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Sak 09/09
Instituttbudsjett 2009
I det vedlagte budsjett er det foretatt en del endringer i forhold til utkastet som
ble sendt ut til forrige styremøte. Det har kommet frem en del nye momenter på
inntektssiden (frikjøp) samt at det har blitt gjort en rekke endringer på
utgiftssiden.
Før en nærmere gjennomgang av endringene fra sist kan det være formålstjenlig
med en liten innføring i hvordan budsjettet skal leses (og skrives ut).
Som dere vil se, består budsjettet av en rekke faner (11 i tallet). Hovedfanen
som heter IAKH er hele budsjettet aggregert. Det er bunnlinjen i dette arket som
viser hvorvidt budsjettet står i overskudd eller underskudd. Merk her igjen at i
budsjettarkene (ikke forklaringsarkene) indikerer negative tall overskudd. Som
dere vil se, står det altså per nå et overskudd på 621 366,-.
I det vedlagte budsjett ligger både FOSAM og MAS inne som egne arkfaner, men
de er ikke direkte med i budsjettet slik det foreligger her. (Grunnen til at de
likevel er med, er at ved å fjerne dem, ville mange av formlene i budsjettet ikke
fungere.) Disse to arkfaner kan man altså overse.
Når det så gjelder utskrift skal dette nå forhåpentlig være enkelt, da det er lagt
inn riktig utskriftskonfigurering.
Og så over til endringene som er gjort siden sist:
Den nye stillingen i antikkens historie er tatt ut. (Dette tilsvarer ca. 370 000,-)
Det er lagt inn frikjøp for Dagfinn Skre ifb med Avaldsnes-prosjektet fra og med
medio april. Samtidig er det lagt inn vikar for ham fra og med første mai.
Postene styret bestemte å slå sammen under forrige styremøte er slått sammen.
Det er lagt inn frikjøp for O A Storsveen fra og med august til og med desember.
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Utgiftene til Håkon Korsvold (som jobber for Forum for universitetshistorie, men
lønnes via IAKH) er fjernet. Dette fordi det er gitt signaler om at det er stor
sannsynlighet for at hans permisjon forlenges. (Forlenges den ikke, vil Forum for
universitetshistorie måtte kompensere IAKH for hans lønn.) Dette dreier seg om
ca. 320 000,-.
I tillegg er det lagt inn et 20 % frikjøp for Hilde Sandvik som vil komme fra HF,
for arbeid med tverrfaglig demokratiprosjekt.
Potten for søknad om midler til reiser (og andre formål) for masterstudenter er
flyttet fra avdelingene til fellesbudsjettet.
Det er lagt inn penger til likestillingskonferanse. Her mottok IAKH bevilgning i
fjor. Dette er lagt inn på fellesbudsjettet under posten ”Felles seminar inkludert
likestillingsseminar” (Post 21 i Fellestiltak forklaring)
Midler for støtte i forbindelse med prosjektsøknader er økt fra 100 000,- til 200
000,-. Det vil være viktig for IAKH å jobbe aktivt for å få flere prosjekter, fordi
de vil kunne være en kilde til ekstra inntekter i fremtiden.
Det er satt av 50 000,- på fellesbudsjettet til gjesteforelesere.
Obligatorisk feltkurs for arkeologistudentene har blitt oppjustert til omkring
nivået før 2008.
Utgiftene til time- og hjelpelærere på historie er også økt til nivå før 2008.
For øvrig kan det nevnes at det ikke er foretatt endringer i potten til driftsmidler
til de vitenskapelig ansatte.
Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til det fremlagte forslag med de endringer og tilføyelser
det ble enighet om i møtet: ……
Vedlegg: Budsjett 2009
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