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Vurdering av økonomisk situasjon 
 
Basisvirksomhet 
 

 
 
Basisvirksomheten ved det Humanistiske fakultetet har pr. 2.tertial et akkumulert mindreforbruk på 
150 mill. kroner. Ser man bort fra overført fra i fjor har HF et isolert mindreforbruk på 28,5 mill. 
kroner.  
 
Årsbudsjettet sier at vi skal ende på et akkumulert mindreforbruk på ca. 117 mill. ved årsslutt. I T1-
prognosen oppjusterte vi dette til 126 mill. Nå ser vi at også dette var for optimistisk. Den nye 
prognosen viser at vi går mot et mindreforbruk på ca. 144 mill. Hovedårsaken til dette er at vi 
foreløpig ikke har økt personalkostnadene så mye som forventet. Dette skyldes for det meste 
forsinkelser i ansettelser, spesielt på rekrutteringsstillinger. Det var budsjettert med over 30 nye 
stipendiater fra og med august, mens det nå viser seg at de fleste av disse ikke starter opp før nærmere 
årsskiftet. 
 
Også på driftskostnader viser det seg vanskelig å gjennomføre det det store aktivitetsnivået det var 
lagt opp til. Tross mindreforbruk i forhold til årsbudsjettet har vi likevel økt aktivitetsnivået både på 
personalkostnader og driftskostnader i forhold til T2 2015, jfr. tabellen ovenfor.  
 
Nesten alle instituttene på fakultetet har nå ganske store mindreforbruk. Mest har ILN med 35 mill. 
og IFIKK med 24 mill. mens de fleste andre ligger på mellom 10-20 mill. På grunn av at alle har store 
mindreforbruk har de også lagt store planer for årene som kommer for å bruke pengene. Mange av 
disse planene er for optimistiske og det er derfor lagt inn en nedjustering av både personalkostnader 
og driftskostnader for å få en mer realistisk langtidsprognose.   
 
Prognosen for langtidsperioden viser en utvikling fra et akkumulert mindreforbruk i 2016 på 144 mill. 
til et akkumulert mindreforbruk i 2020 på 28,2 mill. I denne prognosen er det også lagt inn at 
omdisponeringen på 60 mill. tas fra HFs inngående balanse i 2017. Denne langtidsprognosen er 
ganske usikker da nye rammer med varige kutt ikke er lagt inn enda. Med de nye rammene vil HF 
kunne gå mot en litt trangere framtid. 
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Eksternt finansiert virksomhet 

 

 
 
Den eksternt finansierte virksomheten ved HF har vist stabilt nivå over tid. Utfasingen av prosjektet 
Norsk Ordbok (årlig inntekt 20 mill. kr) i 2015 medførte en viss reduksjon i volum. Sammenlignet 
med regnskapet for ett år siden (2. tertial 2015) viser personalkostnadene en nedgang på 4,3 mill. kr 
(12 %), i hovedsak som følge av nevnte utfasing av ordbokprosjektet. Nettobidraget fra prosjektene til 
basisøkonomien (midler fra frikjøp av personale og overhead fratrukket egenandel) utgjør 17,6 mill. pr 
2. tertial, en økning på 4,7 mill. fra samme tid i fjor.  
 
Senter for fremragende forskning MultiLing ved ILN er organisert slik at hovedvirksomheten 
rapporteres som en del av basisøkonomien, selv om senteret i hovedsak er eksternt finansiert. 
Senteret har pr. 2. tertial eksterne inntekter på 23,5 mill. kr og kostnader på 16,6 mill kr. 
Nettobidraget til ILN anslås til 4 mill. kr. For hele året er det budsjettert med inntekter på 30,5 mill. 
og kostnader på 26,3 mill., mens nettobidraget anslås til 6 mill. kr.  
 
Den eksterne finansieringen ved HF har de senere år hatt et volum på i overkant av 100 mill. kr årlig. 
Utfasing av flere prosjekter, spesielt Norsk Ordbok, medførte at inntektene for året 2015 gikk ned til 
85 mill. kr. HF legger til grunn at den eksterne finansieringen vil ta seg opp igjen som følge av god 
tilvekst av nye prosjekter i 2015  og  2016. For eksempel fikk 14 søknader fra HF tilsagn om støtte ved 
siste tildeling av FRIPRO-midler fra Forskningsrådet, deriblant to toppforskprosjekter. Prognostisert 
årsinntekt utgjør 105 mill. kr for 2016 og øker til 117 mill.  i 2017.  Videre er det budsjettert med 
inntekt på 116 mill. i 2018, 109 mill. i 2019 og 100 mill. i 2020. Kostnadene er budsjettert med 
tilsvarende volum, slik at økonomien går i tilnærmet balanse over tid. Prognosen er basert på nøktern, 
men realistisk budsjettering. 
 
Fakultetet har forhåpninger om tildeling av ny SFF i 2017, da to søknader fra HF (instituttene IFIKK 
og IMV)  har gått videre til trinn 2  i søknadsrunden. Fakultetet arbeider også systematisk for å få 
gjennomslag på søknader til EU, spesielt ERC.  
 
Nettobidraget til basisøkonomien har de senere år utgjort ca. 25 mill. kr årlig. Det er i prognosen lagt 
til grunn en viss økning som følge av økte overheadinntekter fra nye prosjekter. Nettobidraget er 
beregnet til 25 mill. i 2016, 34 mill. pr år  i 2017,  2018 og 2019, og 30 mill. i 2020.  
 
Det understrekes at den eksterne finansieringen etter sin natur er usikker og det er risiko for at både 
inntjening og nettobidrag kan bli lavere enn budsjettert. 

 

Regnskap T2 2015 Regnskap T2 2016 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020

Inntekter -61 804 707 -63 553 270 -112 208 068 -105 645 387 -117 325 639 -116 444 780 -109 231 539 -100 769 174

Personalkostnader 34 806 264 30 483 465 62 353 071 49 972 678 64 335 459 64 141 418 60 361 217 51 807 068

Driftskostnader 10 058 563 10 768 773 30 679 620 31 703 706 23 058 662 23 671 579 19 139 007 19 419 525

Investeringer 85 069 90 015 90 000 290 000 35 000 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -16 854 810 -22 211 018 -19 085 377 -23 679 004 -29 896 518 -28 631 783 -29 731 315 -29 542 581

Nettobidrag 12 930 183 17 570 811 29 873 715 25 108 158 32 860 155 31 142 550 31 249 649 29 230 700

Prosjektavslutning 311 337 515 393 0 923 263 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med 

nettobidrag og prosjektavslutning -3 613 290 -4 124 814 10 788 337 2 352 417 2 963 637 2 510 767 1 518 334 -311 881

Overført fra i fjor -20 453 694 -12 129 980 -12 129 980 -12 129 981 -9 777 564 -6 813 927 -4 303 160 -2 784 826

Akkumulert mer-/mindreforbruk -24 066 985 -16 254 794 -1 341 643 -9 777 564 -6 813 927 -4 303 160 -2 784 826 -3 096 707


