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Regnskap for 2018 
 
Styrings- og administrasjonsreglementet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie slår fast at 
instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom blant annet godkjenning av regnskap. 
 
I forbindelse med at instituttstyret 5. desember 2018 vedtok budsjettet for 2019, ble det lagt frem en 
langtidsprognose som viste et markant akkumulert merforbruk i perioden. Dette var til stor forskjell fra den 
forrige langtidsprognosen instituttledelsen og instituttstyret fikk fra fakultetet, som viste tilnærmet 
balanse. På grunn av denne situasjonen har instituttledelsen i år sett behovet for å gjennomføre en mer 
omfattende analyse av årsregnskapet enn tidligere.  
 
IAKHs basisvirksomhet hadde ved årsslutt 2018 et akkumulert mindreforbruk på ca. 13,3 millioner kr. Dette 
er omkring 1,7 millioner mer enn budsjettert og ca. 1 million mer enn antatt da prognosen ble oppdatert i 
september. Hovedårsaken til mindreforbruket er midler instituttet har trukket med seg fra tidligere år. 
Denne tendensen fortsatte også i 2018, da resultatet uten overføring av ubrukte midler fra tidligere år var 
et mindreforbruk på ca. 0,5 millioner kr. Det er verdt å merke seg at det isolerte mindreforbruket har vært 
nedadgående siden 2015, og har vært langt lavere de to siste årene.  
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Inntekter 
Inntektene til instituttet fordeler seg på inntekter fra bevilgninger, salgs- og leieinntekter og nettobidrag fra 

eksternfinansierte prosjekter. De totale inntektene i 2018 var på ca. 70,7 millioner kr, som er ca. 0,9 

millioner kr. høyere enn budsjettert.1  

 

 

Inntekter fra bevilgninger 

Den klart største inntekten til instituttet er bevilgninger fra fakultetet eller direkte fra universitetet (90 %). 

Inntektene fra bevilgninger var i 2018 på ca. 63,9 millioner kr. Dette er ca. 0,35 millioner kr. lavere enn 

budsjettert. Bevilgningen består av studieplassmidler, resultatmidler og øremerkede midler i henhold til 

HFs fordelingsmodell2. Inntektene fra basis- og resultatdelen av modellen er den største delen av 

bevilgningen og skal i teorien ikke endre seg fra fakultetsstyret vedtar fordeling. I 2018 var denne delen av 

bevilgningen på ca. 48 millioner (76 %) av den opprinnelige tildelingen fra fakultetet.  

Tildeling til øremerkninger/satsninger blir stort sett alltid høyere enn budsjettert, fordi fakultetet og 

universitetet fordeler ytterligere øremerkede midler i løpet av året. Utover øremerkningene/satsningene, 

som gikk frem av tildelingsbrevet, fikk instituttet følgende større ubudsjetterte tildelinger: 

Forskerutdanningskurs 60 000 kr 

Formidling/utadrettet virksomhet 50 000 kr 

Likestillingstiltak 126 000 kr 

Vitenskapelig utstyr  1 375 780 kr 
 

 

                                                           
1 Kostnadene knyttet til prosjektavslutninger, som i 2018 var på ca. 0,4 millioner, er da ikke trukket fra. 
2 HF reviderte fordelingsmodell med virkning fra og med 2019.Tildelingen i 2018 var basert på gammel 
fordelingsmodell.  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/hf/fordelingsmodell-hf.html
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Tildeling av midler til nye rekrutteringsstillinger kan også variere. Dette kommer av at fakultetet 

fordeler/budsjetterer inntekter og kostnader for fakultetets rekrutteringsstillinger til instituttene uavhengig 

av stillingene i realiteten fordeles. Dette skal i teorien ikke ha noe å si for resultatet, da inntektene og 

kostnadene skal nulle hverandre ut, men slik er det ikke alltid i praksis. Oversikten under viser at inntektene 

for rekrutteringsstillinger var ca. 2,2 millioner lavere enn budsjettert. Dette betyr at instituttet har fått 

færre rekrutteringsstillinger, evt. at stillingene har startet opp senere enn planlagt. 

Stillingstype Budsjett Regnskap 

390000 Postdok -285 486 -285 492 

410000 Stipendiat -11 430 000 -9 253 843 

SUM -11 715 486 -9 539 335 

 

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter 

Inntektene til instituttets basisøkonomi fra eksternt finansierte prosjekter er langt lavere enn inntektene fra 

bevilgningene (8 %), men er likevel viktige for instituttet. Nettobidraget til instituttet var i 2018 på ca. 5,7 

millioner kr, som er i underkant av 0,2 millioner kr. mer enn budsjettert. De høyere inntektene er knyttet til 

økt frikjøp. De økte inntektene fra nettobidraget bør samtidig sees opp mot kostnaden på ca. 0,4 millioner 

instituttet har hatt som følge av at prosjekter avsluttes med merforbruk. 

