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Budsjett 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing 
 

Budsjett 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing legges frem for separat behandling i ILNs instituttstyre. 

Dette skyldes at budsjettbehandlingsrutiner for MultiLing ikke forelå endelig til instituttstyrets behandling 

av ILNs budsjett i desember 2013.  

 

Ifølge kontrakt av 24.5.2013 mellom Norges forskningsråd (NFR) og Universitetet i Oslo ved Institutt for 

lingvistiske og nordiske studier har MultiLing Senter for flerspråklighet finansiering som Senter for 

fremragende forskning i perioden 1.6.2013 til 31.5.2018, med mulighet for forlengelse av avtaleperioden til 

31.5.2023 ved positiv midtveisevaluering. I MultiLings prosjektbeskrivelse, som utgjør grunnlaget for NFRs 

tildeling og status som SFF, fremgår det at ILNs styre også skal fungere som MultiLings styre, og dermed 

være vedtaksinstans for senterets budsjett og regnskap, jf. pkt. 8.2 i NFRs Sentre for fremragende forskning 

– Krav og retningslinjer: «Styrets fremste oppgave er å bidra til at de intensjoner og planer som ligger til 

grunn for kontrakten om opprettelsen av senteret blir innfridd, jf. punkt 1.2, og særlig at den virksomhet 

som fremgår av prosjektbeskrivelsen blir realisert innenfor vedtatte budsjett- og tidsrammer». 

 

Budsjett 2014 
Det vedlagte tiltaksbudsjettet for 2014 legger opp til inntekter på ca 27,6 mill kroner. Beløpet inkluderer i 

hovedsak tildeling av HF-midler til rekrutteringsstillinger, øremerkede midler fra UiO, forskningstid fra ILN, 

bevilgning fra NFR og avregning av egenandel mot underliggende MultiLing-prosjekter. Lønnsmidler 

overført til samarbeidspartner Statped er også inkludert i beløpet som en reduksjon av inntekten totalt. 

Overheadinntekter er ikke inkludert i budsjettet da disse i henhold til avtale tilfaller ILN. 

På utgiftssiden i budsjettet er det i hovedsak personalkostnader som er budsjettert med ca 13,7 mill som 

utgjør den største posten.  Beløpet inkluderer lønn til vitenskapelig ansatte, administrasjon og 

rekrutteringsstillinger.  

http://www.hf.uio.no/multiling/om/multiling-project-description.pdf
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22110303SFF-IIIKravogretningslinjer.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274468569129&ssbinary=true
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22110303SFF-IIIKravogretningslinjer.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274468569129&ssbinary=true
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Videre er det budsjettert med noe variabel lønn (honorar til Advisory Board) samt masterstipend (andre 

personalkostnader). 

Driftskostnader er budsjettert med 12,1 mill. Dette beløpet inkluderer utgifter til felles drift, temaområder, 

kollokvia, forskerutdanning, driftsmidler til stipendiater samt trykking av årsrapport.  Det vises for øvrig til 

tiltaksrapporten. 

 

Langtidsbudsjett 
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. 

 

 

 

 

VEDTAKSFORSLAG: 
Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett 2014 og langtidsbudsjett for MultiLing 
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