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I. Innledning 

 
Det økonomiske resultatet ved utgangen av 2. tertial 2020 bærer preg av den ekstraordinære situasjonen vi har hatt 
med COVID-19 gjennom størstedelen av året. Aktivitetsnivået ville vært betydelig høyere i en normalsituasjon, 
hvilket også gjenspeiles i regnskapstallene for 2. tertial. Akkumulert viser regnskapet et mindreforbruk mot 
budsjett, som er knyttet både til høyere inntekter og lavere personal- og driftskostnader enn budsjettert. Fakultetet 
fortsetter å akkumulere ubrukte midler. I 2. tertial øker det totale akkumulert mindreforbruk til 231 mill. kr, fra 188 
mill. kr ved inngangen til 2020. 

 

II. Vurdering av økonomisk status for totalvirksomheten pr 31. august 2020 

Det totale akkumulerte underforbruket til SV-fakultetet er 231 mill. kr per 2. tertial 2020. Av dette er 93,7 mill. kr 
bundet opp i eksternfinansiert virksomhet. Resten kan disponeres i stor grad av enhetene.  

Når det gjelder basisvirksomheten, øker mindreforbruket med 16,1 mill. ut over budsjettert per 2. tertial, hvilket i 
stor grad skyldes redusert aktivitetsnivå grunnet COVID-19. Akkumulert totalt mindreforbruk på 
basisvirksomheten beløper seg derved til 137 mill. kr. ved utgangen av 2. tertial.  
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Forklaring til tabeller: 
Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn.  
Inntekter + Kostnader er lik resultat. 
Tabell 1 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 1. Artsrapport totalvirksomheten  

 

 

 
III. Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) 

Akkumulert resultat ved utgangen av 2. tertial 2020 er 137 mill. kr. Dette er betydelig over budsjettet med et avvik 
mot regnskap på ca. 16 mill. kr.  
 
Inntektene på basisvirksomheten består i hovedsak av KD-tildelingen. Inntekten er høyere enn budsjett på grunn av 
tidlig utbetaling på flere UiO: livsvitenskap-prosjekter.  
 
Personalkostnader ligger ca. 1,8 mill. kr under budsjettet, hvorav ca 1,4 mill. kr. skyldes høyere refusjon enn 
budsjettert. Videre har det også hatt en betydelig effekt at årets lønnsoppgjør ble utsatt til november 2020 og var 
ekstraordinært lavt grunnet COVID-19.  
 
Driftskostnader er 5,0 mill. kr mindre enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette betydelig lavere reise- og 
oppholdsaktiviteter enn budsjettert på grunn av COVID-19.  

Investeringer er noe lavere enn budsjettert. Her har fakultetsadministrasjonen brukt noe mer enn budsjettert 2. 
tertial og det er sannsynlig at enkelte av de andre enhetene også vil ende opp med noe merforbruk på investeringer 
ved årsslutt. 
 
Nettobidraget per 2. tertial er 43 mill. kr, hvilket er ca 3,6 mill. kr høyere enn budsjettert.  
 

Regnskap  aug 
2020

Budsjett aug 
2020

Budsjett- avvik Regnskap aug 
2019

Årsbudsjett Oppdatert 
årsprognose

Endring

Inntekter fra bevilgning -456 268 -418 878 -37 390 -457 762 -675 374 -693 512 -18 138

Personalkostnader 339 496 343 547 -4 051 327 558 552 369 542 550 -9 819

Driftskostnader 78 097 94 478 -16 381 81 884 153 204 138 282 -14 922

Investeringer 4 961 5 282 -322 4 199 9 070 7 670 -1 400

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -33 714 24 430 -58 143 -44 122 39 269 -5 010 -44 279

Nettobidrag fra prosjekter 0 433 -434 156 1 033 -607 -1 641

Prosjektavslutning 0 -175 175 0 0 -258 -258

Årsresultat  -33 714 24 688 -58 402 -43 966 40 302 -5 876 -46 178

Overført fra i fjor -197 024 -197 024 0 -159 281 -197 024 -197 059 -35

Akkumulert resultat -230 739 -172 337 -58 402 -203 247 -156 723 -202 935 -46 212

Totalvirksomhet
Per august Prognose 2020
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Prosjektavslutning er avsluttede prosjekter som har ubrukte midler igjen på prosjektet. Dette skal enten disponeres 
til prosjektaktivitet eller returneres til finansiør. 
 
