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1.0  Sammendrag av prognose 
 
Prognosen for ILOS er oppdatert per 30. april 2021 (1. tertial/T1). Langtidsprognosen (LTP) 
viser et akkumulert merforbruk på 4,9 mill ved utgangen av 2025. Prognosen per 3. tertial 
2020 viste et akkumulert merforbruk på 2,2 mill. Økningen i prognosen per 1. tertial er 
dermed på 2,7 mill. 
 

 
Inntekter vises som negative tall (minus) 

 
Dette er de vesentlige endringene i langtidsprognosen fra 3. tertial 2020 til 1. tertial 2021 (for 
avviksforklaringer se punkt 2.4): 
 

 Inntekter fra bevilgninger har økt med 4,3 mill.  

 Personalkostnader har økt med 8,6 mill.  

 Driftskostnader er redusert med 0,38 mill. 

 Nettobidrag er økt med 1 mill. kr. som følge av bedre tilslag på prosjekter enn 
budsjettert og endringer i personalkostnader på prosjekter  

 Prognosen for nye prosjekter er ikke endret siden 3. tertial da den anses for å være 
realistisk 

 
 

Flere detaljer til endringene i langtidsprognosen fremkommer senere i rapporten. 
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Grafen nedenfor viser resultat prognose akkumulert og isolert (i tusen kroner): 
 

 

2.0  Prognose ILOS 
Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef og instituttleder. 
Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom 
fakultetsdirektør og institutt, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på 
instituttet.  
 

2.1 Resultat pr. april 2021 

 
 
Budsjett versus regnskap per april med avvik ses på i forhold til opprinnelig budsjett, dvs det 
som ble vedtatt i desember 2020.  
  
ILOS har et merforbruk på 3,3 mill i perioden, noe som er 1,1 mill lavere enn budsjettert.   
Instituttet har mottatt 600 000 mer i inntekter i perioden, og dette skyldes i hovedsak nye 
gjennomføringsstipendiater.   
 
Personalkostnadene er 1,3 mill høyere enn budsjettert, noe som i hovedsak skyldes en 
engangsutbetaling (7 000 per ansatt pluss avgifter) til alle ansatte som en kompensasjon for 
hjemmekontor i forbindelse med pandemien, noe som utgjorde utgifter på mer enn 900 000 

2021 2022 2023 2024 2025

Isolert -748 783 -781 027 -1295 199 872 692 -1843 460

Akkumulert -1841 159 -2622 186 -3917 385 -3044 693 -4888 153
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for ILOS. Øvrig merkostnad på 0,4 mill er en kombinasjon av økte kostnader på fastlønn, men 
også økte inntekter som frikjøp tilknyttet ulike prosjekter, samt økte NAV-refusjoner. 
Økningen på fastlønn på 900 000 skyldes flere lønnsopprykk, økning av stillingsprosent for 
noen vikarer, samt forlengelser av stipendiater. 
 
Driftskostnader viser et forbruk på 0,5 mill. Dette er et mindreforbruk på 1,5 mill i perioden, 
noe som skyldes pandemien.   
 
Investeringer viser et mindreforbruk på 0,14 mill, noe som kun skyldes senere innkjøp av 
datautstyr enn planlagt. 
 
Avviket på nettobidrag på 211 000 per april 2021, skyldes i hovedsak høyere inntekter for 
eksternfinansiert overhead, som er knyttet til endringer i prosjektenes lønnskostnader. 
Avviket er knyttet til høyere lønnskostnader på et NFR-prosjekt etter godkjent omdisponering 
av driftsmidler, samt eksternt finansiert frikjøp på et annet NFR-prosjekt. 
 

