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1. Innledning 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 
 Økonomisk status skal vurderes ut ifra et totaløkonomisk perspektiv, dette innebærer at både den 

 bevilgningsfinansierte og prosjektøkonomien skal kommenteres. 

 Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse, sortert på tiltak og status eksterne prosjekter. Regnskapet 

 for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr august, årsbudsjett og ny prognose 2. 

 tertial.  Status på eksternt finansierte prosjekter kommenteres kort nederst i notatet. 

ILN har et underskudd på kr 4 469’. Det er ca. kr 2 354’ bedre enn budsjettert pr august. 

Driftsregnskapet for 2013 isolert viser et overskudd på 3,5 mill. hittil i år. 

 På inntektssiden er det en mindreinntekt på kr 904’.  

Ny art for manuell føring av overhead (ca 5 mill.) er ved en feil gruppert under posten "øvrige 

inntekter". Arten skulle vært gruppert under "Overheadinntekter" og dette vil bli rettet opp senere. 

Overheadinntekter utgjør derfor i sum 6,8 mill., som må ses mot budsjettert 5,4 mill. Under "øvrige 

inntekter" inngår også øremerkede midler til NO2014 (utgift 3,7 mill.) og salgsinntekter på 0,5 mill. 

Disse midlene gir i rapporten en nettoinntekt på 1,8 mill. under posten "øvrige inntekter". "Øvrige 

inntekter" eksklusive overhead utgjør 3,2 mill. (kostnad), som skal ses mot budsjettert 3,667 mill. 

UiOs egenandel er 3,2 mill. høyere enn budsjett, mens samlet overheadinntekt er 1,4 mill. større enn 

budsjett. Som følge av regnskapsmessig endring er det fra i år ført 4 mill. i egenandel til NO2014, og 

tilsvarende beløp i overheadinntekt fra prosjektet til instituttet. Sett bort fra denne føringen ligger 

både egenandel og overheadinntekt noe lavere enn budsjettert. 

Omleggingen av ordningen for føring av egenandel (konverteringen) medførte i sum overføring av 

0,5 mill. fra basis til prosjektene ved ILN. 

 Et oppdragsprosjekt er avsluttet med et overskudd på kr 486’. 

 Personalkostnader har et mindreforbruk på kr 1 450’. Hovedårsak er at prognosen for 

 rekrutteringsstillinger har vært for høy. Videre er det regnskapsført noe mindre frikjøp enn 

 budsjettert.  

 Driftskostnader har et mindreforbruk på kr 1 808’. En årsak er avslutning av flere prosjekter som 

 samlet gir et overskudd på ca 1 mill. Deler av beløpet ca kr 800’ er bundet opp og vil videreføres på 

 basis eller sendes tilbake til finansiør. Endring i finansieringen av modell for internhusleie gir også 

 noe avvik, men ellers er andre avvik i hovedsak av teknisk art.  

Prognosen pr 2 tertial viser et antatt underskudd på ca 4 mill. En årsak er reduksjon i 

 personalkostnader for rekrutteringsstillingene, men også reduksjonen i lønnskostnader til 

vitenskapelige stillinger som nå delvis lønnes av MultiLing. Videre er det i prognosen budsjettert 

 med høyere dekningsbidrag enn opprinnelig budsjettert. 
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 Eksternt finansierte prosjekter ved ILN har totalt et overskudd på ca 10 mill. 

 Det vises til egen tilsendt regnskapsrapport når det gjelder Senter for Ibsen-studier. 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

De fleste vesentlige risikofaktorer for regnskapsåret 2013 synes å være tatt høyde for i prognosen, 

og vi ser derfor få vesentlige usikkerhetsfaktorer i 2013-regnskapet. 

Fra 2014 vurderer vi følgende som de to vesentligste usikkerhetsfaktorene: 

1) Konsekvensene av revisjon av budsjettmodell for ILN. ILN er det instituttet som i nåværende 

budsjettmodell har den største andel økonomisk øremerking av HFs institutter med ca. 30 

prosent. Når budsjettmodellen nå revideres knytter det seg en viss usikkerhet til størrelsen på 

den fremtidige finansieringen av vesentlige deler av den virksomheten som er øremerket (EDD 

og Tekstlab). 

2) De foreløpige økonomiske rammene for ILN i 2014, viser at instituttet ligger an til en 

rammeøkning på ca. 6,4 prosent (5,4 millioner). Denne økningen kommer parallelt med at 

instituttet i neste tiårsperiode vil få vesentlige inntekter som følge av MultiLing og at instituttet 

er inne i et stort generasjonsskifte der 70 prosent (33,2 av 47,9 stillinger) av alle forventede 

avganger ved fakultetet frem til 2022 vil skje ved ILN. Dette gir på den ene siden instituttet et 

stort og tiltrengt handlingsrom i utformingen av en ny stillingsplan som gir ILN fremtidsrettet 

fagportefølje, men det kan på kort sikt bli en utfordring å få økt aktiviteten på en faglig godt 

fundert måte i det omfang inntektsøkningen tillater. Det er ikke ønskelig å etablere midlertidig 

aktivitet som ikke er strategisk forankret, siden all erfaring tilsier at det er lettere å etablere nye 

tiltak enn å avvikle dem. Det er derfor en viss risiko for at instituttet på kort sikt vil bygge opp et 

regnskapsoverskudd. 

I tillegg til disse to vesentlige usikkerhetsfaktorene vil instituttet igjen gjøre oppmerksom på at 

prosjektet NO2014 etter planen vil avsluttes i begynnelsen av 2015. Prosjektet sysselsetter rundt 30 

medarbeidere. Majoriteten av disse har forsterket stillingsvern og instituttet må i 2014 ha et særlig 

fokus på å ivareta disse medarbeidernes rettigheter frem mot prosjektavslutning. Dette er meldt 

inn i tidligere ledelsesvurdering. Selv om instituttet mener å ha denne utfordringen under kontroll, 

medfører den en viss økonomisk usikkerhetsfaktor.      
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