Tabell 3. Artsrapport basisvirksomheten 

 

 

Fakultetsadministrasjonen 

Akkumulert resultat for fakultetsadministrasjonen viser et overforbruk på MNOK 2,3 mot budsjettert overforbruk 
på MNOK 1,2 – det vil si MNOK 1,1 dårligere resultat enn budsjettert, til tross for noe høyere inntekter enn 
budsjettert.  
 
Videre er det et akkumulert merforbruk i personalkostnader med 0,8 mill. kr. hvorav størstedelen er kostnader ved 
internt frikjøp fra andre enheter. Driftskostnader ligger ca 0,2 mill. kr. over budsjett, blant annet grunnet innkjøp av 
inventar/utstyr og mobiltelefoner. Investeringer ligger med et merforbruk mot budsjett på TNOK 149 som blant 
annet omhandler innkjøp av bokskap til studentene ved SV.  
 

 

  

Regnskap  aug 
2020

Budsjett aug 
2020

Budsjett- avvik Regnskap aug 
2019

Årsbudsjett Oppdatert 
årsprognose

Endring

Inntekter fra bevilgning -329 895 -324 776 -5 119 -325 768 -509 745 -510 011 -267

Personalkostnader 280 635 282 483 -1 849 275 313 453 480 444 329 -9 151

Driftskostnader 68 501 73 456 -4 955 70 629 120 865 111 188 -9 677

Investeringer 4 679 5 282 -603 3 788 9 070 7 670 -1 400
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 23 920 36 445 -12 525 23 962 73 671 53 176 -20 495

Nettobidrag fra prosjekter -43 331 -39 751 -3 580 -35 901 -62 509 -70 656 -8 146

Prosjektavslutning 767 811 -44 1 887 1 567 693 -874

Årsresultat  -18 644 -2 494 -16 150 -10 052 12 728 -16 787 -29 515

Overført fra i fjor -118 394 -118 394 0 -97 849 -118 394 -118 394 0

Akkumulert resultat -137 038 -120 889 -16 150 -107 901 -105 667 -135 181 -29 515

Prognose 2020
Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)

Per august
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Tabell 4. Artsrapport basisvirksomheten fakultetsadministrasjonen 

 

Det vises i tillegg til ledelseskommentarer til regnskapet (vedlegg 3), samt spesifisert regnskapsoversikt pr enhet 
(vedlegg 4).  
 

IV. Eksternfinansiert virksomhet  

Inntekter fra eksternfinansiert virksomhet beløper seg til 126,4 mill. kr. pr. 2. tertial. Dette er 32,3 mill. kr. mer enn 
budsjettert og gjelder i hovedsak EU-midler.  

Personalkostnadene ligger ca 2,2 mill kr. under budsjettert, hvorav ca. 2,0 mill. kr. gjelder offentlige refusjoner.  

Driftskostnadene er mer enn halvert i forhold til budsjettet, og vi har hittil et underforbruk på 11,4 mill. kr. – i 
hovedsak grunnet lavere aktiviteter på prosjektene på grunn av COVID-19. 

Det lå ikke inne budsjetterte investeringer i 2020, dog er det investert for ca. 0,3 mill. kr. akkumulert, hovedsakelig 
IT-investeringer.  

SV-fakultetet har i skrivende stund sendt 91 NFR-søknader, mot 93 totalt i 2019. Pr. dato har SV sendt 27 EU-
søknader hittil i 2020, mot 25 EU-søknader i 2019. Enhetene på SV-fakultetet har budsjettert med et samlet 
nettobidrag fra prosjekter på 63,5 mill. kr, som viser hvor viktig eksternfinansierte prosjekter har blitt for 
basisvirksomheten på SV. 

