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Forslag til fordeling for HF i 2017 
HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. 

kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg 3) 

På resultatmidler har UiO brukt feil grunnlagstall. De hadde glemt å ta med ex.phil for 2015. Korrigert 

tildeling blir dermed 599,778 mill. Dette vil rettes opp i endelig tildelingsbrev fra UiO. 

Tildelingen fra UiO skal så fordeles til enhetene på HF ved hjelp av HFs interne finansieringsmodell. 

Tildeling fra UiO 
Nedenfor vises en tabell over tildelingen til HF i 2017 sammenlignet med tildelingen for 2016. Merk 

at dette er med våre grunnlagstall for resultatmidler, merk også at tallene er i tusen kroner. De 

største endringene er:  

- Økning i studieplasser som skyldes økning i satsene.  

- Økning i rekrutteringsstillinger som skyldes 2,5 nye stillinger til Fellesløftet samt økte satser. 

- Stor nedgang i tilpasningselementet som skyldes HFs andel av UiOs generelle rammekutt 

(12,7 mill.) og avbyråkratisering og effektivisering (7,3 mill.) 

- Nedgang i Satsinger og øremerket som i hovedsak skyldes at HF blir trukket 3,4 mill. for 

medfinansiering av drift av eksamenslokaler i Silurveien.  

For mer informasjon se disponeringsskrivet for 2017. 
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Spesielle utfordringer for  2017 og videre 
Ved fordelingen av midler til enhetene for 2017 har HF tre spesielle utfordringer som legges frem for 

fakultetsstyret til diskusjon:  

1. For det første har fakultetet fått et rammekutt som gir ca. 12,6 mill. lavere rammer i 2017 

enn i 2016. Dette kuttet er varig, dvs. at rammene framover vil være lavere enn tidligere 

forventet. Dette er lagt inn i langtidsprognosene. Notatet redegjør for tre alternativer til 

hvordan dette kan fordeles på enhetene og ledelsens anbefalte løsning. 

2. For det andre fikk HF som følge av overføringen av språksamlingene ved ILN til UiB et 

rammekutt på 6 millioner. Notatet redegjør for ledelsens forslag til løsning. 

3. For det tredje har UiO vedtatt at 60 mill. skal omdisponeres fra HFs akkumulerte 

mindreforbruk til rehabilitering av Niels Treschows hus. Det betyr at i nærmeste framtid vil 

fakultetets resultat reduseres med 60 mill. Notatet redegjør for tre alternativer til hvordan 

dette kan håndteres og ledelsens anbefalte løsning.  

Forslagene og anbefalinger til løsning er diskutert med instituttlederne.  

HFs finansieringsmodell 
HFs interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter; rekrutteringsstillinger, 

resultater, øremerket og studieplasser. Tildelingen fra UiO blir først fordelt til de tre første og det 

som står igjen går til studieplasser. Her følger en beskrivelse av disse komponentene: 

- Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, eller måltall som 

er begrepet som blir brukt. Måltallet for 2017 er 120,5 stipendiater og 22 post.doc. Dette 

fordeles til enhetene etter størrelse og eksisterende rekrutteringsstillinger.  

 

- Resultat: Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. 

Områdene som måles er studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, NFR-midler, EU-

midler og publikasjonspoeng.  

 

- Øremerket: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her 

ligger det også omstillingsmidler (16 mill. i 2017) som fakultetet kan fordele som de ønsker. 

Disse omstillingsmidlene kan brukes til å styre nivået på fordelingen ved f.eks å gi 

øremerkinger, la være å dele ut eller dele dem ut via studieplasser. 

 

- Studieplasser: Beløpet som står igjen etter fordelingen av de tre komponentene ovenfor 

fordeles etter studieplasser. HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir fordelt til 

enhetene på bakgrunn av studentårsverk. Mer ressurskrevende fag er ved HF høyere vektet 

enn mindre ressurskrevende fag. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2016 og 

2017. 

Studieplasser 2016 2017 

Studieplasser kat D 1052 1052 

Studieplasser kat E 70 70 

Studieplasser kat F 3373 3373 
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I tabellen nedenfor vises hvordan HFs interne finansieringsmodell ser ut når beløpet tildelt fra UiO er 

satt inn og fordelt på de fire fordelingskomponentene. Merk at sum fordeling 2016 er høyere enn 

tildeling fra UiO i 2016 (se tabell på side 1) pga. at det ble fordelt 2 mill. ekstra som 

underskuddsbudsjettering. Det som menes med underskuddsbudsjettering her er at fakultetet valgte 

å fordele mer penger enn de hadde i 2016, dette for å øke aktivitetsnivået og dermed redusere det 

akkumulerte mindreforbruket. 

