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Økonomirapport IFIKK T3 2020 

Vurdering av økonomisk situasjon 
 
 
Basisvirksomhet 
 

 
Tabellen viser basis årsregnskap for 2019, og årsregnskap 2020 mot budsjett 2020. 
 
Basisvirksomheten ved IFIKK har pr. 30.12.20 et akkumulert merforbruk på ca. 7,8 millioner kr, noe 

som er ca. 9,2 millioner kr bedre enn opprinnelig budsjettert for perioden. Isolert for 2020 er det et 

mindreforbruk på ca. 2,4 millioner kr. Sammenlignet med 2019 er det en reduksjon på ca 1,7 millioner 

kroner, da det i 2019 var et isolert mindreforbruk på ca 4,1 millioner kr.  

 

Det vises til vedlagte rapporter. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i henhold 

til det opprinnelige budsjett. 

 
Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 0,2 millioner kr mindre i inntekter enn budsjettert for året.  

Det er mottatt mindre midler til rekrutteringsstillinger som følge av forsinket oppstart av 

postdoktoren på CBC, samt færre måneder med gjennomføringsstipendiater enn budsjettert. Videre er 

det ikke mottatt frikjøpsmidler fra Chicago som budsjettert, da disse overføres først i 2021. Samtidig 

er det mottatt ikke budsjetterte frie forskningsmidler (0,5 millioner kr) og PES-midler (0,6 millioner 

kr), samt flere mindre ekstra tildelinger. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnadene totalt viser et mindreforbruk på ca 4,1 millioner kr.  

Som følge av koronasituasjonen ble det et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert for året, og dermed 

lavere lønnskostnader.  

Videre er det i henhold til vedtatt spareplantiltak ikke satt inn vikarer ved sykdom, permisjoner, 

frikjøp og forskningsterminer. 

Forsinket oppstart av postdoktoren på CBC har også ført til lavere personalkostnader enn budsjettert i 

2020, men kostnaden påløper senere i LTP. 

 
Driftskostnader 
De totale driftskostnadene er ca. 5,1 millioner kr lavere enn budsjettert for året.  

Koronasituasjonen har i stor grad påvirket kostnadene i 2020, og som følge av antatt mindreforbruk 

ble driftskostnadene justert ned andre tertial. 

Deler av mindreforbruket gjelder øremerkede midler som må settes av til bruk i 2021. 
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Investeringer 
Investeringer er omtrent som budsjettert for året.  
 
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter og prosjektavslutning 
Nettobidraget er ca. 0,1 millioner kr høyere enn budsjettert for året.  
 
 
Prognose pr 12.11.20 
Prognosen lagt frem i styremøtet 12.november anslo et isolert merforbruk i 2020 på ca. 0,9 millioner 

kr. Det er 3,3 millioner kr mer enn faktisk isolert resultat pr 31.12.20 på 2,4 millioner kr i 

mindreforbruk. 

 

Siste langtidsprognose 12.november viste et akkumulert merforbruk i 2025 på 13,9 millioner kr. Når 

faktisk resultat foreligger for 2020 er nytt akkumulert merforbruk på 10,6 millioner kr.  

 

Deler av mindreforbruket i 2020 er øremerkede midler som må settes av til bruk i 2021. Mesteparten 

gjelder aktiviteter som ikke ble gjennomført som planlagt i 2020, og kostnadene påløper av den grunn 

først i 2021.  

 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

 
Tabellen viser EFV årsregnskap for 2019 og årsregnskap for 2020 mot budsjett 2020. 

Inntektene er 5 millioner kr. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes forskyvning av inntekter til 

senere år pga. mindreforbruk på NFR-prosjekter. Mindreforbruket er delvis pga. koronasituasjonen 

og delvis andre årsaker. 

Personalkostnadene er 2 millioner kr. lavere enn budsjettert. Mindreforbruket skyldes forsinkelser 

i oppstart av stillinger, langtidsfravær og omdisponering av midler – og medfører at kostnadene 

forskyves til senere år. 

Driftskostnadene er 4,3 millioner kr. lavere enn budsjettert. Mindreforbruket er en konsekvens av 

koronasituasjonen, og medfører at aktiviteter/kostnader forskyves til senere år. 

Nettobidraget er 0,3 millioner kr. høyere enn budsjettert for prosjektvirksomheten. Dette skyldes 

hovedsakelig frikjøp som ble forskjøvet fra 2019 til 2020. Nettobidraget på basis er 0,1 millioner 

høyere enn budsjettert. Avviket mellom basis-tabell og EFV-tabell på 0,2 millioner kr skyldes frikjøp 

av personer som ikke jobber ved instituttet, slik at inntekten tilfaller en annen enhet ved UiO. 

Nettobidraget i 2020 er 1,7 millioner kr. lavere enn i 2019 og er relatert til utfasing av prosjekter, 

samtidig som nye prosjekter ikke hadde helårseffekt. Allerede i 2021 er det forventet at nettobidraget 

er tilbake på 2019-nivå, mens det er budsjettert ytterligere økning i påfølgende år. 
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Saldoen i 2020 er økt med 2,2 millioner kr. sammenlignet med 2019. Saldoen på 6,2 millioner i 

2020 gjelder hovedsakelig et EU-prosjekt, og har sammenheng med at finansiøren overfører en andel 

av midlene på forskudd. 

 

De to neste tabellene viser prosjektsøknader for 2020 sammenlignet med 2019. 

 
 

Antall prosjektsøknader er stabilt fra 2019 til 2020, med en liten økning i NFR-søknader. Det ble 

innvilget 5 prosjekter både i 2019 og 2020. 

 

 

 
 
For prosjektsøknader har det vært en stor økning i inntekter, egenandel og nettobidrag 

sammenlignet med 2019. Økningen er først og fremst som følge av at instituttet sendte to SFF-

søknader i 2020. 

 
For innvilgede prosjekter er det per i dag en økning i inntekt på 10 millioner kr. og nettobidrag på 

6,8 millioner, mens egenandel er redusert med 1,8 millioner. 

 
Instituttet avventer fortsatt svar på noen søknader, samtidig som innvilgede prosjekter ikke er 

revidert. Avgjørelse om hvilke SFF-søknader som går videre til neste runde er ventet i mai 2021, med 

endelig avgjørelse i midten av 2022. Det er noe usikkerhet knyttet til EU-prosjektet som er innvilget. 

På bakgrunn av dette, tas det forbehold om at resultatet kan endre seg. 

 

 

 

 

 

 


