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Vedlagt følger IAKHs budsjett for 2010.
Budsjettet for 2010 er det første budsjett etter at ny finansieringsmodell er fullstendig
implementert. Effektene av den nye finansieringsmodellen har gitt små, men positive utslag.
IAKHs rammer er omkring 500 000,- høyere i 2010 enn i 2009.
Den desidert største delen av instituttets budsjett er bundet opp i lønnsmidler. Av endringer
fra 2009 kan nevnes at en professor i historie har gått av med pensjon per 01.01.2010, at
instituttet har fått overført to programkonsulenter (for henholdsvis arko- og historieprogrammet) og at Robert Marc Friedmann fra og med 01.01.2010 er ansatt ved IAKH med
lønnskompensasjon fra HF. I tillegg er stillingen etter Jilleen Nadolny igjen besatt. I sum er
fastlønnsutgiftene ved instituttet ca. 2,1 millioner høyere enn det var i 2009 (stipendiater er
her holdt utenfor.) Det er for øvrig verdt å bemerke at IAKH mottar full lønnskompensasjon
for Friedmann i 2010, men det er ikke klart om denne ordningen vil vedvare utover dette
året.
IAKH overfører ca. 4,0 millioner fra 2009 til 2010. Dette er et overskudd i forhold til
budsjett på 3,0 millioner. Dette skyldes to forhold: Instituttet fikk inn 1,5 millioner mer i
inntekter enn budsjettert med og man hadde et underforbruk på lønn på ca. 1,7 millioner.
(Merinntektene skyldes at IAKH fikk inn ca. 600 000,- mer til stipendiater enn budsjettert
med, at man fikk en tilleggsbevilgning på ca. 500 000,- fra HF etter at budsjettet var lagt,
samt at det kom inn en del inntekter som følge av tildelinger etter søknader.
IAKH brukte ca. 1,2 mill mindre på løslønn enn budsjettert med som følge av lav aktivitet på
EVU og fleksibel læring, noe underforbruk til lønn via småforsk samt at ekstrabevilgningen
på 500 000,- nevnt over ble satt av til time- og hjelpelærere uten at disse ble brukt.)
Rammene til IAKH i 2010 er på 60 958 681,- (eksklusive FOSAM).
Nytt av året er at man kun forholder seg til ett budsjettark som dekker hele instituttet. Det er
også kuttet ned på antall poster fra 80 til 61. Vi håper dette gjør budsjettet noe klarere å lese.
Det vedlagte budsjettet er utformet på bakgrunn av innsendte forslag fra enhetene og
enkeltpersoner ved instituttet.
Det er en del nye poster på årets budsjett. Dette dreier seg om:
-post 8, Forskergrupper. Dette er penger satt av til å dekke utgifter for å få på plass
forskergruppene som ble initiert av ledelsen (ved forskningsleder) i 2009.
- post 10, Totalitarismeprosjektet (Sørensen). Dette er midler mottatt fra HF etter søknad.
- post 12, Midler til utforming av SFF-søknader.
- post 15, Internasjonal sommerskole. Det er ønske om å få på plass en internasjonal
sommerskole blant annet i samarbeid med universiteter i Danmark.
- post. 30, Formidlingsprosjekt (Sandmo). Tildeling fra HF etter søknad til seminarserie som
skal holdes på litteraturhuset i løpet av 2010.
- post 37, Tyrkia-prosjektet Brandt. Egenfinansiert utgravningsprosjekt ledet av R. Brandt.
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- post 38, støtte interne fagseminarer. Etter ønske om høyere faglig aktivitet ved IAKH.
- post 46, Prosjektet ”Norges historie på nett”. Ambisjon om å utarbeide et prosjekt for hele
instituttet for å utvikle kunnskapsbase om Norges historie på nett.
- post 51, Lesesalsinspektør arkeologi er tilbake på budsjettet.
For øvrig er de resterende postene kjent fra tidligere og det er kun foretatt små endringer i
tildelingene.

