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Regnskapsrapport for andre tertial 
 

Regnskapet for andre tertial viser et overskudd på 5,8 millioner kroner. Dette er 4,7 millioner høyere enn 

opprinnelig budsjettert for samme periode. Hovedårsaken til at overskuddet er høyere enn forventet er 

høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Inntekter 

Inntektene er ca. 4,7 millioner høyere enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst ekstra 

bevilgninger (3,95 millioner). Størsteparten av disse midlene er knyttet til forsterket 

masterprogram (500 000 kr), omstillingsmidler (373 000 kr) og læringsmiljøprisen (250 000 kr). Det 

har også kommet flere stipendiatmidler enn budsjettert som følge av det høye antallet 

gjennomføringsstipendiater. Instituttet har også hatt høyere «øvrige inntekter», hovedsakelig som 

følge av innbetaling av deltakeravgift til De norske historikerdagene. I tillegg har 

overheadinntektene fra prosjektene vært høyere enn budsjettert samtidig som egenandelen har 

vært lavere. Instituttet har også fått etterbetalt NFR-midler for et avsluttet prosjekt (117 556 kr). 

 

Personalkostnader 

Personalkostnadene har totalt et lite avvik, 208 625 kr høyere enn budsjett. Dette kan virke noe 

underlig at avviket på fastlønn ikke er større med tanke på at antallet gjennomføringsstipendiater 

er høyere enn budsjettert. Når forskjellene ikke er større, kommer dette blant annet av at flere 

permisjoner ikke er fullt dekket opp. Instituttet har også fått ca. 400 000 kr mer i inntekter fra 

frikjøp enn budsjettert så langt i 2014.  

 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 190 000 kr lavere enn budsjett. Hovedgrunnen til avviket er at to 

prosjekt er avsluttet med tilsammen et overskudd på 137 367 kr. For øvrig er utgiftene til «kjøp av 
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tjenester» høyere enn budsjettert først og fremst som en følge av at instituttet har blitt fakturert 

for samarbeidet med HL-senteret for både 2013 og 2014 i første tertial. Det at utgiftene til 

«representasjon/markedsføring» er høyere enn budsjettert henger sammen med at det har vært 

avholdt svært mange disputaser.  

 

Prognose 

Prognosen er oppdatert i begynnelsen av september og viser et overskudd på i underkant av 2 

millioner ut året. Prognosen ser ut til å operer med for lave inntekter fra bevilgninger, så det 

endelige overskuddet vil trolig bli høyere. 

 

Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer 

Det knytter seg på nåværende tidspunkt mest usikkerhet til kostnadssiden. Instituttet planlegger å 

ansette over 18 personer i løpet av 2014 og 2015. Et så høyt antall nyansettelser øker risikoen for 

forsinkelser som til sammen vil gi forholdsvis store utslag på den økonomiske situasjonen. 

Instituttet har også fått tildelt midler til andre aktiviteter som skal gjennomføres i samme periode. 

Det er derfor generelt usikkert om instituttetn vil klare å gjennomføre alle planene i tide.  
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