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Økonomirapport 1. tertial 2019 
 
 

 
Basisvirksomhet IAKH 
 
Det vises til vedlagte artsrapport per 30.04.19. 

Regnskapet for basisvirksomheten (ekskl. FP III) kommenteres nedenfor i henhold til artsrapporten, budsjett pr 

april, opprinnelige budsjett (årsbudsjett) og årsprognose. 

The Heritage Experience Initiative (FP III) kommenteres separat. 

 

Status langtidsprognosen (LTP) og EFV kommenteres lenger ned i notatet. 

 

Basisvirksomheten ved IAKH har ved utgangen av april et mindreforbruk på ca. 12,5 MNOK, noe som er ca. 0,8 

MNOK lavere enn opprinnelig budsjettert for perioden.  

 
 

Inntekter 

Instituttet har mottatt i underkant av 0,3 MNOK mer i inntekter enn budsjettert. Det er mottatt mer enn 

budsjettert i stipendiatmidler (0,28 MNOK), hovedsakelig som følge av periodisering og prognose for nye stillinger. 

Det er videre mottatt frie midler til forskning (0,17 MNOK) og likestillings- og mangfoldsmidler (0,1 MNOK). Det er 

og mottatt noen mindre tildelinger i form av midler til forskningsreiser, reisestipend og undervisningsstøtte fra 

DniR. Samtidig er det mottatt mindre enn budsjettert i lønnsmidler fra ILOS, da ILOS overfører midlene senere i 

2019 (0,5 MNOK). 

 
Personalkostnader 
Totale personalkostnader viser et merforbruk på 0,5 MNOK.  
Det er et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte som følge av periodiseringen av en fast ansatt i Buddy 
samt etterbetaling av professoropprykk. Videre er det et merforbruk på fastlønn til administrativt ansatte som følge 
av vikarbruk.   
 
Driftskostnader 

De totale driftskostnadene viser et mindreforbruk på ca. 0,6 millioner kr. 

 

Investeringer 

Investeringer viser et merforbruk på 0,6 MNOK. 

Instituttet fikk midler fra HF til vitenskapelig utstyr (MAC) i 2018, men kostnaden er regnskapsført først i 2019 

(0,57 MNOK). 

 
Nettobidrag 

Nettobidraget er ca. 0,5 MNOK lavere enn budsjettert for perioden. Avviket skyldes hovedsakelig forskjøvet 

oppstart på mobilitetsstipendene «Poor little Belgium» og «Cult, Memory and Civic». 

 

Årsprognosen 
Årsprognosen er justert ned ift. årsbudsjettet, og viser nå et mindreforbruk på 7 MNOK. 

Dette skyldes i store trekk at lønnskostnadene har økt noe (lønnsopprykk og vikarbruk), kostnader ifb. 

vitenskapelig utstyr 2018 er forskjøvet til 2019, og nettobidraget er redusert som følge av forskjøvet oppstart av nye 

prosjekter. 

 

FP III – The Heritage Experience Initiative (HEI) 
Det er kostnadsført 0,17 MNOK på HEI hittil i 2019. Dette gjelder hovedsakelig lønnsmidler til vit.ass. samt 
kostnader i forbindelse med HEIs kulturarvsdag. Deler av kostnadene til kulturarvsdagen skal dekkes av HF, og 
midlene overføres i mai måned. 
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Basisvirksomhet 
 

 
 
 
Tabellen over viser 1.tertial 2018 sammenlignet med 1.tertial 2019, og videre årsbudsjett og antatt årsprognose 
2019, samt LTP 2020-2023. Langtidsprognosen viser nå et akkumulert resultat i 2023 på 17,5 MNOK i merforbruk. 
Langtidsprognosen 14.12 2018 viste et akkumulert merforbruk i 2023 på 17,8 MNOK. 

 

Det er usikkerhet knyttet til langtidsprognosen da nye rammer ennå ikke er innarbeidet, og det er varslet ytterligere 

rammekutt i 2020 samt videreføring og opptrapping av regjeringens avbyråkratiserings og effektiviseringsreform 

(ABE). 