 

Når alle de tre komponentene rekrutteringsstillinger, resultat og øremerket er fordelt står det i igjen 

165,5 mill. til studieplasser. Til sammenligning med 2016 er det nesten 20 mill. mindre. Det vil si 20 

mill. mindre til fordeling til instituttene. For å sikre en mer jevn fordeling til enhetene bør potten til 

studieplasser holdes så stabilt som mulig fra år til år, selv om dette er vanskelig ved rammekutt.  

Forslag til fordeling til enhetene 2017 
Det har vært viktig i diskusjonen av håndtering av rammekuttene at instituttenes sikres 

forutsigbarhet og stabilitet i et lengre perspektiv. Derfor ønsker ledelsen at rammekuttene og 

omdisponeringen i minst mulig grad skal påvirke instituttenes rammer. Løsningen kan være å se på 

omstillingsmidler som i tabellen over ligger under «Øremerket» dvs. å benytte fakultetets disponible 

omstillingsmidler til å dempe den umiddelbare effekten av rammekuttene. Fakultetsledelsen mener 

det vil være hensiktsmessig å bruke omstillingsmidlene til å dempe rammekuttene slik at 

instituttenes vedtatte planer i størst mulig grad kan gjennomføres som planlagt. 

 

HF fikk fra 2013 tildelt omstillingsmidler fra UiO. En varig styrking på 15 mill. pr år og 16 mill. fordelt 

over en femårsperiode med delvis nedtrapping. Nedenfor vises en oversikt over omstillingsmidlene i 

2016 og 2017: 
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I følge tabellen er det i 2017 12,2 mill. til fordeling av omstillingsmidler. Måten disse midlene blir 

fordelt på vil ha innvirkning på hvordan tildelingen på enhetene vil se ut. Hvis hele summen blir 

disponert til fordeling fra fakultetet f.eks. etter søknad, vil det gjøre at enhetene i utgangspunktet vil 

ha mindre å rutte med. For å dempe kuttet for enhetene kan det være en løsning å fordele fra 

omstillingsmidler via studieplassfordelingen. I 2016 ble omstillingsmidlene fordelt som en blanding av 

disse to alternativene der 6 mill. ble avsatt til fordeling fra dekan og 5,6 mill. til fordeling via 

studieplasser. 

Håndtering av rammekutt (rammekutt fra UiO og språksamlingene) 

Overføringen av språksamlingene fra ILN til UiB ga HF et uventet rammekutt på 6 millioner kroner. 

Kuttet kom allerede i 2016 og er i inneværende år håndtert ved at ILN fikk en reduksjon i rammen på 

4 millioner mens HF dekket 2 millioner. I tillegg har HF dekket flyttekostnadene, disse er beregnet til 

ca 2 millioner kroner. Etter overføringen av språksamlingene fra ILN til UiB sitter instituttet igjen med 

5,5 stillinger som har vært direkte involvert i samlingsvirksomheten. Lønnskostnadene ved 

samlingsvirksomheten har i utgangspunktet ikke forsvunnet selv om arbeidet med samlingene ved 

ILN har opphørt. De totale personalkostnadene frem til 2021 vil være i overkant av 14 millioner 

kroner. Dersom ILN skulle bære hele dette rammekuttet i inneværende år ville det gitt instituttet en 

betydelig forverret ressurssituasjon som ILN vanskelig kan bære fremover.  

Da dette rammekuttet er varig må det innarbeides inn i den totale fordelingen.  For 2017 er det gjort 

i alternativ 2 i fordelingsnotatet ved at omstillingsmidler er benyttet. Modellen som er benyttet er 

som følger: 

Det ble beregnet hvilke rammer instituttene ville ha fått dersom dette rammekuttet ikke hadde 

eksistert. Deretter ble rammene fordelt etter rammekuttet på 6 millioner. Differansen i instituttenes 

tildeling ble så beregnet.  Denne differansen er så lagt til de enkelte enheter (med unntak av ILN), slik 

at deres rammer fremstår som om rammekuttet ikke hadde funnet sted. Fakultetsledelsen foreslår at 

disse midlene hentes fra omstillingsmidlene. Dette utgjør om lag 5 millioner kroner i 2017. Det betyr 

at fakultetet ikke vil ha vesentlige omstillingsmidler til disposisjon i 2017.  

