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1. Innledning 

Ser man bort fra en feilføring på 3,9 millioner kroner er budsjett og regnskap for 1. tertial i tilnærmet 

balanse. Prognosen for resten av året må likevel justeres, siden instituttet vil få en del forskyvninger i 

planlagt aktivitet og har fått noen ekstratildelinger som følge av faglige prioriteringer (stipendiatstillinger) 

og omstillingsmidler. Instituttet er også nødt til å omdisponere midler i noen større budsjettposter. 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

 

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. artsklasse, regnskapsrapport sortert på tiltak og regnskapsrapport for 

eksterne prosjekter. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr april 

årsbudsjett (vedtatt i instituttstyret i desember 2013), årsprognosen som er et revidert anslag over inntekter 

og utgifter og langtidsbudsjett. Status for eksternt finansierte prosjekter kommenteres kort til slutt i 

ledelsesvurderingen. 

ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier og MultiLing har pr. 30.04. et overskudd på ca. 4,4 mill. Hovedårsaken er 

feilføring av inntekter (tilskudd fra HF) på 3,9 mill.kr. Dette vil bli rettet opp i neste tertial. 

Hvis man tar høyde for denne feilføringen ville ILN hatt et underskudd på ca. 3,4 mill etter 1. tertial. Det er et 

avvik på ca. 0,3 mill. i forhold til budsjettet. 

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. kr ca. 9.mill. kroner. Korrigerer man for feilføringen mellom 

NO2014 og HF blir merinntekten ca. 1,2 mill. kr. Det er flere årsaker til dette avviket, men hovedandelen 

skyldes tekniske regnskapsmessige forhold knyttet til regnskapsføring av egenandel, og øremerkete tilskudd 

til MultiLing samt dekningsbidrag. Prognosen legger opp til at disse forholdene vil balanseres i løpet av året.  

Personalkostnader totalt har et merforbruk på ca. 1,9 mill. Hovedårsaken er at det er regnskapsført mindre 

off. refusjoner og frikjøp enn budsjettert pr april. I tillegg ble lønnskostnader for en fast vitenskapelig ansatt 

feilført på en annen enhet i slutten av fjoråret og tilbakebetalt i år. 

Driftskostnader har et mindreforbruk på ca. 0,9 mill. Hovedårsaken er forskyvninger i kostnader 

transport/reiser. 

Den justerte årsprognosen viser et antatt overskudd på ca. 4,5 mill. Det er ca. 5,8 mill. bedre enn det 

opprinnelige budsjett med et underskudd på ca 1,3 mill. Hovedårsaken er forskyvninger i ansettelser som 

følge av at stillingsplanen ikke er endelig godkjent, økning av dekningsbidrag og frikjøpsmidler fra eksterne 

prosjekter. Det er også gjort mindre justeringer i noen driftsposter. 

I vedlagte artsbaserte regnskapsrapport vises marsprognosen som er vesentlig lavere enn justert årsprognose 

etter 1. tertial, siden rapporter med justert prognose ikke er tilgjengelig på rapporteringstidspunktet. 

Langtidsbudsjettet for ILN basis 2014-2018 viser en god utvikling etter flere år med underskudd. I budsjettet 

er det lagt inn fremtidige stillinger i henhold til stillingsplanen 2014-2016 vedtatt i instituttstyret i desember, 

som ennå ikke er godkjent av fakultetsledelsen. Derfor er dette et langtidsbudsjett som gir et godt 

handlingsrom for en ny stillingsplanperiode. 
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Eksterne prosjekter ved ILN ekskl. Senter for Ibsen-studier har totalt (korrigert for feilføringen på 3,9 mill) 

overskudd på ca 1,9 mill. Det er tilnærmet i balanse med budsjett i samme periode (1,8 mill). 

ILN inkl. Senter for Ibsen-studier og MultiLing har et overskudd pr. april på ca. 8,5 mill. 

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

 

 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Instituttledelsen vurderer følgende som de vesentligste usikkerhetsfaktorene i 

langtidsbudsjettperioden: 

1) Mulig revisjon av fakultetets budsjettmodell i etterkant av evalueringen av fellestjenestene. 

ILN har en vesentlig del av sin virksomhet finansiert gjennom øremerkete tilskudd. 

(Tekstlab, EDD og Ibsen). Inneværende år evalueres EDD og Tekstlab. Dersom det skjer 

endringer i finansieringen i disse tjenesten vil dette kunne slå inn i ILNs økonomi. 

2) Sluttføringen av NO2014. Prosjektet NO2014 avvikles i 1. tertial 2015. Det er ikke 

finansiering til administrasjon fra 1.1.2015 og det er ennå ikke regnet ut anslag for hvor 

store kostnadene til avvikling vil bli. I tillegg til infrastruktur som bør sikres gjenbruk, må 

det lages en plan for forvaltning og drift av de elektroniske ressursene som har blitt 

produsert i prosjektperioden. 

3) Drift og forvaltning av samlingene i leksikografi og navnegransking. ILNs styre vil i løpet av 

høsten ta stilling til spørsmålet om videre forvaltning og drift av samlingene. Utfallet vil ha 

økonomiske implikasjoner for ILNs langtidsbudsjett. 

4) To vitenskapelige ansatte i fagmiljøet for Retorikk og språklig kommunikasjon har søkt om 

overførsel til Institutt for medier og kommunikasjon. Langtidsbudsjettet legger opp til at 

disse ansatte fremdeles er ved ILN. Dersom overførsel skulle bli en realitet vil det ha 

innvirkninger både på inntekts- og utgiftssiden. IMK vil ta stilling til spørsmålet om 

overflytting på deres førstkommende styremøte. 

5) Endelig godkjenning av stillingsplan er ikke godkjent av fakultetsledelsen som avventer 

utfallet av forespørselen fra de to vitenskapelig ansatte fra fagmiljøet i Språklig retorikk og 

kommunikasjon. Dette har forsinket prosess med utlysninger av nye stillinger og besettelse 

av vikariater. I prognosen er 7 av stillingene med tilhørende vikariater som følge av dette 

foreløpig forskjøvet med et halvt år.  
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