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31.8.2015.    

Fakultetets totale inntekter hittil i år er 1135 millioner kroner, hvorav bevilgningsinntekter utgjør 730 millioner 
kroner, og ekstern finansiering 405 millioner kroner.  

MN har totalt et overskudd i de to første tertialene på 149 millioner kroner, og et akkumulert overskudd på 344 
millioner kroner. Den høye saldoen skyldes flere forhold, hvor de viktigste er økning i rammetildeling fra KD og 
høyere inntekter fra NFR herunder nasjonal infrastruktur.  

I bevilgningsøkonomien er akkumulert resultat 144 millioner kroner. Av dette er 84 millioner kroner bundne midler, 
og fakultetet har frie midler på til sammen 60 millioner kroner. Dette innebærer en betydelig økning fra forrige 
tertial hvor frie midler utgjorde 35 millioner kroner og gir fakultetet større handlingsrom. 

Eksternt finansiert virksomhet har et akkumulert overskudd på 200 millioner kroner, og har bidratt vesentlig til 
bevilgningsøkonomien med 73 millioner kroner pr 2. tertial 2015.  

Figuren viser akkumulert resultat pr. 2. tertial for perioden 2013 – 2015, og deretter årsprognoser for 2015 – 2017. 
Årsresultatet er erfaringsmessig lavere enn ved 2. tertial, men estimatet for 2015 vurderes som for lavt. Enhetene 
foretar en gjennomgang av prognosene i forbindelse med budsjettavleggelse i 3. tertial og det ventes da en jevnere 
kvalitet. 
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Vedtaksforslag:  Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for MN pr. 31.8.2015. 

Vedlegg:   
1. Resultatregnskap pr. 31.8.2015, totaløkonomi og fordeling på virksomhetsområder, med sammenligningstall 

for 2013-14 og årsprognoser for 2015 – 2017.  

2. Grafisk fremstilling av instituttenes økonomi pr 31.8. for årene 2011 - 2015. 
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1. Om regnskapets innretning, begrepsdefinisjon og anvendte regnskapsprinsipper.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) regnskap utgjør en andel av UiOs regnskap, og er avlagt 
etter UiOs interne retningslinjer. Fakultetsnivåets regnskap omfatter kun resultatregnskap med tillegg av 
balanseelementet overført saldo fra forrige periode. Videre har MN en særskilt post i sitt regnskap som viser 
utsatt aktivitet (bundne midler), hvilket er en form for periodisering av inntekter. 

Den økonomiske rapporteringen ved UiO er inndelt etter finansieringskilde i totaløkonomi, 
bevilgningsfinansiert økonomi og eksternt finansiert økonomi. Med totaløkonomi menes det økonomiske 
bildet av hele virksomheten. Bevilgningsfinansiert økonomi omfatter i hovedsak KD-bevilgningen og 
tilhørende kostnader, og benevnes også ofte som basisøkonomien. Når det gjelder bevilgningsøkonomien 
fører MN en egen oversikt over midler som er øremerket til bestemte formål, såkalt bundne midler. Resultatet 
fra bevilgningsøkonomien fratrukket bundne midler viser det man har til fri disponering, såkalt disponible 
midler eller handlingsrom. 

Eksternt finansiert økonomi omfatter den virksomheten som finansieres gjennom NFR, EU og andre typer 
ekstern finansiering utenom midler fra KD. Denne delen av virksomheten betegnes også ofte 
prosjektøkonomien.  

Anvendte regnskapsprinsipper og konsekvens for regnskapet 
Av UiOs anvendte regnskapsprinsipper har følgende relativt stor betydning for MNs regnskap (Nærmere 
beskrivelse av prinsippene og konsekvensene av anvendelsen i noter til slutt i dokumentet): 

a) Eksternt finansierte prosjekter regnskapsføres etter fullkostprinsippet.i 
b) UiO anvender ulike prinsipper for bokføring av inntekter og kostnader. Man benytter kontantprinsippet 

for bokføring av de fleste typer inntekter, og transaksjonsprinsippet (periodisering) ved bokføring av 
kostnader. Sammenstillingsprinsippet som er et grunnleggende regnskapsprinsipp benyttes derved ikke. ii  

c) Anleggsmidler bokføres etter regnskapsprinsippet i UiOs finansregnskap. På fakultetsnivå viser regnskapet 
imidlertid løpende kostnadsføring av aktiva. Avskrivninger synliggjøres, men regnskapsføres uten 
resultateffekt. Dette gjøres ved både inntekts- og kostnadsføring av avskrivningen. 

