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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 599,778 millioner kr. Dette er en nedgang
på 12,6 millioner kr fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttenes rammer for 2017,
inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner kr av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto
rammekutt på ca. 12 millioner kr. Vedtaket gir IAKH en ramme på 51,2 millioner kr eksklusive
rekrutteringsstillinger.

Basisbevilgning til IAKH for 2017 sammenlignet med 2016
Tabellen på neste side viser beregnet ramme for IAKH for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser
endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.
IAKH har en reduksjon i rammen på ca. 0,77 millioner kr (1,2 %) fra 2016. Dersom vi ser vi bort fra
rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på ca. 2 millioner
kr (3,8 %).
På studieplasser er det en nedgang på ca. 2,5 millioner kr (9,3 %). Dette skyldes at potten til studieplasser
er en del lavere enn i 2016.
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 0,7 millioner kr (3,5 %). Det er en økning i
utdanningskomponenten på 0,6 millioner kr, og en økning i forskningskomponenten på 0,1 millioner kr.
Økningen i EU-midler tilsvarer omtrent reduksjonen i publikasjonspoeng og NFR-midler. Det er en liten
økning i avlagte doktorgrader.
Prognose for antall rekrutteringsstillinger ligger an til å øke med ca. 1,2 millioner kroner.
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Øremerkede midler i IAKH sin ramme
Øremerkede midler reduseres med ca. 240 000 kr fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak en
kombinasjon av at midler til forsterkede masterprogram er på 0,5 millioner kr i 2017 mot 1,5 millioner kr i
2016, og at instituttet får kompensasjon for tap på grunn av rammekutt i språksamlingene på 0,87 millioner
kroner. Videre er småforsk noe lavere på grunn av endring i tildelingsmåte. Tidligere har småforsk blitt
tildelt med 5,4 millioner kroner på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten
etter vitenskapelige stillinger med forskningsdel. Fra 2017 tildeles småforskmidler kun for forskere med
over 2,1 publikasjonspoeng.

Norgeshistorien på nett
HL-senteret
Småforsk
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter
Forskningsstøtte instituttleder
Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger
Ny modell for finansiering av forskerutdanning
Halv finansiering av en professor II
Praksis II stillinger tilknyttet til skolen
Digital humaniora
Arkeologi – faglige prioriteringer
Arkeologi – forsterkede masterprogram
Sum øremerkinger

784 000
234 000
640 000
145 254
177 803
866 013
387 484
95 350
190 699
715 111
637 660
500 000
5 373 374
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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 mindreforbruk på ca. 7,9 mill. kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor det
var et mindreforbruk 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

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruket på ca. 5 millioner kr.
1431 Institutt for arkeologi, konservering og
historiske studier, IAKH
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

T2 2015

T2 2016
-43 312 633
34 991 460
3 227 884
209 257
-2 014 371
-162 133
-2 447 817
-9 508 353

-40 513 381
32 834 982
2 825 858
538 955
-2 022 431
-265 320
-7 930 990
-14 532 326
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Langtidsbudsjettet 2016-2021

Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for IAKH ut som i tabellen over.
I 2016 viser prognosen et isolert mindreforbruk på ca. 3,85 millioner kroner. Dette reduseres gradvis mot et
isolert merforbruk i 2020 på 3,88 millioner kr og 3,65 millioner kr i 2021.
Resultatet for 2016 ser ut til å bli et akkumulert mindreforbruk på ca. 11,8 millioner kroner. Budsjettet for
2017 viser et isolert mindreforbruk på 1,1 millioner kr. Inkludert overført resultat fra 2016 ligger instituttet
an til et akkumulert mindreforbruk i 2017 på 12,9 millioner kr.
Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk i 2021 på ca. 3,4 millioner kr.

