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1. Innledning 
Instituttets aktiviteter i første tertial er stort sett gjennomført som planlagt. Ved siden av de aktivitetene 
som går sin vanlige gang (vårens undervisning, planlegging av høstens undervisning, søknadsforberedelser 
til FRIHUMSAM etc.) har fokus særlig vært på tre forhold: 

1) To flytte- og oppussingsprosjekter som berører de fleste ansatte og alle aktive masterstudenter. Tre 
etasjer i Henrik Wergelands hus skal pusses opp og ansatte flyttes for å gi plass til Center for 
Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing). Gaustadalleen 25, som huser NO2014, 
EDD og Steds- og navnegransking, skal rives og de ansatte flyttes til tre forskjellige lokaliteter 
utenfor campus. Utflytting fra Gaustadalleen 25 forventes å være ferdig før sommeren Oppussing 
og interne flyttinger i Henrik Wergelands hus forventes å være gjennomført til høstens 
semesterstart  

2) Forberedelser til oppstart av MultiLing med formell oppstart 1.6.2013 
3) Få avklart ledersituasjonen ved instituttet.  Instituttet fikk ikke tilsatt ny instituttleder før utløpet av 

forrige instituttlederperiode, og et midlertidig lederteam bestående av tidligere instituttleder og 
administrativ leder har fungert i påvente av ny tilsetting. Det er nå klart at ny instituttleder vil tiltre 
1. juni. 

Ingen av de ekstraordinære forholdene i første tertial har utløst større avvik mellom regnskap og budsjett.  

2. Vurdering  av status 

a. Studiepoeng pr student 

Dette kommenteres i egen sak  gjennom studieseksjonen. 

1. Gi en kortfattet tilbakemelding om hvilke tiltak som er forsøkt for å bedre 
forholdstallet, om de har vært vellykkede og om de kan ha overføringsverdi til andre 
enheter ved UiO. 

b. Status for den økonomiske situasjonen 
Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse, sortert på tiltak og staus eksterne prosjekter. Regnskapet for 
basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr april og årsprognosen.  Status eksterne 
finansierte prosjekter kommenteres kort nederst i notatet. 

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier basis har et underskudd på ca kr 7 957 mill. Dette er ca kr 1,5  mill 
bedre enn budsjettert pr april.  

På inntektssiden er det regnskapsført kr 971’ mer enn budsjettert pr april.  Hovedårsaken er inntekt på ca 
2 213’ mill som er allerede er regnskapsført, men budsjettert senere på året.  

Overheadsinntekt/dekningsbidragsinntekt er vesentlig lavere enn budsjettert pr april. Mindreinntektene 
skyldes dels at overheadinntektene  har blitt lavere enn budsjettert og at egenandel knyttet til nye 
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prosjekter ligger for høyt (kr 1,2 mill), dels at overheadinntekter fra ny SFF først kommer fra juni, men er 
budsjettert for hele året (kr 700’). 

Personalkostnader har et underforbruk på kr 224’. Hovedårsaken er en kombinasjon av for høy 
fastlønnsprognose (rekrutteringsstillinger), men også reduksjon i eksterne frikjøp. 

Driftskostnader har et underforbruk på kr 388’. I hovedsak er avviket av teknisk art, dvs kostnadene 
påløper i en tidligere eller senere periode enn budsjettert pr. april. 

Årsprognosen er justert og viser et antatt underskudd på kr 7 300 mill. Det er ca 1,5 mill dårligere enn 
årsbudsjettet på kr 5 718 mill. En årsak er noe for høy inntekt til rekrutteringsstillinger, reduksjon av 
salgsinntekter ved betalingskurs inkl. salg av medisinerkurs, men også en økning i egenandel ved 
eksterne finansierte prosjekter.  Personalkostnader er også redusert i den nye årsprognosen. (bla 
timelærerbudsjett våren 2013, still. reduksjoner m. m) 

Vi vil se noe mer på nivået på egenandel (kostnad) og dekningsbidrag (inntekt) som ligger noe høyt i 
prognosen, selv om disse postene i hovedsak går mot hverandre og ikke påvirker regnskapsresultatet. 

Driftskostnader har økt med ca kr 400’ i forhold til det opprinnelige budsjett. Hovedårsaken er antatt 
kostnad  HISe, samt en feilføring i 2012 som er korrigert og kostnadsført nå i 2013. 

Eksterne prosjekter ved ILN eksl. Senter for Ibsen-studier har totalt et overskudd på kr 9 587 mill. 

ILN totalt inkl. Senter for Ibsen-studier har et underskudd pr april på kr 5 651 mill. Det er ca 2 mill bedre 
enn budsjettert pr april. Antatt årsprognose er kr 5 975 mill. 

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

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
1) Instituttet har ennå ikke forhandlet frem en endelig avtale om  økonomiske mellomværende med 

MultiLing, og det er derfor fremdeles en usikkerhet knyttet til de økonomiske virkningene senteret 
vil få for instituttet.  

2) Med midlertidig redusert undervisningskapasitet som følge av frikjøp av nøkkelpersonell til  
Multiling er det en usikkerhetsfaktor knyttet til i hvilken utstrekning instituttet vil klare å 
opprettholde kvalitativt gode studietilbud av samme omfang som i dag. Det er av avgjørende 
viktighet at instituttet lykkes med å rekruttere gode vikarer og timelærere frem til økonomi og ny 
stillingsplan muliggjør nye tilsettinger. Situasjonen med mye og langvarig undervisningsfrikjøp av 
personale som skal være på MultiLing, er også enda en faktor som gjør det nødvendig for ILN å 
fortsette arbeidet med å tilpasse emnetilbudet på studieprogrammene til den faktiske 
undervisningskapasiteten, og å revurdere strukturen på studieprogrammene og antallet 
studieretninger med tanke på maksimal utnyttelse av eksisterende studieemner, og i noen tilfeller 
bedre utnyttelse av undervisningsressurser på tvers av snevre fagmiljøgrenser. 

3) Prosjektet Henrik Ibsens elektroniske skrifter som er delfinansiert av en øremerket bevilgning fra 
fakultetsstyret med planlagt sluttdato 31.12.12, er blitt forsinket. Den sviktende fremdriften 
skyldes dels uforutsette utfordringer knyttet til implementering av et brukervennlig grensesnitt for 
grupper av brukere med forskjellig behov for funksjonalitet,  dels at omfanget av arbeidet har vært 
større enn opprinnelig stipulert i prosjektplanen og dels at administrativ leder som er prosjektleder 
for prosjektet har måttet prioritere mer tid til andre arbeidsoppgaver, som følge av de tre 
forholdene omtalt i innledningen. Det er en usikkerhet knyttet til når prosjektet kan avslutte med 
et tilfredsstillende resultat og om det vil komme i havn i budsjettmessig balanse.  
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Dato: 15.05.13 

Instituttleder 

        Administrativ leder  


	Ledelsesvurdering 1. tertial 2013
	1. Innledning
	2. Vurdering  av status
	a. Studiepoeng pr student
	Dette kommenteres i egen sak  gjennom studieseksjonen.
	1. Gi en kortfattet tilbakemelding om hvilke tiltak som er forsøkt for å bedre forholdstallet, om de har vært vellykkede og om de kan ha overføringsverdi til andre enheter ved UiO.
	b. Status for den økonomiske situasjonen
	c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer


