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Regnskap 31. desember 2013 
Årsregnskapet for 2013 legges med dette frem for styret ved Det juridiske fakultet. Saken består av UiOs 
økonomirapporter («styringskart») for Basisregnskapet og Eksternt finansiert virksomhet (EFP), 
ledelsesvurderingen utarbeidet for universitetsledelsen og oppsummerende styrepresentasjon. 
 
Styret behandlet regnskapsrapport for 1. tertial 2013 i sitt møte 17. juni 2013 og regnskapet for 2. tertial på 
møtet 16. desember.  
 
Regnskapet er avlagt i henhold til de regnskapsprinsippene som gjelder ved UiO, og innenfor de frister som 
er satt av den sentrale regnskapsavdelingen.  
 
 
Regnskap for Basisvirksomheten 
Hovedpunktene i basisregnskapet: 
 
Tabell 1, basisregnskap, Det juridiske fakultet samlet 

Tall i millioner kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
Årsbudsjett 

Overskudd fra 2012 15,0 15,0 12,4 

Inntekter 269,8 165,7 260,2 

Personalkostnader 203,7 125,2 199,9 

Driftskostnader 56,7 34,4 59,5 

Akkumulert overskudd  24,4 21,0 13,2 

Resultat 2013 isolert 9,4 6,0 0,8 

 
Kommentarer til basisregnskapet: 
 
Avviket på inntektssiden skyldes i hovedsak:  

• Det er inntektsført 5,3 millioner kroner til avskrivning. I tråd med retningslinjene er dette ikke 
budsjettert, og fremkommer således som en merinntekt. Tilsvarende beløp er belastet på 
kostnadssiden.  

• Reduksjonen i de bevilgningsfinansierte inntektene skyldes i hovedsak redusert inntekt for å dekke 
internhusleien. Dette gir seg tilsvarende utslag i redusert internhusleie. 

• Nettoinntekt for betaling ved bruk av infrastruktur (overhead) fra prosjektene og egenandel til 
prosjektene fra instituttenes basisvirksomhet er 3,2 millioner høyere enn forutsatt.  

• Det er inntektsført 7,0 millioner til PluriCourts (Senter for fremragende forskning under IOR), noe 
som var ukjent på budsjetteringstidspunktet. 

• Privatistinntektene er 1,5 millioner høyere enn forventet. 
 
Avviket på personalkostnader skyldes i hovedsak:  

• Kostnadene for eksamensavviklingen høsten 2013 er estimert til 2 millioner kroner høyere enn 
avsetningen fra 2012. Dette er belastet eksamensseksjonen ved årsskiftet. 
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• Feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsavsetning er 2,8 millioner høyere enn opprinnelig 
budsjett. 

• Enkelt mindre områder her blitt dyrere enn forventet, f.eks. bedømmelser til vitenskapelige stillinger 
og juriteket. 

• Mot dette går høyere NAV-refusjoner og høyere frikjøp til prosjektene enn forventet. 
 
Underforbruket på driftskostnader skyldes i hovedsak:  

• Jevnt over nøktern holdning til kostnadspådrag. 
• Mot dette går avskrivninger og lokalkostnader. Dette er avvik av teknisk karakter, og er også 

beskrevet som inntektsavvik ovenfor. 
 
Som omtalt i tidligere økonomirapporter, ble prosjektet Nasjonal Institusjon (NI) avsluttet mot basis med et 
underskudd på 2,05 millioner kroner. Summen av alle andre prosjektavslutninger er et akkumulert overskudd 
på 1,58 millioner kroner. Samlet har således prosjektavslutningene gitt et underskudd på 467.000 kroner. 
 
