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Innledning 
 

IAKHs årsrapport gir en status over utviklingen ved instituttet i året som har gått med vekt på 

resultater og større aktiviteter definert i årsplanen og andre strategiske dokumenter. En oversikt 

over alle årsplanstiltak og status for disse er vedlagt. 

 

Høydepunkter og utvalgte resultater  

 
 Professor Veronique Pouillard ble tildelt ERC Consolidator Grant til prosjektet “The History of 

Intellectual Property Rights in the Creative Industries”. Dette er det første Consolidator Grant 

ved fakultetet og det første innenfor humaniora i Norge. 

 Professor Hilde Sandvik fikk Studentparlamentets undervisningspris for 

undervisningsmetoder i emnet HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: familie og samfunn i 

tidlig nytid.  

 Instituttet hadde i 2018 i underkant av 100 årsverk med en liten overvekt av kvinner (56 %). I 

underkant av 80 % av årsverkene var vitenskapelig ansatte og totalt ca. 44 % fast 

vitenskapelig ansatte.  

 De omkring 800 programstudentene ved instituttet avla til sammen 190 avsluttende grader i 

2018 og 45 av dem reiste på utveksling. Totalt ble det avlagt 638 studiepoeng.  

 Det totale antallet publiseringspoeng for instituttet var 121,8. 35,9 % av disse var på nivå 2. 

 Det ble sendt inn 12 søknader til NFR. Av disse fikk to tilslag. 

 Det ble sendt inn fem søknader til EU. Av disse fikk en tilslag. 

 Det var i 2018 fem disputaser ved instituttet. Fire i historie og en i arkeologi. 

 Norgeshistorie.no hadde i 2018 totalt 882 603 besøk. Det er en oppgang på 55 % fra 2017. 
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Styre og ledelse 
 

Instituttledelsen 
Instituttleder og undervisningsleder: professor i historie Tor Egil Førland 

Stedfortreder for instituttleder og leder for samfunnskontakt og internasjonalisering: 

førsteamanuensis i arkeologi Unn Pedersen 

Forskningsleder: førsteamanuensis i historie Sunniva Engh 

Administrativ leder: Katrine Randin 

 

Utvidet lederteam 
Instituttets utvidede lederteam bestod i tillegg til ovennevnte av følgende personer: 
 

Faggruppeleder for arkeologi og programleder for ARKO-programmet: Søren Handberg 

Faggruppeleder for konservering: Tine Frøysaker 

Faggruppeleder for eldre historie: Jón Viðar Sigurðsson 

Faggruppeleder for nyere historie og programleder for historie: Odd Arvid Storsveen 

Faggruppeleder for samtidshistorie: Hilde Henriksen Waage 

Forskningsrådgiver og stedfortreder for administrativ leder: Erlend Haavardsholm 

Studieleder: Magne Rønningen 

Rådgiver for samfunnskontakt, profilering og digitalisering i utdanningen: Nina Maria Rud. 

 

Ph.d.-ledere 
Arkeologi og konservering: Lotte Hedeager 

Historie: Hanne Hagtvedt Vik og John Peter Collett (i Viks fravær). 

 

Instituttstyret 
Instituttstyret hadde åtte møter i 2018 og behandlet over 30 vedtakssaker. Hovedvekten av sakene 

styret behandlet var knyttet til ansettelser.  
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Medlemmer av instituttstyret 2018  
 

Faste Vara 

Tor Egil Førland Leder av instituttstyret Unn Pedersen Stedfortreder for 
instituttleder 

Hilde Sandvik Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

Hanne Hagtvedt Vik  1. vara 

Søren Handberg Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

Hans Jacob Orning 2. vara 

Toufoul Abou-Hodeib Representant for fast 
vitenskapelig ansatte 

 3. vara 

Knut Ivar Austvoll Representant for 
midlertidig 
vitenskapelig ansatte 

Hilde Andrea Nysether 1. vara 

  Rebecca Cannell 2. vara 

Julianne Rustad Representant for de 
administrativt og 
teknisk ansatte 

Mari Eidstuen 1. vara 

  Nina Maria Rud 2. vara 

Margrethe Hopstock 
Havgar 

Representant for 
studentene 

Sigurd Toft Tomter 1. vara 

Joachim Pacheco-Lie Representant for 
studentene 

Yngvild Storli 2. vara 

Tanja Storsul Ekstern representant Ulf Sverdrup vara 
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Personale1 

 

Instituttet hadde i 2018 tilsammen 94 årsverk. Dette er en liten reduksjon i antall årsverk totalt 

sammenlignet med 2017. 74 årsverk var vitenskapelige og 20 administrative. En overvekt av de 

ansatte totalt var kvinner (ca. 56 %), men det er forholdsvis store variasjoner mellom fagene og 

stillingskategoriene. 

 

 
 

 

Fast vitenskapelig ansatte 
Fast vitenskapelig ansatte2 utgjorde i 2018 ca. 41 årsverk, som et det samme som i 2017. 53 % av de 

fast vitenskapelig ansatte var menn, som er en liten nedgang fra 2017 (54 %), men det er store 

forskjeller mellom fagene. På arkeologi var 64 % kvinner, mens det på historie bare var 38 % kvinner. 

På konservering, som kun har fire fast vitenskapelig ansatte, var 75 % kvinner.3 

                                                 
1 Det er tatt utgangspunkt i tall fra DBH med mindre noe annet er spesifisert. Tallene viser antall årsverk per 1. 

oktober 2018. Det er kun ansatte på fastlønnskontrakter som er med. Ansatte i lønnet permisjon, som 

fødselspermisjon ol, teller med. For mer informasjon se vedlegg 2. 

2 Med fast vitenskapelig ansatte, og vikarer for faste stillinger, menes ansatte i stillinger som professor, 

amanuensis, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor, professor II og førsteamanuensis II.  

3 Det er her tatt utgangspunkt i data fra UiOs årsverkskube, da DBH-tallene ikke går ned på fagnivå. 

Datauttrekket i årsverkskuben avviker noe fra DBH-tallene. 
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Antallet professorer og førsteamanuensiser er omtrent likt etter at det i 2017 var en klar overvekt av 

førsteamanuensiser. Hovedårsaken til dette er at nye stillinger hovedsakelig blir lyst ut som 

førsteamanuensisstillinger, men at flere de siste årene har fått opprykk til professor.  

