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Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 
underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 
 
HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved 
utgangen av august 2016 hadde fakultetet et akkumulert mindreforbruk på 153 millioner 
kroner. Som figuren under viser økte dette med om lag 100 millioner kroner fra juli 2014 til 
juli 2016.  
 
Universitetsstyret vedtok i juni fordelingen for 2017. Der ble det besluttet å omdisponere 60 
millioner av HFs mindreforbruk til ferdigstillelse av ombyggingen av Niels Treschows Hus. 
Disse midlene ligger fremdeles i HFs akkumulerte resultat, men vil bli ompostert ved årsslutt 
og dermed redusere det akkumulerte resultatet med et tilsvarende beløp. 

 
 

I den samme fordelingen ble det vedtatt rammekutt for alle enheter ved UiO. Disse besto av 
en kombinasjon av flate kutt og justering av satser i fordelingsmodellen. Effekten for HF 
beløp seg til en rammereduksjon på om lag 20 millioner kroner. I sum har HF altså ca 80 
millioner mindre til disposisjon i 2017. Forslag til håndtering av dette ligger i 
fordelingsnotatet. 
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Utviklingen i i de målbare indikatorene og de underliggende faktorer  
Virksomheten ved UiO måles blant annet etter et sett med 24 indikatorer, hvorav 13 er 
målbare og seks har ambisjoner knyttet til seg.  
 
Bildet under viser den såkalte ”fakultetsblomsten” og indikerer hvordan HF plasserer seg i 
forhold til UiOs andre enheter. Et målepunkt ytterst i ”blomsten” indikerer et godt resultat i 
forhold til andre enheter, mens et målepunkt mot midten viser et svakere resultat i forhold 
til andre enheter. HF ligger på flere av de målbare indikatorene svakere enn andre fakulteter 
ved UiO. Av spesielt høy viktighet er HFs resultater på indikatorene som er direkte knyttet til 
vår finansiering. 

 
 

Studier 
Hovedindikatoren her er studiepoeng pr student. Denne indikatoren måler antall nye 
studiepoeng pr student målt ved heltidsekvivalenter. I kroner utgjør dette drøye 100 
millioner kroner og er det største resultatelementet. 
  
HF har siden 2011 hatt en jevnt vedvarende nedgang og oppnådde i 2015 35,5 nye 
studiepoeng pr student. Dette er lavest av UiOs fakulteter.  
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Som grafen viser var det en økning fra 2010 til 2011, denne skyldes i all hovedsak endring i 
måten poengene telles på. Fra 2011 og fremover har antallet poeng pr student vist en jevnt 
fallende trend. 
 
Det er ikke bare studiepoeng pr student som viser en negativ utvikling. Det totale antallet 
studiepoeng avlagt er også i en nedadgående trend. Siden 2009 har totalt avlagte 
studiepoeng falt med 7%. Fallet er marginalt større på høyere grad enn på lavere grad. Det 
har gjennom årene vært gjennomført en lang rekke tiltak for å bedre gjennomføring og 
studiepoengsproduksjonen ved HF. Den nylig gjennomførte studieforløpsanalysen vil 
forhåpentligvis gi gode svar på hvilke tiltak som kan og bør settes inn for å endre den 
negative utviklingen. 
 

 
Endringen fra år til år viser imidlertid at det de siste årene har vært en marginalt positiv 
trend på lavere grad, det kan indikere at antallet poeng har stabilisert seg på et noe lavere 
nivå. På høyere grad er trenden fortsatt fallende. 
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Den andre indikatoren på studiesiden er andel utvekslingsstudenter. I kroner er dette en 
relativt liten sum, i 2017 2,4 millioner kroner, en nedgang på 31.000 kroner fra 2016. 
Andelen har vært jevnt stigende og HF ligger godt an i forhold til UiOs øvrige fakulteter. 

 

 
 

Forskning 
Forskning måles ved fire indikatorer. Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt, Eu-
inntekter, NFR-inntekter og netto gjennomføringstid for PhD-kandidater. 
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Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt viser en stigende trend, med små årlige 
korrigeringer. Denne indikatoren utgjør i kroner og øre knappe 16,5 millioner kroner, en liten 
nedgang fra 2016.  

 
Publisering på nivå 2 viser en svakt stigende trend både i antall poeng og som andel av totalt 
antall poeng. Samtlige institutter har iverksatt publiseringsstrategier som har bidratt til å 
heve antallet poeng oppnådd. Måten publikasjonspoeng telles på ble endret i 
statsbudsjettet og finansieringsmodellen for UH-sektoren i 2016. Ettersom den nye 
modellen gir bedre uttelling for sampublisering enn tidligere vil dette på sikt kunne gi en 
vridning av resultatmidlene mot fagmiljøer hvor sampublisering utgjør en større del av 
publikasjonsmengden enn i Humaniora.  
 
Indikator nummer to på forskningssiden er netto gjennomføringstid for PhD-kandidater 
Denne indikatoren har sunket fra 4 år i 2009 til 3,2 år i 2015, et nivå den har ligget på siden 
2012. En av hovedårsakene til bedringen her er en endring i tellemåten. Som 
sammenligningsgrunnlag mot andre fakulteter har indikatoren begrenset verdi da den telles 
noe ulikt ved de ulike fakultetene. 
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Indikator nummer tre er NFR-inntekter. Resultatmidler på bakgrunn av NFR inntekter utgjør i 
2017 6,5 millioner kroner, en liten nedgang fra 2016. 

 
Fra 2009 har disse inntektene økt fra knappe 60 millioner kroner til knappe 85 millioner 
kroner i 2015. To sentre for fremragende forskning og gode resultater i fri prosjektstøtte har 
bidratt til denne økningen. 
 
Den siste indikatoren er EU-inntekter. Resultatinntekter herfra utgjør i 2017 3,1 millioner 
kroner litt ned fra 3,3 millioner kroner i 2016. Nivået her er lavt, men det legges ned en stor 
innsats ved HF for å øke antallet EU-finansierte prosjekter. 
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