d) Utelatelse av balanseoppstilling på fakultetsnivå. iii 
e) Det har vært en endring i regnskapsprinsipp i løpet av 2015 som innebærer at en enkelte inntekter fra 

Utdanningsdirektoratet er flyttet fra eksternt finansierte prosjekter til bevilgningsinntekt. Dette har 
medført at 37 millioner kroner er overført fra eksternt finansierte inntekter (øvrige prosjekt/u.dir.) til 
bevilgningsinntekt. Etter denne korreksjonen blir inntektene mer korrekt rapportert, men det medfører at 
bevilgningsinntekter og eksterne inntekter fra «øvrige prosjekt» ikke er direkte sammenlignbare med 
tidligere perioder, og budsjettpostene ligger under øvrige prosjekt og ikke på bevilgningsvirksomheten slik 
at man får en del tekniske budsjettavvik i 2015.  

2. Økonomisk status og utvikling for MN totalt. 
2.1.  Tallgrunnlag 

 
Figur 2. Resultat totaløkonomi pr. 2. tertial for årene 2013 – 2015. Tallene er i millioner kroner og negative tall er underskudd. 

Resultat totaløkonomi 2T-2013 2T-2014 2T-2015
Overført saldo Overført saldo fra i fjor 224 202 195
Inntekter Bevilgningsinntekter 561 607 730

Eksterne inntekter 320 349 405
Inntekter totalt 881 956 1 135
Inntekter totalt inkludert saldo 1 104 1 158 1 331
Kostnader Personalkostnader 606 622 669

Investeringer 41 47 43
Andre driftskostnader 241 254 274

Kostnader totalt 888 922 987
Årsresultat -8 34 149
Akkumulert resultat 216 236 344
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Resultatet for den totale virksomheten er splittet på virksomhetsområder i neste figur. Det vises til vedlegg 1 
for regnskapsoppstilling. 
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Figur 3. Akkumulert resultat pr. 31.8.2015 fordelt etter virksomhetsområde. Tall i millioner kroner og negative tall viser overskudd. 

2.2.  Totaløkonomi og bevilgningsfinansiert virksomhet 

MN har en økonomi som muliggjør videreføring av de langsiktige strategiske satsingene. Hittil i år er resultatet 
for hele MNs virksomhet et overskudd på 149 millioner kroner, og total akkumulert saldo er positiv med 344 
millioner kroner, noe som er 113 millioner kroner over budsjett. Den uvanlig høye saldoen skyldes flere 
forhold, men det viktigste er økning i rammetildeling fra KD og høyere inntekter fra NFR herunder nasjonal 
infrastruktur. Siden innbetalingene bokføres etter kontantprinsippet og kostnadene hovedsakelig påløper i 
etterkant, vil man få en kunstig høy resultatutvikling ved inntektsvekst.  

Bevilgningsinntektene har økt med 123 millioner kroner sammenlignet med 2. tertial i fjoråret, og ligger 64 
millioner kroner over budsjett. Dette har sin bakgrunn i økning i incentivmidler for EU-prosjekter med 13 
millioner kroner, økning i rekrutteringsstillinger med 20 millioner kroner samt midler til investering i 
forskningsinfrastruktur med 25 millioner kroner. Videre har vi en endring i regnskapsprinsipp som har medført 
reklassifisering av inntekter fra eksterne inntekter til bevilgningsinntekter med 37 millioner kroner, noe som 
imidlertid ikke påvirker totale inntekter. På årsbasis for 2015 forventes en bevilgningsinntekt på ca. 1 mrd.  

Inntektsøkningen har innvirket til et overskudd pr. 2. tertial på 88 millioner kroner for bevilgningsøkonomien 
(basis), og økt aktivitet gjennom ansettelser og investeringer vil komme i senere perioder. Erfaringsmessig har 
imidlertid også MN vesentlig høyere resultat pr. 2. tertial enn i øvrige tertial systematisk på bakgrunn av ujevn 
fordeling av lønnskostnader gjennom året.  