 

 

 
 

 

Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater og postdoktorer) 
Rekrutteringsstillinger utgjorde 30 årsverk i 2018 (25 doktorgradsstipendiatårsverk og 5 

postdoktorårsverk). Dette er to årsverk mindre enn i 2017.  
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Et klart flertall av de ansatte i rekrutteringsstillinger var kvinner, 67 %, men også her er det ulikheter 

mellom fagene. Arkeologi har en klar overvekt av kvinner, med 82 %. Historie har akkurat 50 % 

kvinner, som er en nedgang fra de senere årene. På konservering var alle ansatte kvinner. 

 

 
 

 

Forskere  
Forskerstillinger er så å si utelukkende knyttet til eksternt finansierte prosjekter. Instituttet hadde i 

2018 to forskere ansatt, som var én mindre enn i 2017.  
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Administrativt ansatte 
Administrasjonen utgjorde 20 årsverk i 2018, som er litt færre enn i 2017 (21 årsverk). Det var en 

overvekt av kvinner (59 %). Antallet ansatte i administrasjonen har økt de to siste årene 

sammenlignet med tidligere år hvor antallet har ligget omkring 16 årsverk. Grunnen til dette er at 

flere ansatte har vært ute i permisjon etc. og blitt erstattet med vikarer. Det har også vært en økt 

bemanningen på Norgeshistorie.no som følge av at den faste bemanningen kom på plass og ved at 

det ble ansatt personer midlertidig til å bistå med å utvikle en ny modul til nettstedet. Det er også 

ansatt en rådgiver med ansvar for samfunnskontakt, studentrekruttering og digital humaniora. 
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Utdanning 

 
Instituttet hadde i 2018 i overkant av 800 programstudenter fordelt på en årsenhet, to 

bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. I tillegg deltar instituttet i studieprogrammer 

administrert av andre institutter: bachelorprogrammet Internasjonale studier (INTER) og 

masterprogrammet Peace and Conflict Studies (PECOS)4, begge administrert av Institutt for 

statsvitenskap. IAKH deltar også i Lektorprogrammet (LEP), administrert av Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning. Til sammen hadde instituttet 137 emner, som er en økning på 

over ti emner fra 20175. 

 

Opptak til programmene6 
Det er forholdsvis gode søkertall til alle instituttets programmer, men antallet som faktisk møter til 

studiene varierer mer. Instituttet har derfor arbeidet for å øke søkertallene og nå de mest 

interesserte studentene. Sosiale medier er tatt i bruk i større grad i forkant av søknadsfristene med 

fokus på å nå det kjønnet som er underrepresentert i det enkelte program. Det er også satt i gang en 

systematisk kartlegging av hvordan nye studenter blir kjent med studieprogrammene med tanke på å 

spisse rekrutteringsarbeidet i fremtiden. Instituttet har i tillegg arbeidet opp mot videregående 

skoler som en del av fakultetets skolebesøksordning. Til tross for dette har antallet 

førsteprioritetssøkere og antallet møtt gått ned for instituttets programmer samlet i 2018. Totalt sett 

er utfordringen størst på masterprogrammene som i liten grad klarer å fylle rammene. Ingen av de 

tre masterprogrammene er heller i nærheten av å ha en kjønnsbalanse.  

 

Lavere grad 

Bachelorgraden i arkeologi og konservering hadde kun opptak til studieretningen for arkeologi i 

2018. Det var en klar oppgang i antall søkere sammenlignet med 2016. Likevel var antallet møtt klart 

lavere, men svært nært rammen for programmet (48 møtt til 50 plasser). Antallet møtt viser en god 

kjønnsbalanse med 46 % kvinner i 2018 (53 % i 2016). 

 
Bachelorgraden i historie hadde en nedgang i antall søkere i 2018 sammenlignet med de siste årene 
og hadde også et klart lavere antall møtt. Det siste henger delvis sammen med at instituttet valgte å 
overbooke mindre enn tidligere i et forsøk på å få mer motiverte studenter. Som en følge av dette 
fylte programmet for første gang på mange år ikke rammen (159 møtt til 170 plasser). Programmet 
har i likhet med tidligere år en klar overvekt av menn, med en kvinneandel på 38 % i 2018.  
 
Årsenheten i historie hadde en klar nedgang i antall søkere i 2018, men en mindre nedgang i antall 
møtt, og klarte akkurat å fylle rammen (61 møtt til 60 plasser). Kvinneandelen er her høyere og 
nærmest i balanse med 48 % kvinner. 
 

                                                 
4 Instituttstyret vedtok i 2017 å trekke historie ut av PECOS. 

5 Dette inkluderer heisemner. 

6 Det er tatt utgangspunkt i tall fra Tableau-rapport. Se vedlegg for mer informasjon. Bachelor- og 

masterprogrammet i arkeologi og konservering har opptak til konserveringsretningene annethvert år. 
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Høyere grad 

Masterprogrammet i arkeologi og konservering hadde opptak til alle studieretninger i 2018 med 

unntak av prosjektbasert konservering (2-4 plasser). Antallet søkere var klart lavere enn i 2016 og 

antallet møtt var også noe lavere. Programmet fylte ikke rammene (30 møtt til 40 plasser). Det er en 

klar overvekt av kvinnelige studenter som møter (87 % i 2018).   

 
Masterprogrammet i historie hadde en sterk nedgang i antall søkere sammenlignet med 2017, som 

var et toppår. Antall møtt var også lavere enn 2017, og noe lavere enn tidligere år. Programmet fylte 

ikke rammen (62 møtt til 95 plasser). Det er en klar overvekt av menn, med kun 32 % kvinner i 2018. 

 

MITRA hadde opptak for andre gang i 2018. Antall søkere gikk svakt ned, mens antall møtt gikk noe 

mer ned. Programmet fylte ikke rammene (15 møtt til 20 plasser). Studieprogrammet hadde i 2018 

en enda høyere andel menn enn masterprogrammet i historie med over 70 %. Dette er langt høyere 

enn 2017, da kvinneandelen var på 42 %. 
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Studiepoeng7 

Den totale studiepoengsproduksjonen ved instituttet har hatt en stigende kurve de siste årene, men 

med store variasjoner mellom programmene.  

                                                 
7 I analysen av studiepoeng er det tatt utgangspunkt i DBH-rapporten «Studiepoengproduksjon iht. 

studieprogrammet hvor emnet primært tilhører». Tallene for bachelor er en manuell sammenstilling av alle 

emner i kategorien. Se vedlegg for tabeller. 
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Lavere grad 

For bachelorprogrammene samlet var det i 2018 en nedgang i antall studiepoeng totalt. Fra 391 

poeng i 2017 til 383 poeng i 2018, som først og fremst kommer av lavere studiepoeng på historie.  

 

 

Høyere grad 

På høyere grad var det derimot en mer positiv utvikling med fortsatt økt produksjon. Her henger 

utviklingen særlig sammen med uttelling for lektorprogrammet og opprettelsen av MITRA (6,25 
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poeng i 2018).  

 

 

 

Gjennomføring 

IAKH har i likhet med de fleste andre instituttene ved fakultetet problemer med lav gjennomføring og 

stort frafall. Med bakgrunn i de tidligere utførte programevalueringene, har alle programmene 

jobbet med å øke gjennomføringen og arbeidslivsrelevansen i 2018. Det har i tillegg blitt gjennomført 

et større pilotprosjekt på bachelorprogrammet i historie. Dette har gått ut på at den 

særemnegruppen med høyest grad av gjennomføring fikk en studietur til Roma våren 2019. 

Midtveisevalueringen for piloten viser ingen store endringer i frafallet, men omkring halvparten av 

studentene melder i en undersøkelse utført i forbindelse med piloten at de trodde 

romakonkurransen hadde hatt en positiv effekt på gruppas engasjement for studiene.8 

Kandidater9 

I 2018 ble det totalt avlagt 190 grader innenfor instituttets studieprogrammer. Av disse var 120 på 

bachelor og 70 på master. Antallet fullførte grader varierer stort fra år til år, blant annet som følge av 

at det er opptak til studieretningene knyttet til konservering annethvert år.  

 

                                                 
8 Midtveisevaluering av Romakonkurransen 2019. 

9 Det er tatt utgangspunkt i DBH-rapporten «Fullførte vitnemålsgivende utdanninger». Se vedlegg for tabeller. 
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Internasjonalisering10 

Antallet innreisende og utreisende studenter på avtaler tilhørende instituttet fortsatte å øke i 2018 

til 115, hvorav 105 var via Erasmus+. Det var en liten overvekt av utreisende studenter (52 %). 

 

 

                                                 
10 Det er tatt utgangspunkt i DBH-rapporten «Utvekslingsopphold» og Tableau-rapporten UTV1 Utveksling. Se 

vedlegg for tabeller. 
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Av de 60 utreisende studentene gikk 39 på IAKHs studieprogrammer. Et flertall var på 

bachelorprogrammene (12 fra hvert program). Dette er en kraftig økning for arkeologi og 

konservering, men mer stabilt og lavt for historie sett i forhold til antall studenter. På masternivå 

utmerker MITRA seg med en høy andel utveksling (8), noe som henger sammen med obligatorisk 

utveksling. 

 

 

Det totale antallet utreisende programstudenter, uavhengig av avtaleeier, er noe høyere (45), men 

følger stort sett den samme utviklingen. 
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Forskning 
 

Publisering11 
Det var en liten nedgang i totalt antall publikasjonspoeng i 2018 (121,8 poeng) sammenlignet med 

2017 (126,1 poeng). Andelen nivå 2 poeng var i 2018 på 35,9 %, som er en nedgang fra 2017 (40,6 %), 

men godt over ordningens intensjon om at 20 % av de totale publikasjonene på nasjonalt nivå skal 

være på nivå 2. 

 

 

 

Publiseringskanaler 

Hoveddelen av publiseringspoengene kom fra antologiartikler (50,3 %) etterfulgt av periodikaartikler 

(41,9 %). 7,8 % av poengene kom fra monografier. 

 

                                                 
11 DBH-rapport «Vitenskapelig publisering». Modellen for utregning av publiseringspoeng ble endret i 2015, slik 

at tallene før og etter dette tidspunktet ikke kan sammenlignes direkte. Se vedlegg for tabell. 
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Eksternt finansiert forskning 
Instituttet hadde i 2018 totalt 21 eksternt finansierte prosjekter fordelt på ulike finansieringsskilder, 
men en klar overvekt med bidrag fra Norges forskningsråd.12 

Norges forskningsråd (NFR) 

Flesteparten av instituttets eksternt finansierte prosjekter er finansiert av Norges forskingsråd. I 2018 

ble det sendt inn 12 prosjektsøknader, hvorav alle var til «Fri prosjektstøtte for humaniora og 

samfunnsvitenskap» (FRIHUMSAM). Instituttet fikk tildelt to mobilitetsstipend13: 

 Signe Barfoed: Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon 

 Elisabeth Piller: 'Poor Little Belgium' and the 'Greater War'. The Commission for Relief in 

Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919. 

 

 

EU-finansiering 

Instituttet har i flere år arbeidet systematisk for flere og bedre søknader til EU. To ansatte deltar på 

fakultetets karriereløpsprogram, som har som mål å gjøre deltagerne kvalifiserte til å søke ERC 

Starting eller Consolidator Grant. I tillegg har instituttet hatt sitt eget oppfølgingsløp med to 

deltagere. Instituttet har også sendt deltagere til fakultetets workshops for Marie Skłodowska-Curie 

Actions (MSCA).   

I 2018 ble det sendt inn to søknader til ERC Consolidator Grand og tre søknader til Marie Skłodowska-

Curie Actions (MSCA).  

                                                 
12 Se vedlegg for oversikt over prosjekter. 

13 De to fremstår som «avventer svar» i oversikten i påvente av kontrakter. 
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Professor i historie Veronique Pouillard fikk tildelt Norges første ERC Consolidator Grant innenfor 

humaniora. Prosjektet har tittelen The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries 

og har oppstart I 2019. 

