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1. Innledning 

IMK har en god økonomi med et relativt stort handlingsrom. Instituttledelsen opplever noen 

styringsutfordringer med tanke på et økende positivt resultat samtidig som langtidsbudsjettenes resultater 

varierer uten at vi kan se gjennomgående forklaring på dette. Langtidsbudsjettene er likevel så fleksible at vi 

regner instituttets økonomi som under god kontroll. 

2. Vurdering  av status 

a. Status for den økonomiske situasjonen 
IMK har et overskudd på basisvirksomheten pr 31.12.2014 på ca. 5,1 mill. Det er ca. 1,5 mill. bedre enn det 

opprinnelige budsjett. Prognosen pr. 2 tertial anslo et overskudd på ca. 4,7 mill.  

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. artsklasse og rapport sortert på tiltak pr 31.12.2014. Kommentarene 

nedenfor er basert på artsrapporten og i forhold til det opprinnelige budsjett. 

Tilslutt i notatet kommenteres kort den ekstern finansierte virksomheten.  

Inntekter totalt har en merinntekt på ca. 1,2 mill. i forhold til budsjett.  

Hovedårsaken er ekstramidler (øremerket) fra fakultetet som ikke var budsjettert.  

IMK har fått ekstramidler til følgende tiltak: forsterkede masterprogram, støtte til EU-søknader 2014, støtte 

til lengre forskningsreise, støtte til midtveisevaluering, midler til workshops Unpacking the Nordic Model, 

støtte til utviklingstiltak lektorer, omstillingsmidler til studietilbud i praksis og prosesser og vitenskapelig 

utstyr. (sum totalt ca. 1,8 mill.) 

Instituttet har også fått ca. 0,4 mill. mer enn budsjettert i overheadinntekter. 

På den annen side har budsjetterte midler til stipendiater og gjennomføringsstipendiater ligget noe for høyt i 

budsjettet. (ca. 0,8 mill.) 

Personalkostnader totalt har et mindreforbruk på ca. 0,5 mill. Hovedårsakene er mindreforbruk på 

variabel lønn og fastlønn, feriepenger, AGA og pensjon. Det har vært noe senere oppstart av 

rekrutteringsstillinger enn budsjettert. Videre er det regnskapsført mer off. refusjoner enn budsjettert. Disse 

refusjonene reduserer personalkostnader totalt. 

Driftskostnader totalt viser et merforbruk på ca. 0,3. mill. Innenfor driftskostnader er det en del avvik 

fordelt på ulike kategorier. På noen kategorier er det overforbruk og andre underforbruk. Avvikene anses å 

være av budsjett teknisk art. 

Flere prosjekter er avsluttet mot basis. (Nettobeløp overskudd ca. kr 126’) 

Bevilget beløp til småforsk ca. 357 000. Regnskapet viser et forbruk på ca. 254 000 

Det vises ellers til den vedlagte tiltaksoversikten som viser hva som er brukt på de ulike tiltakene. 

Den eksterne virksomheten ved IMK har et overskudd på ca. 0,4 mill.  
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b. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 
IMKs usikkerhetsmomenter er ikke vesentlig endret i perioden. Økonomien er oversiktlig og under kontroll. 

Eksterne endringer kan få innvirkning på IMKs økonomi, men vi har per i dag et såpass stort handlingsrom 

og så fleksible langtidsbudsjetter, at vi kan justere for de fleste tenkelige endringer i inntekter. Nåværende 

langtidsbudsjett har et akkumulert underskudd på 4,5 mill. kr. Et økende positivt resultat de siste årene er 

noe av bakgrunnen for dette. Overheadinntekter i siste del av perioden er dessuten forsiktig budsjettert og 

det er lagt inn en potensiell ny fast vitenskapelig stilling fra slutten av perioden. Det er også buffere i form av 

driftsposter som kan endres.  

Mulige negative endringer kan for eksempel være: 

- nedgang i søkertall og gjennomføring på lavere og høyere grad, samt PhD-linjen 

- EFP: færre tilslag på søknader enn forventet 

Gjennom IMKs tiltaksplan søker instituttet å arbeide målrettet mot å redusere usikkerhetsfaktorene. 
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