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ILOS’ regnskap for 2017 
 

Basisvirksomheten 

Basisvirksomheten ved ILOS hadde per 30. desember 2017 et akkumulert mindreforbruk på cirka 

8,5 millioner kr, noe som er ca. 1,6 millioner kr bedre enn opprinnelig budsjettert for perioden. Ved 

årsslutt 2016 hadde ILOS et akkumulert mindreforbruk på ca. 15,6 millioner kr. Det isolerte 

merforbruket i 2017 er på ca. 7 millioner kr, en økning på ca. 4,5 millioner kr fra tilsvarende 

periode i 2016. 

Tabellen nedenfor viser ILOS basis, årsregnskap for 2017 sammenlignet med 2016. 

 

Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett, 

og vedlagte regnskapsrapport.  

Inntekter 

Instituttet mottok i 2017 cirka en halv million kroner mindre i inntekter enn budsjettert. Avviket 

skyldes i hovedsak at prognosen for rekrutteringsstillinger lå omtrent 1,4 millioner for høyt, men 

samtidig er det mottatt ikke-budsjetterte midler i varierende størrelse, for blant annet 

Basisvirksomhet Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2017

Inntekter -88 825 077 -88 964 637

Personalkostnader 88 214 476 91 538 919

Driftskostnader 5 142 693 6 210 525

Investeringer 454 917 692 010

Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 4 987 010 9 476 817

Nettobidrag -2 583 277 -2 300 954

Prosjektavslutning 53 852 -145 156

Isolert mer-/mindreforbruk 2 457 584 7 030 707

Overført fra i fjor -18 045 707 -15 588 123

Akkumulert mer-/mindreforbruk -15 588 123 -8 557 416
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skolesamarbeid,  likestillingstiltak, støtte til forskningsreiser for stipendiater, kvalifiseringsstipend 

og et frikjøp på fakultetets karriereløpsprogram.   

Personalkostnader 

Personalkostnadene totalt viser et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kr. På fastlønn er det et 

mindreforbruk på ca. 0,4 millioner kr, som i stor grad skyldes rekrutteringsstillinger.  

Mindreforbruket på timelønn og honorarer på ca. 0,9 millioner kroner er i hovedsak knyttet til 

mindre bruk av timelærere, eksterne sensorer og vitenskapelige assistenter knyttet til digitale 

midler. 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 750 000 kroner lavere enn budsjettert. Avviket anses ikke å være 

vesentlig, men som tidligere år kan det knyttes til forsinkede aktiviteter i forbindelse med digitale 

tjenester, faglige prioriteringer og ubrukte forskningsmidler. 

Investeringer 

På investeringer er det et merforbruk på ca. 400 000 kr, som hovedsakelig skyldes innkjøp av nye 

kontorstoler til omtrent 50 ansatte etter tilbakeflyttingen til Niels Treschows hus, og dette var ikke 

budsjettert. 

Nettobidrag og prosjektavslutning 

Nettobidraget fra eksternfinansierte prosjekter for 2017 er omtrent 400 0000 kr høyere enn 

budsjettert for året, noe som i hovedsak skyldes økt frikjøp. En prosjektleder ble ansatt i fast 

stilling fra 1.8.2017, og frikjøpt 50 % fra prosjektet, i stedet for å bli lønnet av det. 

Prosjektavslutning viser en merinntekt på kr 145 000,-, og dette er fra to avsluttede prosjekter. 

Midlene er øremerket aktiviteter knyttet til prosjektene som ferdigstilles i februar 2018. 

Prosjektavslutningsmidler er i hovedsak ikke frie midler, fordi midlene skal brukes videre på basis i 

henhold til finansiørs retningslinjer.  

Resultat og prognose 

Som det fremgår av vedlagte regnskapsrapport og kommentarer i innledningen, ble det 

akkumulerte resultatet i 2017 på 8,5 millioner i mindreforbruk. Dette er omtrent én million bedre 

enn forventet, og vil da også påvirke ILOS’ langtidsbudsjett i positiv betydning.  

Justert langtidsbudsjett for 2018-2022 legges ikke frem for styret nå, fordi det er flere vesentlige 

endringer siden desember 2017 som også får stor betydning for instituttets akkumulerte resultat. 

Det ILOS-ledede prosjektet Literature, Cognition and Emotions er tildelt midler fra HFs prosess 

Faglige prioriteringer III, og i tillegg har instituttet fått tildelt et individuelt Marie Skłodowska-

Curie Actions-stipend fra EU. Dette siste genererer også såkalte RBO-midler1. 

 

 

 

                                                           
1 RBO = resultatbaserte omfordelingsmidler, som genereres automatisk til instituttet ved tildeling av EU-midler. 



 3 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Styret ved ILOS godkjenner ILOS’ regnskap for 2017. 
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