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REGNSKAP FOR PERIODEN JANUAR-AUGUST 2012 (ANDRE TERTIAL) SAMT 

PROGNOSE FOR 2012 

 

GENERELT 

Nedenfor oppsummeres kort status for regnskap og prognose. 

 

Prognosene for årets resultat har variert kraftig og særlig gjelder dette for basisbudsjettet. 

Viktigste årsaker til dette er: 

1. feil- og omposteringer mellom prosjekter og basis;  

2. periodiseringsfeil (særlig gjelder dette inntekter som hentes inn i en annen periode 

enn budsjettert). 

 

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å angi mer eksakte tall bl.a. fordi vi avventer 

videre avklaringer fra JUS, NFR m.fl. På tross av at prognosen ennå er noe usikker kan 

vi med den oversikten vi har i dag fastslå at vi samlet sett vil ende opp med et overskudd 

ved årsslutt. 

 

Det er grunn til å følge nøye med pa særlig regnskapet for overheadføringer mellom 

prosjekter og basis for å sikre at inntekter/kostnader blir postert på riktig prosjekt/tiltak i 

det år aktiviteten fant sted. Dette for å unngå for stort arbeid med omposteringer og 

endringer i påfølgende år. 

 

Prognose for langtidsbudsjett (LTB) er ikke korrigert i de vedlagte rapportene for basis 

og prosjekter. Prognosen viser en mye mer negativ trend enn det er grunnlag for, og vi 

ber styret følgelig om å se helt bort fra perioden fom 2013 i påvente av ny prognose for 

LTB ifbm utarbeidelse av neste års budsjett. SMRs anslag for 2013 og 2014 viser at 

aktiviteten vil være på omtrent samme nivå som i 2012. 

 

BASISAKTIVITETEN 

Etter regnskapsavslutning andre tertial (T2) viste basisbudsjettet et overskudd på 3,7 

mill. Etter at regnskap og budsjett er gjennomgått i flere omganger i tiden etter avsluttet 

T2, og alle inntekter og kostnader er vurdert har økonomiseksjonen på JUS etter innspill 

fra SMR anslått et overskudd for basisbudsjettet i 2012 på ca 2 mill. Det er noe 

varierende grad av risiko for noen av de inntekter/kostnader som er vurdert, og slik at det 

endelige regnskapet vil kunne variere noe opp/ned ifht prognosen. 

 

Etter forrige regnskapsavslutning for 1. tertial (T1) ble det oppdaget en vesentlig feil som 

berører NORDEM og basis. Feilen var ikke blitt rettet opp i tide og med riktig beløp; det 
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var kun regnskapsført 1,3 mill i stedet for 2,9 mill. Dette er først blitt ompostert i løpet av 

T2. Bakgrunnen for omposteringen var at prosjekt NORDEM pga UiOs regnskapsrutiner 

ble belastet med for store overheadkostnader i 2011 og dette var det ikke mulig å få full 

klarhet i før etter årsslutt. En stor del av basisoverskuddet fra 2011 som ble overført til 

2012 er følgelig tilbakeført til NORDEM i 2012. Dette forklarer også store deler av det 

vesentlige negative avviket i overheadinntekter på basis i 2012. 

 

EKSTERNFINANSIERT AKTIVITET 

Det er så langt ikke avdekket noen vesentlig risiko knyttet til manglende 

prosjektgjennomføring, inntektsbortfall el.l. for eksternfinansierte prosjekter. I det alt 

vesentlige går all aktivitet ihht plan. 

 

Viktigste vesentlige avvik er at en rekke inntekter ikke er hentet inn fra ekstern 

bidragsyter/oppdragsgiver. Dette gjelder særlig kostnader knyttet til avtalen med 

Utenriksdepartementet for internasjonale programmer som kreves inn i T3. I det alt 

vesentlige skyldes dette periodiseringsfeil. 

 

Pga UiOs budsjetteringsrutiner for beregning av overhead som ikke stemmer overens 

med hva eksterne oppdragsgivere/bidragsytere faktisk bevilger er det et løpende behov 

for å korrigere og ompostere føring av overhead mellom prosjekter og basis. Dette kan 

være en medvirkende årsak til avvikene for overheadkostnader på prosjektene, og dette 

vil måtte følges opp inngående  også i fortsettelsen. 

 

Tater-romani-utvalget er forsinket i sitt arbeid og det kan bli behov for å øke aktiviteten 

samt utvide prosjektperioden for å sikre gjennomføring. Dette vil i så fall finansieres med 

økte eksterne midler fra departementet. 

 

NORDEM har forsinket tilsetting for 2 stillinger. Ledige midler søkes brukt for 

kompensere på annen måte. 

 

Forøvrig er det en rekke avvik knyttet til drift(-skostnader) for en rekke prosjekter, men 

dette forklares primært som periodiseringsfeil. I det alt vesentlige skal midler som ikke er 

brukt opp ved utgangen av 2012 returneres til ekstern oppdragiver eller søkes overført til 

neste år. 

 

 

VEDLEGG 

1. Økonomi-/styringsrapport basis jan-aug 2012 

2. Økonomi-/styringsrapport eksterne prosjekter jan-aug 2012 

3. Årsprognose for basis utarbeidet pr medio oktober. 

 


