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Tildeling fra HF 2018 

 

Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok den 20. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for 

treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner kr. Dette er en økning 

på 12 millioner kr fra 2017.  

Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes rammer i styremøtet den 22. 

september og ga sin tilslutning til fordelingen. 

Uavklarte forhold i HFs interne fordeling 
Fakultetet har diverse potter som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig 

utstyr som deles ut etter søknad, samt tiltak i årsplanen. Endelig fordeling vil fakultetsstyret ta stilling 

til den 28. oktober.  

Foreløpig bevilgning til IAKH for 2018 sammenlignet med 2017 
Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2018 sammenlignet med 2017. Merk 

at endelig budsjett vedtas den 28.oktober i fakultetsstyret. Tabellen viser endringer fra 2017 til 2018 

etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen. 

Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler 

som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HFs fordeling for 2018. Disse midlene 

fordeles dermed som en del av midlene fordelt til studieplasser. 

IAKH har en økning i rammen på ca. 1,48 millioner kr (2,4 %) fra 2017. Dersom vi ser vi bort fra 

rekrutteringsstillingene er det en økning på ca. 1,5 millioner kr (2,9 %). 

På studieplasser er det en økning på 4,7 millioner kr (19,5 %). Potten til studieplasser er høyere i 

2018 enn i 2017 

Prognose for antall rekrutteringsstillinger er den samme i 2018 som i 2017. 

Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 2,3 millioner kr (10,7 %). 

Utdanningskomponenten går ned som følge av lavere satser i 2018. Forskningskomponenten går og 

ned, men avlagte dr.grader øker noe. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede i 

dokumentet 

For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 0,9 millioner kr fra 2017. Dette skyldes 

hovedsakelig at det i 2018 ikke overføres midler til IAKH i forbindelse med forsterket masterprogram 

arkeologi, praksis II stillinger tilknyttet skolen, samt en halv professor II stilling. 

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle 

rekrutteringsstillinger tilknyttet faglige prioriteringer ligger enten under eksisterende 

rekrutteringsstillinger eller i prognosen.   
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Øremerkede midler i IAKHs tildeling 

 

Øremerkede midler     2018 

Norgeshistorie på nett     784 000 

HL-senteret     300 000 

Småforsk     640 000 

Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter      148 449 

Forskningsstøtte instituttleder      181 714 

Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger     721 678 

Ny modell for finansiering av forskerutdanning     396 009 

Digital humaniora     715 111 

Arkeologi – faglige prioriteringer     575 752 

Totalt  4 462 713 

 

Utvikling i resultatelementene ved instituttet 
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter 

innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene. 

Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger 

samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for 

høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter. 

Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet, og har i perioden variert fra 

573 til 630 poeng. 

 

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Studiepoengsutvikling 2010-2016 

Høyere grad Lavere grad



4 
 

 

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte 

doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og 

publiseringspoeng.  

Avlagte doktorgrader fra 2010 til 2016 har vært varierende, med et toppnivå i 2014 med 17 avlagte 

doktorgrader. 

 

 

Antallet publikasjonspoeng har ligget mellom 77 og 87 i årene 2011 til 2015. I 2016 var det en økning 

til 125 publikasjonspoeng. 
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