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Periode april 2020 

• Resultatregnskap sett opp mot budsjett 
• Endring i prognosen 
• Årsverksutvikling 

 

Resultatrapport pr. april 2020 

ekskl HEI og OSEH (FP III): 

 

Resultatet pr. april viser et avvik på 1,3 millioner kr. 
På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettert. Det skyldes hovedsakelig 

tildeling av frie midler til forskning, samt overføring av lønnsmidler fra ILOS. 
Personalkostnader totalt viser et lite mindreforbruk. Det er mottatt en del mer i 

offentlige refusjoner, og regnskapsført mindre på fastlønn rekrutteringsstillinger 

og timelønn. Samtidig er det et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte, 

blant annet som følge av professoropprykk, og noe merforbruk på fastlønn til 

administrativt ansatte vikarer i administrasjonen. 
Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk. 
Avviket på overført fra i fjor gjelder i sin helhet mindreforbruk 2019 knyttet til 

HEI. (se resultatrapport pr april for HEI og OSEH 
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Resultatrapport pr. april 2020 

HEI og OSEH (FP III): 

 

 

 

Resultatet pr. april viser et avvik på 2,15 millioner kr. 

En stor del av avviket skyldes overføringen av mindreforbruket i 2019. 

På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettert. Det skyldes hovedsakelig 

forskjøvet overføring av lønnsmidler til IKOS ifb HEI. 

Personalkostnader totalt viser et mindreforbruk som følge av at lønnen til 

førsteamanuensis på HEI er feilført på basis, samt at oppstart for stipendiaten 

på HEI er forskjøvet.  

(Feilføringen av lønn rettes opp). 

Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk. 
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Justering av budsjett -> Prognose 

Gjeldende prognose: 

 

Endringer: 

Inntektssiden er justert opp som følge av at Nordic Civil Societies er innarbeidet i 

prognosen. Videre er det mottatt frie midler til forskning. Samtidig er inntekt 

tilhørende stipendiat knyttet til FP III HEI justert noe ned da stillingen starter opp 

senere på året enn budsjettert. 

Personalkostnadene er også justert opp som følge av at Nordic Civil Societies er 

innarbeidet i prognosen, og videre som følge av at det er lagt inn vikarer i prognosen 

fra høsten 2020. 

Økningen i driftskostnader skyldes at kostnader knyttet til øremerkede midler 2019 

påløper først i 2020, samt at det er mottatt frie midler til forskning med tilhørende 

kostnader. Det er og lagt inn noen kostnader ifb Nordic Civil Societies. 

Nettobidraget i årsprognosen er 0,2 mill. kr. høyere enn årsbudsjettet, og skyldes i 

hovedsak at det er lagt til et nytt NFR prosjekt («The Norwegian Research School in 

History») fom. februar 2020. 

En annen årsak til avviket er forlengelse av forsker og omdisp. fra drift til lønn på 

prosjektnr. 144425 ("Using the Past in the Past). 
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Årsverksutvikling på basis siste 12 mnd 

 

 


