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Regnskap for første tertial 
 

Regnskapet for første tertial viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 14,6 millioner kr. Dette er ca. 2,4 

millioner kr høyere enn budsjettert. Ved årsslutt er det ventet et mindreforbruk på ca. 11,5 millioner, som 

er omtrent som budsjettert. 

 

Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 880 000 kr mer i inntekter enn budsjettert i perioden. Hovedårsaken er at 

instituttet har fått tildelt midler til vitenskapelig utstyr (1,38 millioner kr). Det er også mottatt ikke 

budsjetterte salgs- og leieinntekter på ca 0,1 millioner kr, hovedsakelig fra fond og legater. Samtidig har 

instituttet mottatt ca. 660 000 kr mindre i stipendiatmidler. Dette skyldes senere oppstart enn planlagt og 

endring i antall stillinger tildelt instituttet.  

 

Personalkostnader 

Det er et totalt mindreforbruk på personalkostnadene på ca. 1,1 millioner kr. Dette skyldes hovedsakelig 

mindreforbruk på timelønn på ca. 500 000 kr og at det er mottatt ca. 400 000 kr mer enn budsjettert i 

offentlige refusjoner. Siden det varierer noe når på året kostnadene til timelønn og offentlige refusjoner 

kommer, er det på nåværende tidspunkt ikke ventet at avviket vil påvirke årsprognosen noe særlig.  

 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 750 000 kr lavere enn budsjettert. Det er ikke ventet at driftskostnadene 

blir nevneverdig mindre enn budsjettert på årsbasis, da det er vanskelig å forutse når de største 

driftsutgiftene påløper.  

 

Norgeshistorie.no 

De totale kostnadene til Norgeshistorie.no er i 2018 budsjettert til 1,7 millioner. Ved utgangen av første 

tertial var det brukt ca. 660 000 kr til personalkostnader, som er ca. 160 000 kr mer enn budsjettert for 
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perioden. Det var brukt ca. 120 000 kr til drift, mot budsjetterte 93 000 kr. Avvikene er ventet å hentes inn i 

løpet av året. 

 

Eksternt finansierte prosjekter 

Nettobidraget instituttet har fått fra prosjektene i første tertial er på ca. 1,8 millioner kr, som er omkring 80 

000 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere overheadinntekter som følge av at et 

mobilitetsprosjekt har blitt flyttet til ny prosjekteier. Instituttet har også hatt en utgift på ca. 300 000 kr 

som følge av prosjekt som er avsluttet med underskudd. 

 

Langtidsprognosen 

I langtidsprognosen er vedtatt stillingsplan lagt inn. Det er også lagt inn kostnader til forventede fremtidige 

professoropprykk, som ikke lå inne i tidligere langtidsprognose. Nettobidrag for fremtidige prosjekter er 

justert ned med om lag 1,6 millioner, som følge av bortfalt prosjekt og tekniske justeringer. 

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert merforbruk i 2022 på ca. 3,2 millioner.  
 

 

 
Det er fortsatt knyttet større usikkerhet til langtidsprognosen enn normalt. Fakultet vil etter planen vedta 
ny fordelingsmodell på fakultetsstyremøtet 8. juni med virkning fra 2019. De foreløpige beregningene som 
er utført på bakgrunn av de foreslåtte modellene, tyder på at endringen kan ha en svak positiv innvirkning 
på IAKHs inntekter. Samtidig er det fortsatt usikkert hvordan de faglige prioriteringene vil påvirke 
instituttets økonomi, i og med at deler av midlene som skal fordeles ut skal trekkes inn fra instituttene. Det 
er også, som før, knyttet usikkerhet til hvor mange eksterne midler instituttet vil få i fremtiden.  
 
Dersom instituttets økonomi skulle bli dårligere enn antatt, er det mulig å kutte i instituttets 

egenfinansierte rekrutteringsstillinger og å redusere driftsutgiftene.  

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial. 
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Vedlegg: 

- Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2018 
- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.04.2018 

 