  

Regnskap aug 
2019

Regnskap  aug 
2020

Budsjett aug 
2020

Budsjett- 
avvik

Års-budsjett Oppdatert 
årsprognose

Endring

Inntekter fra bevilgning -56 698 -52 365 -52 196 -169 -82 333 -85 623 -3 289

Personalkostnader 32 039 33 978 33 190 788 51 911 52 764 853

Driftskostnader 18 701 19 287 19 058 229 28 722 28 722 0

Investeringer 219 1 282 1 133 149 1 700 1 700 0

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -5 740 2 182 1 185 997 0 -2 436 -2 436

Nettobidrag fra prosjekter -178 100 0 100 0 0 0

Prosjektavslutning -9 0 0 0 0 0 0

Årsresultat  -5 928 2 282 1 185 1 097 0 -2 436 -2 436

Overført fra i fjor 6 956 34 34 0 34 34 0

Akkumulert resultat 1 029 2 316 1 219 1 097 34 -2 402 -2 436

Per august Prognose 2020
Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)
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Tabell 5. Artsrapport eksternfinansiert virksomhet 

 
 

V. Langtidsperspektiv 

Det oppdaterte prognosen for langtidsperioden viser et forventet resultat på basisvirksomheten som 
er rimelig i balanse ved utgangen av langtidsperioden.  

Det er avholdt møter med alle enheter og prognosen er justert og forankret hos ledelsen i det enkelte 
institutt. Dekanen har også avholdt møter med instituttledelsen for å sikre at aktivitetsnivået er i 
henhold til planene i budsjettet og langtidsprognosen. 

Det er satt av MNOK 3,0 til satsing på IT infrastruktur i budsjettet for 2021. 
 

 

  

Regnskap  aug 
2020

Budsjett aug 
2020

Budsjett- avvik Regnskap aug 
2019

Årsbudsjett Oppdatert 
årsprognose

Endring

Inntekter fra bevilgning -126 373 -94 102 -32 272 -131 994 -165 630 -183 501 -17 871

Personalkostnader 58 862 61 063 -2 202 52 245 98 889 98 221 -668

Driftskostnader 9 597 21 022 -11 426 11 255 32 339 27 094 -5 245

Investeringer 281 0 281 410 0 0 0
Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning -57 634 -12 016 -45 618 -68 084 -34 402 -58 186 -23 784

Nettobidrag fra prosjekter 43 330 40 184 3 146 36 057 63 543 70 048 6 505

Prosjektavslutning -767 -986 220 -1 887 -1 567 -951 616

Årsresultat  -15 070 27 182 -42 252 -33 913 27 574 10 911 -16 663

Overført fra i fjor -78 630 -78 630 0 -61 432 -78 630 -78 665 -35

Akkumulert resultat -93 700 -51 448 -42 252 -95 346 -51 056 -67 753 -16 697

Eksternfinansiert virksomhet
Per august Prognose 2020
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Status på enhetene (kun basisvirksomheten med unntak av ARENA): 

Under er vist regnskap mot budsjett samt årsbudsjettet og gjeldende prognose.  
 
Tabell 5. Basisvirksomheten pr. enhet inkl. akkumulert over- og underforbruk 

 

 

ARENA – senter for europaforskning 

Totalt (inkl. både basis og EFV) budsjetterte ARENA et overforbruk på MNOK 8,9 per 2. tertial. Regnskapet per 
2. tertial viser et overforbruk på MNOK 5,1 – med andre ord en forbedring på MNOK 3,8. Årsaken til dette ligger i 
hovedsak på inntektssiden, med 3,3 mill. kr. høyere inntekter enn budsjettert. Det ligger videre et overforbruk på 
personalkostnader med MNOK 0,1 og et mindreforbruk på driftskostnader med MNOK 0,4. Ut over dette har 
ARENA et mindreforbruk på MNOK 0,1 i investeringer og MNOK 0,1 i positivt avvik mot budsjettert 
prosjektavslutning.  

