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Notat til budsjettutkast
Under følger en gjennomgang av det foreliggende budsjettutkastet.
Inntekter
 IAKH har en reduksjon i inntek på ca 3mill. kroner i forhold til 2010-bevilgningen. 2,5mill
kroner av dette skyldes reduksjon i tildeling av midler til midlertidig vitenskapelig
ansatte.(Grunnen til dette er for øvrig at anslag over nytilsettingene av stipendiater og
post.dok’er som vil komme neste år, ikke er lagt inn ennå.) I tillegg fikk IAKH i 2010 noen
ekstraordinære bevilgninger (læringsutbytte), som ikke vil komme neste år.
 Korrigert for dette er den reelle reduksjonen i basisbevilgningen på ca. 0,5 % (omkring 200.000,kroner)
Fastlønn
 Reduksjon i fastlønn: (ca 800.000) skyldes at ingen nye stipendiater er tatt med i beregningene .
Det har også vært 2 avganger i 2010, samtidig er det kuttet 2 stillinger i
administrasjonen(forskningskonsulent og programkonsulent ark). For øvrig er de fire nye
stillingene i historie lagt inn med tiltredelse i juni. De to lektoratene er lagt inn med en tiltredelse
i januar og en i mars. Ny professor II i globalhistorie er lagt inn fra september.
 Vikaren i stillingen etter Dafinn Skre er lagt inn hele året. Her vil det bli tilsetting i fast stilling i
løpet av 2011, men det er behov for stillingen hele året.
 Situasjonen er tilsvarende for stillingen som vikar for instituttlederen.
Andre forhold



-

Det er foretatt en reduksjon av utgiftene til time- og hjelpelærere i historie. Dette henger sammen
med tilsettingen av de to lektorene (se over). I og med at man ikke kan regne med at effekten av
tilsetting i lektorstillingene vil gjøre seg fullt ut gjeldende allerede første år, er reduksjonen noe
lavere enn samlet undervisningsplikt for de to lektorene. Samlete utgifter til time- og
hjelpelærere (også sensur) ved hele instituttet beløper seg til: 2,2 mill kroner.
Utgifter til løslønn er i stor grad de samme som for 2010-budsjettet, selv om det er gjort noen få
endringer. I tillegg til utgifter til time- og hjelpelærere er det satt av penger til:
Utforming av søknader om eksterne midler: 250 000,Gjesteforelesere ved instituttet er økt med 10 000 til: 60 000,Utforming av SFF-søknader: 220 000,Feltkurs i arkeologi: 75 000,-

-

Norgeshistorien på nett: 315 000,Språkvask: 125 000,Honorarer ved interne seminarer: 60 000,Lesesalsinspektør arkeologi: 15 000,Pott til overtid administrasjon økt med 20 000 grunnet flyttingen som vil finne sted: 80 000,-



IAKH har i 2011 store inntekter fra frikjøp. To historikere er frikjøpt 100% fra sine stillinger.
(Andersen og Collett), Lie er frikjøpt for undervisning via sin nye stilling som forskningsdekan. I
tillegg er det en del frikjøp fra prosjekter. Samlete frikjøpsinntekter er på ca. 3,0 millioner
kroner.

Når det gjelder andre utgifter er det også gjort noen få endringer i forhold til 2010-budsjettet. De pottene
som kan være verdt å nevne i denne sammenheng er:
 Trykkestøtte til FORTID og NICOLAY er lagt inn med til sammen 80 000,-.
 Midler til instituttkonferanse: 160 000,-.
 Midler til forskergrupper: 100 000, Internasjonal sommerskole: 100 000, Interne fagseminarer: 140 000, Publiseringsstøtte: 150 000, Feltkurs arkeologi økt med 30 000 basert på regnskapstall: 120 000, SFF, søknadsutforming: 120 000,- (reisemidler)
 Formidlingsprosjekt Sandmo (bundet): 190 000, Drift konservering: 250 000, Det skal avholdes en konferanse i arkeologi (EAA-konferansen): 60 000,-. (Etter innspill.)
 Potten til kompetanseheving administrasjon er økt da det er planlagt administrasjonskonferanse i
løpet av 2011: 120 000,-.
 Det er lagt inn at driftsmidlene til de fast vitenskapelig ansatte vil hodes på samme nivå som i år,
altså 15 000,- kroner.
 Potten til generell drift er økt med 230 000,-. Grunnen til dette er at det er satt av en buffer på
80 000,- kroner i forbindelse med flyttingen IAKH skal gjennom. I tillegg er det satt av
150 000,- kroner som IAKH kan legge i en eventuell pott for å få på plass brytere for å betjene
persiennene på i de nye lokalene manuelt. Her ser man for seg et spleiselag der Teknisk
Avdeling og HF skal dekke brorparten av utgiftene.
 En pott til forskerskole i arkeologi på 70 000,- er fjernet fra budsjettet.

