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Økonomisk ramme for IAKH 2017
Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for
treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 mill. kroner. Dette er en
nedgang på 12,6 mill. fra 2016.
Uavklarte forhold i HFs interne fordeling
Fakultetet har ca. 3,5 millioner i diverse potter som enda ikke er øremerket. Hvordan dette skal fordeles vil
fakultetsstyret ta stilling til.
Foreløpig bevilgning til IAKH for 2017 sammenlignet med 2016
Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2017 sammenlignet med 2016. Merk at
endelig budsjett vedtas 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2016 til 2017 etter
komponenter i HFs finansieringsmodell.
IAKH har en økning på ca. 52 000 kr (0,1 %) fra 2016. Hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der
inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,7 %.
På studieplasser er det en nedgang på 1,7 mill. (6,4 %). Dette skyldes at potten til studieplasser er en del
lavere i 2017 enn i 2016, men studentårsverk har økt for IAKH.
På rekrutteringsstillinger er det en økning på ca. 2 mill.
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 720 000. Utdanningskomponenten øker med ca
622 000. Forskningskomponenten øker med ca 100 000. Det er en nedgang i NFR-midler og
publikasjonspoeng og en økning i EU-midler. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i
dokumentet.
For øremerkede midler er det foreløpig en nedgang på ca 1 mill. fra 2016. Dette skyldes at det ikke
øremerkes midler til digital humaniora i 2017 og at det er øremerket mindre til forsterkede masterprogram
i år enn i fjor. Samtidig mottar instituttet kompensasjon for kutt i rammen som følge av flytting av
Språksamlingene til Bergen. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder
rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer ligger i tallet
for eksisterende rekrutteringsstillinger.
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Langtidsbudsjett IAKH med foreløpig ramme
Instituttets langtidsbudsjett med tilhørende planlagte årsverk ser ut som i tabellene under. De foreløpige
nye rammene er lagt inn i langtidsbudsjettet.
Det forventede akkumulerte overskuddet i 2016 på ca. 10,8 mill. øker gradvis mot et akkumulert overskudd
på ca. 22 mill. i 2020.
Planlagte årsverk ligger mellom 69 og 88 stillinger i perioden. Økningen skyldes i hovedsak flere
rekrutteringsstillinger.

Utvikling i resultatelementene ved instituttet
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen
studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. Midler tildeles
etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger samtidig som
utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for høyere utdanning
(DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.
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Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. Fra 2009 til 2015 har avlagte
studiepoeng ligget på rundt 600, med laveste nivå på 573 i 2012 og høyeste nivå på 630 i 2014.

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader
og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng.
IAKH har i perioden et toppnivå i 2014 med 17 avlagte doktorgrader.

Antallet publikasjonspoeng har variert fra år til år. IAKH har i perioden en topp i 2012 med 205
publikasjonspoeng og en bunn i 2010 med 163 publikasjonspoeng.
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Regnskap
De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2015, og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet
med samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke
inkludert.
Regnskapet for 2015 viste et overskudd på ca 7,9 mill. kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det var et
overskudd på ca 2,5 mill.
1431 Institutt for arkeologi, konservering og
historiske studier, IAKH
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

-63 398 160
54 911 784
5 598 970
365 077
-2 862 418
-98 425
-2 447 817
-7 930 990

Juli-regnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i overskuddet på i underkant av 5 mill.
1431 Institutt for arkeologi, konservering og
historiske studier, IAKH
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

Juli 2015
-38 059 397
30 249 357
2 863 684
155 666
-1 843 376
-165 312
-2 447 817
-9 247 195

Juli 2016
-35 355 888
28 072 829
2 547 691
429 174
-1 850 640
-42 149
-7 930 990
-14 129 974