For at periodiseringen av egenandel skal bli mer i tråd med prosjektenes livsløp, besluttet UiO i 2013 å endre 
regnskapsprinsipp for føring av egenandeler til prosjektene. Da det i tidligere perioder var tilført for høy 
egenandel fra basis til prosjektene, medførte prosjektkonverteringen tilbakeføring av midler til 
basisregnskapet på noe over seks millioner kroner. Etter konverteringstidspunktet har egenandelene økt i 
takt med prosjektutviklingen og enkelte prosjekter er blitt avsluttet med underskudd. UiO har ingen metode 
for å beregne konverteringseffekten på basisregnskapet pr 31.12.2013, men det er nærliggende å tro at 
denne er fire til fem millioner kroner i forhold til det styregodkjente budsjettet fra desember 2012. Effekten 
inngår i faktorene overhead, egenandel, frikjøp og prosjektavslutning som er omtalt ovenfor. 
 
For de underliggende enhetene ser basisregnskapet slik ut: 
 
Tabell 2, basisregnskap, underliggende enheter 

Tall i 1.000 kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
Årsbudsjett 

IKRS -175 550 111 
JussBuss (*) 459 426 668 
    
IFP 9.501 7.979 4.266 
    
NIFS 3.586 3.691 821 
    
IOR 273 788 35 
SFF (**) 0 -2.501 Ikke budsjettert 

    
SMR 4.058 3.282 2.085 
    
Fak.adm 6.784 6.862 5.238 

Sum det juridiske fakultet 24.486 21.077 13.224 
(*): JussBuss er i regnskapet en understedkode av IKRS, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart har de felles regnskap. 
(**): Senter for fremragende forskning (SFF) er i regnskapet en understedkode av IOR, og står derfor oppført sammen med instituttet. I UiOs styringskart 
    har de felles regnskap.  

 
 
Hovedpunktene i instituttenes økonomiske utvikling: 
 
IKRS: En liten prosjektportefølje som ikke bidrar økonomisk til basisvirksomheten er hovedårsaken til det 
negative resultatet. Det er bidraget fra EU-prosjektet «Crimmigration» som redder basisregnskapet til IKRS. 
NAV-saken som tidligere ble nevnt er nå løst og beløpet er delvis godskrevet instituttet.  
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IFP: God økonomistyring, målrettet pengebruk og god avkastning fra prosjektporteføljen har gitt instituttet et 
stort overskudd. Det er mottatt 650.000 kroner i 2013 for aktivitet i 2014. I tillegg har prosjektkonverteringen 
tilført basis midler, noe som vil bli redusert over tid. 
Økt aktivitet på basis sammen med en redusert prosjektportefølje er forventet å redusere overskuddet i 
2014. 
 
NIFS: Som følge av gode inntekter fra prosjektene og bevisst bruk av penger, har resultatet utviklet seg 
positivt gjennom 2013. Instituttøkonomien er således god. Færre prosjekter fra Naturressursgruppen vil 
redusere basisinntektene noe i 2014. På lengre sikt skal avtalen med Nordisk ministerråd reforhandles. 
 
IOR: Som følge av betydelige inntekter fra SFFen (overhead og frikjøp av administrativt personell) har 
instituttet (stedkode 120500) gått fra et betydelig underskudd til et lite overskudd i 2013. Denne utviklingen er 
forventet å fortsett i 2014, hvilket gir grunnlag for en god basisøkonomi på sikt. Basisinntektene fra IORs 
ordinære prosjektportefølje er fortsatt moderat. 
 
SFFens basisøkonomi (stedkode 120510) er etter retningslinjer fra UiO avregnet mot NFR-prosjektet. 
 
SMR: Til tross for underskuddet på Nasjonal institusjon (NI), medførte prosjektaktiviteten en betydelig større 
inntekt for basis enn budsjettert. Dette sammen med bevisst pengebruk førte til godt overskudd på basis. 
 
Fra 2014 og tre år fremover tilføres SMR årlig 1,5 millioner kroner i omstillingsmidler fra UiO. Kostnaden ved 
omstillingen blir først synlig når prosjektene NI og Nordem avsluttes. Det er derfor viktig at instituttet ikke 
legger opp til aktivitet som på sikt ikke er økonomisk bærekraftig. 
 
