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Vurdering av økonomisk situasjon
Basisvirksomhet

Tabellen viser basis årsregnskap for 2020, og årsregnskap 2021 mot budsjett 2021.
Den totale basisvirksomheten ved IAKH har pr. 31.12.21 et akkumulert mindreforbruk på 26,38
millioner kroner, noe som er 1,95 millioner kroner mindre enn opprinnelig budsjettert for året.
Det er ved årsslutt foretatt en teknisk føring på prosjektavslutning på 2,76 millioner kr, ifb
periodisering i nytt regnskapssystem. Denne føringen vil bli tilbakeført i 2022.

IAKH basis ekskl FP III og UiO:Norden

Tabellen viser basis årsregnskap for 2020, og årsregnskap 2021 mot budsjett 2021.
Basisvirksomheten ved IAKH ekskl interne prosjekter har pr 31.12.21 et akkumulert mindreforbruk på
22,1 millioner kroner.
Inntekter
Instituttet har mottatt 4 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert for året. Det skyldes
hovedsakelig at det er mottatt 0,6 millioner kroner fra UiO til studentassistenter, 1 million kroner i
infrastrukturmidler, samt 2 millioner kroner mer til rekrutteringsstillinger som følge av flere
gjennomføringsstipendiater enn budsjettert. I tillegg er det mottatt andre mindre tildelinger.
Personalkostnader
Personalkostnadene viser et merforbruk på 5,8 millioner kr. På fastlønn skyldes en stor del av
merforbruket flere gjennomføringsstipendiater enn budsjettert, og videre bruk av vikarer samt andre
endringer. På timelønn er det et merforbruk på rundt 0,9 millioner kroner, halvparten av dette er
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knyttet til studentassistent midlene. Videre er det utbetalt en engangskompensasjon til ansatte for
hjemmekontor ifb covid-19 situasjonen på totalt 0,6 millioner kroner.
Driftskostnader
De totale driftskostnadene er 1 million kroner lavere enn budsjettert for året.
Koronasituasjonen har påvirket kostnadene også i 2021.
Investeringer
Investeringer er 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettert for året, og gjelder infrastrukturmidler.
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter og prosjektavslutning
Nettobidraget er 0,2 millioner kroner lavere enn budsjettert for året. På prosjektavslutning er det et
avvik på 2,76 millioner kr, som skyldes en teknisk føring ifb periodisering i nytt regnskapssystem.
Denne føringen vil bli tilbakeført i 2022.
Prognose pr 1.12.21
Prognosen pr 1.12.21 anslo et mindreforbruk i 2021 på 24,2 millioner kroner. Det er 2,1 millioner kr
mindre enn faktisk resultat pr 31.12.21 på 22,1 millioner kroner i mindreforbruk,
0,7 millioner kroner mindre enn faktisk resultat pr 31.12.21 på 22,1 millioner kroner i mindreforbruk.

FP III
HEI, SPARK og OSEH

Tabellen viser basis årsregnskap for 2020, og årsregnskap 2021 mot budsjett 2021.
Pr 31.12.21 er det et akkumulert mindreforbruk på 2 millioner kroner.
Instituttet har mottatt nye midler ifb UiO:Energi prosjektet SPARK (knyttet til FP III HEI).

UiO:Norden
Nordic Civil Societies, Gendering the Nordic Past og Collecting Norden

Tabellen viser basis årsregnskap for 2020, og årsregnskap 2021 mot budsjett 2021.
Pr 31.12.21 er det et akkumulert mindreforbruk på 2,2 millioner kroner.
Instituttet har fått midler til to nye UiO:Norden prosjekter, Gendering the Nordic Past og Collecting
Norden, hvilket har ført til økning i både inntekter og personalkostnader.
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Eksternt finansiert virksomhet

Tabellen viser EFV årsregnskap for 2020 og årsregnskap for 2021 mot budsjett 2021.

Inntektene er 6,6 millioner kr. lavere enn budsjettert. Avviket skyldes forskyvning av kostnader til
senere år, noe som reduserer inntektene tilsvarende.
Personalkostnadene er 2,2 millioner kr. lavere enn budsjettert. Mindreforbruket skyldes forsinket
oppstart av stillinger og forskjøvet timelønn og stipender. Det medfører at aktiviteter/kostnader
forskyves til senere år.
Driftskostnadene er 3,2 millioner kr. lavere enn budsjettert. Mindreforbruket er en konsekvens av
koronasituasjonen, og medfører at aktiviteter/kostnader forskyves til senere år.
Nettobidraget er på likt nivå som budsjettert for prosjektvirksomheten. Dette skyldes en
kombinasjon av bedre tilslag på nye prosjekter enn budsjettert og forskjøvet personalkostnader til
senere år. Avviket mellom basis-tabell og EFV-tabell på 0,1 millioner kr skyldes tjenestekjøp internt
ved UiO hvor inntekten tilfaller institutt for geofag.
Nettobidraget i 2021 er 0,9 millioner kr. høyere enn i 2020 og skyldes tilslag på nye prosjekter.
Prosjektavslutning på -2,7 millioner kr er en teknisk føring ifb. periodisering i nytt
regnskapssystem og ikke reell. Reell prosjektavslutning er -0,1 mill. kr med 3 prosjekter som ble
avsluttet i 2021.
De to neste tabellene viser prosjektsøknader for 2020 sammenlignet med 2019.
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Antall prosjektsøknader har økt fra 2020 til 2021, med særlig økning i NFR- og EU-søknader. Det
ble innvilget 5 prosjekter både i 2020 og 2021. I 2021 er det innvilget flere mindre prosjekter
sammenlignet med 2020 som inkluderte 1 ERC ADG.

For prosjektsøknader har det vært en stor økning i inntekter og nettobidrag sammenlignet med
2019. Økningen er først og fremst som følge av at instituttet sendte flere NFR- og EU-søknader i 2021.
Egenandel har økt i mindre takt pga. forskjellig miks av EU-søknader.
For innvilgede prosjekter er det per i dag en reduksjon i inntekt på 24,1 millioner kr. og
nettobidrag på 7,2 millioner, mens egenandel er redusert med 9,9 millioner. Årsaken er flere mindre
prosjekter innvilget i 2021 sammenlignet med 2020.
Instituttet avventer fortsatt svar på noen EU-søknader. På bakgrunn av dette, tas det forbehold om at
resultatet kan endre seg.
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