I tillegg ble instituttet tildelt en ph.d.-stilling i konservering som deltager i 

forskeropplæringsprosjektet CHANGE, som er finansiert av MSCA, Innovative Training Networks.  
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Forskerutdanning14 

 
Instituttet har to linjer under fakultetets ph.d.-program – linje for arkeologi og konservering, og linje 

for historie. I tillegg har instituttet to forskerskoler: Dialouges with the Past – Nordic Graduate School 

in Archaeology (DialPast) og The Norwegian Graduate School in History. 

Forskerutdanningen ved instituttet er underlagt forskningsleder som leder programrådet og 

nedsetter bedømmelseskomiteer. Forskerutdanningstilbudet er delegert til ph.d.-lederne. 

Programrådet består av forskningsleder, de to ph.d.-lederne, en stipendiat fra historie, en fra 

arkeologi/konservering, og ph.d.-administrator og administrator for Dialogues with the Past.  

Kandidater 

Ph.d.-kandidatene som er tatt opp på instituttets forskerutdanning er instituttets egne stipendiater, 

stipendiater fra andre UiO-enheter, som Kulturhistorisk museum, og eksterne kandidater med 

ansettelsesforhold utenfor UiO. Ved utgangen av 2018 var det registrert 31 ph.d.-kandidater på 

IAKHs forskerutdanning, som er én mer enn i 2017. Av disse var 12 arkeologer, 14 historikere og fire 

konservatorer. 23 var stipendiater ansatt eller tidligere ansatt ved IAKH, seks fra Kulturhistorisk 

museum og en var ansatt ved annen institusjon. 

 

Forskerutdanningskurs 

Opplæringen av kandidatene består av kurs fra fakultetet og kurs instituttet selv arrangerer. 

Instituttets kurs er stort sett delt inn i de to linjene arkeologi og konservering, og historie. 

Utdanningen for kandidater fra arkeologi og konservering er i stor grad organisert gjennom den 

nordiske forskerskolen Dialogues with the Past, som ledes av Lotte Hedeager, i tillegg til 

avhandlingsseminarer og midveisevalueringer.  

Historielinjen har fått et utvidet tilbud gjennom den nasjonale forskerskolen i historie som startet 

opp i 2018 med Hanne Hagtved Vik som leder. Instituttet har søkt om midler til drift av forskerskolen 

i historie fra Norges forskningsråd. 

Veiledning 

Instituttet har i flere år hatt fokus på å høyne nivået på ph.d.-veiledningen. Et ledd i dette arbeidet er 

at det gjennomføres årlige veiledningsseminarer. Seminaret hadde i 2018 fokus på informasjon om 

forskerutdanningen og ansvarsfordelingen, tilbakemeldinger fra tidligere stipendiater om veiledning, 

og erfaringsutveksling blant veilederne. 

 

Disputaser 

Det var i 2018 fem disputaser ved instituttet. Fire i historie og en i arkeologi. Alle de fem hadde gått 

på fakultetets ph.d.-program og tre av de hadde også vært ansatt som stipendiater på instituttet. 

Målet instituttet hadde satt for 2018 var totalt ti disputaser. 

                                                 
14 For mer informasjon se Årsrapport ph.d. 2017, Institutt for arkeologi, konservering og historie.  
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Samfunnskontakt og forskningsformidling 

 
Samfunnskontakt og formidling har en sentral stilling på instituttet som har blitt ytterligere styrket i 

2018 gjennom et nytt lederverv for samfunnskontakt og internasjonalisering fra og med 2018 og en 

administrativ stilling knyttet til feltet. 

Større arrangementer 
Instituttet hadde i 2018 en rekke arrangementer med en bredere målgruppe en akademia.  

 Mars: Åpen dag ved UiO. Publikum: elever i 3. klasse ved videregående skoler. Godt besøkte 

smakebitforelesninger og gode tilbakemeldinger. 

 April: Panelsamtale på Nasjonalbiblioteket om Terje Tvedts Det internasjonale 

gjennombruddet. Dette var et svært godt besøkt arrangement med overfylt sal i Målstova 

(som tar 200 mennesker) og rundt 150-200 personer som ikke fikk plass i Målstova plassert i 

Auditoriet. Arrangementet oppnådde også stor oppmerksomhet på sosiale medier i forkant 

med en spredning av arrangementssiden på rundt 60 000 på Facebook og rundt 900 

respondenter. Samtalen kunne også streames i sanntid og sees i ettertid i opptak. 

 August: HEI på Arendalsuka. HEI, ved IAKH-ansatte, stod som arrangør og vert for to 

panelsamtaler på Arendalsuka. Begge samtalene var godt besøkt og lunsjen og minglingen 

etterpå var også en suksess. I forkant av arrangementet ble det brukt ressurser på å skrive og 

få publisert kronikker om temaene som skulle diskuteres (én kom på trykk), sendt ut 

pressemelding, invitasjonsarbeid overfor interessenter, skape spredning i sosiale medier og 

innsalg overfor presse.  

 November: Faglig pedagogisk dag ved UiO. Publikum: Hovedsakelig lærere ved videregående 

skoler. Årets vri var å la en historiker og en arkeolog ta for seg samme overordnede tema 

hentet fra læreplanmålene sett fra sitt ståsted, i tillegg presenterte Ellen C. Lund muligheter 

for tolkning av dybdelæringsbegrepet og det ble delt ut undervisningsopplegg utviklet av 

Norgeshistorie.no-redaksjonen. 

 November: Panelsamtale på Nasjonalbiblioteketmed utgangspunkt i Knut Kjeldstadlis bok 

Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Arrangementet var godt besøkt med rundt 190 i 

publikum og oppnådde også god spredning (rundt 40 000) og respons (810) på Facebook i 

forkant. Samtalen kunne også streames i sanntid og sees i ettertid i opptak. 