 

 
 

Eksternt finansiert virksomhet  

 

 
 
Tabellen for EFV ved IAKH viser regnskap for 1. tertial 2018 og 2019, vedtatt årsbudsjett for 2019, oppdatert 

prognose for 2019, samt prognose for årene 2020-2023. 

 

I fjor fikk instituttet tilslag på 1 EU (ERC CoG) og 2 NFR (Mobilitetsstipend) prosjekter. Av de eksisterende 

prosjektene utgjør ERC prosjektet 35%, NFR prosjektene 33% og Statoil prosjektet 31% av det totalet nettobidraget 

på de eksisterende prosjektene. Alle aktive prosjekter avsluttes innen utgangen av 2022 unntatt ERCprosjektet som 

avsluttes i 2023.  

 

Regnskap T1 2018 vs. 2019: Sammenlignet med regnskapet i fjor er inntektene 0,6 mill. kr. lavere i år, mens 

nettobidraget har redusert med 0,1 mill. kr. Hovedårsaken til avviket på inntektssiden skyldes forskuddsbetaling av 

inntekter fra Norgesuniversitet, og en sluttutbetaling fra NFR. Avviket i nettobidraget skyldes frikjøpskostnader 

som er budsjettert men ennå ikke regnskapsført.  

 

Årsbudsjett vs. Årsprognose: Inntektene i årsprognosen er 0,2 mill. kr. høyere enn i årsbudsjettet, og skyldes 

forskyvning av inntekter. Personalkostnadene er 1,6 mill. kr. lavere og driftskostnadene er 2 mill. kr. lavere i 

Beløp i mill. kr
Regnskap T1 

2018

Regnskap T1 

2019

Års-regnskap 

2018

Års-budsjett 

2019

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Prognose 

2022

Prognose 

2023

Inntekter -4,1 -3,5 -19,3 -20,3 -20,5 -15,6 -14,4 -15,8 -12,7

Personalkostnader 3,5 3,1 9,9 12,2 10,7 11,0 10,1 8,1 6,3

Driftskostnader 1,0 0,7 3,3 6,7 4,7 3,5 2,8 2,0 1,8

Investeringer 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Isolert mer-/mindreforbruk 

uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 0,4 0,3 -6,0 -1,4 -5,1 -1,0 -1,5 -5,7 -4,5

Nettobidrag 1,8 1,7 5,6 5,1 4,9 4,8 4,4 4,6 4,5

Prosjektavslutning -0,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Isolert mer-/mindreforbruk 1,9 2,0 -0,8 3,8 -0,2 3,7 2,9 -1,1 0,0

Overført fra i fjor -4,5 -5,3 -4,5 -5,3 -5,3 -5,6 -1,8 1,0 -0,1

Saldo -2,7 -3,3 -5,3 -1,6 -5,6 -1,8 1,0 -0,1 -0,1
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årsprognosen enn i årsbudsjettet. Hovedårsaken til dette skyldes forskyvning av oppstartdato, og mindreforbruk av 

driftsmidler. Nettobidraget i årsprognosen er 0,3 mill. kr. lavere enn i årsbudsjettet. Dette skyldes nye prosjekter 

som egentlig skulle starte opp i begynnelsen av 1. halvår, men er oppstartdato er utsatt til slutten av 2. halvår. 

 

Regnskap T1 2019 vs. Årsprognose: De regnskapsførte inntektene er 3,3 mill. lavere enn det som er forventet 

for 1. tertial. Grunnen til dette er forsinket utbetaling fra NFR, og inntekter på prosjekter der vi ikke mottar 

tertialvise overføringer. Personalkostnadene ligger 0,5 mill. kr. lavere og driftskostnadene 0,8 mill. kr. lavere enn 

det som er forventet hittil i år. Dette et skyldes nye prosjekter som starter opp fra 2. halvår. Regnskapsført 

nettobidrag er iht. årsprognosen. 

 

Prognose 2020-2023: I langtidsprognosen (LTP) ligger både inntekter og nettobidrag på et forholdsmessig jevnt 

og høyt nivå. LTP viser en gjennomsnittlig inntekt på 14,6 mill. kr., og en gjennomsnittlig nettobidrag på 4,6 mill. 

kr. Nettobidraget fra nye NFR prosjekter utgjør 41% av det totale nettobidraget i LTP (2020 - 2023). 

 
 