Akkumulert er overskuddet i bevilgningsøkonomien på 144 millioner kroner, hvorav 84 millioner kroner er 
eksternt bundne midler, og 60 millioner kroner er frie midler. 

Særskilt om lønns- og personalkostander 
Enhetene har aktiv  og kostnadskontroll bla. gjennom løpende vurdering av tilsettinger. Lønns- og 
personalkostnadene er totalt på 669 millioner kroner pr. 2. tertial og ligger på budsjett.  

2.3.  Bundne midler i bevilgningsøkonomien – utvikling og sammensetning 

Bundne midler vil variere gjennom året, og det synes å være mest korrekt vurdert ved årsslutt. De bundne 
midlene har økt fra 37 til 85 millioner kroner i løpet av 2. tertial. Den viktigste årsaken til dette er tildelinger til 
aktiviteter som blir utført i senere perioder.  

Total: 
- 344 mkr 
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Midlene er i hovedsak allokert til undervisning, utdanning og formidling 51 millioner kroner, forskning 15 
millioner kroner og forskningsinfrastruktur 14 millioner kroner. Undervisningsmidlene består i det alt 
vesentlige av midler som skal bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen.  

Hoveddelen av de bundne midlene skriver seg fra tildelinger i 2014 og 2015, og fakultetet har særskilt fokus på 
poster som er eldre enn to år. 

Fakultetet administrerer også andre midler som har bindinger, men som ikke inngår i nevnte bundne midler. 
Inntektene skriver seg fra incentiver for senter for fremragende forskning (SFF), senter for forskningsdrevet 
innovasjon (SFI) og midler fra det europeiske forskningsrådet til støtte for grensesprengende forskning (ERC 
grants).  Tildelingen for 2015 var 22 millioner kroner hvor 13 millioner kroner blir direkte viderefordelt til 
enhetene, mens 9 millioner kroner blir tildelt gjennom en toppforskningsstøtteordning som bla. omfatter 
endringsmiljøer, EU-team, søknadsstøtte for ekstern finansiering og stillinger innen forskningsstrategi. 

2.4.  Eksternt finansiert virksomhet    

Eksternt finansiert virksomhet har et overskudd hittil i år på 61 millioner kroner og en akkumulert positiv saldo 
på 200 millioner kroner. Det er en netto økning i antall eksternt finansierte prosjekter på 49, hvor den største 
økningen er innen NFR finansierte og øvrige ekstern finansierte prosjekter. Fakultetet har nå i underkant av 
700 eksternt finansierte prosjekter. 

NFR inntektene er 267 millioner kroner og ligger 47 millioner kroner over budsjett. Det er mottatt 30 millioner 
kroner høyere inntekter enn estimert og sett i forhold til en relativt flat og reelt noe nedadgående kurve for 
NFR inntektene siste 5 år, er dette en betydelig positiv utvikling.  

Det ventes økte inntekter fra NFRs infrastrukturprogram i størrelsesorden 50 millioner kroner i 2016/17, 
samtidig som nye temasatsninger innenfor IKT-området og Digitalt liv også ventes å gi stort volum på sikt. I 
2016 vil også SFF Sirius (Institutt for informatikk) gi innvirkning på økonomien. 

EU inntekter er hittil i år på 49 millioner kroner og 9 millioner kroner over budsjett. Det skyldes hovedsakelig at 
vi har 4 nye ERC prosjekter som har startet opp i år med inntekter på 14 millioner kroner, og 2 EU prosjekter 
(MSCA) med til sammen 8 millioner kroner. Det forventes at inntektene fra EU på årsbasis vil bli 60-65 
millioner kroner, hvilket er noe over gjennomsnittet de siste 3 år. 

Tilskudd fra andre er på 45 millioner kroner og 32 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes i hovedsakelig 
endring i klassifiseringsprinsipp som medfører endring på 20 millioner kroner. Tilskudd fra andre består av 
inntekter fra øvrige eksterne finansieringskilder som Nordisk Ministerråd, næringsliv og private organisasjoner. 

3. Økonomisk status og utvikling på instituttnivå 

I vedlegg 2 gis det en grafisk oversikt over resultat i instituttøkonomien. Det er kun de institutt som har 
betydelige positive eller negativt akkumulerte resultater som omtales under.  

