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ILOS’ regnskap for 2018 – 3. tertial 2018 
 

1. Innledning  

ILOS hadde ved årets slutt et akkumulert mindreforbruk på 4,3 millioner, noe som er 3 millioner 

høyere enn opprinnelig budsjettert.  Sammenligner man med budsjettprognosen fra 2. tertial, er 

avviket kun på kroner 200 000,-.  

 

I 2017 hadde instituttet et akkumulert mindreforbruk på 8,6 millioner, som ble overført til 2018.  

Disse midlene var i hovedsak øremerket ansettelser i 2017, men ble utsatt til 2018. Ansettelsene har 

nå kommet på plass, og midlene er derfor disponert som planlagt.  

 

Det isolerte resultatet per 31. desember 2018, uten overføringen fra 2017 er derfor et merforbruk på 

4,2 mill. 

 

Tabellen nedenfor viser ILOS’ budsjett, regnskap og prognose for 2018: 

ILOS - Regnskap pr. 31.12.2018 
Opprinnelig 

budsjett 
2018 

Regnskap 
31.12.2018 

Avvik 
Prognose 2. 
tertial 2018 

Inntekter -89 536 150 -91 703 697 2 167 547 -90 928 107 

Personalkostnader 92 459 838 94 634 916 -2 175 079 93 129 497 

Driftskostnader 7 666 561 5 298 508 2 368 053 5 413 153 

Investeringer 320 000 431 657 -111 657 320 000 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter -3 685 559 -4 448 310 762 751 -3 911 464 

Prosjektavslutning   22 071 -22 071 -11 452 

Isolert resultat merforbruk 7 224 690 4 235 146 2 989 544 4 011 627 

Overført fra i fjor -8 557 416 -8 557 416 0 -8 557 416 

Akkumulert resultat -1 332 726 -4 322 270 2 989 544 -4 545 789 
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Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til opprinnelig budsjett. 

 

Inntekter  

Instituttet har mottatt ca 2,2 millioner mer i inntekter enn budsjettert. Avvikes skyldes i hovedsak 

overføring av lønnsmidler for en stipendiat overført fra UV-fakultetet (1,4 millioner), samt mange 

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

databaser, PES1-midler (500 000,-) med mer.  

 

Personalkostnader: Totale personalkostnader viser et merforbruk på ca. 2,2 millioner kroner. 

Dette skyldes i hovedsak stipendiaten som ble overført fra UV, og som ikke var i opprinnelig budsjett, 

men det er også satt inn vikarer i påvente av faste ansettelser og annet fravær. Timelønn og honorarer 

viser et merforbruk på 256 000,-, noe som skyldes at utgifter til ekstern sensur ble høyere enn 

forventet. Offentlige refusjoner viser derimot en økning på 450 000,- sammenlignet med opprinnelig 

budsjett, noe som har redusert merutgiftene vesentlig. 

Driftskostnader: De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca 2,4 millioner kroner. 

Avviket skyldes i hovedsak ubrukte forskningsmidler (400 000,-) og digitale midler overført fra 

tidligere år (700 000,-), hvor aktivitetene ikke er avsluttet (flerårige aktiviteter). Resterende avvik 

skyldes mindreforbruk på andre øremerkede midler med lavere aktivitet enn forventet, eller at 

aktiviteter har blitt avlyst eller utsatt. Dette gjelder for eksempel faglig-sosiale midler, midler til 

fagmiljøene, instituttseminar og studiekvalitet. ILOS har imidlertid justert driftsbudsjettet for 2019 

for flere av disse postene, og forventer høyere aktivitet i 2019, siden vi har fått på plass flere avtaler og 

studentrettede tiltak. 

 

Investeringer: Avviket her viser ett merforbruk på 111.000, noe som skyldes innkjøp av flere 

bærbare datamaskiner og skjermer til nyansatte enn forventet, samt innkjøp av to nye kopimaskiner. 

 

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

virksomheten. Regnskapet viser en merinntekt 762 751,- i perioden, noe som i hovedsak skyldes økt 

prosjektaktivitet i forbindelse med at vårt nyeste NFR-prosjekt, ledet av Stijn Vervaet, startet opp 1. 

september 2018I tillegg fikk instituttet et Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (EU-MSCA), 

finansiert av EU, hvor postdoktoren ble ansatt fra 1. september 2018. 

 

Eksternt finansiert virksomhet (EFV) 

ILOS har i løpet av 2018 sendt inn til sammen 19 søknader, men har så langt dessverre ikke fått 

innvilget noen av disse. De søknadene som vi ikke har fått svar på, er de individuelle EU-MSCA-

søknadene. 

 

Søknadstypene fordeler seg som følger; NFR-Fripro (7), NFR-Europa-programmet (1), Annet – NOS-

HS (1), NFR-Norruss+ (2), ERC Consolidator Grant (2) og ERC Starting Grant (1), EU-MSCA (5). 

 

Sammendrag 

2018 viser at ILOS har lagt gode budsjetter som instituttet klarer å tilpasse seg gjennom året, men det 

kan være vanskelig å forutsi utviklingen med utenforliggende faktorer som påvirker inntekter og 

kostnader. Strammere tider med endrede rammer og økte personalkostnader får også betydning for 

ILOS i kommende periode. ILOS har fordel av å være et stort institutt med muligheter for å justere 

utviklingen slik at inntekter og kostnader balanseres.  

                                                           
1 PES = prosjektetableringsstøtte fra NFR rettet mot Horisont2020, som tildeles EU-søkere ved UiO. 
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Resultatet for 2018 vil ikke påvirke langtidsbudsjettet som foreligger nå, men handlingsrommet for 

instituttet vil endre seg i negativ retning, dersom instituttet ikke klarer å øke inntektene de nærmeste 

to årene. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2018 - 3. tertial 2018. 

 