 

Sosiale medier 
IAKH var i 2018 til stede på sosiale medier gjennom facebook-sidene til IAKH, DIALPAST, 
Forskerskolen i historie, MITRA og Norgeshistorie.no, gjennom Twitter-profilen til IAKH og MITRA-
studentenes uoffisielle Instagram-konto. En særskilt satsing for selve IAKH-siden på Facebook har 
vært å legge ut mange av instituttaktivitetene (gjesteforelesninger, seminarer, disputaser, 
panelsamtaler, konferanser etc.) som arrangementer på Facebook. Målet med denne ressursbruken 
har primært vært å synliggjøre instituttaktiviteten, i tillegg til å rekruttere flere deltakere på 
arrangementene. Selv om tallene har variert veldig, har mange av disse arrangementene har hatt god 
spredning og oppnådd godt med respons (altså, at Facebook-brukere haker av for at de er 
interesserte eller skal delta på arrangementet). På generell basis har antall likere av samtlige sider 
vokst gjennom året og på instituttnivå har IAKH et høyt antall likere og høy aktivitet, særlig på 
Facebook, sammenliknet med andre institutter. 
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Nettsider 
IAKHs nettsider har hatt et samlet besøkstall på 218 000. Kategoriinnhold som drar trafikk i størst 
grad til nettsidene er:  

 personsidene til ansatte, både på engelsk og norsk, der de mest besøkte har rundt 1500 

besøk i året 

 noen utvalgte forskningssaker (gamle saker leses fremdeles og ligger på topp i 

besøksstatistikken) og arrangementer (særlig panelsamtalen om Det internasjonale 

gjennombrudd) 

 studiesidene: kunnskapsressurser og tjenester (her må det nevnes at programsidene våre, 

som er de klart best besøkte sidene på web sett bort fra Norgeshistorie.no, ligger under HF 

og ikke teller med i IAKH-tallene) 

 utvalgte kurs under Dialpast-sidene 

 tingbøkene (kunnskapsressurs) som stammer fra Tingbok-prosjektet 

 

Norgeshistorie.no15 

Hovedsatsningen for Norgeshistorie.no har i 2018 vært utvikling av modulen «Hvordan blir historie 

til?» for lansering våren 2019. Utover dette har det vært satset på å publisere temasaker rettet mot 

videregående skole.  

 

Nettstedet har i løpet av 2018 hatt en markant økning i antall besøk fra 568 296 i 2017 til 882 603 i 

2018. Totalt har nettstedet siden lanseringen i 2015 hatt ca. 1,76 millioner besøk.  

  

 

 

  

                                                 
15 Se Årsrapport for Norgeshistorie.no for mer informasjon 
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Personal og HMS 
 

Instituttet jobber kontinuerlig med å bedre oppfølgingen av de ansatte og sikre et godt arbeidsmiljø. 

I 2018 har det vært fokus på oppfølging av nyansatte vitenskapelig ansatte og utvikling innenfor 

administrasjonen. 

Språkopplæring 

Instituttet tilbød i 2018 et skreddersydd norskkurs for fast vitenskapelig nyansatte med ikke nordisk 

morsmål. Kurset gikk over 20 timer fordelt på to timer to dager hver uke.  

Forbedring og effektivisering av administrative rutiner 

For å forbedre og effektivisere administrative rutiner og samtidig gi administrativt ansatte 

kompetanseutvikling, fikk administrasjonen i 2018 opplæring i prosjektarbeid. Det ble gitt opplæring i 

UiOs prosjektrammeverk og satt i gang et forsøk med fire prosjekter med prosjektledere og 

prosjektdeltagere fra administrasjonen: 

 «Roma and beyond» - prosjekt for gjennomføring og evaluering av rekrutteringsprosjekt på 

bachelor i historie. 

 «Financing the Past» - prosjekt for kartlegging av mulige finansieringskilder for DialPast og 

Norgeshistorie.no. 

 «REK-ARKO» - prosjekt for å øke søkertallene til bachelorprogrammet i arkeologi og 

konservering høsten 2019. 

 «UTSTYR» - prosjekt for bedre rutiner for lån og transport av vitenskapelig utstyr. 

 

Alle prosjektene er ventet ferdigstilt våren 2019. 
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Regnskap16 

 
IAKHs basisvirksomhet hadde ved årsslutt 2018 et akkumulert mindreforbruk på ca. 13,3 millioner kr. 
Dette er omkring 1,7 millioner mer enn budsjettert. 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.  
 

 
 

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.17  
 
Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter 
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 
 

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

                                                 
16 Fremstillingen bygger på fremlegg til instituttstyret i sak 5/19 Regnskap for 2018. 

17 Kostnadene knyttet til prosjektavslutninger, som i 2018 var på ca. 0,4 millioner, er da ikke trukket fra. 
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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). 
 
Den økonomiske utviklingen 
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. 

 
 

 
 
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.  
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1 – Årsplanstiltak 
 

Tiltak Status og kommentarer 

Invitere historieklasser fra videregående skole til 
instituttet for å informere om instituttets 
studieprogrammet og det å være student. 
 

Instituttet har valgt å koble seg på HFs 
skolebesøksordning, som omfatter mye av 
det samme.  

Gjøre instituttets studieprogrammer bedre kjent for 
historielærere i videregående skole gjennom faglig-
pedagogisk dag eller annet arrangement. 
 

Ikke gjennomført. 

Ta i bruk sosiale medier for å nå ut til flere potensielle 
søkere. Legge vekt på å nå ut til det kjønn som i dag er i 
mindretall. 
 

Facebook er brukt aktivt i forkant av 
søknadsfristen. 

Forbedre programnettsidene og bruke nye virkemidler 
som videoer ol.   
 

Arbeidet er påbegynt. 

Starte systematisk kartlegging av hvordan nye 
studenter ble kjent med studieprogrammet. 
 

Det er utarbeidet en spørreundersøkelse 
som sendes ut til alle førsteårsstudenter. 
Resultatene vil bli brukt i videre arbeid med 
rekruttering. 

Gjennomgå bachelor- og masterprogrammet i historie. 
 

Programmene er gjennomgått. Endringene 
vil bli implementert i 2019. 

Gjennomgå ARKO-programmene med utgangspunkt i 
programevalueringene og at masterprogrammet i 
arkeologi ikke lenger er et forsterket masterprogram. 
 

