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Økonomirapport for 3.tertial 2018 

 

I. Innledning 

Fakultetet har en solid økonomi ved utgangen av 2018. Det akkumulerte resultatet er noe høyere enn 

forutsatt i siste prognose. Dette skyldes i hovedsak noe høyere inntekter og nettobidrag, samt lavere 

kostnader på drift. 

Det er etter det fakultetsledelsen er kjent med ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og 

aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. 

 

II. Vurdering av økonomisk status 

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn 

forventet i prognosen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring til tabeller: 
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Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn.  

Inntekter + Kostnader er lik resultat. 

Tabell 1 og 2 er ment å gi et bilde av totalvirksomheten ved fakultetet. Kostnadene både for basisvirksomhet og prosjektvirksomhet er med og 

reflekterer den totale aktiviteten. Inntektene for prosjektene er periodisert lik påløpte kostnader koblet til prosjekter. Tabell 5 viser de 

ubrukte midlene også for prosjekter 

 

Tabell 1. Artsrapport totalvirksomheten  

 

Tabell 2. Ubrukte midler 

 

 

I. Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) 

Akkumulert resultat ved utgangen av 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet 

i prognosen. Det er totalt sett høyere inntekter enn forventet samt lavere kostnader på drift som utgjør 

avviket. På den enkelte enhet er det også flere underliggende avvik som kommenteres nedenfor. 

 

Inntekter ligger ca. 5,0 mill. kr over forventningen i prognosen for året. Fakultetet har, helt på slutten av 

2018, mottatt 1,6 mill. kr i frie forskningsmidler, samt 750 000 kr i prosjektetableringsstøtte fra UiO 

sentralt. Dette var midler som ikke lå inn i budsjettet eller prognosen. Det er kommet en innbetaling på et 

avsluttet prosjekt på PSI med 1,6 mill. kr. Denne inntekten går dog mot kostnader for det samme 

prosjektet, som finnes under prosjektavslutning. PSI har også mottatt 0,5 mill. kr i støtte fra UiO sentralt, 

til et internt prosjekt. Ellers er det stort sett kun mindre avvik på de andre enhetene ved fakultetet. 

 

Regnskap     

des 2018

Budsjett        

des 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

des 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -642 276 -645 707 -3 431 -604 379 -645 707 -494 948 150 759

Personalkostnader 494 914 502 599 7 685 484 203 502 599 422 615 -79 985

Driftskostnader 131 899 148 195 16 295 95 342 148 195 115 400 -32 794

Investeringer 7 692 6 600 -1 092 9 705 6 600 6 670 70

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -7 770 11 687 19 457 -15 129 11 687 49 737 38 050

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter -5 316 -5 248 68 -10 531 -5 248 -51 399 -46 152

Prosjektavslutning 2 802 -1 059 -3 861 362 -1 059 1 886 2 946

Årsresultat -10 284 5 380 15 664 -25 297 5 380 224 -5 156

Overført fra i fjor -87 565 -87 565 0 -62 267 -87 565 -87 565 0

Akkumulert resultat -97 849 -82 185 15 664 -87 565 -82 185 -87 341 -5 156

Totalvirksomhet (periodiserte inntekter)
Per desember Prognose 2018

des.17 des.18

Basisbevilgning -87 565 -97 849

Oppdragsprosjekter -1 293 227

Bidragsprosjekter -50 607 -61 569

Totale ubrukte midler: -139 465 -159 191

Ubrukte midler
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Personalkostnader ligger ca. 0,7 mill. kr over prognosen. Det er mindre avvik på flere institutter. På 

institutt for statsvitenskap er det mindreforbruk på ca. 1,6 mill. kr, hovedsakelig knyttet til timelønn. På 

økonomisk institutt er det et merforbruk på ca. 1,7 mill. kr, knyttet til blant annet lavere offentlige 

refusjoner og merforbruk på overtid samt timelønn. 

 

Driftskostnader inkluderer blant annet husleie, personlige driftsmidler, sentrale avsetninger på 

fakultetsnivå til forsknings- og undervisnings satsninger og ordinære driftsmidler. Regnskapet viser et 

mindreforbruk på disse på postene sammenlignet med prognose på ca. 5,1 mill. kr i 2018. Avviket er 

spredt ut på de fleste enheter, men knytter seg overordnet til 1,0 mill. kr på verdensledende miljøer, 2,4 

mill. kr på småforsk og personlige driftsmidler, 0,6 mill. kr på forskerutdanning og 1,2 mill. kr på 

internhusleie. Internhusleien er redusert på psykologisk institutt som følge av noe mindre lokaler ved 

instituttet. 

