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1. Innledning 

IMKs økonomi er oversiktlig og kostnadssiden er forutsigbar. Ny budsjettmodell for overføring fra fakultetet 

gjør inntekstssiden mer utsatt for variasjoner i resultatmål og studentårsverk. Ny modell gir imidlertid 

større mulighet for å påvirke inntjening raskt ved å justere emnetilbud og opptaksrammer. 

 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 

Vedlagt er regnskapsrapport pr. artsklasse, sortert på tiltak og status eksterne prosjekter. Regnskapet for 

basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr april, opprinnelige budsjett, og årsprognosen. 

Status ekstern finansierte prosjekter kommenteres kort nederst i notatet. 

 

IMK basis har et overskudd pr. april på ca. 3,6 mill. Det er ca. 0,7 mill. bedre enn det opprinnelige 

budsjett i samme periode. 

 

Inntekter total viser en merinntekt på ca. 0,8 mill. Hovedårsaken er merinntekter fra fakultetet til vit. 

utstyr, midler til skriving av EU søknader, midtveisevaluering og midler til lengre forskningsreiser. 

 

Personalkostnader total viser et mindre forbruk på ca. 0,3 mill. Det er regnskapsført noe lavere fastlønn 

enn budsjettert pga forskyvning i ansettelser.  Videre er det regnskapsført noe mer off. refusjoner i 

perioden. Periodisering av variabel lønn er regnskapsført under øvrige personalkostnader som også 

reduserer personalkostnadene. 

 

Driftskostnader total har et merforbruk på ca. 0,4 mill. Hovedårsaken ser ut til å være innkjøp av 

inventar og programvare og kostnader vedrørende endring av lokaler. 

 

 Videre er et prosjekt (p 690339) avsluttet mot basis med overskudd med ca. 84 000.  Beløpet er 

disponert til Catac-konferanse i en senere periode. 

 

Den eksterne virksomheten har et underskudd på ca.3,1 mill. 

 

Årsprognosen er noe justert og viser et antatt overskudd på ca. 3,6 mill. Det er ingen vesentlige avvik i 

forhold til det opprinnelige budsjett. 

 

 Årsprognosen vises ennå ikke i vedlagte regneark da endringer er gjort etter siste prognose. 
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b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Usikkerheten for IMKs økonomi ligger fremdeles i  

1) betydelige rammeendringer og endring i tildelingsmodell,  

2) nedgang i søkertall til instituttets emner og færre studenter som tar eksamenpå lavere og høyere 

grad, samt gjennomfører forskerutdanningen på normert tid,  

3) EFP: færre tilslag på søknader enn forventet. 
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