Salgs- og leieinntekter 

Instituttet har inntekter på ca. 1,1 millioner kr. fra salg og leie i 2018 (2 % av totalinntektene). Disse knytter 

seg hovedsakelig til inntekter på bakgrunn av forskningssamarbeid på tvers av fakulteter og universiteter, 

som UiO:Norden-prosjekter og PES-midler. 

 

Personalkostnader 
Kostnader knyttet til ansatte er de største utgiftene til instituttet. Dette omfatter lønn og sosiale utgifter til 

faste og midlertidig ansatte, men også sensorer, gjesteforelesere og utgifter til bevertning ol. til ansatte. 

Personalkostnadene var i 2018 på ca. 63,6 millioner kr, som er ca. 0,14 millioner kr. høyere enn budsjettert.  

Fastlønn inkl. sosiale utgifter3 

Lønn og sosiale kostnader knyttet til vitenskapelig ansatte, administrasjon og rekrutteringsstillinger utgjør 

omkring 63 millioner kr, som er ca. 90 % av kostnadene til instituttet. De samlede kostnadene til fastlønn 

var så å si akkurat som budsjettert, mens det forholdsmessige avviket i totale sosiale utgifter var større. 

Kostnader knyttet til fast vitenskapelig ansatte utgjør den største utgiften ved instituttet og var i 2018 på 

omkring 38 millioner kr, som er omkring 54 % av de totale kostnadene i 2018. Dette var ca. 1,7 millioner 

mer enn budsjettert. UiOs budsjett- og regnskapssystemer gjør det vanskelig å analysere bakgrunnen for 

avvikene. Mulige årsaker er flere ansatte, høyere lønninger og høyere sosiale kostnader. 

Kostnadene knyttet til administrasjonen var i 2018 på ca. 13,2 millioner kr. Dette var ca. 1,1 millioner kr. 

mer enn budsjettert (ca. 19 % av de totale kostnadene). Her er det kjent at det var flere ansatte som følge 

                                                           
3 Det er her tatt utgangspunkt i tiltakene de ulike ansattgruppene er regnskapsført på. 
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av permisjoner, sykemeldinger, etc. som totalt ga offentlige refusjoner på ca. 0,4 millioner kr. 

Norgeshistorie.no hadde også flere ansatte enn budsjettert som følge av ekstra tildelinger, noe som ga 

merkostnader på ca. 0,5 millioner kr. Utover dette har trolig lønnsforhandlinger og høyere sosiale 

kostnader også gjort utslag her. 

Rekrutteringsstillingene fordeler seg på stillinger finansiert av fakultetet og instituttets egenfinansierte 

stipendiater. Totalt var kostnadene i 2018 på ca. 11,7 millioner kr (ca. 17 %). Dette var ca. 2,3 millioner kr. 

lavere enn budsjettert. De lavere kostnadene må sees i sammenheng med at instituttet fikk tildelt færre 

rekrutteringsstillinger enn budsjettert.  

     

Kategori Budsjett Regnskap Avvik 

890000 Vitenskapelig ansatte 36 276 770 38 013 300 1 736 530 

990000 Administrasjon 12 139 095 13 194 773 1 055 678 

410000 Stipendiater 14 018 661 11 726 764 -2 291 897 

Sum 62 434 527 62 934 837 500 311 

 

Ser vi bort fra rekrutteringsstillingene, var kostnadene knyttet til vitenskapelig ansatte og administrasjon i 

2018 på ca. 51,2 millioner, som er ca. 2,8 millioner kr. høyere enn budsjettert. Selv om deler av dette 

dekkes inn av at instituttet mottok i overkant av 0,5 millioner i offentlige refusjoner, er dette et forholdsvis 

stort avvik.  

 

Timelønn og honorarer 

Kostnader til timelønn og honorarer består i stor grad av utgifter i forbindelse med sensur, gjesteforelesere, 

vitenskapelige assistenter og ulike former for bedømmelsesoppdrag. I 2018 var kostnadene på ca. 1,5 

millioner eksklusiv sosiale utgifter. Dette var ca. 0,14 millioner lavere enn budsjettert.  

Hoveddelen av kostnadene er knyttet til sensur (ca. 0,67 millioner kr.), undervisning (ca. 0,21 millioner kr.) 

og bedømmelse av vitenskapelige stillinger (ca. 0,12 millioner kr.). 