2.2 Risikovurdering prognose 30.04.2021 

2.2.1 Basisvirksomhet 
Instituttet ligger an til et betydelig lavere forbruk enn i den opprinnelige årsprognosen, som 
var på 4,5 mill i merforbruk. Årsprognosen er per 1. tertial nedjustert med 3 millioner til 1,7 
mill (siste kolonne, gjeldende prognose). Årsaken til nedjusteringene skyldes ene og alene 
covid-19. Videre er det usikkert i hvor stor grad covid-19 situasjonen vil påvirke aktivitetene 
resten av året i 2021. 
 
Instituttet må regne med en økning i lønnskostnadene som følge av årets lønnsoppgjør. Det 
er lagt inn standard 1,9 % lønnsøkning for 2021. Rammen for lønnsoppgjør for 2021 ligger nå 
an til å bli 2,7 %, altså en differanse på 0,8 %. Dette vil ikke påvirke år 2021 i særlig grad, da 
2,7 % er helårseffekten, mens effekten for 2021 gjelder tidligst fra mai 2021. 
Langtidsprognosen vil derimot bli påvirket, fordi utgangspunktet for beregning av 
lønnsoppgjøret i årene fremover vil være 0,8 % for lavt.  
 

2.2.2 Prosjektvirksomhet 
ILOS har per i dag 17 aktive eksternfinansierte prosjekter. Inntekter i perioden 2018-2020 har 
holdt seg på ca. 10,1 mill. kr. per år. Årsprognosen er på 16,6 mill. kr. Historisk nettobidrag 
har siden 2018 i gjennomsnitt vært på 4,9 mill. kr. per år. Årets prognose for nettobidrag er på 
5,7 mill. kr, altså noe høyere enn de tre siste års snitt. Dette skyldes høyere overhead-
inntekter som kommer fra økte personalkostnader. 
 
Instituttet har fremdeles god tilgang på NFR-midler og de siste årene har det vært en økning 
av tilslag på EU-søknader. Siden 3. tertial 2020 har instituttet fått tilslag på to Marie 
Skłodowska-Curie Actions-prosjekter (MSCA). Dette vil gi nettobidrag på kort sikt og RBO1-
inntekter på lengre sikt. Basert på dette kan prognosen for fremtidige prosjekt med oppstart 
av et NFR-prosjekt og et MSCA-prosjekt per år betraktes som en realistisk prognose med 
moderat risiko. I prognosen for 2022 ligger det oppstart av ett EU-prosjekt. Utslag av dette vil 
gi instituttet et økt nettobidrag og tilgang til RBO-inntekter. 

                                                 
1 RBO står for resultatbasert omfordeling, som er resultatbasert uttelling for bl.a. EU-prosjekter.  
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2.3 Langtidsprognose basisvirksomhet 
Akkumulert merforbruk i langtidsprognosen var på 2,2 mill. per tredje tertial 2020, men er per 
første tertial 2021 økt til 4,9 mill. i merforbruk, noe som skyldes økte personalkostnader. 
 

2.3.1 Inntekter  
Endringene i prognosen fra 3. tertial 2020 til 1. tertial 2021 viser en akkumulert merinntekt på 
4,3 mill. Dette er inntekter knyttet en ny stilling finansiert av HF, Skolesatsningsleder i 3 år fra 
1. mai 2021 (3,1 mill.), 430 000 i midler fra Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning 
(SK-ITU) til et prosjekt på spansk, samt 759 000 i ekstra midler til læringsassistenter fra 
Kunnskapsdepartementet.   
 

2.3.2 Personalkostnader  
Personalkostnadene har siden desember 2020 økt med 8,6 millioner: 
 

 Skolesatsningsleder (midlene overføres til ILOS fra fakultetet): 3 000 000  

 Postdoktor/forsker i fransk 2 år (erstatning for instituttleder): 1 400 000  

 Fast ansatt forsker: 3 400 000 

 Forsker LCE/FPIII (ansettelsesperioden økt med ett år til tre år): 800.000 
 
Det har i perioden vært ordinære lønnsopprykk samt et opprykk til førstelektor. Flere 
stipendiater har også fått forlenget tilsettingsperiode på grunn av pandemien. Prognosen for 
nye stipendiater var noe høyt, så summen av endringene har ikke medført økning i budsjettet 
utover det som er listet opp punktvis over. 
 