Investeringer er helt i tråd med forventningene i prognosen. 

 

Nettobidraget endte på 53,7 mill. kr, noe som er ca. 2,3 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. De 

fleste institutter har mindre avvik mot prognosen her, men særlig psykologisk institutt avviker mye med 

ca. 1,8 mill. kr høyere nettobidrag enn forventet. Årsaken til dette avviket er hovedsakelig høyere 

nettobidrag enn forventet på nye prosjekter, inkludert RITMO prosjektet. 

 

 
Tabell 3. Artsrapport basisvirksomheten 

 

 

 

 

 

 

Regnskap     

des 2018

Budsjett        

des 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

des 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -499 858 -495 839 4 019 -474 068 -495 839 -494 948 891

Personalkostnader 423 338 425 599 2 261 413 561 425 599 422 615 -2 985

Driftskostnader 110 290 115 195 4 904 74 638 115 195 115 400 206

Investeringer 7 077 6 600 -477 9 501 6 600 6 670 70

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 40 848 51 555 10 707 23 632 51 555 49 737 -1 818

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter -53 705 -47 401 6 304 -48 701 -47 401 -51 399 -3 998

Prosjektavslutning 2 574 1 226 -1 348 -229 1 226 1 886 660

Årsresultat -10 284 5 380 15 664 -25 297 5 380 224 -5 156

Overført fra i fjor -87 565 -87 565 0 -62 267 -87 565 -87 565 0

Akkumulert resultat -97 849 -82 185 15 664 -87 565 -82 185 -87 341 -5 156

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)
Per desember Prognose 2018
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Fakultetsadministrasjonen 

Akkumulert for 2018 er resultat for fakultetsadministrasjonen helt i tråd med forventningene i prognosen, 

det avviker kun med ca. 15 000 kr. Det er likevel avvik mellom regnskap og prognose innenfor inntekter, 

personalkostnader og driftskostnader.  

Inntekter er ca. 400 000 kr lavere enn forventet, hovedsakelig på grunn av en faktura for sentral IT drift 

på 312 000 kr for lisenser for 2017.   

Personalkostnader ligger ca. 800 000 kr over prognosen, avviket skyldes i hovedsak overforbruk på 

timelønn. 

Driftskostnader ligger ca. 1,1 mill. kr under prognosen. Det er avvik på mange tiltak, men store deler er 

mindreforbruk på forskerutdanning og utadrettet virksomhet. 

Tabell 4. Artsrapport basisvirksomheten fakultetsadministrasjonen 

 

Det vises i tillegg til spesifisert regnskapsoversikt pr enhet (vedlegg 1), samt ledelseskommentarer til 

regnskapet (vedlegg 3).  

II. Eksternfinansiert virksomhet  

Det er fortsatt høy aktivitet innenfor den eksternfinansierte virksomheten. Per utgangen av 2018 er det 

212 aktive prosjekter ved fakultetet. Det er avsluttet 69 prosjekter, mens 47 nye er opprettet i 2018. 

Fakultetet har ved årsskiftet 25 EU prosjekter. 3 av disse var nye i 2018 og 4 ble avsluttet. Det er i tillegg 

ett EU prosjekt som har fått tilsagn, men ennå ikke er opprettet. 

Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 61,3 mill. kr, noe som er ca. 14,7 

mill. kr mindre mer enn forutsatt i prognosen.  

Regnskap     

des 2018

Budsjett        

des 2018

Budsjett-

avvik

Regnskap        

des 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -80 968 -81 551 -584 -71 661 -81 551 -81 368 183

Personalkostnader 52 913 52 580 -333 52 470 52 580 52 088 -492

Driftskostnader 26 500 28 147 1 647 18 808 28 147 27 635 -512

Investeringer 1 150 1 200 50 983 1 200 1 200 0

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -404 376 780 601 376 -445 -821

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter -386 0 386 -432 0 -330 -330

Årsresultat -790 376 1 166 169 376 -775 -1 151

Overført fra i fjor 7 558 7 558 0 7 389 7 558 7 558 0

Akkumulert resultat 6 767 7 933 1 166 7 558 7 933 6 783 -1 151

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)
Per desember Prognose 2018
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Inntektene ligger totalt ca. 18,7 mill. kr under prognosen. Av dette er ca. 16,0 mill. kr knyttet til 

forsinkelser i betalinger fra EU på om lag 8,5 mill. kr og NFR med om lag 7,2 mill. kr. Bakgrunnen for 

forsinkelsene er gjerne treghet i godkjenning av rapportering og ved oppstart av nye prosjekter. 

