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ILOS’ regnskapsrapport for 1. tertial 2019 
 
1. Innledning  
ILOS har som foregående år et høyt aktivitetsnivå som øker utover året. 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 som drøftet på tidligere styremøter noe av det 
viktigste vi jobber med, både på kort og lang sikt.   
 
 

2. Vurdering av den økonomiske situasjonen og langtidsprognosen 

Per 1. tertial 2019 (T1) har instituttet god kontroll på økonomistyringen. Det tidligere akkumulerte 
mindreforbruket (overført ca 4,2 millioner fra 2018 og til i år). er en vesentlig årsak til instituttets 
handlingsrom, og vi har arbeidet med å finne balansen for inntekter og kostnader, slik at vi 
optimaliserer driften. På tross av dette mindreforbruket, ligger langtidsprognosen med et 
merforbruk på 2,8 millioner i 2023. Dette er en nedgang fra den vedtatte langtidsprognosen fra 
desember 2018. 
 
Vi vet at det kommer budsjettkutt også i årene som kommer, og dette har vi tatt høyde for i 
langtidsprognosen. Vi har et høyere driftsbudsjett for 2019 enn for de kommende årene 
(forskningsmidler, strategiske utdanningsmidler med mer). Vi bruker 2019 som et investeringsår, 
som vi håper å kunne høste fruktene av senere mht økte inntekter både innenfor studiefeltet og den 
eksternfinansierte virksomheten.  
 
I langtidsperioden frem til 2023 har vi per i dag cirka fem millioner i merforbruk per år. 
Personalkostnadene er høye, men går ned fra og med neste år. Dette skyldes både avganger fra 
faste vitenskapelige ansatte, men også at mange stipendiater blir ferdige i 2019. Samtidig kostet 
lønnsoppgjøret i fjor oss mye, og dette blir vi ikke kompensert for i rammen.  
 
I langtidsperioden har vi nå også et høyere nettobidrag enn vi opprinnelig hadde budsjettert med. 
Dette er basert på en grundig gjennomgang av innsendte søknader, samtidig som vi ser at blant 
annet mange nyansatte viser stor søkevilje, noe vi forventer vil gi oss resultater på sikt. Dessuten er 
søknadsrammene hos NFR økt, noe som også gir oss et forbedret resultat. 
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3. Regnskap 
Tabellen nedenfor viser regnskapstall for 1. tertial 2019 med avvik fra budsjettet: 
 

 
Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til opprinnelig budsjett.  
 
Inntekter: I følge regnskapet ser det ut til at ILOS har fått i underkant av 300 000,- mindre i 
inntekter i perioden. Dette skyldes endringer i periodisering av inntekter fra opprinnelig budsjett. 
 

Personalkostnader: Avviket viser et merforbruk som skyldes økte lønnskostnader til stipendiater 

som er forlenget men som det ikke er finansiering for, noe som betyr at instituttet må ta kostnaden. 

I tillegg er kostnadene knyttet til vitenskapelig ansatte som har fått opprykk samt flere vikarer på 

fastlønn. Det er et mindreforbruk i administrasjonen i samme periode.  

Driftskostnader: Avviket skyldes periodisering av aktiviteter. 
 
Investeringer: Her er det noe merforbruk knyttet til et større innkjøp av PC-er for instituttets 
ansatte. 
 
Nettobidrag: Her viser avviket en merinntekt på ca 400 000,-, noe som skyldes at vi har fått noen 

Artsbasert regnskapsrapport ILOS basis pr. 30.4 2019 (1. tertial)

Budsjett pr. 30.04.19 Regnskap pr. 30.04.19 Avvik

Inntekter

Inntekt fra bevilgninger -31 152 132 -30 798 474 -353 658

Eksterne inntekter og bidrag 0 0 0

Salgs- og leieinntekter -50 000 -126 154 76 154

Inntekter Total -31 202 132 -30 924 628 -277 504

Personalkostnader

Fast lønn 21 861 376 24 073 627 -2 212 252

Timelønn og honorarer 862 477 373 463 489 013

Feriepenger, AGA og pensjon 9 968 188 10 646 686 -678 498

Overtid 0 62 969 -62 969

Offentlige refusjoner -1 100 000 -1 017 379 -82 621

Andre personalkostnader 46 500 170 431 -123 931

Personalkostnader Total 31 638 540 34 309 797 -2 671 257

Driftskostnader

Kjøp av tjenester 99 200 190 237 -91 037

Kurs, konferanser og reiser 1 839 054 1 456 701 382 353

Internhusleie 0 0 0

Andre driftskostnader 290 161 456 797 -166 636

Driftskostnader Total 2 228 415 2 103 735 124 680

Investeringer 155 000 409 665 -254 665

Prosjektavslutning 0 0 0

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter

Egenandel 960 245 737 226 223 019

Overhead -1 441 947 -1 476 022 34 075

Frikjøp -628 900 -779 959 151 059

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -1 110 602 -1 518 755 408 153

Overført fra i fjor -4 322 270 -4 322 270 0

Grand Total -2 613 050 57 544 -2 670 594
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småprosjekter siden desember samt at det er lavere egenandel og høyere frikjøp på eksisterende 
prosjekter i perioden. 
 
