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Ledelsesvurdering og regnskap for andre tertial 2019 
 

Instituttets regnskap per 31.8.2019 viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 13,3 millioner kroner. Dette er 

ca. 0,85 millioner høyere enn budsjettert for perioden. Hovedårsakene til høyere mindreforbruk er lavere 

personal- og driftskostnader. Oppdatert årsprognose viser et mindreforbruk på ca. 9,1 millioner, som er 

noe lavere enn budsjettert (9,3 millioner), men klart høyere enn hva prognosen viste ved første tertial (ca. 

7 millioner).  

 

Langtidsprognosen for perioden fram til 2023 er ved andre tertial ikke tilstrekkelig oppdatert på nåværende 

tidspunkt til å gi et realistisk bilde av langtidsperioden. Det er likevel grunn til å vente at inntektssiden til 

instituttet vil forverres som følge av rammekuttet fakultetet er ventet å få i tildelingen for 2020 og en 

videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Dette gjør  at det totale kuttet blir 

større enn midlene vi tildeles for å dekke inn lønnsveksten. Utviklingen i inntektene fra bevilgningene følger 

dermed ikke lenger lønnsveksten og instituttet får høyere personalkostnader enn bevilgningen i seg selv 

kan bære. Det er ventet at konsekvensene av dette er at langtidsprognosen, som ved første tertial viste et 

akkumulert resultat på 17,5 millioner i merforbruk ved utgangen av 2023, vil bli høyere. 
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Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 0,4 millioner kr mer i inntekter enn budsjettert. Dette kommer i hovedsak av 

tildelinger som ikke var budsjettert, som frie forskningsmidler, likestillingsmidler og midler fra 

Osloforskning. Samtidig har instituttet mottatt mindre i lønnsmidler fra ILOS i perioden, da ILOS overfører 

midlene månedsvis, og ikke i starten av året som budsjetter. Siden de økte inntektene er øremerkede, gir 

de ikke et større handlingsrom til instituttet.  

Personalkostnader 

Det er et mindreforbruk på personalkostnader på ca. 1 million kr. Hovedårsaken til lavere forbruk er at 

prognosen for stipendiater har ligget for høyt og at det er mottatt mer enn budsjettert i offentlige 

refusjoner. Oppdatert årsprognose viser ca. 1,2 millioner kr i lavere personalkostnader enn budsjettert. 

Drifts- og investeringskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 0,8 millioner kr lavere enn budsjettert. Samtidig er 

investeringskostnadene ca. 0,5 millioner høyere enn budsjettert, som skyldes at anskaffelse av 

vitenskapelig utstyr som skulle vært utført i 2018 først ble gjennomført i år. Årprognosen for 

driftskostnader ligger omtrent som budsjettert, som er lavere enn ved første tertial.  

Norgeshistorie.no 

De totale kostnadene til Norgeshistorie.no er i 2019 budsjettert til ca. 1,8 millioner. Til nå er det brukt ca. 1 

million til personalkostnader og ca. 31 000 kr til driftskostnader. Det er ventet at kostnadene vil bli som 

budsjettert ved slutten av året. 

Eksternt finansierte prosjekter 

Nettobidraget fra eksternt finansierte prosjekter er ca. 0,8 millioner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene 

er lavere aktivitet på prosjektene og forskjøvet oppstart av enkeltprosjekter. Det er ventet at aktiviteten vil 

øke utover året. Årsprognosen viser et forventet nettobidrag på 5,2 millioner mot budsjettert 4,5 millioner.  
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Handlingsrom og risikostyring 

Til grunn for langtidsprognosen ligger et nøkternt anslag om utvikling i måltall og ekstern finansiering (ett 

nytt NFR-prosjekt i året). Det betyr at dersom UTFOR-prosjektet og andre satsninger på studiesiden gir økt 

gjennomføring, vil det gi økt handlingsrom. Det samme vil være tilfelle dersom instituttet skulle få flere 

NFR-prosjekter enn anslått, eller en SFU eller en ny ERC-tildeling. Instituttet har søknader innen begge 

kategorier som befinner seg i finalerundene.  

 

Personalet er den største ressursen og kostnaden til instituttet. For å balansere personalbehovet og de 

store økonomiske forpliktelsene som følger av ansettelser, er ansettelser i faste stillinger delt ut over 

langtidsperioden. På denne måten kan instituttet utsette eller la være å ansette i stillinger dersom den 

økonomiske situasjonen skulle tilsi det. Instituttet opererer også med egenfinansierte ph.d.-stillinger. Disse 

stillingene kan reduseres eller kuttes ved behov.  

 

Det ligger et betydelig handlingsrom i disse mulighetene for å kutte i personalkostnadene men ikke 

nødvendigvis nok ved større uforutsette hendelser, som større endringer i bevilgninger og lønnskostnader. 

I disponeringsskrivet fra UiO til fakultetet går det frem at HF vil få et rammekutt på 8,2 millioner i 2020 og 

et ABE-kutt på 3,3 millioner. Rammekuttet er foreslått fordelt pro rata på instituttene, mens 

fakultetssekretariatet vil ta ABE-kuttet.1 Det er fare for ytterligere rammekutt i 2021. Slike kutt ligger per i 

dag ikke inne i instituttets langtidsprognose. Denne utviklingen sammen med en økning i lønnskostnadene 

gjør at instituttets økonomiske situasjon i langtidsperioden er ventet å forverre seg ytterligere (enn 

merforbruket på 17,5 millioner ved T1) med mindre instituttet får ekstra inntekter eller gjør endringer i 

ansettelsesplanene. 

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial. 

 

Vedlegg: 

- Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2019 

- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.08.2019 

                                                 
1 Fakultetsstyret 27.9.2019, d-sak 1: Årsplan og fordeling 2020 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190927-protokoll.html