Det er tidligere varslet at prosjektet «Nasjonal institusjon 2013» vil avsluttes mot basis med et underskudd 
på 1,1 million. Så langt har imidlertid prosjektet utviklet seg økonomisk bedre enn forventet. 
 
Fakultetsadministrasjonen: Lavere overheadinntekt enn antatt, samt at avsetningen fra 2012 for 
eksamensvakter var for lav, påvirker regnskapet negativt. Mot dette går økte privatistinntekter og 
underforbruk på en rekke enkeltposter. Samlet er resultatet noe bedre enn budsjettert. 
 
Samlet vurdering av fakultetets basisøkonomi: Fakultetets basisøkonomi har utviklet seg bedre enn 
forutsatt, og anses som tilfredsstillende. Finansieringen fra Norges forskningsråd har kommet på plass, og 
resultatet for IOR og SFFen er dermed ordnet siden forrige økonomirapport. Slik vi vurderer det er 
utfordringene i basisøkonomien knyttet til IKRS. 
 
Regnskap for Eksternt finansiert virksomhet (EFP) 
Som tidligere bokføres prosjektinntektene i den perioden betalingen mottas, dvs etter kontantprinsippet. 
Dette avviker ofte fra progresjonen i prosjektene. Regnskapet sier derfor lite om overskuddet i 
prosjektporteføljen, men er mer et uttrykk for likviditetssituasjonen. 
 
 
Tabell 3, EFP regnskapet Det juridiske fakultet samlet 

Tall i millioner kroner Regnskap 31.12 Regnskap 31.08 Styregodkjent 
årsbudsjett 

Overskudd fra 2012 29,8 29,8 29,8 

Inntekter 130,4 94,4 178,4 

Personalkostnader 76,0 48,7 104,3 

Driftskostnader 58,5 35,6 69,2 

Akkumulert overskudd  25,6 39,9 34,7 
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Samlede prosjektinntekter er lavere enn budsjettert. Bekymringsfullt er dette i førte rekke for IKRS. 
Resultatet uttrykker god likviditet i prosjektene, og at oppdragsgiver ofte betaler forskuddsvis. UiOs 
bankinnskudd er imidlertid ikke rentebærende. 
 
Kommentarer til instituttenes prosjektporteføljer: 
 
IKRS: Instituttet har kun tre aktive prosjekter, og de genererer ikke nettobidrag til basis. Det er en 
stor og viktig utfordring å øke prosjektaktiviteten.  
 
IFP: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Prosjektet «143368 
Sustainable Companies» forventes avsluttet med underskudd. 
 
NIFS: Har en stor prosjektportefølje som bidrar godt med inntekt til basis. Som følge av manglende 
nye prosjekter, går prosjektaktiviteten ned fremover. Det virker som instituttet er meget aktive for å 
endre dette.  
 
IOR: Prosjektporteføljen bidrar greit til basisøkonomien. Imidlertid har instituttet tre prosjekter som 
vil bli avsluttet med underskudd («142819 Minoritetskvinner», «143425 Human rights» og «460681 
Fondsstøtte»). SFFen har NFR finansieringen og EU-prosjektet «MultiRights» som solide 
økonomiske bidragsytere. 
 
SMR: Instituttet har en meget stor prosjektportefølje som bidrar bra til basisøkonomien. Imidlertid 
ble NI 2012 avsluttet med et tap på 2,05 millioner i 1. tertial. I andre tertial ble prosjektene Nordem 
2011 og 2012 avsluttet med et positivt resultat på 1,1 millioner. Prosjekt «200825 Nasjonal 
institusjon 2013» er budsjettert med et underskudd på drøyt 1 million. Den økonomiske utviklingen 
i NI har imidlertid vært bedre enn forventet så langt. 
 
