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ILOS’ regnskapsrapport for 2. tertial 2018 
 

1. Innledning  

ILOS har som foregående år et høyt aktivitetsnivå som vi ser øker utover året. Mye av 

mindreforbruket blir spist opp av nyansettelser i årene som kommer, noe som er grunnen til at vi 

går mot et merforbruk på cirka fem millioner i langtidsperioden. For å kunne opprettholde dagens 

aktivitetsnivå, har vi fortsatt behov for å få flere eksternfinansierte prosjekter. Dette, sammen med 

å øke gjennomføringen på studiene, er noe av det viktigste vi jobber med, både på kort og lang sikt.   

 

2. Vurdering av den økonomiske situasjonen 

Per 2. tertial 2018 (31. august 2018) har instituttet god kontroll på økonomistyringen, det vil si 

regnskap og budsjett. Det tidligere akkumulerte mindreforbruket har gitt instituttet et 

handlingsrom, og vi jobber med å finne den rette balansen for inntekter og kostnader, slik at vi 

optimaliserer driften. På tross av dette mindreforbruket, ligger langtidsprognosen med et 

merforbruk på i overkant av 5 millioner. Dette er i tråd med fakultetets anbefalinger. Dette er også 

bakgrunnen for at vi fremover vil se på hvordan man kan justere budsjettet for den kommende 

perioden, samtidig som instituttet vil fortsatt arbeide for å få mer eksternfinansiering og bedre 

gjennomføring. Det er avgjørende for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå.  

 

ILOS’ basisregnskap 

Tabellen øverst på neste side viser regnskapet for ILOS’ 2. tertial 2018. Regnskapet viser 1) at 

instituttet har mottatt noe mer inntekter enn budsjettert; 2) at vi har noe økte personalkostnader 

samt 3) at vi har et mindreforbruk på driftskostnadene. 
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Inntekter: Instituttet har mottatt 2,2 millioner mer i inntekter enn budsjettert. Avvikes skyldes 

økte lønnsmidler til stipendiater som ikke ligger i rammen (1,2 millioner) og 975 000,- i tildelinger 

til ulike tiltak (lektormidler fra HF, arrangements- og reisestøtte, drift av digitale databaser, PES-

midler1, samt frikjøp av ansatt i forbindelse med gjesteforskeropphold). 

 

Personalkostnader: Totale personalkostnader viser et merforbruk på ca. 730 000,- kroner. 

Dette skyldes i hovedsak at det er satt inn noen vikarer i påvente av faste ansettelser og annet 

fravær. Offentlige refusjoner i perioden viser en merinntekt på NOK 765 000,- i forhold til 

opprinnelig budsjett, noe som reduserer merutgiftene vesentlig 

Driftskostnader: De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca 1,9 millioner kroner. 

Avviket skyldes i hovedsak ubrukte digitale midler overført fra 2017 på cirka 1 million, og hvor 

aktivitetene ikke er avsluttet. Resterende avvik skyldes periodisering og at enkelte aktiviteter ikke 

er gjennomført som planlagt i denne perioden. 

 

Investeringer: Forbruket i perioden viser et merforbruk i forhold til budsjett på knappe 160 000 

kroner. Økningen skyldes innkjøp av to nye kopimaskiner samt bærbare maskiner til nyansatte 

 

Nettobidrag: Nettobidraget består av ILOS’ utgifter og inntekter fra den eksternfinansierte 

virksomheten. Regnskapet viser en økning på 253 000,- i perioden, noe som i hovedsak skyldes økt 

prosjektaktivitet samt en forskyvning av aktiviteter fra 2017 til 2018.  

 
 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2018. 

                                                           
1 PES-midler = prosjektetableringsstøtte. Instituttet får tilført 50 000,- i midler fra UiO sentralt per 
innsendte EU-søknad. Midlene brukes av søker til prosjektutvikling. 

ILOS - Regnskapsrapport 2.tertial 2018
Opprinnelig 

budsjett

Regnskap pr. 

31.08.
Avvik

Årsprognose 

2.tertial

Inntekter Inntekt fra bevilgninger 57 262-              59 404-              2 142                89 799-              

Inntekter Salgs- og leieinntekter 100-                   169-                   69                      150-                   

Sum inntekter 57 362-              59 573-              2 211                89 949-              

Personalkostnader Fast lønn 40 246              40 834              588-                   65 465              

Personalkostnader Timelønn og honorarer 1 415                1 617                202-                   2 346                

Personalkostnader Feriepenger, AGA og pensjon 17 845              18 705              860-                   29 049              

Personalkostnader Offentlige refusjoner 2 000-                2 765-                765                   3 600-                

Personalkostnader Andre personalkostnader 124                   28-                      152                   220                   

Sum personalkostnader 57 630              58 363              733-                   93 480              

Driftskostnader Kjøp av tjenester 521                   342                   180                   1 005                

Driftskostnader Kurs, konferanser og reiser 3 337                1 639                1 698                4 989                

Driftskostnader Andre driftskostnader 720                   743                   22-                      1 121                

Sum driftskostnader 4 578                2 724                1 856                7 115                

Investeringer Investeringer 198                   356                   158-                   320                   

Egenandel 1 122                768                   354                   1 522                

Frikjøp 1 485-                1 515-                30                      2 129-                

Overhead 1 790-                1 817-                27                      3 191-                

Sum nettobidrag 1 955-                2 208-                253                   3 478-                

ISOLERT 2018 2 891                694-                   3 587                7 168                

Overført fra i fjor Overført fra i fjor 8 557-                8 557-                -                    8 557-                

Total 5 666-                9 262-                3 596                1 402-                