 

Driftskostnader 
De totale kostnadene knyttet til drift var i 2018 på ca. 5,8 millioner kr, som er omkring 8 % av de totale 

kostnadene. Dette var ca. 0,9 millioner kr. lavere enn budsjettert. De største kostnadene er knyttet til 

forskningsmidler (driftsmidler og instituttets forskningsmiddelpott, ca. 2 millioner). 

 

Eksternt finansierte prosjekter 
Eksternt finansierte prosjekter bidrar til instituttøkonomien gjennom nettobidraget instituttet får. Det 

totale nettobidraget er overheaden og frikjøp instituttet får dekket av finansiør minus egenbidrag fra 

instituttet. Det hender også at prosjekter avsluttes med et over- eller underskudd. Dette legges i 

regnskapet ikke til nettobidraget, men bør ses i sammenheng. Det totale nettobidraget var, som nevnt 

over, på ca. 5,7 millioner kr, som er i underkant av 0,2 millioner kr. mer enn budsjettert. Samtidig var det 
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kostnader på til sammen ca. 0,4 millioner som følge av at prosjekter avsluttes med merforbruk, slik at de 

totale inntektene fra prosjektene ble ca. 0,2 millioner kr. lavere enn budsjettert. 

 

Totale inntekter fra eksternfinansierte prosjekter Budsjett Regnskap Avvik 

Egenandel 3 149 900 3 421 746 -271 846 

Overhead -6 652 057 -6 414 458 -237 599 

Frikjøp -1 964 356 -2 660 680 696 324 

Prosjektavslutning 0 415 640 -415 640 

Totalt -5 466 514 -5 237 752 -228 762  

 

Instituttet bidro i 2018 med ca. 3,4 millioner i egenbidrag til eksternt finansierte prosjekter, som er ca. 0,3 

millioner mer enn budsjettert. Dette er i all hovedsak egen forskningstid som de ansatte legger inn i 

prosjektene.  

Overheadinntektene var på ca. 6,4 millioner kr, som er ca. 0,2 millioner kr. lavere enn budsjettert. 

Hovedårsaken til dette er at to prosjektansatte sluttet tidligere enn antatt og at et prosjekt ble flyttet til en 

annen institusjon.  

Inntektene fra frikjøp er på ca. 2,6 millioner, som er ca. 0,7 millioner høyere enn budsjettert.  

Enkelte av prosjektene som ble avsluttet i 2018 hadde et merforbruk som til sammen summerte seg til ca. 

0,4 millioner. Dette betyr ikke nødvendigvis at prosjektene totalt sett gikk i minus, men at bidraget til 

instituttet ble mindre enn budsjettert som følge av ubudsjetterte utgifter. Årsakene til høyere kostnader i 

2018 var hovedsakelig et prosjekt som hadde høyere lønnskostnader enn budsjettert og et prosjekt hvor 

tap av materiell ga store økte kostnader som følge av at universitetet er selvassurandør. 

 

Vurderinger  
Regnskapet for 2018 viser på aggregert nivå godt samsvar med vedtatt budsjett (ca. 2 % avvik). Det er små 

avvik på inntektene og de totale personalkostnadene, som utgjør den klart største utgiftsposten. Samtidig 

er det større avvik når vi ser nærmere på inntektene og personalkostnaden. 

Budsjettet for 2018 var basert på et høyere antall rekrutteringsstillinger fra fakultetet enn instituttet fikk 
tildelt. Når personalkostnadene likevel ikke er lavere, skyldes det høyere kostnader knyttet til fast 
vitenskapelig ansatte og administrasjon enn budsjettert.  

Som følge av færre rekrutteringsstillinger, har instituttet også blitt tildelt mindre midler til dette formålet. 
Grunnen til at avviket i inntekter likevel ikke blir større, er økte tildelinger til diverse øremerkede 
satsninger. Disse satsningene er primært ikke knyttet til lønnskostnader og kan i begrenset grad dekke opp 
for økte personalkostnader.  
 
En sammenligning mellom de «frie» inntektene fra bevilgningene (studieplass- og resultatmidlene) i 2018 
og utgiftene til fast ansatte, viser hvordan de økte personalkostnadene fører til at disse ikke lenger dekkes 
inn av studieplass- og resultatdelen av bevilgningen. 
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Til tross for dette avviket har instituttet i 2018 et resultat som viser et økt akkumulert mindreforbruk, og 
overfører omkring 13,3 millioner til 2019. Det er dermed på kort sikt ikke grunnlag for å endre planene til 
instituttet, men personalkostnadene må følges nøye. 
  

 

Forslag til vedtak: 
 
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2018. 
 

Vedlegg:  

- Artsrapport 
- Tiltaksrapport 

 
 


