langtidsbudsjettperioden vil det fremdeles være avgjørende å hente inn eksterne midler, da 

budsjettet for langtidsperioden viser en negativ utvikling.  
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