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LEDELSESVURDERING 1. TERTIAL 2016 
 

Innledning 

IMKs økonomi er omtrent som forventet per. 1 tertial 2016. Det ser det ut til at ikke alle aktiviteter vi har 

lagt opp til i budsjettet vil medføre kostnader som planlagt. Instituttledelsen vil gjennomgå driftsbudsjettet 

for å vurdere hvor det ev. er grunnlag for å justere kostnadsbudsjetteringen. 

Årsprognosen viser et fortsatt overskudd, mens langtidsbudsjettet er i underskudd.  

Vurdering  av økonomisk situasjon 

Vedlagt er regnskapsrapport pr 30.04.2016. Rapportene er sortert pr. artsklasse og på tiltak. Regnskapet for 

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

Status langtidsbudsjettet (LTB) kommenteres kort i tabellen nederst i notatet.  

Basisvirksomheten ved IMK har et overskudd på ca. 10,6 mill. Det er omtrent som budsjettert pr. samme 

periode. 

På inntektssiden er det mottatt ca. 0,3 mill. mindre enn budsjettert. Hovedsakelig er det mindre mottatt i 

stipendiatmidler.   

Personalkostnader totalt har et mindreforbruk på 52 040. Avviket på ca. 0,8 mill. på fastlønn relaterer seg i 

hovedsak til lønnsøkning, periodisering av fastlønn. Videre er det mindreforbruk på variable lønn og andre 

personalkostnader. Offentlige refusjoner er høyre enn budsjettert. Disse refusjonene reduserer 

personalkostnader totalt. 

Når det gjelder totale driftskostnader er avviket ca. 0,8 mill. Dette skyldes i hovedsak underforbruk på 

kategorien «kurs, konferanser og reiser» og «kjøp av tjenester», og overforbruk på kategorien «Andre 

driftskostnader». 

Nettobidrag er totalt sett 487 852 mindre enn budsjettert. Dette skyldes tilbakebetaling av frikjøp fra i fjor, 

dummy prosjekt og noe periodisering. 

Årsprognosen er justert og viser et antatt overskudd på ca. 3,3 mill. Det er en reduksjon på ca. 0,4 mill. i 

forhold til det opprinnelige budsjettet.  
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Tabellen nedenfor viser basis regnskapet for T1 i år sammenlignet med T1 i 2015. Videre vises årsbudsjettet 

2016 og antatt årsprognose. De fire siste kolonner viser prognosen (LTB) for årene 2017-2020 med et 

akkumulert resultat (underskudd) i 2020 på ca. 6 mill. 

 

 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

Sammenlignet med 1. tertial 2015, viser den ekstern finansierte virksomheten en betydelig nedgang. 

Nedgangen skyldes at instituttet(IMK) ikke har fått noen store nye bevilgninger siden 2014. Fremtidig 

prognose for eksterne inntekter viser instituttets forventninger. Det understrekes at den eksterne 

finansieringen etter sin natur er usikker og at det er risiko for at den eksterne inntjeningen og nettobidraget 

kan bli lavere enn prognostisert. 

IMK har pr. 18. mai 2016 mange søknader om ekstern finansiering til vurdering. Ledelsen anser 

mulighetene til å få tilslag på én eller flere av søknadene som gode. 
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