Fakultetsadministrasjonen: Har et bra bidrag fra sine prosjekter til basisøkonomien, men har to 
EU-prosjekt med valutarisiko. Da Eurokursen har steget siden forrige regnskapsavslutning, er 
valutarisikoen redusert. 
 
Samlet vurdering: Fakultets prosjektportefølje har samlet sett god økonomi, og bidrar godt inn i 
basisøkonomien. Totalt har fakultetet fem prosjekter som sannsynligvis vil avsluttes med 
underskudd. Potensielt underskudd på disse er estimert til 2,1 millioner kroner.  
 
 
Totalvurdering av fakultetets økonomi: 
Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som god, men med den nyansering som fremkommer i 
styrefremlegget.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet. 
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Vedlegg: 
1: Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart») 
2: Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart») 
3: Ledelsesvurdering 31.08.2013 
4: Oppsummerende presentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: Lars Botten 
22859525 l.c.botten@jus.uio.no 
 
 
 
M\Årsoppgjøret 2013\Styresak regnskap 31.12.2013 
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Ledelsesvurdering 3. tertial 2013 

1. Innledning 

Siste tertial er preget av flere positive hendelser for fakultetet: 

Det er avholdt tre store internasjonale konferanser i regi av fagmiljøene for henholdsvis kriminologi, sjørett 

og selskapsrett – alle vellykkede arrangementer med stort faglig utbytte. I tillegg kan vi glede oss over at 

rettshistoriemiljøet har hatt seks forskningsbaserte bokutgivelser knyttet til Grunnlovs jubileet.  

Forprosjektet til EDOLAD, det verdensomspennende doktorgradsprogrammet, er gjennomført, og det søkes 

nå om EU-finansiering for en mer permanent drift.  

Det har en klart positiv effekt på arbeidsmiljøet, og enn opplevd forbedring for mange ansatte, når store 

fagmiljøer har flyttet tilbake til den nyoppussede vestfløyen i Domus Media. I tillegg er det et viktig bidrag 

til økt studiekvalitet at vi kan ta i bruk nye innleide undervisningslokaler i St. Olavs gate. 

Det er gjennomført åtte vellykkede digitale eksamener med totalt 1 465 kandidater. 

2. Vurdering  av status 

a. Studiekvalitet 

I 2013 var studiekvalitet hovedsatsing på fakultetet. Prosjektet var delt inn i to delprosjekter med omlag 50 

tiltak, bl.a. forbedret gjennomstrømning, redusere antall studenter på enkeltemner og kvalitetssikring av 

eksterne lærere i sensur og veiledning på masteroppgaven.   

I: Potensiell studiekapasitetsøkning: Det juridiske fakultet ønsker ikke å øke antall studieplasser på noen av 

studieprogrammene vi tilbyr1.  

II: Læringsmiljø og klagesaker: Det er innkommet 15 gule klagesaker gjennom Si fra-systemet, og en rød 

varslingssak.  

 

 Tematikk: Gule saker - klager på tekniske forhold og renhold, som f.eks. dårlig renhold i kantine og 

på lesesaler, for kalde lesesaler, låste lesesaler, ustødig internett. Klager på for mange oppmeldte 

til valgemne som medførte for lite plass på forelesninger og innleveringsdatoer for oppgaver. Rød 

sak: utilbørlig oppførsel av ansatt.  

                                                           
1
 Studieprogrammer fakultetet tilbyr med opptak gjennom Samordna opptak:  

Master i rettsvitenskap, høst og vår - opptaksramme 220 studieplasser høst, 210 vår  
Bachelor i kriminologi - opptaksramme 60 studieplasser  
Bachelor i demokrati og rettigheter - opptaksramme 25 studieplasser 
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Etter en offensiv markedsføring av Si fra-systemet ved oppstart nådde man ut til store deler av 

studentmassen ved fakultetet. De første ukene var det stor pågang av klagesaker som gikk på tekniske 

forhold, samt undervisningsrom. Etter samtale med ulike studenter virker systemet kjent og de vet i hvilke 

tilfeller de skal bruke det. Pågangen roet seg betraktelig etterhvert.  