Resultat og prognose: Regnskapet per 30. april viser et merforbruk i forhold til opprinnelig 
budsjett på 2,7 millioner, noe som skyldes de økte personalkostnadene. 
Prognosen i forhold til opprinnelig budsjett viser en beskjeden nedgang fra 6 til 5,6 millioner, noe 
som synes lavt, men på dette tidspunktet er det vanskelig å forutse endelig resultat, spesielt før 
årets lønnsoppgjør er avsluttet. 
 
 
4. Eksternt finansiert virksomhet (EFV)  
Tabellen for EFV ved ILOS viser regnskap for 1. tertial 2018 og 2019, vedtatt årsbudsjett for 2019, 
prognose for 2019, samt langtidsprognosen for årene 2020-2023. 
 

 
 
 
Regnskap 1. tertial 2018 sammenlignet med 2019: Sammenlignet med regnskapet for første 
tertial i fjor er inntektene 300 000 høyere i år, noe som skyldes forskyvning av inntekter. 
Nettobidraget er på omtrent samme nivå. Personalkostnadene er 0,9 mill. kr. høyere i år, og 
skyldes oppstart av nye prosjekter.  
 
Årsbudsjett kontra årsprognose: Inntektene i årsprognosen er 1,9 millioner kr. høyere enn i 
årsbudsjettet. Dette skyldes hovedsakelig at instituttet har fått et nytt EU-prosjekt. Tilslaget hadde 
vi ikke nok informasjon om ved fastsettelsen av årsbudsjettet.  
 
Personalkostnadene er 1,2 mill. kr. lavere i årsprognosen enn i årsbudsjettet. Avviket skyldes at det 
ble budsjettert med høyere lønnsreserve på enn det som var reelt på et fellesløftprosjekt. Andre 
årsaker er at ulike stipend ble budsjettert som personalkostnader i årsbudsjettet, mens det i 
prognosen er budsjettert som drift. I tillegg var det i årsbudsjettet budsjettert med oppstart 1. 
september 2019 på en postdoktor på et Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)-prosjekt (Global 
Fellowship), men oppstart er forskjøvet med et år til 1. september 2020.  
 
Prognose 2020-2023: I langtidsprognosen ligger både inntekter og nettobidrag på et 
forholdsmessig jevnt og høyt nivå. Denne prognosen viser en gjennomsnittlig inntekt på 15,6 
millioner kr, og et gjennomsnittlig nettobidrag på 6,5 mill. kr. 
 
 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner regnskapsrapporten for 1. tertial 2019. 

Beløp i mill. kr
Regnskap 

T1 2018

Regnskap 

T1 2019

Års-

regnskap 

2018

Års-

budsjett 

2019

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Inntekter -4 912 498 -5 195 263 -9 721 127 -10 979 144 -12 847 337 -15 069 483 -14 737 789 -16 434 269 -16 354 334

Personalkostnader 1 021 078 1 915 927 4 135 486 7 551 091 6 398 340 6 030 219 6 651 779 7 125 620 7 525 341

Driftskostnader 70 115 377 930 541 684 2 371 793 2 292 805 2 773 178 1 778 748 2 568 434 2 200 489

Investeringer 0 0 14 415 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -3 821 304 -2 901 406 -5 029 542 -1 056 260 -4 156 191 -6 266 085 -6 307 262 -6 740 215 -6 628 504

Nettobidrag 1 518 201 1 558 351 4 378 638 3 790 790 5 227 507 5 433 057 7 000 013 6 740 215 6 628 506

Prosjektavslutning 11 452 0 -22 071 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk -2 291 651 -1 343 055 -672 974 2 734 531 1 071 316 -833 029 692 751 0 1

Overført fra i fjor -695 596 -1 266 855 -695 596 -1 266 855 -1 266 855 -195 540 -1 028 568 -335 817 -335 817

Saldo -2 987 248 -2 609 910 -1 368 570 1 467 675 -195 540 -1 028 568 -335 817 -335 817 -335 816