Basisvirksomheten til ARENA var budsjettert med MNOK 1,5 i reduksjon i det akkumulerte overforbruket. Per 2. 
tertial er reduksjonen MNOK 0,7. Med andre ord MNOK 0,8 mindre reduksjon i akkumulert overforbruk enn 
budsjettert. Dette består i hovedsak av overforbruk på personalkostnader med MNOK 0,1, mindreforbruk på 
driftskostnader med MNOK 0,4, mindreforbruk på investeringer med MNOK 0,1 samt MNOK 1,1 lavere 
nettobidrag fra prosjekter og prosjektavslutning enn budsjettert.  

 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Instituttet har et akkumulert mindreforbruk som er MNOK 1,3 mer enn budsjettert. Dette ser ut til å utvikle seg 
videre i samme retning i 3. tertial.  

Inntektssiden er mer eller mindre i tråd med budsjett. Personalkostnader har et overforbruk på MNOK 1,5 mens 
driftskostnader har et mindreforbruk på MNOK 2,1. Nettobidraget ligger MNOK 0,7 høyere enn budsjettert og 
resultatet av prosjektavslutning ligger MNOK 0,2 høyere enn budsjettert.  

 

Enhet
Regnskap 
aug. 2020

Budsjett 
aug. 2020

Avvik Årsbudsjett Prognose Avvik

170000 og 170010 Fakultetsadm. 2 316 1 219 1 097 34 -2 402 -2 436
170002 Fakultetsstyret ufordelte midler og 170020 Sommerskolen -9 733 -5 421 -4 312 -4 931 -4 789 143
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur -19 736 -17 519 -2 217 -18 066 -19 680 -1 614
170400 ARENA Senter for europaforskning 7 745 7 006 738 6 651 7 148 497
170500 Psykologisk institutt -37 775 -32 625 -5 150 -21 646 -36 250 -14 604
170600 Økonomisk institutt -35 183 -31 808 -3 375 -28 475 -33 581 -5 106
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -12 711 -11 441 -1 270 -10 391 -12 345 -1 954
170800 Institutt for statsvitenskap -26 471 -26 546 75 -25 571 -26 231 -660
170900 Sosialantropologisk institutt -5 490 -3 755 -1 735 -3 270 -7 050 -3 780
Resultat inkl. overførte midler -137 038 -120 889 -16 150 -105 667 -135 181 -29 515
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Økonomisk institutt 

Instituttet har et akkumulert mindreforbruk som er MNOK 3,4 mer enn budsjettert. Dette ser ut til å utvikle seg 
videre i samme retning i 3. tertial.  

Inntektssiden er mer eller mindre i tråd med budsjett. Personalkostnader har et mindreforbruk på MNOK 1,3 mens 
driftskostnader har et mindreforbruk på MNOK 1,2. Nettobidraget ligger TNOK 719 høyere enn budsjettert og 
resultatet av prosjektavslutning ligger TNOK 78 lavere enn budsjettert.  

 

Institutt for statsvitenskap 

Instituttet ligger i tråd med budsjettert resultat pr. august. 

 

Sosialantropologisk institutt 

Instituttet har et akkumulert mindreforbruk som er MNOK 1,7 mer enn budsjettert. Dette ser ut til å utvikle seg 
videre i samme retning i 3. tertial.  

Inntektssiden ligger MNOK 2,8 over budsjettert. Personalkostnader ligger så å si på budsjett mens driftskostnader 
har et overforbruk på MNOK 1,0. Nettobidraget ligger TNOK 78 høyere enn budsjettert og resultatet av 
prosjektavslutning ligger TNOK 98 lavere enn budsjettert.  

 

Psykologisk institutt 

Instituttet har et akkumulert mindreforbruk som er MNOK 5,2 mer enn budsjettert. Dette ser ut til å utvikle seg 
videre i samme retning i 3. tertial.  

Inntektssiden ligger MNOK 1,5 under budsjettert. Personalkostnader har et underforbruk på MNOK 3,4 mens 
driftskostnader har et mindreforbruk på MNOK 1,6. Nettobidraget ligger MNOK 1,2 høyere enn budsjettert og 
resultatet av prosjektavslutning ligger MNOK 0,2 lavere enn budsjettert.  