Det er brukt ca. 2,5 mill. mindre på personalkostnader enn forutsatt i prognosen. Avviket er spredt ut på 

de ulike enhetene og knyttet til mange prosjekter. Bakgrunnen er i all hovedsak forsinkelser i oppstart av 

stillinger, men har liten betydning for de totale rammene til prosjektene. 

På driftskostnader er det i 2018 et mindreforbruk mot prognosen på ca. 3,5 mill. kr. Avviket er spredt ut 

på de fleste enheter og gjelder en lang rekke prosjekter. Bakgrunnen er forsinkelser i oppstart av nye 

prosjekter, utsettelse av aktiviteter på eksisterende prosjekter også noe omprioriteringer mellom drift og 

personal. 

Nettobidraget er ca. 1,8 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Avviket er knyttet til ca. 0,5 mill. kr på 

både PSI og ISV og skyldes i hovedsak nye prosjekter. På de andre enhetene er det kun mindre avvik. 

 

Tabell 5. Artsrapport eksternfinansiert virksomhet 

 

Vedtaksforslag:  
Fakultetsstyret vedtar økonomirapporten pr 3. tertial 2018.  

 

 

 

 

 

 

Regnskap     

des 2018

Budsjett        

des 2018 Budsjett-avvik

Regnskap        

des 2017 Årsbudsjett

Oppdatert 

årsprognose

Budsjett-

endring

Inntekter -153 271 -151 000 2 271 -156 015 -151 000 -171 966 -20 966

Personalkostnader 74 875 80 514 5 639 71 576 80 514 77 409 -3 105

Driftskostnader 17 456 30 000 12 544 21 609 30 000 20 919 -9 081

Investeringer 1 136 0 -1 136 615 0 7 7

Årsresultat uten nettobidrag og 

prosjektavslutning -59 804 -40 486 19 318 -62 216 -40 486 -73 632 -33 146

Nettobidrag fra eksternfinansierte 

prosjekter 52 981 48 188 -4 794 48 389 48 188 51 181 2 993

Prosjektavslutning -2 574 231 2 805 229 231 -1 651 -1 882

Årsresultat -9 396 7 933 17 329 -13 598 7 933 -24 102 -32 034

Overført fra i fjor -51 946 -51 946 0 -38 302 -51 946 -51 946 0

Akkumulert resultat -61 343 -44 014 17 329 -51 900 -44 014 -76 048 -32 034

Eksternfinansiert virksomhet
Per desember Prognose 2018
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Vedlegg: 

1. Akkumulert resultatoversikt per enhet med kommentarer, basisvirksomheten 

2. Akkumulert resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet  

s3. Ledelseskommentar til regnskapet 

 

Vedlegg 1, akkumulert resultatoversikt per enhet med kommentarer, basisvirksomhet 

 

 

 

 

ARENA 

Senteret har fått tilslag på flere nye prosjekter og øker ikke underskuddet sitt.  

Psykologisk institutt 

PSI har bygd ned overskuddet sitt med 7 mill. kr i 2018 og har et akkumulert overforbruk på ca. 5 mill. kr når vi 

trekker fra 27 mill. kr i ubrukte verdensledende midler. PSI forventer store inntektsøkninger i de neste årene og 

planlegger økt aktivitet i den forbindelse.  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2018 er 6,6 mill. kr. Dette er ca. 1,0 mill. kr mer enn forutsatt i 

prognosen og skyldes i hovedsak innsparinger på driftskostnader. Dette påvirker ikke i vesentlig grad innleverte 

prognoser. 

 

 

 

2017

Sted Regnskap Regnskap Budsjett Prognose

170002 Fakultetsstyret ufordelte midler -11 369 -12 336 -10 986 -9 541

170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 7 558 6 767 7 933 6 783

170020 Sommerskole i komparative metoder 475 655 514 893

170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur -9 389 -13 190 -10 489 -12 533

170400 ARENA Senter for europaforskning 5 890 6 716 6 552 6 970

170500 Psykologisk institutt -21 718 -22 274 -19 902 -19 516

170600 Økonomisk institutt -39 814 -40 866 -37 561 -41 354

170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -7 281 -6 647 -5 152 -5 664

170800 Institutt for statsvitenskap -8 151 -12 381 -8 625 -9 178

170900 Sosialantropologisk institutt -3 766 -4 294 -4 469 -4 200

Akkumulert resultat -87 565 -97 849 -82 185 -87 341

2018
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Sosialantropologisk institutt 

SAI har i 4,2 mill. kr i akkumulert underforbruk ved årsslutt 2018. SAI har en god økonomi per i dag, men vil få 

mindre inntekter de neste årene hvis de ikke lykkes med å få flere EU-prosjekter og å øke 

studiepoengproduksjonen.  