 

Et kjent problem for alle mottakere av saker gjennom Si fra-systemet er imidlertid at det ikke er lett å skille 

mellom hvilke saker studieadministrasjonen skal behandle og hvilke saker Eiendomsavdelingen skal følge 

opp. Det vil si at det er uklart for studentene hvor skillet går mellom det fysiske / sosiale læringsmiljøet og 

tekniske mangler i rom og bygninger. Dette har medført at mottakere i Si fra-systemet i 

studieadministrasjonen får alle henvendelser og videresender de sakene som skal til Eiendomsavdelingen.   

III: Utdanningskvalitet: Våren 2013 hadde studiedekanen flere møter med kontaktpersonen fra FUP. 

Hovedformålet var bl.a. hvordan basisgruppene fungerte og Strømsø utarbeidet et notat til fakultetet som 

bl.a. bygde på intervjuer med noen av lærerne som var involvert i basisgruppeundervisning. 

Vi fikk også bistand fra Gunnar Handal til å holde et opplegg om kollegaveiledning, som førte til at  

studiedekanen hadde et godt samarbeid med enkelte lærere om dette I vår.   

I tillegg holdt Arne Skodvin et godt innlegg om hvordan gi god undervisning i form av forelesninger og 

seminarer på en samling for eksterne lærere som studiedekanen gjennomførte i høst. 

 

Det har vært meget nyttig å kunne trekke inn Strømsø i arbeidet med å forbedre basisgruppetilbudet. 

Fakultetet ser at det vil være en fordel med et enda tettere samarbeid og en overordnet plan for 

disponering av de tildelte ressursene for 2014 i arbeidet med ulike tiltak knyttet til studie- og 

undervisningskvalitet. 

Det er et behov og ønske fra fakultetet å kunne benytte ressursen i det videre arbeidet med å forbedre 

studiekvaliteten på de ulike studieprogrammene . Ressursen vil blant annet kunne benyttes i arbeidet med 

å forbedre rutiner og nytten av lærernes underveisevaluering av egen undervisning, og kunne benyttes til å 

holde kurs med undervisning og veiledning som tema rettet de ulike lærergruppene, i samarbeid med 

studiedekanen.  I tillegg vil ressursene fra FUP kunne bidra i et pågående prosjekt som har som formål å 

kartlegge og prøve ut nye vurderingsformer for studieprogrammet Master i rettsvitenskap.  

Fakultetet har ikke noe som erstatter bidrag fra FUP, men kan legge mer opp til at lærere deler gode 

undervisningserfaringer og kunnskap med hverandre.   

b. Status for den økonomiske situasjonen 

Basis: Regnskapet er gjort opp med et akkumulert overskudd på 24,4 millioner kroner, hvorav 9,4 millioner 

er opptjent gjennom 2013. Dette er noe høyere enn forventet, og skriver seg fra høyere privatistinntekter, 

lavere driftskostnader og bedre inntekter fra prosjektporteføljen (nettoen av OH, egenandel og frikjøp) enn 

forventet. Vi mener dette gir et godt uttrykk for fakultetets basisøkonomi, og gjenspeiler en god kontroll på 

inntekter og kostnader. 

Fremover vil de økonomiske utfordringene til basisregnskapet i første rekke være knyttet til omstillingen på 

Senter for menneskerettigheter og lav prosjektaktivitet på Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  
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Eksternt finansierte prosjekter: Den samlede likviditeten i fakultetets prosjektportefølje er god, noe som 

viser seg i et «overskudd» på 25,7 millioner kroner. Dette er lavere enn ved forrige tertialavslutning, men 

gjenspeiler i hovedsak et bedre samsvar mellom innbetalingene fra oppdragsgiverne og fremdriften i 

prosjektene.  

