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Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019  

 
Instituttets basisbudsjett for 2015 viser et overskudd på 2,6 millioner før resultatet fra 2014 er overført. For 

langtidsperioden er budsjettet satt opp med et akkumulert resultat på 4,2 millioner i underskudd, hvilket 

utgjør ca. 1 % av den totale rammen for langtidsperioden. Det er ventet at instituttet vil gå med overskudd 

til og med 2016, for deretter å gå med underskudd i den siste delen av langtidsperioden.  

 

Inntekter 

Basisbevilgningen til instituttet er på 62 millioner for 2015.1 Instituttet vil trolig få tildelt ytterligere 
øremerkede midler i løpet av 2015. For langtidsperioden er basisbevilgningen ventet å øke noe. Prognosen 
for basisbevilgningen i langtidsperioden baserer seg på den vedtatte bevilgningen for 2015, men vil 
avhenger av utviklingen i studiepoengproduksjon, forskningspublisering, eksterne prosjekter etc. 
 
Inntektene til basis fra eksterne prosjekter (overhead, egenandel og frikjøp) er beregnet ut fra eksisterende 
og framtidige prosjekter. Prognosen for nye prosjekter er lagt på et moderat nivå. Nettobidraget fra 
eksternt finansierte prosjekter er ventet å bli 3,5 millioner for 2015 for deretter å synke noe.  
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nettobidrag 3 593 318 3 538 635 3 289 235 3 208 630 2 901 842 2 901 842 

 

 

Faste vitenskapelige stillinger og administrasjon 

Hovedandelen av instituttets utgiftene er knyttet til personalkostnader, ca 90 %. 
 
Alle fast vitenskapelige stillinger og II’er stillinger ligger i inne i langtidsbudsjettet i henhold til 
stillingsplanen. Stillingene knyttet til faglige prioriteringer, forsterket masterprogram og omstillingsmidler 
er også lagt inn. Det er i tillegg lagt inn en professor II-stilling knyttet til direktøren på Nobelinstituttet. Ut 
over dette er det lagt inn midler til vikarer og eksterne sensorer.  

                                                           
1
 Rammenotatet operer med et lavere tall fordi prognosen for rekrutteringsstillinger ikke er lagt inn.  
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Instituttadministrasjonen ligger inne med samme størrelse som i dag. Dette inkluderer en stilling knyttet til 
Norgeshistorie på nett.  
 

Årsverksutvikling   År           

Stillingskategori Sted 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Undervisnings- og forskerstillinger 143100 IAKH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  143110 Arkeologi 8,0 7,5 8,2 8,2 7,2 6,5 

  143120 Historie 24,8 26,9 28,0 32,6 31,1 30,2 

  143130 Konservering 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Undervisnings- og 
forskerstillinger  Totalt 35,8 37,9 40,2 44,8 42,3 40,7 

Professor II 143120 Historie 0,4 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 

Professor II  Totalt 0,4 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 

Mellomlederstillinger 143100 IAKH 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Mellomlederstillinger  Totalt 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Saksbehandler-/utrederstillinger 143100 IAKH 9,8 10,1 9,8 9,8 9,8 9,8 

  
143150 Norgeshistorien på 
nett 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Saksbehandler-/utrederstillinger  Totalt 11,6 11,1 10,8 10,8 10,8 10,8 

Ingeniører 143130 Konservering 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ingeniører Totalt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Grand Total   51,0 53,0 55,0 59,4 56,7 55,1 

 
 

Satsninger og prioriteringer  

Faggruppemidler - Faggruppene tildeles 20 000 kr per deltaker med ansettelse ved instituttet. Midlene kan 

brukes til å arrangere seminarer, invitere gjesteforskere og annen aktivitet knyttet til forskning. Utgifter til 

undervisning, felles ph.d.-seminarer og midtveisevalueringer dekkes av andre midler.  

Vitenskapelig assistanse til faggruppeledere - Faggruppelederne får midler til en 20 % vitenskapelig 

assistent hver.  

Rekrutteringsstillinger - Midler til rekrutteringsstillinger tildeles først og fremst fra fakultetet, men 

instituttet ønsker å sette av midler til ytterligere stillinger. Det er budsjettert med midler til 3 

rekrutteringsstillinger per år finansiert av instituttet fra og med 2016. Fordelingen mellom ph.d.- og 

postdoktorstillinger og antallet som utlyses vurderes fortløpende. Stillingene skal fortrinnsvis tildeles de 

som har fått toppscore på eksterne konkurransearenaer som NFR og EU. Det er foreløpig ikke avklart om 

kostnadene knyttet til gjennomføringsstipend for disse stillingene skal dekkes av institutt eller fakultet. 

Utgifter til gjennomføringsstipend ligger derfor inne i budsjettet. 
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Prosjektstøtte - Instituttet vil tildele ekstra driftsmidler til prosjektledere som har sendt inn gode søknader 

til NFR og EU, men ikke fått finansiering. Midlene vil gå til de som har fått toppscore hos NFR (6 eller 7 på 

alle felter) og de som går videre til andre runde i EU-systemet.  

 

Driftskostnader 

Instituttets øvrige driftskostnader er videreført med noen mindre endringer basert på regnskapstall og 

andre kjente faktorer. 

Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte videreføres på samme nivå, men med en justering i tildeling av 

midler på bakgrunn av veiledning av ph.d.-kandidater. I tråd med fakultetets differensierte tildeling av 

disputasmidler til instituttet, får de som har veiledet kandidater som kvalifiserer til ett års 

gjennomføringsstipend 20 000 kr. De som har veiledet kandidater som har levert senere, får 12 000 kr. 

Stipendiater og postdoktorer får 25 000 kr i driftsmidler per år.  

Ordningen med en åpen forskningspott videreføres, men siden en større del av forskningsaktiviteten fra 
2015 legges til faggruppene, er potten noe redusert. Tildeling av forskningsmidler etter søknad vil primært 
gå til aktivitet som faller utenfor forskergruppene. Eksempler på dette er ulike former for 
publiseringsstøtte, konferansedeltagelse etc. 
 

Forutsetninger  

 

Instituttledelsen vil arbeide for at langtidsbudsjettet skal gå tilnærmet i balanse. Dette vil innebære at 

kostnadene må justeres etterhvert som inntektene blir kjent. Dersom det skulle bli behov for å kutte i 

utgiftene, vil det kunne gjøres ved å redusere antallet egenfinansierte rekrutteringsstillinger, minske 

driftskostnadene eller forskyve ansettelser i faste stillinger.   

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2015 og langtidsbudsjettet for perioden 2015-2019. 

 

 

Vedlegg: 

- Langtidsbudsjett 2015-2019 
- Årsbudsjett for 2015 
- Utdrag fra tiltaksbudsjett for 2015  
- Rammenotat fra HF 


