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ILOS’ regnskapsrapport for 2. tertial 2019 
 

1. Innledning  

ILOS har som foregående år et 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 i langtidsperioden. For å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå, har vi fortsatt et 

sterkt 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 2019 (31. august 2019) har instituttet god kontroll på økonomistyringen, det vil si 

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

handlingsrom. Instituttets langtidsprognose viser likevel et akkumulert merforbruk på 5,9 

millioner, noe som ikke anses å være alarmerende i og med at det i årets budsjett ligger inne 

helårsvirkning for lønnsjusteringer for 2019 samt en økning på 2,88 % i 2020. Samtidig er det 

ingen tvil om at den største risikoen for ILOS i langtidsprognosen er knyttet til forventede nye 

eksterne prosjekter. Vi er helt avhengige av å få tilslag på minst ett NFR-prosjekt i 2020 for å 

kunne ha noe handlingsrom fremover. Dette er avgjørende for å kunne opprettholde dagens 

aktivitetsnivå.  
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ILOS’ langtidsprognose per 31. august 2019 

 

 
 

 

3. ILOS’ basisregnskap 

Tabellen på neste side viser regnskapet for ILOS’ 2. tertial 2019. Regnskapet viser at instituttet har: 

 1,4 millioner mindre i inntekter enn budsjettert, og dette skyldes primært rekrutterings-

stillinger: Instituttet hadde fått for mye overført til stipendiater, samt at det i budsjettet lå 

0,7 millioner til nye postdoktorer, som instituttet ikke har.  

 3, 2 millioner mer i personalkostnader. Dette skyldes i hovedsak lønnsjusteringer, flere 

forlengelser i rekrutteringsstillinger og hvor instituttet må dekke kostnadene selv (fordi 

finansieringen fra fakultetet er slutt), samt flere professoropprykk enn forventet, og som 

ikke var budsjettert.  

 Større investeringer enn budsjettert, dette skyldes innkjøp av nytt datautstyr, samt at PC-

bestillinger fra 2018 først ble regnskapsført i 2019 

 Noe mindreforbruk på driftskostnadene. Dette skyldes som tidligere år et lavere 

aktivitetsnivå enn planlagt. 

 Økte inntekter fra eksternfinansiert virksomhet (0,5 millioner), dette skyldes økt aktivitet. 
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Om personalkostnader og årsverksutvikling: 

 

 

 Det er ikke lagt inn flere stillinger i forbindelse med prognosen for andre tertial, men siden 

rapporteringen for første tertial (T1) har det skjedd vesentlige endringer. En førstelektor, en 

studiekonsulent og to vikarer i 50 % stilling har sluttet. I tillegg har en professor har fått 

innvilget 4 års ulønnet permisjon.  

 En av de to vikarstillingene (50%) er lyst ut og studiekonsulenten er erstattet. 

Førstelektorstillingen erstattes foreløpig ikke, men en vikar overtar undervisningen til 

professoren og får økt stilling fra 50 % til 100 % ut 2020. Etter dette vil instituttledelsen 

vurdere hva som skal gjøres for den resterende perioden 2021-2023.  

 Ikke-utlyste stillinger som ligger i langtidsprognosen er de samme som i første tertial 2019 (én i 

spansk og to på tysk). Dette er i henhold til den vedtatte stillingsplanen, som skal revideres av 

styret våren 2020. I tillegg er det lagt inn 50 % vikar for en professor fra høst 2020 samt en 

Professor II i 2 år fra 2020.  Stillinger knyttet til Faglige prioriteringer III (FPIII) ligger også i 

prognosen: en førsteamanuensis fra 2022, en Professor II for hele perioden samt en 100 % 

vitenskapelig assistent-stilling. 

 Prognose for nye rekrutteringsstillinger ligger også inne, men er fratrukket tilganger i 2019 

 



 4 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2019. 


