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Instituttets budsjett for 2019 viser et ventet akkumulert årsresultat på ca. 9,3 millioner i 
mindreforbruk når Faglige prioriteringer III (FPIII) holdes utenfor.1 Dette har i T1 blitt redusert til et 
akkumulert mindreforbruk på 7 millioner. Hovedårsaken til endringen er høyre personalkostnader, 
forskyvning av innkjøp av større vitenskapelig utstyr fra 2018 til 2019 og at overheadinntektene fra 
eksternt finansierte prosjekter har sunket som følge av utsatt oppstart på to prosjekter. 

Det akkumulerte resultatet for langtidsperioden (2019-2023) har gått fra ca. 17,8 millioner i merforbruk ved 

årsskiftet til ca. 17,5 millioner i merforbruk ved T1.  

Vesentlige utviklingstrekk 
Instituttet har i 2018 hatt en positiv utvikling på flere av de viktigste resultatindikatorene: 

 Økning i studiepoengsproduksjonen på master. Dette har likevel ikke ført til en nevneverdig 
økning totalt, da studiepoengsproduksjonen på lavere grad har gått ned, men er ventet å 
ha en positiv effekt siden uttellingen for høyere grad er høyere enn for lavere grad. 

 Økning i antall fullførte grader. 

 Tildeling av et ERC-CG med oppstart i 2019. Samtidig har tildelingen fra NFR vært lavere 
enn forventet. 

 
Det er ventet at universitetsstyret også for 2020 vil vedta et økt rammekutt. For IAKH er kuttet 
foreløpig beregnet til å utgjøre om lag 1,4 millioner. Dersom resultatmidlene ikke veier opp for 
rammekuttet, vil instituttet få en negativ realvekst og årets lønnsoppgjør vil ikke være fullfinansiert.  

 
Handlingsrom og risikostyring 
Til grunn for IAKHs langtidsprognose ligger et nøkternt anslag om utvikling i måltall og ekstern 
finansiering. Dette betyr at dersom den innvilgede UTFOR-søknaden eller andre 

                                                           
1 På grunn av at inntektene til FPIII til nå ikke har blitt overført fra fakultetet i takt med kostnadene, holdes FPIII 
foreløpig ute av grunnlaget. 



 2 

 

undervisningssatsninger skulle føre til økt gjennomføring, vil dette gi instituttet økt handlingsrom. 
Det samme vil være tilfelle dersom ERC-CG-søknaden som ble sendt tidligere i år skulle få tilslag.  

Personalet er den største ressursen og kostnaden til instituttet. For å balansere personalbehovet og 
de store økonomiske forpliktelsene som følger av ansettelser, har instituttet fordelt ansettelser i 
faste stillinger ut over langtidsperioden. På denne måten kan instituttet utsette eller la være å 
ansette i stillinger dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det. Instituttet opererer også 
med egenfinansierte Ph.d.-stillinger. Disse stillingene kan reduseres eller kuttes ved behov.  

Handlingsrommet dette gir er betydelig, men ikke nødvendigvis nok ved større uforutsette 
hendelser. Det er også fortsatt en usikkerhet knyttet til om budsjett- og prognoseverktøyene gir et 
realistisk bilde av fremtiden. 

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial. 

 

Vedlegg: 

- Økonomirapport 1. tertial 2019 fra fakultetet 
- Artsbasert regnskapsrapport 30.4.2019 
- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 30.4.2019 

 