Vi forventer at fakultetets prosjektportefølje vil gi god avkastning til basis i form av OH (minus 

egenandel) og frikjøp også i 2014. Noen risikoelementer skal man imidlertid være klar over: 

 Fakultetets to EU-prosjekter var opprinnelig budsjettert med en eurokurs over dagens nivå. Samlet 

har de to prosjektene et budsjett på 3,7 millioner Euro. Siden forrige innbetaling fra EU har 

eurokursen utviklet seg gunstig for prosjektene, og risikoen er nå lavere enn tidligere. Det er 

fakultetsadministrasjonen som bærer valutarisikoen, og ikke instituttene hvor prosjektene er 

lokalisert. 

 Fem prosjekter vil sannsynligvis bli avsluttet med et samlet underskudd på om lag 1,9 millioner 

kroner. Dette er Nasjonal Institusjon 2013, Sustainable Companies, Minoritetskvinners 

diskrimineringsvern, Human rights and gender dimensions og Fondsstøtte. 

Samlet vurderer vi fakultetets økonomi som tilfredsstillende. 

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 

Av vesentlige usikkerhetsfaktorer nevnes i stikkordsform: 

 Samlokalisering er fortsatt fakultetets største utfordring. I forlengelsen av dette er det 

knyttet vesentlige problemer til de innleide lokalene i Domus Nova, og tilgjengeligheten for 

bevegelseshemmede i de historiske sentrumsbyggene. 

 Det jobbes parallelt med innføringen av flere administrative systemer. Dette gjelder 

eksempelvis digital eksamen, overgang til nye e-post og kalendersystemer, prosjekt 

bilagslønn og verktøy for bedre intern kommunikasjon. For de involverte oppleves dette 

tidvis som meget krevende. 

 Studiekvalitetsprosjektet som ble gjennomført i 2013, går nå over i driftsfasen. 

Implementering av tiltakene er avhengig av nøkkelpersoner og er derfor sårbart, men de 

forventes å gi god effekt.. 

 På lengre sikt er det utfordringer knyttet til finansieringen av Senter for 

menneskerettigheter og Nordisk institutt for sjørett. 

 Fakultetet har tidligere opplevd problemer knyttet til rekruttering til vitenskapelige 

stillinger. Et skifte i arbeidsmarkedet for jurister gjør at det foreligger et ”mulighetsvindu” 

med tanke på å trekke til seg godt kvalifiserte kandidater, en mulighet som i utgangspunktet 

begrenses av stillingsplan og økonomiske rammer.  
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Oslo, 30. januar 2014 

 

 

 

 

Hans Petter Graver 

Dekan       Benedicte Rustad 

        Fakultetsdirektør  
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Styrepresentasjon

Tall i millioner

Regnskap 

31.12.2013

Styregodkjent 

Årsbudsjett  

Overskudd fra 2012 15,0 12,4  

Inntekter 269,8 260,2  

Personalkostnader 203,7 199,9  

Driftskostnader 56,7 59,5  

Akkumulert overskudd 24,4 13,2  

Overskudd underliggende enheter

Regnskap 

31.12.2013

Styregodkjent 

Årsbudsjett
herav IKRS -0,175 0,111

herav Juss Buss 0,459 0,668

herav IFP 9,501 4,266

herav NIFS 3,586 0,821

herav IOR 0,273 0,035  

herav SFF 0,0 Ikke budsjettert

 

herav SMR 4,058 2,085  

 

herav Fak.adm 6,784 5,238  

24,486 13,224

M\Årsoppgjøret 2013\Oppsummerende styrepresentasjon

Basisregnskapet

Regnskap pr 31. desember 2013
 



Eksternt Finansierte Prosjekter

Regnskap

Overskudd fra 2012 29,8

Inntekter 130,4

Personalkostnader 76,0

Driftskostnader 58,5

Akkumulert overskudd 25,6

herav IKRS inkl JussBuss 2,0

herav IFP 3,4

herav NIFS 4,8

herav IOR 1,9

herav SMR 7,4

herav Fak.adm 6,1
 25,6

Greit bidrag til basis. Fire prosjekter som sannsynligvis avsluttes med underskudd.