 

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) 

Instituttet har et akkumulert mindreforbruk som er MNOK 2,2 mer enn budsjettert. Dette ser ut til å korrigere seg 
noe i 3. tertial.  

Inntektssiden ligger MNOK 0,8 over budsjettert. Personalkostnader har et mindreforbruk på MNOK 0,2 mens 
driftskostnader har et mindreforbruk på MNOK 0,1. Nettobidraget ligger MNOK 1,0 høyere enn budsjettert og 
resultatet av prosjektavslutning ligger som budsjettert.  
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Vedtaksforslag:  
1. Fakultetsstyret tar økonomirapportering 2. tertial 2020 til etterretning. 
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Vedlegg: 

1. Akkumulert resultatoversikt per enhet med kommentarer, basisvirksomheten 

2. Akkumulert resultatoversikt per enhet, eksternfinansiert virksomhet  

3. Ledelseskommentar til UiO sentralt 

4. Økonomirapport til UiO sentralt 

 
Vedlegg 1: 
 
Tabell 6: Akkumulert resultat basisvirksomhet 

 
 
NB! Inkluderer verdensledende midler. 
 
 
Vedlegg 2: 
 
Tabell 7: Akkumulert resultat eksternfinansiert virksomhet 
 

 
 
NB! Inkluderer verdensledende midler. 
 

  

Enhet
Regnskap 
aug. 2020

Budsjett aug. 
2020

Avvik Årsbudsjett Prognose Avvik

170002 Fakultetsstyret ufordelte midler -9 530 -5 039 -4 491 -4 623 -4 473 150
170010 Fakultetsadministrasjonen 2 039 956 1 083 -229 -2 666 -2 436
170020 Sommerskole i komparative metoder 74 -119 193 -45 -52 -7
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur -19 736 -17 519 -2 217 -18 066 -19 680 -1 614
170400 ARENA Senter for europaforskning 7 745 7 006 738 6 651 7 148 497
170500 Psykologisk institutt -37 775 -32 625 -5 150 -21 646 -36 250 -14 604
170600 Økonomisk institutt -35 183 -31 808 -3 375 -28 475 -33 581 -5 106
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -12 711 -11 441 -1 270 -10 391 -12 345 -1 954
170800 Institutt for statsvitenskap -26 471 -26 546 75 -25 571 -26 231 -660
170900 Sosialantropologisk institutt -5 490 -3 755 -1 735 -3 270 -7 050 -3 780
Resultat inkl. overførte midler -137 038 -120 889 -16 150 -105 667 -135 181 -29 515

Enhet
Regnskap 
aug. 2020

Budsjett aug. 
2020

Avvik Årsbudsjett Prognose Avvik

170010 Fakultetsadministrasjonen -1 067 -1 067 0 -1 067 -1 067 0
170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur -8 468 -1 063 -7 404 425 -1 403 -1 828
170400 ARENA Senter for europaforskning -2 622 1 890 -4 513 783 -3 515 -4 297
170500 Psykologisk institutt -38 789 -24 946 -13 843 -27 063 -23 000 4 063
170600 Økonomisk institutt -9 788 -913 -8 875 -3 094 -5 837 -2 743
170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -15 568 -12 716 -2 852 -10 172 -15 167 -4 995
170800 Institutt for statsvitenskap -12 039 -11 283 -756 -10 557 -12 688 -2 131
170900 Sosialantropologisk institutt -5 359 -1 351 -4 008 -310 -5 077 -4 767
Resultat inkl. overførte midler -93 700 -51 448 -42 252 -51 056 -67 753 -16 697
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Vedlegg 3: 

 
 

Rapporterende enhet:  SV-fakultetet Rapportert av:  Anne Julie Semb Periode:  
 

T2 - 2020 

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2020 
 

1. Innledning 
Fakultetets langtidsprognose er per 2. tertial oppdatert med alle underliggende enhet og faktiske overføringer fra 
2019. Med den pågående COVID-19 situasjonen, gir dette rom for betydelig usikkerhet i tallene fremover – og 
prognosene er derved ikke justert fullt ut for sannsynlige virkninger blant annet i driftskostnader. 

