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1.0

Prognose IAKH

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, administrativ leder 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.
Som følge av arbeid med innføring av nytt ERP system inneholder prognosenotatet denne
gangen kun prognose for 2021. Vi kommer tilbake til langtidsprognoser senere i år.

1.1 Resultat pr august 2021
Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele basisøkonomien

Årsprognosen viser en reduksjon i akkumulert mindreforbruk på 1,45 mill. kr i forhold til
opprinnelig budsjett.

Basisregnskap uten FPIII og UiO:Norden

Resultatet pr. august viser et akkumulert mindreforbruk på 22,8 mill. kr, et avvik i forhold til
periodisert budsjett på 3,1 mill. kr. Årsprognosen viser et akkumulert mindreforbruk på 24,2
mill. kr, noe som er 4,1 mill. kr lavere enn opprinnelig årsbudsjett.
Det er mottatt 3,5 mill. kr mer i inntekter enn budsjettert hittil i år. Årsprognosen viser en total
økning i inntekter på 3,76 mill. kr.
Økningen skyldes at instituttet mottar ca 1,8 mill.kr mer i midler til rekrutteringsstillinger som
følge av flere gjennomføringsstipendiater enn budsjettert. Videre skyldes det at det er mottatt
ikke budsjetterte midler til student assistenter på 0,585 mill.kr, infrastrukturmidler på 0,985
mill.kr og 0,35 mill.kr i likestillingsmidler.

Personalkostnadene er 4,1 mill. kr høyere enn budsjettert hittil i år. Årsprognosen viser en
økning på totalt 5,5 mill. kr.
Prognosen for stipendiatstillinger er justert opp med ca 1 mill. kr. Videre ligger prognosen for
postdoktorer ca 0,7 mill. kr for høyt da det er lagt stillinger på basis i påvente av delprosjekt
EFV. Dette korrigeres senere. Det er en økning i lønnskostnader i administrasjonen på i
overkant av 1 mill. kr. Lokalt lønnsoppgjør er lagt inn og utgjør 0,64 mill. kr. Det er utbetalt
en engangskompensasjon til ansatte for hjemmekontor ifb covid-19 situasjonen på 0,62 mill.
kr. På timelønn er det en økning på 1,1 mill. kr, og omtrent halvparten av dette er øremerket
studentassistenter.
Videre er det noe økning i lønnskostnader til vitenskapelig ansatte. Deler av det som følge av
etterbetaling for professoropprykk, og kronetillegg.
Driftskostnadene viser et lite mindreforbruk på 0,2 mill. kr. I årsbudsjettet ble det tatt høyde
for at forbruket på drift ville påvirkes av den pågående covid-19 situasjonen. Årsprognosen er
tilnærmet lik årsbudsjettet.
Investeringer er omtrent som budsjettert pr august. Årsprognosen er økt med 0,82 mill. kr som
følge av at instituttet har mottatt infrastrukturmidler.
Nettobidraget er 1,2 mill. kr lavere enn budsjettert pr august. Det skyldes forsinkelser i
ansettelser og oppstart som forskyver nettobidraget til T3 og 2022 (Creative IPR, Elites).
Videre er det et generelt mindreforbruk på lønn og dermed mindre overhead til nettobidrag
(UTFOR, NRSH, Statoils Historie). Noe frikjøp er skjøvet til T3 i påvente av avklaringer fra
prosjektene (DialPast, Using the Past). Årsprognosen er omtrent som årsbudsjettet.

FP III HEI

Resultatet pr. august ekskl overført fra i fjor viser et avvik på 0,37 mill. kr som i stor grad
skyldes et mindreforbruk på drift.

FPIII OSEH

Resultatet pr. august er omtrent som budsjettert.

Nordic Civil Societies

Resultatet pr august ekskl overført fra i fjor viser et avvik på 0,87 mill kr. Det skyldes i
hovedsak at midler for rekrutteringsstillinger knyttet til Nordic Civil Societies overføres til
samarbeidspartnere senere på året enn budsjettert. Årsprognosen viser et akkumulert
mindreforbruk på 0,56 mill kr, en endring på 0,67 mill kr. Overført mindreforbruk fra fjoråret
utgjør størsteparten av endringen. I tillegg er det en justering på personalkostnadene.

Gendering the Nordic Past og Collecting the Nordic

Instituttet har i 2021 fått tildelt midler til to nye UiO:Norden prosjekter.

