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Regnskapsrapport 2. tertial 2016  

 

Akkumulert resultat per 2. tertial er på 10,3 mill. kr. Insituttet fortsetter trenden med solid økonomi og har nå 

ca 1,5 mill kr i underforbruk versus budsjett per 2. tertial. 

 Basisvirksomhet  

Det er kun mindre avvik på basis, innenfor årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning, på 230 000 kr. 

Inkludert nettobidrag og prosjektavslutning er det et større avvik på 1,5 mill. kr. 

 Inntektene er ca 0,9 mill. kr mer enn budsjettert. 537 000 kr er overførte midler til dekning av i 

hovedsak lønn for ansatt ifm lektorprogrammet. Resten er i hovedsak 400 000 kr i fordeling for 

stipendiat ifm Fripro. 

 Total lønnskostnader ligger ca 1,1 mill. kr over budsjett. 

o Det er underforbruk på fast og midlertidig lønn på ca 0,5 mill. kr. Effekten av lønnsoppgjøret 

for 2016, både sentrale og lokale- forhandlinger mangler i regnskapet ved tertial 2. 

Kostnaden vil bli bokført i løpet at tertial 3 og forventet effekt er inkludert i oppdatert 

prognose. 

o Merforbruket av timelønn og honorarer utgjør per 2. tertial ca 1,4 mill. kr. Det er et etterslep 

på 175 000 kr fra 2015 (opparbeidet i 2015 og utbetalt i 2016) . Resterende merforbruk av 

timelønn og honorarer kan sees i sammenheng med underforbruk på fastlønn, i påvente av 

kommende tilsettinger. En økning i prognosen for timelønn er inkludert i oppdatert 

prognose. 

 Det er et mindreforbruk på driftskostnader sett mot budsjett på ca 260 000 kr. Av dette er ca 100 000 

kr bokført under investeringer. 

 Investeringer ligger over budsjett med 373 000 kr. Av dette går ca 100 000 kr mot mindreforbruk 

under driftskostnader, mens resterende er reelt merforbruk. Prognosen for investeringer er økt med 

160 000 kr, noe som kan synes å være for lavt i forhold til faktiske kostnader. 
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 Nettobidrag er den andel av den interne ressursbruken som finansieres av ekstern finansiør. 

Intern ressursbruk består hovedsakelig av frikjøp av fast vitenskapelig ansatte og indirekte 

kostnader. Tidligere lå dette spredt i regnskapet som en del av inntekter, personalkostnader 

og overhead, mens det nå er spesifisert på en egen linje i rapporten. Det er et avvik mellom 

regnskap og budsjett på ca 1,5 mill. kr. Årsaken til avviket blir beskrevet under avsnittet for 

Eksternfinansiert virksomhet. 

 

Tabell 1 Basisvirksomhet 

Regnskap august 

2015

Regnskap august 

2016

Budsjett august 

2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -38 175 -38 105 -37 160 945 -58 347 -59 325 -978

Personalkostnader 33 228 35 374 34 315 -1 060 56 056 55 615 -442

Driftskostnader 6 204 5 738 5 996 258 9 299 9 758 459

Investeringer 550 586 213 -373 320 480 160

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 1 807 3 594 3 364 -230 7 328 6 528 -800

Nettobidrag fra prosjekter -2 757 -4 269 -2 706 1 563 -4 584 -7 636 -3 052

Prosjektavslutning 556 -121 87 208 130 -168 -298

Årsresultat  -394 -796 745 1 542 2 874 -1 276 -4 151

Overført fra i fjor -10 362 -9 506 -9 506 0 -9 506 -9 506 0

Akkumulert resultat -10 756 -10 302 -8 761 1 542 -6 632 -10 782 -4 151

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)

 

Eksternfinansiert virksomhet 

Det akkumulerte resultatet for den eksternfinansierte virksomheten er 6,1 mill. kr ved utgangen av 2. tertial. 

Aktiviteten er høy og det er for tiden 46 aktive prosjekter ved instiuttet, med 12 prosjekter startet opp i 

inneværnede år og ytterligere 3 prosjekter som er på vei nå i høst. 

 

De nye prosjektene medfører økte inntekter og kostnader knyttet til denne virksomheten samt økte avvik 

mellom budsjett og prognose, ettersom prosjektene til dels er opprettet etter budsjettet ble lagt. 

 

 Inntekter ligger 3,7 mill. kr over budsjett og er forventet å øke til 10 mill. kr over budsjett ved 

utgangen av året. Årsaken er nye prosjekter med blant annet toppforsk som er lagt inn i prognosen. 