Rapport er levert til fakultetet. Noen 
endringer er implementert. 

Utvikle et opplegg for alle instituttets 
førstesemestersbachelorstudenter som får flere til å bli 
på programmet og som gir økt samhold og motivasjon.  
 

Det er gjennomført en konkurranse på BA-
HIS for å øke gjennomføringen (romatur). 
Evalueringen av forsøket vil foreligge i 2019. 

Gjennomgå læringsformer og vurderingsformer på 
emnene og vurdere å ta i bruk mer varierte former. 
 

Dette er lagt inn som en del av 
gjennomgangen av programmene. Se over. 

Utrede hvordan instituttet kan legge til rette for 
kollegaveiledning og samarbeid om undervisning. 
 

Ikke gjennomført. 

Innføre sensorveiledninger for alle eksamensoppgaver. 
 

Gjennomført. 

Innføre årlig samling for erfaringsutveksling om 
masterveiledning. 
 

Ikke gjennomført.   

Tilrettelegge for god innføring og bruk av den nye 
læringsplattformen Canvas. 

De fleste har vært på kurs og det har vært 
tema på det lærerinitierte møtet LIM. 

Vurdere å innføre et 5-årig konserveringsløp og 
gjennomgå praksiselementene. 
 

Dette er lagt inn som en del av 
gjennomgangen av programmene. Se over. 
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Gjennomgå 40-gruppene mer systematisk for å ha et 
klarere tilbud som gir solid kompetanse i et annet og 
relevant fag.  
 

Arbeidet er påbegynt, men det må tilpasses 
revisjonsarbeidet. 

Utrede mulighetene for flere praksiskomponenter og å 
styrke studentenes formidlingsevne, erfaring med 
samarbeid og kjennskap til digitale medier. 
 

Dette er lagt inn som en del av 
gjennomgangen av programmene. Se over. 

Gjøre mulighetene for masteroppgavesamarbeid 
mellom studenter og eksterne aktører bedre kjent i 
fagmiljøene.  
 

Ikke gjennomført. 

Invitere tidligere IAKH-studenter til å fortelle om sitt 
arbeid under semesterstart. 
 

Både arkeologi og historie har dette i 
programmet for semesterstart. 

Identifisere et SFF-miljø ved instituttet som skal få 
ekstra økonomisk og administrativ støtte. 
 

Arbeidet er påbegynt og vil fortsette i 2019. 

Informerer alle faggruppene om mulighetene i Marie 
Sklodowska-Curie Actions. 
 

Gjennomført. 4-5 søkere har meldt seg. 

Identifisere potensielle søkere til NFR og tilby 
søknadsstøtte i form av frikjøp og driftsmidler. 
 

Gjennomført. 

Støtte bidrag til satsningen UiO:Norden. 

 

IAKH var deltager i en søknad, som fikk 
tilslag. 

Innføre rutiner som sikrer egenarkivering av 
vitenskapelige arbeider i UiOs vitenarkiv i samarbeid 
med fakultetet. 

Informasjon gitt på allmøte. Følges videre 
opp i samarbeid med fakultetet.  

Informere om åpen tilgang og datalagring på allmøter 
og i andre passende kanaler. 
 

Informasjon gitt på allmøte. 

Etablere rutiner for å følge opp forskningsetiske 
retningslinjer og krav om datahåndtering fra EU og NFR 
i samarbeid med fakultetet.  
 

Følges opp i samarbeid med fakultetet. 

Arrangere et seminar eller lignende om forskningsetikk 
i samarbeid med fakultetet. 
 

Ikke gjennomført. 

Arbeide videre med en nasjonal forskerskole i historie. 
 

Forskerskolen har startet opp.  

Arrangere karriereseminarer for stipendiater (og 
postdoktorer).  
 

IAKH har valgt å oppfordre kandidater til å ta 
HFs kurs i 2018 og heller holde eget kurs i 
2019.  

Tilby historiestudenter plass på DialPasts 
prosjektbeskrivelsesseminar om å søke ph.d.-stipend 
og vurdere å etablere et lignende seminar for 
masterstudenter i historie. 
 

Historiestudenter ble tilbudt plass på 
DialPast seminar. En deltok. 
 
Historie valgte å ikke prioritere eget seminar. 

Veilederseminaret innføres som et fast årlig seminar. Gjennomført. 
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Utvikle opplæringsprogram for nye ph.d.-veiledere. 

 

Instituttet vil vurdere om fakultetets 
kurstilbud er dekkende. 

Utarbeide en plan for formidling og profilering av 
instituttet. 

Arbeidet er påbegynt. 

Utarbeide en årsplan og en strategisk plan for det 
videre arbeidet med Norgeshistorie.no. 

 

Gjennomført. 

Utvikle et nytt element til nettstedet; «Hvordan blir 
historie til?».  

 

Arbeidet er påbegynt. 

Videreutvikle samarbeidet med Riksarkivet, 
Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv og NRK. 
 

Arbeidet er påbegynt. 

Inngå nye samarbeidsavtaler for å styrke den digitale 
formidlingen og posisjonen i markedet. 
 

Gjennomført. 

Utvide forfatternettverket og tilføre nettstedet nytt 
innhold innenfor prioriterte satsningsområde. 

Gjennomført. 

Arbeide for å synliggjøre gode «impact» eksempler fra 
IAKH. 

 

Ikke gjennomført. 

Holde et seminar for studenter og andre interesserte 
om relevante innovasjoner og hvordan man blir 
innovatør.  

Ikke gjennomført.  

Tilby fast vitenskapelig nyansatte med ikke nordisk 
morsmål intensiv språkopplæring. 
 

Gjennomført.  

Administrasjonen vil jobbe med forbedring og 
effektivisering av administrative rutiner og delta i 
fakultetets prosess om å effektivisere administrative 
prosesser og styrke rammene for forskning og 
undervisning.  
 