 

Rapportering om økonomisk utvikling per 2. tertial 2020 

SV-fakultetet har økt sitt akkumulert underforbruk på basisvirksomhet med 18,6 mill. kr pr. 2. tertial fra 118 til 137 
mill. kr. Det ligger betydelig besparelse i driftskostnader, samt også noe økte inntekter grunnet økte bevilgninger til 
ekstra studieplasser.  

 

Endring i konsekvensene og effektene av COVID-19 situasjonen 

Det er ikke mange nye momenter til COVID-19 situasjonen for 2. tertial sammenlignet med 1. tertial, dog har flere 
av konsekvensene vi kunne se i 1. tertial ytterligere forsterket seg. Under er kommentert enkelte områder:  

 betydelig besparelser i driften vedr. reise- og oppholdskostnader. Effekten av dette er ikke lagt inn i T2 
prognosen, da det er usikkert hva som blir utfallet ut resten av året og kommende år.  

 det er i perioden benyttet betydelige midler på innkjøp av utstyr i forbindelse med digitalisert undervisning 
og hjemmekontor-løsninger. 

 det er videre kjøpt inn smittevernsutstyr og -midler, men dette beløper seg ikke til vesentlige summer 
 det arbeides løpende med å sende endringsmeldinger til eksterne finansiører. 

 

Status mht. forlengelse av rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19 

Når det gjelder forlengelse av rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19, er disse kartlagt. Dette gjelder totalt 16 
stipendiater.  

Vedrørende søknadsaktiveten for eksternfinansierte prosjekter, har det vært få frister i 2. tertial. Det vil bli en svært 
stor søknadsmengde i 2021 grunnet endret søknadspraksis hos NFR grunnet COVID-19. Dette betyr at alle som 
ikke fikk lov til å søke i mai 20120 kommer i tillegg til ordinære søknader i T1 2021.  
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2. Vurdering  av økonomisk utvikling 
 
Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er styrket siden 1. tertial og fakultetet har pr  
2. tertial et mindreforbruk på ca. 18,6 mill. kr. på basisvirksomheten i 2020 hvilket resulterer i et 
akkumulert mindreforbruk på ca. 137,0 mill. kr på basisvirksomheten ved utgangen av 2. tertial 2020.  
 
For basisvirksomheten er nettobidraget noe høyere pr. 2. tertial enn budsjettert (3,6 mill. kr). Prognose 
for nettobidrag er 3,8 mill. kr over årsbudsjett 2020.  
 
Når det gjelder den eksternt finansierte virksomheten (EFV), er det ved utgangen av 2. tertial sendt inn 
84 søknader til EU/NFR mot 93 søknader totalt i 2019. Det arbeides med å sende inn endringsmeldinger 
grunnet forsinkelses i forbindelse med COVID-19.  
 
Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer, med unntak av sannsynlig besparelse grunnet 
reduserte driftskostnader i forbindelse med COVID-19, da virkningene fremdeles er svært usikre. 
Fakultetet ser ikke vesentlige avvik eller endringer som vil få konsekvenser for langtidsprognosen ut over 
utviklingen i forbindelse med COVID-19.  
 
 

 

 

Dato: 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  
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Vedlegg 4: 

Rapporterende enhet: SV-fakultetet Rapportert av: Anne Julie Semb Periode:  

 

T2– 2020 

Rapportering om økonomisk utvikling per 2. tertial 2020 
Langtidsprognosen er oppdatert med alle underliggende enheter, og faktiske overføringer fra 2019.  
 
 
Basisvirksomhet 

 

 

 
Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er styrket siden 1. tertial og fakultetet har pr  
2. tertial et mindreforbruk på ca. 18,6 mill. kr. på basisvirksomheten i 2020, hvilket resulterer i et 
akkumulert mindreforbruk på ca. 137,0 mill. kr på basisvirksomheten.  
 
Totalt er nettobidraget noe høyere pr. 2. tertial enn budsjettert (3,6 mill. kr). Prognose for nettobidrag er 
3,8 mill. kr over årsbudsjett 2020.  
 
