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Budsjett 2021 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske 
fakultet på 659,7 millioner kroner for 2021. Det er en økning på 7 millioner kroner (ca. 1 
%) sammenlignet med 2020. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes 
avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,5 millioner kroner) som fordeles til 
fakultetene.  
 
I år mer enn noen andre år har det vært en del usikkerhet rundt endelige rammer for 
neste budsjettår. Økonomisk usikkerhet som følge av Covid-19 pandemien tilsa at UiO i 
universitetsstyremøtet den 23. juni la til grunn en svært nøktern fordeling for 2021. 
Etter at regnskapet for 2. tertial var lukket hadde man et bedre grunnlag for å vurdere 
den økonomiske situasjonen, og universitetsstyret kunne gjøre et endelig vedtak av 
fordeling 2021. Endelig vedtak fra universitetsstyret 20. oktober viser at fakultetene og 
dermed instituttene vil få et økt handlingsrom i rammene for 2021. Dette som følge av 
lavere lønnsvekst for 2020 enn tidligere estimert, samt lavere pensjonskostnad for 
2021. Det er viktig å understreke at dette er engangseffekter som skyldes Covid-19 
pandemien. 
  
Budsjett 2021 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i 
fakultetsstyremøtet den 25. september. ABE-kuttet for 2021 fordeles med 60 % (2,1 
millioner kroner) til instituttene og 40 % (1,4 millioner kroner) til fakultet 
administrasjonen.  
 
Instituttene på HF får en ekstra tildeling i 2021. Etter fordeling av midler på bakgrunn 
av resultatindikatorer, øremerkinger og rekrutteringsstillinger gjenstår det 22,7 
millioner kroner å fordele. Årsaken er at faktisk sum som fordeles til 
rekrutteringsstillinger, basert på planlagte og eksisterende stillinger, er noe lavere i 
2021. Resterende midler er fordelt til instituttene som en engangstildeling i 2021. For 
IAKH utgjør dette 3,7 millioner kroner, og midlene er fordelt via studieplasselementet i 
fordelingsmodellen. Midlene skal brukes til å dekke ekstra kostnader instituttet har ifb 
forlengelse av stipendiater, som følge av covid-19 situasjonen 
 
Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig 
akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse 
fryses. Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden 
komme i økonomisk balanse innen år 2025.  
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Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2021 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 60,8 millioner kroner før fordeling av 
rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 2,2 millioner kroner sammenlignet med 
2020. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er 
tildelingen til instituttet for 2021 på 69,6 millioner kroner, en økning på 3,2 millioner 
kroner.  
 
I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av 
nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene 
fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 6,1 millioner kroner i 2021, som er 0,6 
millioner mer enn for 2020. Årsak til endringen er inntektsøkning fra nye prosjekter 
som er større enn inntektsreduksjon fra utfasing av eksisterende prosjekter. 
 
Instituttet har også andre inntekter på 1,3millioner kroner i 2021. Av disse er 1,15 
millioner kroner knyttet til UiO:Norden prosjektet Nordic Civil Societies, og de 
resterende 0,15 millioner til KLP og FP III prosjektet OSEH. Deler av inntektene ifb 
Nordic Civil Societies og HEI viderefordeles til andre enheter. Sammenlignet med 2020 
er det en reduksjon på 1,9 millioner kroner, men instituttet vil sannsynligvis motta noe 
utover det som er budsjettert i ekstra tildelinger også i 2021. I 2020 mottar instituttet 1 
million kroner knyttet til internprosjekter og 2,2 millioner kroner i ekstra tildelinger fra 
fakultetet, UiO og andre enheter.  
 
Nettobidraget for 2021 øker totalt med 0,7 millioner kroner i forhold til prognose fra T3 
i 2019. Endringen er forårsaket av både økende og reduserende effekt på nettobidraget. 
Tre nye prosjekter (NFR, MSCA, samarbeidsprosjekt med Polen) med oppstart i 2020 gir 
effekt for fulle årsverk og dermed øker nettobidraget for 2021 med 1,8 millioner kroner. 
Ett eksisterende prosjekt som avsluttes to år tidligere i 2020 reduserer nettobidraget i 
2021 med 0,2 millioner kroner. Forskyvninger og omdisponeringer av kostnader i 
eksisterende prosjekter reduserer nettobidraget med 0,9 millioner kroner i 2021. 
 
 
 
 
Under vises rammetildelingen for 2020 og 2021, samt endring. 
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Studieplasselementet øker som følge av ekstra tildelingen på 22,7 millioner kroner. 
 
Resultater utdanning viser en økning på 0,9 millioner kroner. Årsaken til økningen er 
hovedsakelig en økning i studiepoeng kat D.  
 
Resultater forskning viser en reduksjon på 0,3 millioner kroner, og skyldes i hovedsak 
en nedgang på avlagte dr. grader og publikasjonspoeng. 
 
For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,4 millioner kroner fra 2020.  
IAKH får noe mindre til småforsk og til FP III. 
 