Slik budsjettet foreligger står det med et underskudd på 116 000,- kroner.
Det har for øvrig kommet inn fire innspill til budsjettet. Disse limes inn på de neste sidene.

Vennlig hilsen
Erlend K. Haavardsholm

” Jeg vil foreslå at det avsettes penger til en egen pott for arkivreiser utenfor Oslo. Denne potten bør
være i tillegg til småforskmidlene.
Begrunnelse:
De av oss som er avhengig av utenlandske eller utenbys arkiver må i dag bruke personlige
driftsmidler og/eller småforskmidler til reiser som ofte er så dyre at det er lite eller ikke noe igjen til
andre formål (faglitteratur, vit.ass.-hjelp, PC etc.). Dette innebærer i realiteten at vi blir
forskjellsbehandlet i forhold til dem som kan klare seg med å ta Sognsvannsbanen til Riksarkivet for
å få tak i kildematerialet sitt.
Mvh
Åsmund

Åsmund Egge
Professor
Institutt for arkeologi, konservering og historie ”

” Hei,
To innspill til budsjettet
a)
20 000 til invitasjon av Tara Carter, i tillegg til en offisiell forelesning kan hun holde to
forelesninger enten for våre BA- eller MA-studenter og så kunne vi (jeg og hun) organisere et
halvdagsseminar om møtet mellom historie og arkeologi.
b)
Dersom alle de nye middelalderfolkene (arkeologer og historikere) er på plass den
1.8.2011 og IAKH fremdeles har deler av sin virksomhet i Blindernveien 11, så vil jeg foreslå at
Blindernveien 11 får 20.000 til å starte opp et husseminar, pengene skulle brukes til å invitere
forelesere og til liten sosial sammenkomst etter foredragene (jeg og en arkeolog kunne så ha
ansvaret for å drifte dette seminaret til høsten)

Vennlig hilsen
Jón Viðar Sigurðsson”

” Subject:

IAKh budsjett EAA
Date: Mon, 08 Nov 2010 15:54:17 +0100
From: Christopher Prescott <christopher.prescott@iakh.uio.no>

Organization: UiO
To: Karl Kallhovd <karl.kallhovd@khm.uio.no>

Hei Lotte & erlend,
dette var ikke eneklt - EAA-post på IAKhbudsjett, tenkte på følgende:
Studentrepresentanten har deltatt i 7-8 møter i år, og har brukt noe tid med tanke på hva studenter skal
gjøre, ca 40 t? = 6400
Til neste år blir det møter (ca 6000),
men så vil en knippe studenter stå som særlige ansvarlige/koordinatorer i forkant av og på selvemøte (3
studenter a 10 dager a 913 kr. pr dag + 40% diverse = ca. 40000).
De bør vel også inviteres på sluttmiddagen (500 x3 _ 1500).
Samlet = kr. 60000.
I tilleg den tiden vi legger inn og studentfrivillige.

Chr
-Professor Christopher Prescott Department of Archaeology, Conservation and History PB 1008 Blindern
N-0315 Oslo ”

“Til instituttstyret for Institutt for arkeologi, konservering og
historie.
Budsjettinnspill for 2011 - forskningsformidling
Vi foreslår å bevilge kr 60 000 over instituttets budsjett til
forskningsformidling i 2011.
Beskrivelse av tiltaket:
Den nye web'en til UiO og IAKH er fokusert på formidling av
forskningen som foregår på UiO. Se feks
- http://www.hf.uio.no/iakh/
- http://www.hf.uio.no/
- http://www.uio.no/
Det skal altså ligge en såkalt "forsidesak" på institutter, fakulteter
og UIO sentralt.
Det humanistiske fakultet ønsker at instituttene skal skifte
forsidesak en gang pr måned. Dette er naturligvis ønskelig også på
IAKH. HF har avtale med freelancejournalister som kan skrive slike

forsidesaker. Fakultetet har også avtale med fotografer som kan ta
bilder i forbindelse med produksjonen av sakene.
En forsidesak med tekst og bilder koster ca 6000,- ink mva. En
bevilgning på 60 000,- vil altså kunne dekke ti slike forsidesaker i
2011.
Hver av disse sakene vil bli presentert på HFs forside og med stor
sannsynlighet på UiOs forside. Ved siden av dette, vil forsidesakene
bli lagt ut på forskning.no, som sannsynligvis er Norges viktigste
kanal for forskningsformidling.
Vi ser dette tiltaket som en unik mulighet til å fronte IAKHs
forskning på en bred og god måte, ved siden av at instituttet følger
HFs anmodning om å skifte forsidesak en gang pr måned.
Erling Sandmo
--

Katrine Randin
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