Instituttadministrasjonen har fått opplæring 
i UiOs prosjektrammeverk og gjennomfører 
fire konkrete prosjekter. Målet er bedre 
arbeidsprosesser og mer effektivitet. 
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Vedlegg 2 – Oversikt over ansatte regnet i årsverk 

 

Stillingskode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amanuensis 1 1 1 1 1 1 0 0 

Førsteamanuensis 11 12,6 9 10 14,2 17,9 21,1 19,45 

Førstelektor 3 2 1 2 0,2 1,2 1 1,2 

Professor 20,5 19 21,6 19,6 18,3 18 16,2 18,9 

Universitetslektor 3 3 4 2 3,2 2,7 2,3 1,2 

Professor II 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,55 

Forsker 6 4,4 8 1,7 1,5 4 1,8 2 

Postdoktor 12,4 11 6 6 5 2 6 5 

Stipendiat 28,1 29,5 22,6 22,6 14 10 24 25 

Vitenskapelig 
assistent 

1 2,2 1 0 
1,45 

1,7 2,7 0,7 

Avdelingsleder 1 1 1 1 1 1 1 1 

Førstekonsulent 8,8 5,8 6 7 6,3 6,5 7,4 3,5 

Instituttleder 1 1 1 1 1 1 1 1 

Konsulent 1,5 1,5 0 0 0 0 0,8 1,5 

Kontorsjef 1 1 1 1 1 1 1 1 

Overingeniør 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Prosjektleder 1 1 0 0 0 0 0 0 

Rådgiver 1 0 1 1 1 1 2 5,2 

Seniorkonsulent 2 2,4 3,4 2,4 3,3 4 5,8 4,8 

Seniorrådgiver 1 4 2 3,3 2 1 2 1,8 

SUM FVA 39,1 38 37 35 37,5 41,4 41,3 41,3 

SUM MVA 47,5 47,1 37,6 30,3 21,95 17,7 34,5 32,7 

SUM ADM 18,5 17,9 15,6 16,9 15,8 15,7 21,2 20 

Totalt 105,1 103 90,2 82,2 75,3 74,8 97 94 

 

Kilde: DBH. 
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Vedlegg 3 - Opptakstall 
 

 
 
 
Kilde: Tableau Studieprogramlederrapport 

Program Ramme Søkere Møtt Ramme % Kvinner Ramme Søkere Møtt Ramme % Kvinner Ramme Søkere Møtt Ramme % Kvinner Ramme Søkere Møtt Ramme % Kvinner

BA-ARKO* 75 152 87 116 % 61 % 50 109 57 114 % 53 % 75 176 69 92 % 68 % 50 121 48 96 % 46 %

BA-HIS 170 285 197 116 % 33 % 170 289 194 114 % 38 % 170 287 184 108 % 33 % 170 279 159 94 % 38 %

Årsenhet-HIS 60 224 67 112 % 42 % 60 164 69 115 % 39 % 60 192 65 108 % 52 % 60 151 61 102 % 48 %

MA-ARKO* 24 33 16 67 % 75 % 40 60 35 88 % 69 % 24 31 12 50 % 67 % 40 47 30 75 % 87 %

MA-HIS 95 136 64 67 % 33 % 95 148 69 73 % 23 % 95 215 74 78 % 32 % 95 151 62 65 % 32 %

MITRA - - - 20 44 19 95 % 42 % 20 46 15 75 % 27 %

2015 2016 2017 2018
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Vedlegg 4 – Studiepoeng 

 
Studiepoengsproduksjon (60 stp.enh.) – Bachelor (kategori F) 

Fag 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arkeologi 51,81 54,98 54,17 54,85 56,5 55,5 

Konservering 18,18 16,99 28,34 20,01 29,01 24,66 

Historie 326,99 327,99 306,51 299,65 281,83 280,84 

IAKH 27,33 20,67 27,83 25 23,83 21,5 

SUM 424,31 420,63 404,52 377,51 372,67 382,5 

 

Studiepoengsproduksjon (60 stp. enh) – Master (kategori D) 

Studieprogramnavn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arkeologi og konservering 19,5 38,67 16,17 18,33 14,5 18,67 

Historie 65 79 65 58 73 75 

Lektorprogrammet    37,83 38,83 36,67 

Masteremner ved HF 106,5 89,83 86 101,33 112 114,5 

MITRA      6,25 

Peace and Conflict Studies 0,83 1,67 3,67 3,92 3,92 4 

Sum 191,83 209,17 170,83 219,42 242,25 255,08 

 

Kilde: DBH - Studiepoengproduksjon iht. studieprogrammet hvor emnet primært tilhører. 
 
 

Vedlegg 5 – Kandidater 

 
Gjennomføring (kandidater) 

Program 2014 2015 2016 2017 2018 

ARKO-BA 35 15 40 15 40 

ARKO-MA 35 15 20 15 20 

HIS-BA 65 70 80 60 80 

HIS-MA 60 50 40 50 50 

Totalt 195 150 180 140 190 

Kilde: DBH – Fullførte vitnemålsgivende utdanninger. 
 

Vedlegg 6 – Internasjonalisering 
 

Utvekslingsstudenter - reiseretning 

        
Reiseretning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Innreise 24 31 32 37 42 56 55 

Utreise 17 27 37 16 32 35 60 

SUM 41 58 69 53 74 91 115 

 
Utvekslingsavtaler 
 

Utvekslingsavtale 2014 2015 2016 2017 2018 

Bilaterale avtaler       5 5 

EEA Grants/Norway 
Grants           

Erasmus 45         

Erasmus+ 25 50 70 85 105 

Fulbright           

Individbaserte avtaler           

Nordplus           

Praksisprogrammer         5 

Sum 70 50 75 90 115 

 
Programstudenter på IAKH-avtaler 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ARKO-BA 9 6 6 8 12 

HIS-BA 3 6 7 11 12 

HIS-MA 5 0 3 3 4 

ARKO-MA 6 0 3 0 3 

MITRA         8 

Totalt 23 12 19 22 39 

 
Programstudenter uavhengig av avtaleeier 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ARKO-BA 11 7 6 10 14 

HIS-BA 8 8 9 16 14 

HIS-MA 6   3 4 4 

ARKO-MA 7   3   4 

MITRA         9 

Totalt 32 15 21 30 45 
 

 