 

 Merforbruk på 1,4 mill. kr på personal er knyttet stillinger på nye prosjekter..  

 

 Driftskostnader er forventet å øke utover året, men ligger foreløpig bak budsjett. Prognosen estimerer 

foreløpig en økning på 2,7 mill. Dette er grunnet innkjøp av data hos SSB er blitt dyrere og 
samarbeidspartner først fakturerer oss i år, da disse har vært forsinket med deres prosjekt 
avslutning. Det er mulig anslagene på driftskostnader er noe høye. 

 

 Vi har hatt en kraftig oppjustering av nettobidraget på ISS, det har økt med 3 mill. kr i prognosen. 
Årsaken er økte eksternfinansiert frikjøp som følge av nye prosjekter. 
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Tabell 2 Eksternfinansiert virksomhet 

Regnskap august 

2015

Regnskap august 

2016

Budsjett august 

2016 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose Budsjett- endring

Inntekter fra bevilgning -13 045 -14 351 -10 694 3 657 -16 042 -26 021 -9 979

Personalkostnader 5 353 4 975 3 536 -1 439 6 544 8 957 2 413

Driftskostnader 2 440 1 278 3 928 2 650 5 893 8 633 2 741

Investeringer 0 7 -7 0

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning -5 251 -8 091 -3 230 4 861 -3 605 -8 431 -4 825

Nettobidrag fra prosjekter 2 831 4 182 2 706 -1 476 4 584 7 636 3 052

Prosjektavslutning -556 121 -87 -208 -130 320 450

Årsresultat  -2 976 -3 788 -611 3 177 849 -475 -1 323

Overført fra i fjor -2 538 -2 269 -2 269 0 -2 269 -2 269 0

Akkumulert resultat -5 514 -6 056 -2 879 3 177 -1 420 -2 743 -1 323

Eksternfinansiert virksomhet

 

 

Ubrukte midler 

 

Tabell 3 Ubrukte midler 

UBRUKTE MIDLER: aug.15 aug.16

Basisbevilgning -10 756 -10 302

Oppdragsprosjekter 131 448

Bidragsprosjekter -5 645 -6 504

Totale ubrukte midler: -16 270 -16 358

Ubrukte midler

 

Ubrukte midler på 10,3 mill. kr for basisbevilgning er det akkumulerte overskuddet for ISS pr utgangen av 2. 

tertial 2016 og utgjør det reelle handlingsrommet for instituttet. 

 

Prognose 2016 og langtidsprognose for basisvirksomheten 

 

Tabell 4 Prognose 2016 og langtidsprognose  

 

Prognose 2016 2017 2018 2019 2020

Isolert årsprognose -1 276                     3 104                       2 421                       1 666                       -1 745                     

Akkumulert prognose -10 782                   -7 678                     -5 257                     -3 591                     -5 336                      



 4 

 

Prognosen er oppdatert med informasjon om start og sluttdatoer for ansatte samt annen kjent informasjon 

som påvirker langtidsprognosen. 

Siden budsjettet ble lagt er inntektssiden styrket med to tildelinger, den ene er midler til stilling knyttet til 

lektorprogrammet med 573 000 kr i 2016 til dekning av lønn og 30 000 i drift. Videre er instituttet tildelt 

midler til 1 stipendiat (toppforsk), for 2016 har denne halvårsvirkning, med 404 000 kr.   

Nettobidraget er økt i prognosen sammenlignet med budsjett. Det er tatt utgangspunkt i budsjetter og 

prognoser for eksisterende prosjekter, men også hensyntatt nye prosjekter som ennå ikke er opprettet i 

økonomisystemet. I 2016 ligger det inne to utvalgslederprosjekter som alene gir ca 2 mill. kr i nettobidrag. 

Det er ikke forventet at disse erstattes av nye prosjekter. Nettobidraget i langtidsperioden er satt til nivået for 

2016 eks utvalgsprosjektene og ligger da i snitt på ca 5,6 mill. kr i året, noe som er opp 0,8 mill. kr fra tertial 

1 prognosen.  

Forskningsrådgiver og prosjektcontroller ved fakultetet fortsetter gjennomgang av hele prosjektporteføljen 

ved institutttet. I denne gjennomgangen er det forventet at de kan finne feil i prognoser og forutsetninger for 

prosjektene. Dette medfører risiko for at beregnet nettobidrag muligens vil måtte justeres som følge av denne 

gjennomgang.  

 

 

 

 

 

 

Katrine Fangen      Inger-Lise Schwab 

instituttleder       kontorsjef 

 