Godt bidrag til basis. NI 2012 tapsført med 2,1 mill i T1. For NI 2013 og 2014 forventes et 

underskudd på 1,1 mill når det avsluttes i 2014.

Godt bidrag til basis. To EU-prosjekt med valutarisiko (det ene overført til IOR, men 

valutarisikoen forblir på fakuletet). På dagens Eurokurs (8,40) er risikoen uvesentlig.

Regnskap pr 31. desember 2013
Tall i millioner kroner

Kommentarer til prosjektporteføljen

Kun tre aktive prosjekter. Disse bidrar ikke økonomisk til basisvirksomhten.

Godt bidrag til basis. Ett prosjekt er antatt å gå med underskudd på 

avslutningstidspunktet.

Godt bidrag til basis. 

Merk: Resultatet i prosjektporteføljen uttrykker kontantstrømmen i prosjektene, og ikke 

det reelle overskuddet.



Perioden 1. januar til 31. desember 2013

Underveis i prosjektperioden Juridisk fakultet IKRS inkl JussBuss IFP NIFS IOR inkl SFF SMR Fak.adm

Betaling for bruk av infrastruktur, fra prosjekt til basis (OH) 30 094           238 3894 1046 2116 19291 3509 0 IKRS 239                 Bokført i T1

Instituttets egenandel fra basis til prosjekt -10 271         -949 604 879 -1294 -9384 -127 0 JussBuss -212               Bokført i T1

Netto OH - egenandel 19 823           -711 4498 1925 822 9907 3382 0 IFP 3 374              Bokført i T1

NIFS 1 453              Bokført i T2

Ved prosjektavslutning 0 IOR 413                 Bokført i T1

Avsluttede oppdragsprosjekter 3                     0 80 -77 0 0 0 0 SFF -314               Bokført i T1

Avsluttede bidragsprosjekter -467               -67 132 275 -462 -501 157 -1 SMR 1 127              Bokført i T1

Netto prosjektavslutning -464               -67 212 198 -462 -501 157 -1 Sum 6 080               

0

Direkte bidrag fra EFP til Basis i perioden 19 359           -778 4710 2123 360 9406 3539 -1

Underveis i prosjektperioden

Netto frikjøp                                                                                        
"Frikjøp" foretas når en person lønnet på basis midlertidig jobber for et prosjekt 5 906             732 1917 73 1183 1957 42 2

Samlet bidrag fra EFP til Basis 25 265           -46 6 627   2 196   1 543     11 363    3 581         

herav virkning av prosjektkonverteringen, se faktaboks til høyre 6 080                    27                   3 374   1 453   99           1 127      -              0

Bidrag til Basis, utenom engangseffekten ved prosjektkonverteringen 19 185           -73              3 253 743    1 444   10 236 3 581      1

      

Prosjektkonverteringes påvirkning på basisregnskapet:

Instituttets egenandel: Basis sitt bidrag til prosjektet for at det skal bli fullfinansiert

herav

Hvordan EFP påvirket Basisregnskapet 
Tall i hele 1.000

Begrepsforklaringer:
Overhead (OH): Prosjektenes betaling for bruk av infrastruktur på institutt og fakultet

Effekten av konverteringen påvirker overhead, egenandel og 

frikjøp. Samlet utgjør bilagene posteringer på D: 31 millioner og 

K: 37 millioner. Det er således kun linjen "Bidrag til basis" som er 

sammenlignbart med fremstillingen pr 31.12.2012.
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