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1.0  Sammendrag av prognose 
 

Prognosen for IAKH er oppdatert pr. 31.08.2020, og viser et akkumulert merforbruk på 3,9 

mill kr i 2024. (Tabellen er ekskl FP III, som totalt sett går i 0 i langtidsperioden). 

 

 
 

Vesentlige endringer i langtidsprognosen fra 31.12.2019 til 31.08.2020 for IAKH er: 

 

 Revidert stillingsplan for årene 2018 – 2022 (vedtatt i instituttets styremøte 1.april) er 

innarbeidet i Buddy  

 Prognosen for egenfinansierte rekrutteringsstillinger er justert ned 

 Resultatet for 2019 ble bedre enn det som var forventet da budsjett og 

langtidsprognose ble lastet opp i desember 2019.  

 Nettobidrag er økt med 1,8 mill. kr. som følge av bedre tilslag på prosjekter enn 

budsjettert 

 

 



2.0  Prognose IAKH 
 

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef og instituttleder. 

Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom 

fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på 

instituttet.  

 

 

2.1 Resultat pr august 2020 
 

 
 

IAKH basis ekskl FP III har pr 31.8.20 et akkumulert mindreforbruk på 16,4 mill kr, et avvik 

på 2,8 mill kr i forhold til budsjett på 13,6 mill kr.  

 

Det er mottatt 1,9 mill kr mer i inntekter enn budsjettert for perioden. Det skyldes 

hovedsakelig midler fra UiO:Norden til Nordic Civil Societies, likestillingsmidler, tildeling av 

frie midler til forskning, samt overføring av lønnsmidler fra ILOS som er budsjettert inn 

senere på året. Samtidig er det mottatt noe mindre for rekrutteringsstillinger. 

 

Personalkostnadene er 0,6 mill kr lavere enn budsjettert, og skyldes i stor grad at det er 

mottatt mer i offentlige refusjoner. Videre vil lønnskostnadene pr T2 ligge lavere enn 

budsjettert som følge av at årets lønnsoppgjør er utsatt.  

 

Driftskostnadene er 2,1 mill kr lavere enn budsjettert, og skyldes i stor grad utsatte aktiviteter 

som en konsekvens av den pågående covid-19 situasjonen. 

 

Avviket på nettobidrag på 1025’ per august 2020 skyldes i hovedsak lavere inntekt for 

eksternfinansiert overhead som er knyttet til prosjektenes lønnskostnader. Avviket er knyttet 

til lavere lønnskostnader på Statoils Historie, AKTIV, HUMEVAL, Dialogues with the Past 

og Creativ IPR. Personalkostnad for alle de overnevnte prosjekt er nedjustert i 

langtidsprognosen sammenlignet med budsjett. Ca. 100’ av avviket skyldes lavere 

frikjøpsinntekt fra Dialogues with the Past. Frikjøpet er blitt nedjustert i års prognosen ift. 

budsjett.  

 

 

 



 
 

HEI 

 

Resultatet pr. august viser et avvik på 1,7 millioner kr, og halvparten av dette skyldes 

overføringen av mindreforbruket i 2019. 

 

På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettert, og skyldes hovedsakelig forskjøvet 

overføring av lønnsmidler til IKOS. Samtidig er det ikke mottatt midler for en 

stipendiatstilling, da denne starter opp først i 2021. 

 

Driftskostnadene viser et mindreforbruk. 

 

 

 

 

 
 

OSEH 

 

Avviket pr. august skyldes at lønnsmidler overføres senere på året enn budsjettert. 

 

 

 

2.2 Kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak på basis 
 

Estimert langtidsprognose viser at instituttet akkumulert innen utgangen av år 2024 vil ha et 

merforbruk på 3,9 mill.kr.  

 

2.3 Risikovurdering prognose 31.08.2020 
 

2.3.1 Basisvirksomhet 

 



Med dagens prognose vil det akkumulerte mindreforbruket instituttet tar med seg fra tidligere 

år gå over til et akkumulert merforbruk i 2023. Samtidig går de årlige isolerte merforbrukene 

jevnt nedover i langtidsperioden. 

 

Virksomhetsrapporteringen for T2-2020 er beheftet med en del usikkerhet i forhold til 

lønnsøkningen for 2020 og fremover. Som følge av situasjonen med covid-19 er årets 

lønnsoppgjør utsatt, og det er videre usikkerhet knyttet til effekten av lønnsoppgjøret for 

2021.  

 

Det estimeres at årets lønnsoppgjør blir lavere enn det som foreløpig ligger i Buddy, og pr T2 

gir det en positiv effekt på resultatet. Det er usikkert om dette er et handlingsrom instituttene 

og fakultetene får beholde, da slike reduksjoner i kostnader ofte skal være budsjettnøytralt.  