 
 

Lønnskostnader 2021 

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 90 % av totale kostnader. 
Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. 
Det er budsjettert inn en samlet estimert lønnsøkning på 1,9 % i 2021. Den lave 
lønnsøkningen for 2021 kommer som følge av et lavere lønnsoppgjøret for 2020, 
grunnet covid-19 situasjonen. Estimert lønnsøkning er alltid beheftet med noe 
usikkerhet. Dette gjelder spesielt estimert lønnsøkning for år 2021, da den vil påvirkes 
av covid-19 situasjonen og ustabiliteten i den økonomiske situasjonen i Norge og resten 
av verden. 
 
Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2021. Alle 
ansatte og stillinger som er planlagt besatt i 2021 ligger inne i budsjettet i henhold til 
stillingsplanen.  
 
Rekrutteringsstillinger fra HF er lagt inn i budsjett 2021 med fem nye 
stipendiatstillinger. Den ene av disse stillingene er omgjort til en postdoktorstilling. 
Videre er det budsjettert med en stilling øremerket ERC, samt fire årsverk 
gjennomføringsstipendiater tildelt fra fakultet. I tillegg ligger eksisterende stillinger i 
budsjettet. 
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Resultatbudsjett 2021 

 

 
Tabell: Resultatbudsjett  
 
 

Budsjettet for 2021 viser at instituttet totalt har inntekter på 75,4 millioner kroner å 
disponere i 2021. Totale kostnader for 2021 er budsjettert til 66,1 millioner kroner. Av 
dette står lønnskostnadene for 60,9 millioner kroner. 
 
Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2021 på 9,3 millioner kroner i mindreforbruk. 
I tillegg kommer akkumulert mindreforbruk fra 2020.  
 
Regnskapet pr september 2020, ekskl FP III, viser et mindreforbruk på 3 millioner 
kroner i forhold til opprinnelig budsjett for perioden.  
 
Prognosen for 2020 viser at instituttet vil ha et mindreforbruk på 18 millioner kroner 
som overføres til 2021. Resultatet for 2020 vil ikke være klart før året er over, og det er 
dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år.  
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Langtidsprognose 2021-2025 
 

Langtidsrammer 

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2021 til 2025 legges det 
inn oppdatert ramme for 2021, samt estimerte langtidsrammer for årene 2022 til 2025. 
Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO gir fakultetene rammer for kun neste år. 
 
Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2021, med 
korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget 
institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for 
eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.  
 
Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2025 vises 
under.  
 

 
Tabell: Måltall resultatindikatorer 
 

Den viktigste inntektskilden for IAKH er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har også 
en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter i form av resultatmidler og 
nettobidrag. 
 
NFR-midler viser en stabil utvikling i tråd med instituttets ambisjonsnivå for 
eksisterende prosjekter og prognose for nye prosjekter. Langtidsprognosen innebærer 
ett nytt NFR-prosjekt hvert år i perioden 2021 til 2025. Øvrige midler fra EU og BOA 
virksomhet er kun basert på eksisterende prosjekter. 
Utviklingen i faktisk ekstern finansiert virksomhet for perioden 2014 til 2019 viser 
svingninger som hovedsakelig bestod av NFR-midler og BOA-midler. Med flere tilslag på 
EU prosjekter i 2019 og 2020 vil denne trenden endre seg betydelig med større vekt på 
EU-midler i langtidsprognose 2021-2025. EU-midler kommer til å utgjøre den største 
andelen med økende grad fra 2022 til 2025. 
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Tabell: Studiepoeng utvikling 

 

 
Tabell: Kandidatelement utvikling 

 

 
Tabell: Utvekslingsstudent utvikling 

 
 

0

200

400

600

800

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Studiepoengsutvikling IAKH 2014-2019

Høyere grad Lavere grad

 -

  50

  100

  150

  200

  250

2016 2017 2018 2019

Kandidater IAKH 2016-2019

Høyere grad (D) Lavere grad (F) LEP

0

50

100

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Utvekslingsstudenter IAKH 2014-2019

Erasmus Andre



 Side 10 
 

Institutt for arkeologi, konservering og historie  
Det humanistiske fakultet  

 

 
 

 
Tabell: Dr. grad utvikling 

 

 
Tabell: Ekstern finansiert virksomhet utvikling 

 

 
Tabell: Publikasjonspoeng utvikling 
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Under vises langtidsrammene som baserer seg på måltallene for instituttet. 
 

 
Tabell: Estimerte langtidsrammer 
 

Som langtidsrammene viser har instituttet en økning på studieplasselementet. Dette 
skyldes hovedsakelig at prognosen for rekrutteringsstillinger i 2021 og 2022 viser at HF 
balansere mot måltallet og dermed er det mer midler til fordeling via 
studieplasselementet. 
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Øremerkingene for årene 2021 til 2025 ser slik ut:  
 

 
 
 

Langtidsprognosen 

Langtidsprognosen for 2021 til 2025 viser et akkumulert mindreforbruk på 14,5 
millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2022 til 
2025, basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Estimerte kutt 
for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) er lagt inn. Ekstratildelingen 
på studieplasser samt det lave lønnsoppgjøret har gitt instituttet et økt handlingsrom. 
 
