
Universitetet i Oslo  
 
 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial 

 

Rapporterende enhet: Ibsen Rapportert av: grosa Periode: 1 

tertial 2014 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 
 

1. Innledning 

Regnskapet for første tertial viser at virksomheten ved Senter for Ibsen-studier går tilnærmet i balanse, med 

unntak av noe større utgifter til publikasjoner enn først budsjettert. Senteret har fått to stipendiatstillinger 

fra august gjennom ekstratildelinger i forbindelse med faglige prioriteringer, og gjennom tilskudd fra ILN. 

Aktiviteten ved senteret er økende etter bl.a. tilsetting av førsteamanuensis i stilling som har vært vakant 

over en lengre tid. Vi ser en positiv utvikling i produksjon av publiseringspoeng, og også studiepoeng, etter 

målrettet arbeid med bedret studiekvalitet. Vi har én søknad inne til NFRs FRIPRO. 

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 pr april, opprinnelige budsjett, årsprognosen og 

langtidsbudsjett. Status ekstern finansierte prosjekter kommenteres kort nederst i notatet. 

Senter for Ibsen-studier har et overskudd på ca. 0,7 mill. Regnskapet pr april er i balanse i forhold til det 

opprinnelige budsjett. 

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. 0,3 mill. En årsak er at senteret har fått tildelt en stipendiat fra jan 

2014 som ikke var budsjettert. Senteret har også fra mars fått en gjennomføringsstipendiat. 

Personalkostnader totalt er i balanse. Driftskostnader totalt viser et merforbruk på ca. 0,3 mill. Det er 

regnskapsført noe mer på trykkekostnader.  

Årsprognosen er justert og viser et antatt underskudd på ca. 113 000. Budsjettet var budsjettert i balanse. 

Økningen skyldes i hovedsak økning av driftskostnader. Årsprognosen vises ennå ikke i vedlagte regneark da 

endringer er gjort etter siste prognose. 

Langtidsbudsjettet for Senter for Ibsen-studier basis 2014-2018 viser et akkumulert underskudd på ca. 1,1 

mill.   

Eksterne prosjekter ved Senter for Ibsen-studier har overskudd på ca. 1,5 mill. Det er i balanse i forhold til 

det opprinnelige budsjett. 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

I langtidsbudsjettperioden vil det være avgjørende å hente inn eksterne midler, da budsjettet for 

langtidsperioden viser en negativ utvikling. 

Senterets eksternt finansierte prosjekt «Ibsen in Translation» får årlige tildelinger fra UD etter 

søknad. Dette utgjør en vesentlig usikkerhetsfaktor for fullføringen av prosjektet. Vi har ikke fått 

svar på søknad om midler for 2014, men prosjektet har midler til å realisere årets planlagte 

oversettelser. 
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