Institutt for biovitenskap har et høyt akkumulert overskudd på 92 millioner kroner, og av dette er 78 millioner 
kroner fra den eksternt finansierte virksomheten og 15 millioner kroner fra bevilgningsøkonomien. Det høye 
nivået for eksternt finansiert virksomhet skyldes for en stor del mottatte midler som ikke er videreformidlet til 
avtalepartnere og inntekter der tilhørende aktivitet er forsinket.  

Institutt for geofag har totalt et akkumulert overskudd på 12 millioner kroner. Instituttet har en vanskelig 
økonomisk situasjon for bevilgingsdelen av virksomheten, denne delen har et akkumulert underskudd på 11 
millioner kroner.  Det er igangsatt tiltak for å bedre økonomien og underskuddet er redusert med 9 millioner 
kroner i løpet av det siste året. Instituttets prognoser viser små årlige overskudd i de kommende år, men det er 
likevel forventet et akkumulert underskudd på 5 millioner kroner ved utgangen av 2019. 

Institutt for informatikk (IFI) har igjennom de siste årene gjennomført tiltak og fått tildelt ekstra midler for å 
bedre den økonomiske situasjonen. Instituttet har totalt et akkumulert overskudd på 5 millioner kroner, mens 
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akkumulert underskudd fra bevilgning er 7 millioner kroner. Underskuddet fra bevilgningsøkonomien er 
redusert med 10 millioner kroner i løpet av det siste året og det forventes et akkumulert overskudd mot 
slutten av 2016. IFI har fått et nytt SFI (Sirius) som ventes å gi ekstra inntekter også til bevilgningsøkonomien. 

Kjemisk institutt har fortsatt et høyt akkumulert overskudd på 27 millioner kroner i bevilgningsøkonomien. 
Instituttet skal i løpet av 3. tertial 2015 revidere sin strategi, blant annet innenfor bemanning, der disponering 
av akkumulert overskudd vil inngå.  

Enheter som har en vanskelig økonomisk situasjon følges opp. 

4. Utfordringer og usikkerhet knyttet til fakultetets økonomiske utvikling og styringsgrunnlag.  

Fakultetets viktigste utfordringer og usikkerhetsfaktorer henger sammen med strategiske mål om økt ekstern 
finansiering, samt lav finansiering av vedlikehold og oppgradering av UiOs eiendomsmasse. MNs rapportering 
av vesentlige usikkerhetsfaktorer vil derfor være relativt konsistent over tid og dette er beskrevet i tidligere 
styresaker. Særskilt ser vi at manglende vedlikehold av bygningsmassen påfører fakultetet en del ekstra 
kostnader årlig, og vi er nå oppe i en økning ut over prisstigningen, på ca. 9 millioner kroner i 2015 i forhold til 
nivået i 2012, og venter økning i 2016. 

Andre konkrete forhold med betydning for fakultetets økonomiske utvikling kjent pr. 2. tertial 2015 

• MN har imidlertid i 2015 også en utfordring av positiv art ved å konkretisere strategier i planer slik at det 
økte handlingsrommet både innen bevilgningsinntekter (stipendiater og EU incentiver), og innen tilslag på 
SFF og infrastrukturmidler fra NFR samt økning innen EU finansiering, gir resultater.  

• I foreløpig disponeringsskriv fra universitetsdirektøren er det varslet et rammekutt for MN på 11 millioner 
kroner for 2016. Videre forventes det at MN bidrar med kostnadsdekning av konsulenter og fristiller 
personer til gjennomføring av Livsvitenskapsprosjektet. Ytterligere konkretisering vil komme i styresak om 
Inntektsfordeling for 2016 (desember). 

• Fakultetet forventer at leieinntekter i større grad skal kunne dekke driftskostnader og vedlikehold for 
forskningsinfrastruktur som er organisert som såkalte leiesteder. Hittil i år har vi hatt lite inntekter på 
leiesteder. Leiestedene vil bli fulgt opp, og det fokuseres på å få dekket en større andel av 
infrastrukturkostnadene gjennom ekstern finansiering enn det som er tilfelle i dag. 