Følgende stillinger er budsjettert:  
 

 
 

 Undervisnings- og forskerstillinger: en økning på 7,6 årsverk siden T3. 

 Saksbehandlerstillinger: økning på 0,4 årsverk. Dette dreier seg om et vikariat på fire 
måneder knyttet til foreldrepermisjon 

 Mellomlederstillinger: ingen endringer. 

 Hjelpestillinger for undervisning etc.: en økning på 0,1 årsverk akkumulert siden T3. 
Gjelder en vitenskapelig assistent på FPIII-prosjektet som har økt fra 20 til 30 % stilling 

 Professor II: ingen endring 

 Rekrutteringsstillinger: ingen økning akkumulert fra T3 2020 til T1 fordi prognosen for nye 
var for høyt budsjettert 
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 Timelønn:  Prognosen på timelønn er sammensatt av mange forskjellige kategorier: 
bedømmelse vitenskapelige stilinger, ekstern sensur, lønn og honorarer knyttet til 
forskning og andre aktiviteter, inkludert FPIII-aktiviteter, timelærere etc. Det en økning i 
prognosen fra T3 2020 til T1 på 0,6 årsverk, noe som i hovedsak skyldes en økning av 
antall læringsassistenter samt nytt digitalt IT-prosjekt knyttet til spansk.  
 

2.3.3 Andre driftskostnader 
Driftsbudsjettet er i 2021 nedjustert med 1,2 mill sett i forhold til 3. tertial 2020, på grunn av 
covid-19, men det er foretatt andre justeringer i langtidsprognosen som gjør at 
nedjusteringen akkumulert bare blir på 0,4 mill. Dette skyldes i hovedsak av en forskyvning av 
aktiviteter til 2022, men også en økning på noen poster.  
 
Investeringer er per 1. tertial nedjustert med 250 000 i 2021 fordi planlagte innkjøp av nye 
kopimaskiner likevel ikke er nødvendig så tidlig i året. Prognosen for innkjøp av nye PC-er har 
også vist seg å være noe høyt budsjettert. 

2.3.4 Nettobidrag 
Nettobidraget i perioden 2021-2025 (LTP) har økt med 1 mill. kr. fra 3. tertial 2020 til 1. tertial 
2021. For eksisterende prosjekter har nettobidraget økt med 0,9 mill. sammenlignet med 
prognosen fra 3. tertial 2020. Økningen kommer som følge av tilslag på to nye prosjekter og 
endringer i lønnskostnader på eksisterende prosjekter. For nye prosjekter er nettobidrag i 
langtidsprognosen uendret da vi fortsatt venter på resultatene fra årets søknadsrunde. 
Summert er nettobidrag fra nye prosjekter i LTP-perioden nå på 29 mill. kr., som er en liten 
økning på ca. 100 000 sett opp mot prognosen per 3. tertial 2020.  
 

2.4 Ny økonomimodell 
Fra 1. mai ble det innført nytt økonomi- og lønnssystem på UiO. I den forbindelse har alle 
enhetene på UiO fått en ny økonomimodell. En økonomimodell er en konteringsstreng som 
skal ivareta informasjon som kreves for at man skal kunne rapportere i henhold til 
identifiserte behov, både fra interne og eksterne interessenter. I praksis vil dette ikke gi noen 
endringer, men modellen legger opp til at man følger opp på færre punkter enn tidligere. 
Dette er en felles strukturering av oppfølgingen for fakultetet og UiO sin økonomi. 
Tiltakskoder forsvant fra 1. mai og man følger opp regnskap, budsjett og prognoser på 
prosjekt og delprosjekter.  
 

 


