
Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 3. tertial 

 

Rapporterende enhet: ILN Rapportert av:            GROSA Periode: 3 (31.12.2013) 

Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 
 

 

1. Innledning 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

 

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

basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett.  

Status over den eksterne finansierte virksomheten og langtidsbudsjettet 2014-2018 kommenteres til slutt under 

henholdsvis ILN, Senter for Ibsen-studier og Senter for flerspråklighet (MultiLing). 

ILN (ekskl. Sentrene) har et underskudd pr 31.12.2013 på ca 5,7 mill. Det tilsvarer det opprinnelige budsjettet. En 

reduksjon av inntektene som er møtt med en tilsvarnede reduksjon i personalkostnadene er hovedårsaken til at 

resultatet er blitt som budsjettert. Den siste prognosen har variert noe fra et underskudd på ca 6,3 mill til ca 6,6 mill. 

I desember ble det ved en feiltagelse ført dobbel egenandel fra ILN til prosjektet NO2014. Egenandelen er blitt ca 0,5 

mill høyere enn overheadkostnaden, men de skulle vært like store. Dette vil rettes opp i januar 2014. Det reelle 

underskuddet pr 31.12 til ILN basis skulle derfor ha vært ca 5,2 mill.  

Inntekter totalt er regnskapsført med mindreinntekter på ca 6,9 mill. Hovedårsaken er for høy budsjettert inntekt til 

rekrutteringssstillinger. Prognosen for rekrutteringsstillingene tok ikke høyde for tilsvarende stillinger på MultiLing. 

UiOs egenandel (ILN) er ca 3,7 mill høyere enn budsjett, mens samlet overheadinntekt er ca 3 mill høyere enn 

budsjettert. Som følge av regnskapsmessig endringer er det fra i år ført ca 4 mill i egenandel til NO2014, og tilsvarende 

beløp i overheadinntekt fra prosjekt til institutt. Dette er en budsjetteknisk endring som ikke berører bunnlinjen. Sett 

bort fra denne føringen ligger egenandelen noe under budsjett (når den feilførte egenandel ovenfor tas hensyn til), 

men overheadinntekt ca 1 mill lavere enn budsjett.  

Et oppdragsprosjekt er avsluttet med et overskudd på ca 0,5 mill. Dette er frie midler som tilfaller ILN. 

Personalkostnader har et mindreforbruk på ca 5,3 mill. Budsjettet fastlønn er inkl. både alle faste ansatte, men også 

de midlertidige rekrutteringsstillingene. Budsjettet for lønnskostnader rekrutteringsstillinger har vært for høy.  Det er 

også blitt utbetalt mindre variabel lønn enn budsjettert. Mindreforbruket relaterer seg til flere tiltak som småforsk, 

infrastruktur (AVIT), bedømmelse vit. stilling, midler fra forskningskomiteen m.m.  

Vitenskapelige stillinger som nå delvis lønnes av MultiLing, reduserer også lønnskostnaden.   

På den annen side er det regnskapsført ca 3 mill mindre frikjøp enn budsjettert. 

Driftskostnader har et mindre forbruk i forhold til budsjett på ca 1,5 mill. Hovedårsaken er avslutning av eksterne 

prosjekter med ca 1 mill. Deler av beløpet ca 0,6 mill tilbakeføres til NFR, ca 0,4 mill er bundet opp og vil videreføres 
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delvis på prosjekt og basis. Instituttet har i 2013 gitt finansiell støtte med 0,8 mill til innkjøp av møbler og utstyr ved 

MulitLing. 

 

Småforsk midlene er tilnærmet brukt opp. Bevilget beløp var kr ca 1 mill. Rest igjen ca 132’. 

Den eksterne finansierte virksomheten ved ILN har et regnskapsmessig overskudd på ca 2,1 mill. Årsbudsjettet 

estimerte et overskudd på ca 2,6 mill. 

Langtidsbudsjettet 2014-2018 viser et akkumulert overskudd på ca 14 mill. Underskuddet på ca 5,7 mill er tatt høyde 

for i beløpet. Instituttet har nå et bedre økonomisk handlingsom i denne langtidsperioden. Den nye 

finansieringsmodellen, slik den nå foreligger, viser at instituttet ikke går vesentlig ned i bevilgning. 

 

Senter for Ibsen -studier basis har et overskudd pr 31.12.2013 på 0,9 mill. Det er ca 87’ bedre enn det opprinnelige 

budsjett.  

På inntektssiden er det regnskapsført en merinntekt på ca 273’. Hovedårsaken er ca 380’ i sluttbevilgning fra NFR, 

lavere egenanel og overheadinntekter enn budsjettert. 