Prognosen for prosjektavslutning 2020 er tilnærmet lik årsbudsjettet 2020.  
 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

 

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -325,77 -329,89 -516,57 -509,74 -506,42 -511,42 -521,51 -529,38 -533,41
Personalkostnader 275,31 280,63 437,93 453,48 453,99 486,15 485,11 481,71 479,78
Driftskostnader 70,63 68,50 110,86 120,87 120,63 122,77 121,13 120,21 118,93
Investeringer 3,79 4,68 7,34 9,07 9,07 6,19 6,09 8,19 8,19
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 23,96 23,92 39,56 73,67 77,27 103,68 90,82 80,73 73,50
Nettobidrag -35,90 -43,33 -62,93 -62,51 -66,29 -65,77 -63,11 -59,82 -60,43
Prosjektavslutning 1,89 0,77 2,83 1,57 1,46 2,24 0,51 0,00 0,02
Isolert mer-/mindreforbruk -10,05 -18,64 -20,55 12,73 12,44 40,15 28,22 20,91 13,09
Overført fra i fjor -97,85 -118,39 -97,85 -118,39 -118,39 -105,95 -65,80 -37,58 -16,67
Akkumulert mer-/mindreforbruk -107,90 -137,04 -118,39 -105,67 -105,95 -65,80 -37,58 -16,67 -3,58
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Ved utgangen av 2. tertial er det sendt inn 84 søknader til EU/NFR fra fakultetet, mot 93 totalt i 2019.  
 
Akkumulert saldo for hele den eksternfinansierte virksomheten er 93,7 mill. kr. Pr. 2. kvartal økte 
saldoen med 14,6 mill. kr. Det er i hovedsak høyere inntekter enn forventet som utgjør største delen av 
det akkumulerte avviket, men det har også vært betydelig lavere driftskostnader og personalkostnader. 
 
Pr. 2. kvartal har fakultetet et betydelig underforbruk på drift på våre EFV-prosjekter. Vi jobber med å rapportere 
dette til eksterne finansiører, og sende inn endringsmeldinger.  
 
Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer. Fakultetet ser ikke vesentlige avvik eller endringer 
som vil får konsekvenser for langtidsprognosen, dog vil koronasitasjonen kunne ha stor innvirkning på 
langtidsprognosen.  
 
 

Koronakonsekvenser 
 

Personalkostnader 
Tilsvarende i T1, vil sannsynligvis den største kostnaden være tap av arbeidstid og mindre effektivitet for ansatte. 
SV-fakultetet har ikke store ekstrakostnader på personal. Det er hentet inn noe ekstra ressurser for å håndtere 
undervisning, eksamen og disputaser. Offentlige refusjoner vil også øke en del i forhold til tidligere år, dog vil en 
stor andel av disse refusjoner måtte dekke egenfinansierte merkostnader i forbindelse med forlengelser stipendiater 
og postdoktorer. 

 

Fakultetet har stipendiater som vil måtte få forlenget ansettelseskontrakt da de ikke har kunnet jobbe med 
doktorgraden sin. For rekrutteringsstillinger finansiert av KD, vil enhetene kunne utsette nye utlysninger for å 
finansiere den økte kostnaden hvis de velger det.  

 

Det er usikkert i hvor stor grad og på hvilken måte eventuelle eksterne finansiører, EU og NFR, vil finansiere 
forlengelser av rekrutteringsstillinger. Det vil uansett redusere tilgjengelig ressurser i prosjektene, med mindre 
eksterne finansiører øker rammen i prosjektet. Andre alternativ er at enhetene øker egenandelene i prosjektene.  
 