 

I tillegg er ikke estimert prosentsats for neste års lønnsoppgjør oppdatert, grunnet utsatt 

lønnsoppgjør i år. Oppdatering av estimert sats vil først foreligge medio oktober. Foreløpig er 

det lagt inn samme sats (2,4%) som for 2020. Situasjonen med covid-19 og lønnsoppgjøret for 

2020 vil mest sannsynlig påvirke også neste års lønnsoppgjør. Dermed kan lønnskostnadene 

som er i Buddy pr. T2 være for høye i langtidsprognosen, samt at det er usikkerhet knyttet til 

om man får beholde dette handlingsrommet eller ikke.  

 

Regjeringens kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) 

videreføres også i 2021. Det er ikke varslet om ytterligere rammekutt.  

 

 

 

2.3.2 Prosjektvirksomhet 

 

IAKH har per i dag 21 aktive prosjekter som tilsvarer gjennomsnittet av de siste 5 år.  På 

inntektssiden har det fra 2017 skjedd en økning i tilgang på eksterne midler som har holdt seg 

på ca. 22 mill. kr. per å i løpet av de siste 3 år. Årsprognose er på 20 mill. kr. som tilsier at 

aktivitetsnivå opprettholdes. 

Historisk nettobidrag har også i takt med inntekter hatt en økning i 2017 og vært på 5,3 mill. 

kr. per år i gjennomsnittet. Årets prognose for nettobidrag er på 5,9 mill. kr. som er noe høyre 

og skyldes høyre inntekt for overhead. 

Instituttet har fremdeles god tilgang på NFR midler, men det har i de siste årene vært en 

økning av tilslag på EU søknader.  Basert på dette kan prognose for fremtidige prosjekt med 

oppstart av et NFR prosjekt per år betraktes som en realistisk prognose med moderat risiko. 

Det er ikke blitt lagt inn EU prosjekter i prognosen for fremtidige prosjekt, dette reduserer 

risiko for bortfall av RBO inntekt. 

 

2.4 Langtidsprognose basisvirksomhet 
Akkumulert merforbruk i langtidsperioden var på 16,8 mill. kr T3 2019, men er pr T1 2020 

redusert til 3,9 mill. kr. 

 

2.4.1 Inntekter  

Inntektene i 2020 er justert opp som følge av at instituttet får SFU-midler, frie midler til 

forskning og andre mindre tildelinger. Inntekter for UiO:Norden prosjektet Nordic Civil 



Societies er innarbeidet i prognosen årene 2020-2023. Samtidig er inntekt for stipendiaten 

tilknyttet FP III skjøvet til neste år. 

 

2.4.2 Personalkostnader  

Følgende stillinger er budsjettert:  

 

 
 

 Revidert stillingsplan for årene 2018 – 2022 (vedtatt i instituttets styremøte 1.april)  

 Prognose for egenfinansierte rekrutteringsstillinger er redusert og er nå på totalt 5,8 

årsverk 

 Stillingene knyttet til HEI og OSEH (FP III) utgjør totalt 10,1 årsverk i perioden 

 Stillingene knyttet til Nordic Civil Societies utgjør totalt 1,2 årsverk i perioden 

 

2.4.3 Andre driftskostnader  

Driftskostnadene er justert opp i 2020 som følge av at instituttet har fått nye tildelinger, samt 

at noen kostnader som var budsjettert i 2019 er skjøvet til 2020. 

Perioden 2020 til 2024 er justert opp ifb Nordic Civil Societies og SFU-midler. 

Samtidig er en del andre driftsposter justert ned T2, da en stor del av aktiviteten er utsatt som 

følge av situasjonen med covid-19. Noen av disse kostnadene er skjøvet til 2021 og 

driftsbudsjettet økt tilsvarende det året. 

2.4.4 Investering 

Investeringskostnadene i perioden 2020 til 2024 ligger på samme nivå som de gjorde pr T3. 

 

2.4.5 Nettobidrag 

Nettobidraget i perioden 2020-2024 (LTP) har økt med 1,8 mill. kr. fra T3-2019 til T2-2020. 

For eksisterende prosjekter har nettobidraget økt med 5,2 mill. sammenlignet med prognose 

per 3. tertial 2019. Økningen kommer som følge av ny innvilgede prosjekt med oppstart i 

2020. Dette gjelder primært GRIEG, Research School in History og nytt MSCA prosjekt. I 

tillegg har overføring av en prosjektansatt fra prosjekt til basis har gitt en økning i 

frikjøpsinntekt. For nye prosjekter er nettobidrag i langtidsprognosen redusert. Oppstart i 

2020 er fjernet. Summert er nettobidrag fra nye prosjekter i LTP perioden nå på 8 mill. kr. 

som er en reduksjon på ca. 3,4 mill. kr. ift. prognose per T3For nye prosjekter er nettobidrag i 

langtidsprognosen redusert. Oppstart i 2020 er fjernet. Summert er nettobidrag fra nye 

prosjekter i LTP perioden nå på 8 mill. kr. som er en reduksjon på ca. 3,5 mill. kr. ift. 

prognose per T1.  

Total endring i nettobidrag i porteføljen er en økning på 0,7 mill. kr. i LTP perioden. 