• Som tidligere rapportert er det et sterkt behov for bedre økonomiske grunnlagsdata i. Den største 
mangelen er at vi ikke har balansedelen av regnskapet, og derved ikke har tilstrekkelig oversikt over den 
kortsiktige gjelden eller fordringene. Dette er et sentralt grunnlag for finansiell styring og for risikostyring. 
Dersom UiOs fakulteter skal kunne settes i stand til å drive en god økonomiforvaltning og aktivt sette 
midlene i aktivitet, er det nødvendig med et fullstendig regnskap og korrekt periodisering av inntekter. 
Med innføring av ny modell for kostnadsbelastning av prosjekter, den såkalte leiestedsmodellen, er 
presset på gode regnskapsdata ytterligere forsterket.  

                                                           
i Fullkostprinsippet betyr at prosjekter skal regnskapsføres med alle relevante inntekter og kostnader. Kravet medfører at direkte og 
indirekte kostnader samt UiOs egenandel skal synliggjøres, uavhengig av finansieringskilde. Å benytte fullkostprinsippet ved 
regnskapsføring av prosjekter med ekstern finansiering gir i utgangspunktet en god synliggjøring av kostnader og inntekter. 

ii Ulike prinsipper for bokføring av inntekter og kostnader medfører at man ikke sammenstiller inntekter og kostnader for samme periode, 
og den økonomiske målingen av utvikling og resultat blir ikke mulig ut fra regnskapet. Dette får konsekvenser for alle organisasjonsnivå. 

iii MNs virksomhet har et betydelig omfang med årlige inntekter på ca. 1,5 mrd kroner, og komplekse økonomiske strukturer med bl.a. 
forskningssentre delt mellom flere institutt. Utelatelse av balansedelen av regnskapet medfører at man mangler en sentral del av 
regnskapet ifht. oversikt over kortsiktig gjeld og generell vurdering og styring av økonomien, og det medfører store problemer med 
oppfølging av bla mellomværende mellom enheter, og periodiseringer og sammenstilling av kostnader og inntekter. Etter eget initiativ 
fører MN oversikt over bundne midler som er en tilnærmet periodisering av inntekter.  
 



Vedlegg 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 2T-2013 2T-2014
Totalt Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -224 -202 -195 -195 -195 -231 -158 -124 -101
INNTEKTER
Bevilgning fra KD -542 -585 -640 -705 -64 -1 039 -1 007 -1 015 -1 007 -1 007
Tilskudd fra NFR -202 -200 -221 -267 -47 -436 -370 -367 -364 -366
Tilskudd fra EU -40 -34 -39 -49 -9 -85 -74 -71 -65 -59
Tilskudd fra andre -60 -81 -77 -39 38 -107 -103 -95 -92 -86
Andre inntekter -36 -56 -56 -76 -20 -100 -100 -88 -81 -81
Sum inntekter -881 -956 -1 033 -1 135 -102 -1 768 -1 655 -1 637 -1 609 -1 599
KOSTNADER
Fastlønn 409 419 449 455 6 735 794 780 764 740
Feriepenger, AGA og pensjon 185 194 201 208 7 330 352 346 339 329
Variabel lønn 19 20 18 22 4 31 30 29 29 29
Offentlige refusjoner -12 -16 -11 -20 -9 -24 -19 -18 -18 -18
Frikjøp 1 -1 1 1 1
Andre lønnskostnader 5 5 11 5 -6 12 16 16 16 16
Sum personalkostnader 606 622 669 669 1 1 085 1 173 1 153 1 131 1 098

Investeringer 41 47 43 49 5 126 56 47 45 44
Internhusleie 110 114 120 120 180 180 180 180 180
Andre driftskostnader 132 140 160 149 -11 333 305 284 274 268
Sum driftskostnader 282 300 324 318 -6 639 540 511 499 493
Sum kostnader 889 922 992 987 -5 1 724 1 713 1 664 1 629 1 590
Årets resultat før prosjektbidrag 8 -34 -41 -148 -107 -44 58 26 20 -9

