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Ved forrige styremøte ble det etterspurt en oversikt over hvordan
instituttets inntekter genereres. Her følger en liten gjennomgang
av hvordan dette forholder seg.
Den desidert største delen av midlene som tilfaller instituttet er
tildelingen fra HF. Dette er den posten som omtales som ”post
50”. HF får sin tildeling fra UiO sentralt, som i sin tur får sin
tildeling fra Stortinget.
Bevilgningen over post 50 er delt i tre deler. En del er det såkalte
”basiselementet”. Dette er en slags grunnbevilgning som er ment
å være mer eller mindre fast. Resten av tildelingen er
resultatbasert. Resultatelementene deler seg i to hovedkategorier,
forskning og utdanning.
Under samlefanen utdanning ligger tildeling for produserte
studiepoeng og for studentutveksling. Dette utgjør den klart
største inntjeningsposten av de to resultatelement-kategoriene.
Studiepoengene honoreres etter forskjellige kategorier, fra A til F,
avhengig av hvor ressurskrevende undervisningen er. (Om man
har behov for laboratorie-undervisning, om det er nødvendig med
mindre grupper osv.) De aller fleste av studiepoengene som
produseres ved IAKH honoreres etter laveste kategori, F.
Undervisning på høyere grad honoreres etter kategori D. I tillegg
har man ved IAKH en kryssubsidiering fra HF som gjør at
studiepoengene som produseres på konservering i praksis
honoreres etter kategori B, fordi undervisningen der er særlig
ressurskrevende.
Etter den gamle budsjettmodellen var det slik at tildelingen
baserte seg på produksjonen fra 2 år tidligere. I den nye
budsjettmodellen, som ble innført fra og med i år, har man
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bestemt at man skal beregne alle resultatelementer ut fra et snitt
over 3 år. På denne måten håper man å unngå de største
svingninger og skape større forutsigbarhet.
Forskningselementet av tildelingen består av flere
underkategorier. På den ene side har man inntjening for avlagte
doktorgrader (også her beregnet etter snitt over 3 år) og inntekter
basert på publikasjonspoeng produsert ved instituttet. Nytt av året
er at man også blir honorert for hver krone man klare å hente inn i
eksterne midler. For hver krone NFR-midler man har, får man 9
øre i tildeling. Til sammenlikning får man for hver krone man
henter inn fra EU 1,22 kroner i tildeling til instituttet.
Fordelingen mellom de tre elementene i tildelingen fra HF til IAKH
er for 2009 slik:
Basismidler:

22 392 212,-

Utdanningskomponenten: 16 351 294,Forskningskomponenten: 4 051 835,I tillegg til tildelingen fra HF kommer instituttets inntekter stort
sett fra overhead på prosjekter.
Overheadinntekter kalles også dekningsbidrag. Dette er bidrag til
instituttet fra prosjekter som administreres herfra. Overheaden er
ment å dekke husleie, administrasjon, utgifter til rekvisita,
kopieringsutgifter, skrivekvote etc.
Det har tradisjonelt vært opp til instituttene å avgjøre hvor mye en
skal kreve i overhead fra prosjektene, men i løpet av de senere år
har det gått ut sterke oppfordringer fra UiO sentralt om at
eierstedene (instituttene) må bli flinkere til å kreve inn i overhead
det det koster å administrere prosjektene. Som følge av dette har
de siste prosjektene som har kommet til instituttet blitt satt opp
med den anbefalte overheadsatsen på 40 %.
Samlete overheadinntekter til instituttet for 2009 er beregnet til 1
953 900,-.
I tillegg til disse inntektene kommer frikjøp. Det aller meste av
frikjøp kommer fra forskningsprosjekter, men noe kommer også i
forbindelse med at fast vitenskapelig personale sitter med verv.
Gjennom frikjøp får instituttet mulighet til å hente inn time- og
hjelpelærere for å dekke opp undervisning og sensur. Tradisjonelt
er utgifter til time- og hjelpelærere mindre enn de totale
frikjøpene, slik at samlet sett er frikjøp med på å bedre balansen
til instituttet.
For 2009 beløper IAKHs totale frikjøp seg til 3 513 000,-.
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