Vedlegg 2 viser fordeling av omstillingsmidler i perioden 2013-18. Som tabellen viser et det allerede 

avsatt 3,8 mill til omstilling i 2017. Det ligger også forsinkelser i bruk av tidligere tildelte 

omstillingsmidler på instituttnivå knyttet til forskuttering av tilsettinger.  

I årene fremover vil rammekuttet legges inn i fordelingen gradvis slik at de årlige reduksjonene gir 

lavest mulig endring fra år til år. Etter fem år vil så dette rammekuttet i sin helhet være innarbeidet i 

fordelingen. 

Fakultetet er i dialog med Universitetsledelsen om en mulig brofinansiering av lønnskostnader 

knyttet til den tidligere samlingsvirksomheten. Hvis UiO gir et slikt tilskudd vil disse benyttes til å 

dempe effekten av rammekuttet i årene fremover. 
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Alternativer for rammekutt: 

 Alternativ 1: 12,2 mill. til fordeling fra dekan/HF, 0 til fordeling via studieplasser. 

Totalbeløpet til alle enhetene bortsett fra DNIR ligger godt under tildeling for 2016 med IFIKK, 

IMV og IMK som de største med rundt 10 % nedgang.  

 Alternativ 2: Rammekutt på 6 mill. delvis dekket opp ved 5 mill. fra omstillingsmidler Dette 

gir 1 mill. til fordeling fra dekan/HF, 5 mill. til dekning av rammekutt for 

samlingsvirksomheten og 6 mill. til fordeling via studieplasser. I forhold til alternativ 1 

dempes kuttene. 

 Alternativ 3: 0 til fordeling fra dekan/HF, 12,2 mill. til via studieplasser. Tildelingen til de 

største enhetene reduseres igjen betydelig i forhold til 2016, IAKH får derimot en liten økning. 

IAKH og IMV kommer ut omtrent på linje med 2016 mens de øvrige enheter får et merkbart 

kutt. 

 

Fakultetsledelsen mener alternativ 2 gir best kontinuitet, demper rammekuttene samtidig som det 

gir styret et lite strategisk handlingsrom. Effekten av rammekuttet som følge av overføringen av 

samlingsvirksomheten ved ILN dempes, men vil fases inn over tid. 
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Omdisponering av 60 millioner 

UiO har vedtatt at 60 mill. skal omdisponeres fra HFs regnskap til rehabilitering av Niels Treschows 

hus. Signalene vi har fått antyder at det vil tas fra inngående balanse (IB) fra 2015 (mindreforbruk / 

overskudd 2015).  En omdisponering av det akkumulerte mindreforbruket får ingen konsekvenser for 

enhetenes rammer, men vil naturlig nok redusere disponible midler og dermed også 

handlingsrommet fremover. 

Alternativ 1: Alle de 60 mill. trekkes fra sekretariatets regnskap. Sekretariatet har et mindreforbruk 

på 21,3 mill. pr 31.06.16 og prognosen tilsier at dette kommer til å øke til ca. 45 - 50 mill. ved årsslutt. 

Dette store mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser av rekrutteringsstillinger utlyst i 2015. 48 

stillinger var lagt inn i budsjettet med forventet oppstart i august, men forventes å starte opp rundt 

årsskiftet. Dette kan bety 15 mill. som ikke blir fordelt i år. Det er også flere poster som ikke ser ut til 

å bli brukt, som omstillingsmidler på 6 mill. og reserven på 2 mill. Derfor kan vi gå ut fra at om de 60 

mill. blir trukket inn fra sekretariatet vil man ved årsslutt ha et merforbruk på ca. 10-20 mill. Dette 

kan videreføres ved sekretariatet som et merforbruk som avskrives i årene fremover mot ubrukte 

midler på hele fakultetet. Disse midlene oppstår vanligvis som følge av forsinkelser i tilsettinger av 

rekrutteringsstillinger innenfor et regnskapsår. 

Alternativ 2: Halvparten tas på sekretariatet, resten trekkes pro rata fra instituttene i forhold til 

andel av størrelse på enhetenes  budsjett i 2015. Tabellen nedenfor viser hvordan dette kan se ut. 

 

Alternativ 3: Alt trekkes inn på alle enheter i forhold til andel av størrelse på enhetenes budsjett i 

2015. Tabellen nedenfor viser hvordan dette kan se ut. 

 

Fakultetsledelsen anbefaler alternativ 1, da det gir størst forutsigbarhet for instituttene i årene som 

kommer.  
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Vedlegg 1: Øremerkinger 2017 
Nedenfor vises en oversikt over alt som er øremerket på fakultetet i 2017. 
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Vedlegg 2: Omstillingsmidler tildelt instituttene 2013-2018 

 