Egenandel -1 -1 -1
Internt finansiert frikjøp (BOA) 1 -1 1 1 1 1 1
Eksternt finansiert frikjøp -1 -1 -1 -1 -1
Overhead (int. finansiert) 5 -2 -7 6 9 3 -8 -3
Overhead (ekst. finansiert) -1 2 3 -4 -1 7 8
Leiested 2 -2 6 6 4 3 3
Avsluttede prosjekter 1
Sum nettobidrag prosjekter 6 -6 8 15 7 3 7
Årets resultat 8 -34 -36 -149 -113 -35 73 33 23 -2

Akkumulert resultat -216 -236 -231 -344 -113 -231 -158 -124 -101 -103

Bevilgning akkumulert resultat -51 -53 -144
Prosjekt akkumulert resultat -164 -183 -200

2T-2015 Årsprognose



Vedlegg 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 2T-2013 2T-2014

Bevilgning Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -67 -49 -56 -56 -56 -83 -62 -65 -59
INNTEKTER
Bevilgning fra KD -544 -585 -641 -705 -64 -1 041 -1 008 -1 015 -1 006 -1 006
Tilskudd fra NFR -8 10 -3 -1 2 -1 -7 -8 -10 -9
Tilskudd fra EU
Tilskudd fra andre 6 6 -1 -1 -1 -1 -1
Andre inntekter -19 -22 -22 -31 -9 -39 -34 -35 -35 -34
Sum inntekter -571 -598 -666 -732 -66 -1 082 -1 050 -1 059 -1 052 -1 051
KOSTNADER
Fastlønn 299 304 317 333 17 524 560 554 554 544
Feriepenger, AGA og pensjon 137 143 143 155 11 238 250 248 248 244
Variabel lønn 17 18 16 20 3 29 28 28 28 28
Offentlige refusjoner -8 -11 -9 -15 -6 -20 -17 -16 -16 -16
Frikjøp 1 -1 1 1 1
Andre lønnskostnader 2 2 7 2 -5 7 7 8 8 8
Sum personalkostnader 447 456 476 494 19 778 829 821 822 809

Investeringer 18 20 40 36 -4 78 44 42 43 42
Internhusleie 110 114 120 120 180 180 180 180 180
Andre driftskostnader 65 64 78 83 5 161 155 148 144 145
Sum driftskostnader 193 197 238 239 1 419 379 369 366 367
Sum kostnader 640 653 713 733 20 1 197 1 208 1 191 1 189 1 176
Årets resultat før prosjektbidrag 68 55 48 2 -46 115 158 132 137 125

Egenandel 129 128 126 148 23 227 190 167 159 157
Internt finansiert frikjøp (BOA) -48 -51 -51 -60 -9 -90 -78 -75 -74 -73
Eksternt finansiert frikjøp -5 -9 -7 -12 -5 -20 -18 -11 -7 -7
Overhead (int. finansiert) 46 -86 -78 -98 -19 -140 -111 -96 -96 -90
Overhead (ekst. finansiert) -174 -43 -52 -49 2 -90 -107 -107 -98 -101
Leiested -1 -2 -1 -5 -8 -11 -12 -12
Avsluttede prosjekter -1 1 1 -18 -18 -24 -5 -3 -2 -3
Sum nettobidrag prosjekter -52 -60 -63 -90 -27 -142 -137 -135 -131 -128
Årets resultat 16 -5 -15 -88 -73 -27 21 -3 6 -3

Akkumulert resultat -51 -53 -72 -144 -73 -83 -62 -65 -59 -62
Eksternt bundne midler -44 -54 -85
Disponibelt resultat -7 1 -60

2T-2015 ÅRSPROGNOSE



Vedlegg 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 2T-2013 2T-2014

Ekstern finansiert virksomhet Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -156 -153 -139 -139 -139 -148 -96 -59 -42
INNTEKTER
Bevilgning fra KD 3 1 2 1 -1
Tilskudd fra NFR -194 -210 -218 -266 -48 -435 -363 -359 -354 -358
Tilskudd fra EU -40 -34 -39 -49 -9 -85 -74 -71 -65 -59
Tilskudd fra andre -61 -81 -77 -45 32 -106 -102 -94 -91 -85
Andre inntekter -17 -34 -34 -44 -10 -62 -66 -53 -47 -46
Sum inntekter -309 -358 -368 -404 -36 -686 -604 -578 -557 -549
KOSTNADER
Fastlønn 110 115 132 121 -11 211 233 226 210 196
Feriepenger, AGA og pensjon 48 51 58 53 -5 93 102 98 91 85
Variabel lønn 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1
Offentlige refusjoner -4 -4 -2 -5 -3 -4 -2 -2 -2 -2
Frikjøp
Andre lønnskostnader 3 3 3 3 -1 6 9 8 8 8
Sum personalkostnader 160 166 193 175 -18 307 344 332 308 289