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 

TIK har hatt en meget god utvikling i 2018 og fått tilslag på flere nye prosjekter. TIK har i løpet av de siste årene 

bygd seg opp et solid overskudd. De har en sårbar økonomi og er svært avhengig av eksterne inntekter, men per nå 

har de en veldig solid prosjektportefølje. 

Institutt for statsvitenskap 

Akkumulert resultat for 2018 avviker med 3,3 mill. kr fra forventningene i prognosen. Personalkostnader er 1,5 

mill. kr lavere enn forutsatt, grunnet høye offentlige refusjoner og lavere forbruk på timelønn. Avviket på timelønn 

er sannsynligvis kun et periodiseringsavvik. Det er også mindreforbruk på drift og økt nettobidrag sammenlignet 

med prognosen.  

Økonomisk institutt 

Akkumulert resultat for 2018 er 40,8 mill. kr. Av dette er ca. 15,3 mill. kr knyttet til verdensledende miljøer. 

Basisvirksomheten, eksklusive verdensledende miljøer, har et mindreforbruk mot prognosen på kun 244 000 kr.  

Fakultetsstyret(styrepotten) 

Akkumulert resultat på potten av ubrukte midler er ca. 1,8 mill. kr høyere enn forutsatt i prognosen. Hovedårsaken 

til dette er tildeling fra sentralt knyttet til frie forskningsmidler, disse lå ikke inne i prognose. 

Fakultetsadministrasjonen 

Se eget avsnitt  
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Vedlegg 2, akkumulert resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3: 

 

 

2017

Sted Regnskap Regnskap Budsjett Prognose

170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 781 -1 304 -4 222 -1 754

170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur -9 573 -11 335 -14 404 -8 805

170400 ARENA Senter for europaforskning -6 170 -2 948 -1 519 -4 079

170500 Psykologisk institutt -20 578 -22 512 -15 270 -35 059

170600 Økonomisk institutt -6 400 -5 266 -6 570 -11 396

170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -673 -3 552 2 399 -2 072

170800 Institutt for statsvitenskap -6 721 -4 489 -3 576 -3 209

170900 Sosialantropologisk institutt -2 568 -9 936 -852 -9 674

Akkumulert resultat -51 900 -61 343 -44 014 -76 048

2018
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Rapporterende enhet: 

SV 

 Rapportert av: 

Nils-Henrik von 

dehr Fehr 

 Periode:  

T3 - 2018 

 

Ledelsesvurdering for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 3. tertial 2018 

 

1. Vurdering av økonomisk utvikling 

Totalvirksomheten 

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er god. Akkumulert resultat ved utgangen av 2018 er 97,85 mill. kr. 

Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. 42,24 mill. kr av det akkumulerte resultatet skyldes 

verdensledende miljøer. Fakultetet ser ikke vesentlige avvik som vil få konsekvenser for prognosen som ble 

levert 15.12.2018 

Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer. 

Basisvirksomheten 

Fakultetet har en solid økonomi ved utgangen av 2018. Det akkumulerte resultatet er på 97,85 mill.kr., noe som 

er ca. 10,5 mill.kr. høyere enn forutsatt i prognosen. Det er totalt sett høyere inntekter enn forventet samt lavere 

kostnader på drift som i hovedsak utgjør avviket. 

Det er etter det fakultetsledelsen er kjent med ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og 

aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. 

 

Eksternfinasiert virksomhet 

Det er høy aktivitet innenfor den eksternfinansierte virksomheten. Per utgangen av 2018 er det 212 aktive 

prosjekter ved fakultetet. Det er avsluttet 69 prosjekter, mens 47 nye er opprettet i 2018. Fakultetet har i dag 25 

EU prosjekter. 3 av disse var nye i 2018 og 4 ble avsluttet. Det er i tillegg ett EU prosjekt som har fått tilsagn, 

men ennå ikke er opprettet. 

 

Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 61,3 mill. kr, noe som er ca. 14,7 mill. kr 

mindre mer enn forutsatt i prognosen.  

 

Dato:31.01.2019 

 

Nils-Henrik von der Fehr 

dekan        Gudleik Grimstad 

         fakultetsdirektør  

 

 


