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1. Innledning 

Hovedbildet er at senteret er kommet godt i gang og går som planlagt. Årsprognosen er justert og viser et 
antatt overskudd på ca. 0,5 mill, mens langtidsbudsjettet basis 2014-2018 er i balanse med et akkumulert 
overskudd på ca. 0,2 mill. Som SFF er MultiLing finansiert i 5+5 år. Finansiering i 10 år er avhengig av 
positiv midtveisevaluering, og det er betydelige faglige forventninger og krav til senteret. Faglig svekkelse ved 
uventet tap av nøkkelpersonale er også et risikomoment. Disse faktorene innebærer en viss usikkerhet, men 
utgjør for øyeblikket ingen vesentlig risiko. 

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. 

MultiLing har et overskudd pr ca. 3,3 mill. Det er ca. 1,5 mill. bedre enn det opprinnelige budsjettet. 

Inntekter total viser en merinntekt på ca.0,9 mill. Hovedårsaken er 2 mill. øremerket fra UiO til SFF allerede 

er regnskapsført på senteret. Beløpet var budsjettert flatt gjennom året.  Videre er bevilgningsbeløpet fra 

NFR i 2014 justert noe ned pga at overskuddet fra i fjor (ca. 1,7 mill.) vil disponeres senere i 

langtidsperioden.  

Personalkostnader total viser et mindre forbruk på ca. 0,3 mill. En hovedårsak er forskyvninger i ansettelser 

av rekrutteringsstillinger. Det er også regnskapsført noe mer variabel lønn enn opprinnelig budsjettert. Noen 

driftsposter omdisponert til variabel lønn. 

Driftskostnader har et mindre forbruk på ca. 0,3 mill. I hovedsak er avvikene av teknisk art da kostnader er 

påløpt i annen periode enn budsjettert. 

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 0,5 mill. Årsprognosen vises ennå ikke i vedlagte 

regneark da endringer er gjort etter siste prognose. 

Langtidsbudsjettet basis 2014-2018 er i balanse med et akkumulert overskudd på ca. 0,2 mill. 

Senteret har tre tilhørende eksterne prosjekter (Norsk romanispråk, Standardising minority languages og 

Sosiolingvistisk nettverk) Disse prosjektene totalt har et overskudd på ca. 94 000,- pr april.  

NFR er forsinket med overførsel av SFF bevilgninger pr. 1 tertial 2014. 

b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
MultiLing er opprettet for en 10 årsperiode (5+5) og det er betydelige faglige forventninger og krav til 

senteret. Det er en risiko for faglig svekkelse ved uventet tap av nøkkelpersonale. MultiLing er i tillegg 

avhengig av å lykkes med å rekruttere og tiltrekke seg godt kvalifisert personale underveis. Videreføring av 

senteret for 2. femårsperiode fra juni 2018 er avhengig av tilfredsstillende faglig evaluering, og dette 

innebærer en viss usikkerhet, men vi ser for øyeblikket ingen vesentlig risiko for at det skal oppstå betydelige 

faglige eller driftsmessige problemer. 
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