Investeringer 22 27 4 13 9 47 12 5 2 2
Internhusleie
Andre driftskostnader 67 76 82 66 -16 173 149 136 130 123
Sum driftskostnader 89 103 86 79 -7 220 161 141 132 125
Sum kostnader 249 269 279 254 -25 527 505 473 441 415
Årets resultat før prosjektbidrag -60 -90 -89 -150 -61 -159 -100 -106 -116 -134

Egenandel -129 -128 -126 -148 -22 -227 -190 -168 -160 -157
Internt finansiert frikjøp (BOA) 48 51 52 59 7 91 79 76 75 74
Eksternt finansiert frikjøp 5 9 7 12 5 19 17 10 7 6
Overhead (int. finansiert) -46 86 83 96 12 146 120 99 88 86
Overhead (ekst. finansiert) 174 43 51 51 86 106 106 106 109
Leiested 2 2 -1 11 14 15 15 14
Avsluttede prosjekter 1 -1 -1 18 18 24 6 3 3 3
Sum nettobidrag prosjekter 52 60 69 89 21 150 152 142 134 135
Årets resultat -8 -30 -20 -61 -40 -9 52 36 17 1

Akkumulert resultat -164 -183 -159 -200 -40 -148 -96 -59 -42 -41

2T-2015 PROGNOSE
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MN 2T-2013 2T-2014

NFR finansiert virksomhet Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -50 -36 -26 -26 -26 -76 -65 -49 -37
INNTEKTER
Bevilgning fra KD
Tilskudd fra NFR -178 -196 -198 -241 -43 -379 -330 -335 -334 -337
Tilskudd fra EU
Tilskudd fra andre -10 -2 -7 -5 -8 -9 -4 -2
Andre inntekter 1 -1 -1
Sum inntekter -179 -206 -201 -250 -49 -387 -338 -339 -336 -337
KOSTNADER
Fastlønn 64 61 68 68 116 128 133 124 121
Feriepenger, AGA og pensjon 28 27 30 30 51 55 58 54 53
Variabel lønn 1 1 1 1 1 1
Offentlige refusjoner -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -2
Frikjøp
Andre lønnskostnader 2 1 1 1 3 5 5 5 6
Sum personalkostnader 93 88 99 97 -1 168 187 194 182 178

Investeringer 18 22 4 10 6 19 11 5 2 2
Internhusleie
Andre driftskostnader 29 38 35 34 -1 86 70 67 71 66
Sum driftskostnader 47 60 38 44 5 105 81 72 73 68
Sum kostnader 140 148 137 141 4 273 268 266 255 245
Årets resultat før prosjektbidrag -57 -64 -109 -45 -115 -71 -74 -81 -91

Egenandel -101 -103 -99 -119 -19 -172 -136 -121 -113 -111
Internt finansiert frikjøp (BOA) 40 46 44 52 8 77 65 63 63 61
Eksternt finansiert frikjøp 2 1 2 1 2 2 2 1 1
Overhead (int. finansiert) -41 58 55 64 8 95 70 62 55 54
Overhead (ekst. finansiert) 131 30 33 37 4 57 71 73 76 82
Leiested 1 1 -1 7 9 11 11 11
Avsluttede prosjekter -2 -3 -3 -3 -1
Sum nettobidrag prosjekter 28 30 36 36 -1 65 81 90 92 98
Årets resultat -12 -28 -28 -73 -45 -50 10 17 12 6