Langtidsprognosen som forelå i T3 2019 viste et akkumulert merforbruk på 16,8 
millioner kroner i 2024, omtrent 31,3 millioner kroner mer enn i nåværende 
langtidsprognose. 
År 2025 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 6,87 
millioner kroner i merforbruk.   
 
I perioden 2020-2024 er det en økning i inntektene på 38,9 millioner kroner 
sammenlignet med langtidsprognosen T3 2019. Det er hovedsakelig en økning i rammen 
på studieplasselementet og på prognosen for rekrutteringsstillinger i årene 2021 til 
2024. Videre er det i langtidsprognosen T3 2020 lagt inn inntekter knyttet til 
UiO:Norden prosjektet Nordic Civil Societies, SFU-midler, samt fortsatt øremerking av 
Norgeshistorie.no. 
 
Personalkostnadene i perioden 2020-2024 er økt med 12,4 millioner kroner fra 
prognosen T3 2019 til prognosen T3 2020. I all hovedsak skyldes dette at instituttet har 
fått tildelt nye rekrutteringsstillinger og prognosen for rekrutteringsstillinger er 
oppjustert. Samtidig er prognosen for egenfinansierte rekrutteringsstillinger nedjustert. 
Videre er det lagt inn stillinger til en ny stillingsplan utover i langtidsperioden. 
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Tabell: Årsverksoversikt ekskl. årsverk på prosjekt 

 
 
Nettobidrag i perioden 2020-2024 er økt med totalt 1,8 millioner kroner siden 
prognosen fra T3 2019. Dette skyldes hovedsakelig tre grunner. To nye prosjekter øker 
nettobidraget med 3,6 millioner kroner. Dernest er nettobidrag i prognosen for nye 
prosjekter er nedjustert 4,3 millioner kroner til et gjennomsnittlig nivå av innvilget 
prosjekter i 2020. Siste grunn er forskyvning og omfordeling av kostnader som øker 
nettobidraget med 2,5 millioner kroner. I tillegg kommer nettobidraget for 2025 på 3,0 
millioner kroner. 
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Under vises langtidsprognosen for T3 2019 og T3 2020. 
  
 

 
Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2019 
 

 
 

 
Tabell: Langtidsprognose pr. T3 2020 
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Risikovurdering 

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen 
vurderer som mest kritiske for budsjettet 2021 og langtidsprognosen for årene 2022 til 
2025.  
 
Hva om instituttet ikke oppnår måltallene? 
Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for betydelige negative 
avvik både på studie- og forskningssiden, og på ekstern finansiert virksomhet. 
 
Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen? 
Regjeringens kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
(ABE) videreføres også de neste årene. Det gis ingen signaler om ytterligere rammetrekk 
for de kommende år, men risikoen for dette er høy da det fortsatt er behov for midler til 
satsinger og fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av bygningsmassen på UiO. 
Eventuelle kutt fører til at instituttet vil kunne dekke færre kostnader gjennom 
rammetildelingen. 
 
Lønnsoppgjør i langtidsperioden 
I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,9 % i år 2021. Den lave 
lønnsøkningen henger tett sammen med Covid-19 pandemien. Usikkerheten rundt 
estimert lønnsøkning for neste år er større enn den har vært tidligere år. Dette skyldes 
at Covid-19 pandemien har gitt uventede endringer på verdensøkonomien og 
økonomien i Norge, som igjen henger tett sammen med lønnsutviklingen. Dersom 
lønnsøkningen i år 2021 blir høyere enn 1,9 % vil det bidra til en forverring av 
lønnskostnadene for 2021 og prognosen for langtidsperioden. For årene 2022 til 2025 
er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2021, som tilsvarer lønns- og 
priskompensasjonen som HF får i sin tildeling fra UiO. 
Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsøkninger, men rammen vil også 
vokse med tildeling av pris- og lønnsjustering fra UiO. Det er en utfordring når rammen 
øker mindre enn faktisk kostnadsøkning, noe som har vært tilfelle de siste årene som 
følge av trekk i rammen. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i 
langtidsperioden.  
 
Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter? 
Risiko for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter i IAKH innebærer endringer i 
eksisterende prosjekter forårsaket av Covid-19 og tilslag på nye prosjekter. 
Både lønnskostnader og driftskostnader er påvirket av Covid-19 relaterte restriksjoner 
som forsinker og hindrer planlagte prosjektaktiviteter. Det gjenstår å avklare hvorvidt 
eksterne finansiører kommer til å støtte opp kostnadsendringer. Ingen eksisterende 
prosjekter er i fare for avbrytelser i sin helhet. 
Ambisjonsnivået til IAKH er et tilslag på NFR-prosjekt hvert år. Denne ambisjonen ligger 
også inne i måltallene og i estimert nettobidrag de neste årene. Instituttet sendte flere 
gode prosjektsøknader til NFR i år. Risikoen for oppnåelse av ekstern finansierte 
prosjekter vurderes derfor til middels risiko. 
 