Beløp i mill. kr
Regnskap 
T2 2019

Regnskap 
T2 2020

Års-
regnskap 

2019

Års-
budsjett 

2020

Prognose 
2020

Prognose 
2021

Prognose 
2022

Prognose 
2023

Prognose 
2024

Inntekter -131,99 -126,37 -183,21 -165,63 -180,52 -193,24 -197,38 -191,10 -175,43
Personalkostnader 52,24 58,86 83,58 98,89 103,03 113,66 118,72 113,66 94,40
Driftskostnader 11,25 9,60 21,83 32,34 32,96 32,74 29,51 31,06 27,28
Investeringer 0,41 0,28 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -68,08 -57,63 -77,37 -34,40 -44,53 -46,83 -49,15 -46,38 -53,76
Nettobidrag 36,06 43,33 62,56 63,54 68,10 66,58 65,21 61,64 60,14
Prosjektavslutning -1,89 -0,77 -2,83 -1,57 -0,53 -1,22 1,46 0,01 3,78
Isolert mer-/mindreforbruk -33,91 -15,07 -17,64 27,57 23,04 18,53 17,52 15,27 10,17
Overført fra i fjor -61,43 -78,63 -61,43 -78,63 -78,66 -55,62 -37,09 -19,57 -4,30
Saldo -95,35 -93,70 -79,07 -51,06 -55,62 -37,09 -19,57 -4,30 5,86
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Eksternfinansierte prosjekter/NFR-søknader 
Flere prosjekter skulle gjennomføre eller fortsette store datainnsamlinger fra personer, dette ble stoppet på grunn 
av korona. I verste fall kan dette stoppe eller forsinke prosjektet. Det er lite sannsynlig at noen prosjekter blir 
avsluttet uten å fullføres. EU-prosjekter som avsluttes snart, vil kanskje måtte be om forlengelser, men EU-
prosjekter med lengre tidshorisont vil kunne justere tidsplaner og muligens klare seg uten forlengelser. EU ønsker å 
utvise stor fleksibilitet overfor institusjonene i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter. Dette gjør 
de gjennom flere tiltak, som for eksempel:   

 

 Full fleksibilitet for utsettelse av planlagte frister for vitenskapelig og administrativ rapportering 
 Mulighet for å ta i bruk «Force majeure»-klausulen i Grant Agreement. Kommisjonen vil da vurdere hvert 

enkelt tilfelle 
 Mulighet for å utsette oppstart av nye prosjekter 
 Mulighet for å be om en utvidelse av prosjektperioden i inntil seks måneder 

 
 
Fakultetets økonomi blir i større og større grad avhengig av et betydelige nettobidrag fra prosjektene for å 
opprettholde aktiviteten. Det er usikkert i hvor stor grad frikjøp av faste ansatte og indirekte kostnader vil påvirkes.  
 
Fakultetet vil søke noe færre NFR-prosjekter i 2020 enn 2019. Dette skyldes antageligvis mest at NFR har redusert 
søkemulighetene. Det er søknader som har blitt droppet fordi forskerne ikke har tid til å jobbe tilfredsstillende med 
dem, i en situasjon med f.eks. barn hjemme og undervisning som må gjennomføres. Det oppleves også som noe 
vanskelig å organisere søknadsarbeidet, spesielt med partnere, uten å kunne møtes fysisk. 
 

Valutasvingninger har både positive og negative konsekvenser. Eventuelle innbetalinger som kommer i perioden 
der eurokursen er betraktelig høyere enn normalt vil være gunstig. Hvis valutakursen holder seg høy vil 
eksisterende prosjekter som har utbetalt forskudd til betydelige lavere kurs derimot få realisert et valutatap.  
 

Driftskostnader 
Per 2. tertial er driftskostnadene noe høyere enn tilsvarende periode i 2019. Men vi vet at fakultetet har budsjettert 
diverse reisevirksomhet i 2020 som vil bli kraftig redusert. Samtidig blir det noe økt investeringer, innkjøp av 
utstyr til hjemmekontorer, videokonferanser etc. 
 

Andre ting 
Eilert Sundts hus, som huser SV-fakultetet, skal rehabiliteres i løpet av 2021. Fakultetet skal finansiere deler av 
oppussingen, 30 mill. kr av fakultetets tildeling skal i så fall omdisponeres til formålet.  
 
Kunnskapsdepartementet har bevilget ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett for 2020. Rektor på fullmakt har 
gjort vedtak om fordeling av disse, og foreløpig tildeling til SV-fakultetet er 61 ekstra studieplasser. 
 
SV-fakultetet benytter ikke forhåndsdisponeringer. 
 
 

 


