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Tildeling fra HF 2019
Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok den 19. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og årsplan for
treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 643 millioner kr. Dette er en økning
på 8 millioner kr fra 2018. Fakultetsstyret ved HF vedtok den 26. oktober instituttenes rammer for
2019. Vedtaket gir IAKH en ramme på ca. 52 millioner kr eksklusive rekrutteringsstillinger.

Bevilgning til IAKH for 2019 sammenlignet med 2018
Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for IAKH for 2019 sammenlignet med 2018. Tabellen viser
endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.
UiO endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. Dette har ført til en endring i
måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler som følge av avlagte grader.
HF har implementert dette i fordelingen med virkning fra 2019. Dette gjør at ikke alle elementene i
tildelingen kan sammenlignes med 2018.
IAKH har en reduksjon i rammen på ca. 0,8 millioner kr (1,3%) fra 2018. Dersom vi ser vi bort fra
rekrutteringsstillingene er det en økning på ca. 0,3 millioner kr (0,7 %).
På studieplasser er det en reduksjon på 3,7 millioner kr (12,8 %). Dette kommer hovedsakelig av at
tildelingen etter studieplasser var kunstig høy i 2018. Grunnen til det var at fakultetet ikke hadde
implementert den nye finansieringsmodellen enda, og valgte da å fordele kandidatmidlene det fikk
fra UiO på studieplassene.

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 2,8 millioner kr (14,5 %).
Utdanningskomponenten går opp som følge av at kandidatelementet er implementert i modellen,
samt økt studiepoengproduksjon og høyere satser. Forskningskomponenten går ned. Hovedsakelig
som følge av færre disputaser og mindre midler fra EU.
Prognose for antall rekrutteringsstillinger er omtrent den samme i 2019 som i 2018.
For øremerkede midler er det en økning på ca. 0,5 millioner kr fra 2018. Dette skyldes i hovedsak at
instituttet får midler til Faglige Prioriteringer III, samt at det er en liten økning i tildelingen av
småforskmidler. Samtidig overføres det ikke lenger midler i forbindelse med faglige prioriteringer II
arkeologi, og det er ikke øremerket midler til digital humaniora i 2019.
Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillingen.
Rekrutteringsstillinger tilknyttet faglige prioriteringer ligger i prognosen.
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Øremerkede midler i IAKHs tildeling

Øremerkede midler

2018

2019

Norgeshistorie på nett

784 000

784 000

HL-senteret

300 000

253 000

Småforsk

500 000

680 000

Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter

148 450

151 715

Forskningsstøtte instituttleder

181 715

185 712

Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger

721 678

577 342

Ny modell for finansiering av forskerutdanning

396 009

404 721

Arkeologi – faglige prioriteringer

575 752

HEI, Faglige prioriteringer III
Totalt

1 777 181
3 607 602

4 813 672
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