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Regnskapsrapport for første tertial 
 

Regnskapet for første tertial viser et overskudd på ca. 7,4 millioner. Dette er ca. 3,1 millioner høyere enn 

budsjettert. Prognosen viser et overskudd på ca. 5,7 millioner ved årsslutt, som er ca. 700 000 kr høyere 

enn budsjettert. På grunn av usikkerheter knyttet til tidspunkt for tilsetting i nye stillinger, er det ventet at 

overskuddet vil bli noe høyere enn hva prognosen for første tertial viser. 

 

Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 1,7 millioner kr mer i inntekter enn budsjettert i perioden. Av disse er ca. 1,5 

millioner merinntekt fra bevilgning. Hoveddelen av disse, ca. 1,3 millioner kr, er knyttet til 

rekrutteringsstillinger. Flere nye gjennomføringsstipendiater i første tertial, har utløst høyere overføringer 

fra fakultetet i starten av året. Det er også slik at midlene til rekrutteringsstillinger til faglig prioriterte 

områder er overført ved årsstart, selv om oppstart er senere. Dette gir en forskyvning av inntekter i forhold 

til kostnader. 

Personalkostnader 

Personalkostnadene har et totalt mindreforbruk på ca. 600 000 kr. Det er et noe lavere kostnader både på 

fastlønn og timelønn, samtidig har det har kommet inn mindre refusjoner enn budsjettert. 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 0,7 millioner kr lavere enn budsjettert. Det er et merforbruk på kategorien 

«Kjøp av tjenester» (ca. 46 000 kr), hvor utgiftene først og fremst er knyttet til avtalen med HL-senteret og 

Norgeshistorie på nett-rapporten fra EY. Kategorien «Kurs, konferanser og reiser» har et lavere forbruk (ca. 

1,1 millioner kr).  

Eksternt finansierte prosjekter 

Regnskapsrapporten for den eksternfinansierte virksomheten viser et overskudd på ca. 5,5 millioner kr ved 

utgangen av første tertial. Hovedgrunnen til det store overskuddet er at inntektene til prosjektene kommer 

som faste overføringer, som i begrenset grad tar hensyn til når utgiftene på prosjektene er. Nettobidraget 

instituttet har fått fra prosjektene i første tertial er på i overkant av 1 million, som er omtrent som 
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budsjettert. 

 

Prognose og langtidsbudsjett  

Tabellen under viser 1.tertial 2014 sammenlignet med 1.tertial 2015, og videre årsbudsjett og antatt 

årsprognose 2015, samt LTB 2016-2019. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert resultat på ca. 4,6 millioner 

i underskudd.  

 

 

Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer 

Prognosen viser et lite avvik i akkumulert årsresultat, ca. 700 000 kr mer i overskudd enn budsjettert.  Gitt 

at instituttet pleier å få tildelt økte bevilgninger i løpet av året, vil trolig inntektene bli større enn hva 

prognosen viser. Samtidig viser årsprognosen lavere personalkostnader på ca. 1 million. Dette knytter seg 

først og fremst til forsinkelse i ansettelsesprosesser. Forsinkelsene blir trolig større enn det prognosene 

viser, noe som vil gi høyere overskudd. Prognosen for driftskostnadene er litt høyere enn budsjettet, 

samtidig som regnskapet for første tertial viser et lavere forbruk enn budsjettert. Dersom denne trenden 

fortsetter, vil kostnadene bli mindre enn budsjettert.  

På grunn av ventede større inntekter og lavere kostnader, kan overskuddet for 2015 blir større enn 

prognosen nå viser. Dette vil igjen føre til lavere underskudd i langtidsperioden. 
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