Personalkostnader har et mindreforbruk på ca 0,7 mill. Hovedårsaken er forsinkelser i ansettelser i løpet av året. 

Driftskostnader har et overforbruk på ca 97’.  Avvikene er delvis av teknisk art, brukt noe på enkelte poster, mindre på 

andre. Varelager til Henrik Ibsen skrifter er ført med tap på ca 1 mill. 

Den eksterne finansierte virksomheten ved Senteret har et overskudd på ca 1,6 mill. 

Langtidsbudsjettet 2014-2018 viser et akkumulert underskudd på ca 1,7 mill. Overskuddet fra 2013 til 2014 er da tatt 

høyde for. Senteret bør innhente eksterne midler som gir god økonomisk uttelling for å bedre den økonomiske 

situasjonen i langtidsperioden. 

Senter for flerspråklighet (MultiLing) 

Senter for flerspråklighet (MultiLing) har et overskudd pr 31.12.2013 på ca 1,7 mill.  

På inntektsiden er det mottatt ca 10,3 mill. Beløpet omfatter HF-midler til rekrutteringsstillinger, øremerkede midler 

fra UiO, egenandel (forskningstid) fra ILN, bevilgning fra Forskningsrådet og avregning av egenandel mot 

underliggende MultiLing-prosjekter. Lønnsmidler overført til samarbeidspartner Statped (ca 0,3 mill.) er også inkl. i 

beløpet som en reduksjon av inntekten totalt. 

Senteret har investert i kjøp av møbler og utstyr på ca 3,2 mill. Beløpet er finansiert med ca 1,6 mill fra fakultetet, 0,8 

mill fra moderinstituttet ILN og 0,8 mill fra Senteret. Både midlene fra fakultetet og ILN og selve anskaffelsen, som er 

ført som inntektsreduksjon, er inkl. i beløpet ca 10,3 mill. Inntektene samlet er ca 3,2 mill lavere enn budsjett på grunn 

av at anskaffelsen i utgangspunktet ble budsjettert under driftskostnader. 

Personalkostnader viser et forbruk på ca 5 mill. Beløpet dekker i hovedsak lønn til vitenskapelige, administrasjon og 

rekrutteringsstillinger. Samlet er det kun ubetydelig avvik i forhold til budsjett. Lønnskostnader og refusjon fra frikjøp 

(ca 1,1 mill) for tre rekrutteringsansatte knyttet til prosjektet "Standardising minority languages" er i 2013 

regnskapsført mot ILN basis.  
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Driftskostnader viser et forbruk på ca 3,6 mill. Det var budsjettert med ca 8,7 mill. Hovedårsaken til avviket er som 

nevnt at kjøp av møbler og utstyr til Senteret var budsjettert under kategorien driftskostnader. I tillegg er det et 

mindreforbruk på ca 1,9 mill som følge av noe lavere aktivitet enn budsjettert i oppstartfasen. Overskuddet på ca 1,7 

mill er i hovedsak knyttet til dette. 

Ca 2,37 mill er ført som overheadkostnad og ligger under "Transport/reise".  ILN bidrar med egenandel (forskningstid) 

som utgjør 1 mill i 2013.  

Det vises ellers til den vedlagte tiltaksoversikt som viser hva som er brukt på de ulike tiltakene. Når det gjelder 

tiltaksoversikten og tiltaket 90 00 04 (møbler og utstyr) er bevilgningen fra fakultet, ILN samt avskrivninger med på å 

redusere kostnaden.  

Langtidsbudsjettet 2014-2018 viser et akkumulert overskudd i 2018 på 6,1 mill. Hoveddelen av beløpet (4,5 mill.) er 

refusjon for frikjøp av MultiLing-ansatte fra fremtidige prosjekter tilhørende MultiLing. I tillegg kommer overskuddet 

på 1,7 mill. fra 2013, som foreløpig ikke er disponert. 

 

ILN inkl. Ibsensenteret og MultiLing har et underskudd på basisvirksomheten pr 31.12.2013 på ca 3 mill.  

 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

1. Prosjektet NO2014 vil etter planen 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.      

2. Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan ILNs samlinger skal forvaltes fremover. En arbeidsgruppe 

arbeider med en innstilling som vil bli behandlet på neste instituttstyremøte. Det er grunn til å anta at 

fremtidig forvaltning og utvikling av disse samlingene vil få økonomiske konsekvenser, men før 

innstillingen foreligger, er det ikke grunnlag for å uttale seg om disse. 
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