Vedlegg 7 – Publiseringspoeng 
 
Publiseringspoeng 
 

 
År 

Antall 
poeng 

Nivå 1 Nivå 2 Periodikaartikler Antologiartikler Monografier 

2014 86,7 90,30 % 9,70 % 30,60 % 66,70 % 2,70 % 
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2015 93,8 80,70 % 19,30 % 45,30 % 52,80 % 1,90 % 

2016 125 61,70 % 38,30 % 45,40 % 48 % 6,70 % 

2017 126,1 59,40 % 40,60 % 45,30 % 44,20 % 10,60 % 

2018 121,8 64,10 % 35,90 % 41,90 % 50,30 % 7,80 % 

 

Publiseringskanaler 

År 
Antall 
poeng 

Nivå 1 Nivå 2 Periodikaartikler Antologiartikler Monografier 

2014 86,7 
90,30 

% 
9,70 % 30,60 % 66,70 % 2,70 % 

2015 93,8 
80,70 

% 
19,30 

% 
45,30 % 52,80 % 1,90 % 

2016 125 
61,70 

% 
38,30 

% 
45,40 % 48 % 6,70 % 

2017 126,1 
59,40 

% 
40,60 

% 
45,30 % 44,20 % 10,60 % 

2018 121,8 
64,10 

% 
35,90 

% 41,90 % 50,30 % 7,80 % 

 

Vedlegg 8 – Forskningsprosjekter  

 

Prosjektnavn Prosjektleder Prosjekttype Periode Bidragsyter 

Meetings make history. 

Hunters' Rock Art and 

Lands of Identity in 

Mesolithic Northern 

Europe 

Ingrid 

Fuglestvedt 

Forskningsprosjekt 2011 - 

2017 

NFR - FRIHUM 

Graphicacy and Authority 

in Early Europe 

Ildar 

Garipzanov 

Forskningsprosjekt 2012 - 

2017 

NFR - FRIHUM 

Historical ecology and 

state formation in the 

Shashi-Limpopo region of 

southern Africa: a cross 

disciplinary approach 

Per Ditlef 

Fredriksen 

Forskningsprosjekt 2014 - 

2017 

NFR - SANCOOP 

After the Black Death: 

Painting and Polychrome 

Sculpture in Norway, 

1350-1550 

Tine Frøysaker Forskningsprosjekt 2014 -

2018 

NFR - FRIHUM 
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Copper in the Early 

Modern Period. A 

Comparative Study of 

Work and Everyday Life 

in Falun and Røros 

Kristine 

Bruland 

Forskningsprosjekt 2014 -

2018 

NFR – FRIHUMSAM 

Globale Hilfe: 

Amerikanische 

Nichtregierungsorganisati

onen 

Daniel Maul Forskningsprosjekt 2016 – 

2018 

Volkswagenstiftung 

ILO Centenary 

Publication Project 

Daniel Maul Forskningsprosjekt 2016 – 

2019 

ILO 

Gangs, Brands and 

Intellectual Property 

Rights: Interdisciplinary 

Comparative Study of 

Outlaw Motorcycle 

Gangs and Luxury Brands 

Tereza 

Kuldova 

Mobilitetsstipend 2016 - 

2019 

NFR - FRIPRO 

Using the Past in the 

Past. Viking Age 

Scandinavia as a 

Renaissance? 

Julie Lund Forskningsprosjekt 

Unge 

forskningstalenter 

2016-

2020 

NFR - FRIHUMSAM 

The Nordic Civil Wars in 

the High Middle Ages 

Jón Viðar 

Sigurðsson 

Forskningsprosjekt 2016 - 

2021 

NFR - FRIPRO 

Dialogues with the Past Lotte 

Hedeager 

Forskerskole 2016 – 

2021 

NFR – Annet  

Statoils historie Einar Lie Forskningsprosjekt 2016 - 

2023 

Statoil 

Image, Imitation, 

Indulgence. 

Netherlandish Art and 

Devotional Practices in 

Denmark-Norwau c. 

1400-1600 

Ragnhild 

Marthine Bø 

Mobilitetsstipend 2017-

2020 

NFR - FRIHUM 
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Vedlegg 9 – Regnskap 
 

 

Budsjett pr. 31.12.18 Regnskap pr. 31.12.18 Avvik Prognose

Inntekter

Inntekt fra bevilgninger -64 262 207 -63 916 698 -345 509 -65 424 637

Eksterne inntekter og bidrag 0 0 0 0

Salgs- og leieinntekter 0 -1 099 632 1 099 632 0

Inntekter Total -64 262 207 -65 016 330 754 123 -65 424 637

Personalkostnader

Fast lønn 43 850 241 43 949 304 -99 062 44 399 440

Timelønn og honorarer 1 634 359 1 491 355 143 004 1 366 631

Feriepenger, AGA og pensjon 19 461 871 19 574 430 -112 559 19 628 518

Overtid 0 1 950 -1 950 0

Offentlige refusjoner -1 700 000 -1 777 697 77 697 -1 900 000

Andre personalkostnader 201 903 345 308 -143 405 201 903

Personalkostnader Total 63 448 375 63 584 650 -136 276 63 696 491

Driftskostnader

Kjøp av tjenester 1 370 000 967 871 402 129 1 622 780

Kurs, konferanser og reiser 3 698 500 3 028 213 670 287 3 239 031

Internhusleie 0 0 0 0

Andre driftskostnader 1 712 500 1 821 147 -108 647 1 562 500

Driftskostnader Total 6 781 000 5 817 231 963 769 6 424 311

Investeringer 700 000 318 127 381 873 945 000

Prosjektavslutning 0 415 640 -415 640 415 640

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter

Egenandel 3 149 900 3 421 746 -271 846 3 395 457

Overhead -6 652 057 -6 414 458 -237 599 -6 347 444

Frikjøp -1 964 356 -2 660 680 696 324 -2 618 733

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -5 466 514 -5 653 392 186 878 -5 570 720

Overført fra i fjor -12 751 332 -12 751 332 0 -12 751 332

Grand Total -11 550 678 -13 285 405 1 734 727 -12 265 247