Akkumulert resultat -61 -64 -54 -99 -45 -76 -65 -49 -37 -31

2T-2015 PROGNOSE



Vedlegg 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 2T-2013 2T-2014

EU finansiert virksomhet Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -27 -45 -33 -33 -33 -26 11 12
INNTEKTER
Bevilgning fra KD
Tilskudd fra NFR -1 -1 -2 -1 1 -4 -4 -2
Tilskudd fra EU -40 -34 -39 -49 -9 -85 -74 -71 -65 -59
Tilskudd fra andre -1 -1 -2 -1
Andre inntekter
Sum inntekter -41 -36 -42 -50 -8 -91 -79 -74 -65 -60
KOSTNADER
Fastlønn 13 16 19 20 35 41 36 29 25
Feriepenger, AGA og pensjon 6 7 9 9 15 18 15 12 11
Variabel lønn
Offentlige refusjoner -1 -1 -1
Frikjøp
Andre lønnskostnader 1 1 1 2 2 2 2 1
Sum personalkostnader 19 24 29 29 52 62 53 43 37

Investeringer 1 2
Internhusleie
Andre driftskostnader 3 4 7 7 17 17 13 9 7
Sum driftskostnader 4 6 7 7 17 17 13 9 7
Sum kostnader 23 30 36 36 70 79 66 52 43
Årets resultat før prosjektbidrag -5 -6 -13 -7 -21 -8 -13 -16

Egenandel -6 -5 -6 -6 -12 -13 -11 -10 -9
Internt finansiert frikjøp (BOA) 1 1 2 1 4 3 2 1 1
Eksternt finansiert frikjøp 3 4 3 4 1 7 6 2 1 1
Overhead (int. finansiert) 10 10 11 12 1 19 18 14 10 9
Overhead (ekst. finansiert) 3 1 -1 5 10 11 10 8
Leiested 1 -1 1 2 2 1 1
Avsluttede prosjekter 1 2 2 3
Sum nettobidrag prosjekter 8 12 13 14 2 28 26 20 14 11
Årets resultat -10 6 7 1 -6 7 26 11 1 -5

Akkumulert resultat -37 -39 -26 -32 -6 -26 11 12 6

2T-2015 PROGNOSE



Vedlegg 1. 
 

 

MN 2T-2013 2T-2014

Øvrig ekstern finanisert virksomhet Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Avvik 2015 2016 2017 2018 2019

Overført saldo fra i fjor -79 -72 -80 -80 -80 -46 -30 -22 -17
INNTEKTER
Bevilgning fra KD 3 1 2 1 -1
Tilskudd fra NFR -15 -12 -17 -24 -7 -52 -29 -22 -20 -21
Tilskudd fra EU -1
Tilskudd fra andre -60 -71 -74 -37 37 -96 -93 -89 -89 -85
Andre inntekter -17 -35 -34 -43 -9 -62 -66 -53 -47 -46
Sum inntekter -89 -117 -125 -104 21 -208 -187 -165 -156 -152
KOSTNADER
Fastlønn 32 38 44 33 -11 59 64 58 57 51
Feriepenger, AGA og pensjon 14 17 19 14 -5 26 28 25 25 22
Variabel lønn 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Offentlige refusjoner -1 -2 -1 -1 -1
Frikjøp
Andre lønnskostnader 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Sum personalkostnader 48 54 65 48 -17 86 96 85 84 75

Investeringer 4 3 3 2 28
Internhusleie
Andre driftskostnader 34 34 41 25 -15 70 62 56 50 51
Sum driftskostnader 38 37 41 28 -13 98 63 56 50 51
Sum kostnader 86 90 105 76 -29 185 158 141 133 126
Årets resultat før prosjektbidrag -27 -19 -28 -9 -23 -29 -24 -22 -26

Egenandel -22 -21 -20 -23 -3 -43 -41 -37 -36 -37
Internt finansiert frikjøp (BOA) 7 5 6 6 9 11 11 12 11
Eksternt finansiert frikjøp 1 3 3 5 3 10 9 6 4 4
Overhead (int. finansiert) -15 18 17 20 3 32 32 24 23 23
Overhead (ekst. finansiert) 42 12 14 12 -2 24 25 23 20 19
Leiested 1 3 3 3 3 2
Avsluttede prosjekter 4 1 -1 18 19 22 6 2 2 3
Sum nettobidrag prosjekter 17 19 20 39 19 57 45 32 27 27
Årets resultat 13 -8 1 11 11 34 16 9 5

Akkumulert resultat -66 -80 -79 -69 11 -46 -30 -22 -17 -16

2T-2015 PROGNOSE
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