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Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok 19. juni 2019 en foreløpig tildeling til HF på 646,9 millioner kroner for 2020. Dette 
er en økning på 6,3 millioner, som er i underkant av 1 % og dermed en negativ realvekst. I tildelingen er det 
i utgangspunktet gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,7 %, men den totale rammen 
reduseres som følge av regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering (ABE-kutt, ca. 3,3 
millioner) og at universitetsstyret har vedtatt flere prioriteringer, særlig rehabilitering av bygg, som gjør at 
tildelingen til fakultetet reduseres ytterligere (såkalt rammekutt, ca. 8,2 millioner).1 

 
 

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele instituttet 58,6 millioner før fordeling av rekrutteringsstillinger. Dette er 
en økning på ca. 6,5 millioner (12,5 %) sammenlignet med 2019. Med prognosen for rekrutteringsstillinger 
finansiert av fakultetet, er tildelingen på 66,4 millioner, som er en økning på 3,7 millioner (6 %).  
 
Bakgrunnen for den positive utviklingen er først og fremst at fakultetsstyret har varslet at de ønsker å 
fordele flere midler uten øremerking enn tidligere (ca. 3,2 millioner for IAKH). Det er også en positiv 
utvikling i resultatmidlene, særlig antall studiepoeng høyere grad og kandidater på Lektorprogrammet 
(LEP). Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet tas i sin helhet på fakultetssekretariatet i 2020, mens 
instituttene deler rammekuttet, hvorav IAKHs andel er på ca. 1,15 millioner. 
 
I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet disponible inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler 
og overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er ventet å bli ca. 5,3 millioner i 
2020, som er omtrent som i 2019.  
  

                                                           
1 Fakultetsstyret 27.9.2019, D-sak 1 Årsplan og fordeling 2020 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190927-protokoll.html
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Langtidsprognose 

Langtidsprognosen (fem år frem i tid) til instituttet har siden november 2018 vist et merforbruk på i 
overkant av 25 millioner. Langtidsprognosen for 2020-2023 viser et merforbruk i omtrent samme 
størrelsesorden før forslag til nye prioriteringer er lagt inn. Foreløpig er langtidsprognosen ikke oppdatert 
med 2024. Instituttet gikk inn i 2019 med et akkumulert mindreforbruk fra tidligere år på i overkant av 13 
millioner. Dette er ventet at dette i løpet av året reduseres til om lag 9 millioner. Dette betyr at instituttet 
fra og med 2019 har høyere kostnader enn inntekter. Denne trenden er ventet å fortsette de neste årene, 
men med en flatere utvikling i 2020 som følge av ekstraordinære inntekter. Merforbruket oppstår i all 
hovedsak i 2021 og 2022 og er først og fremst knyttet til økte personalkostnader som følge av 
egenfinansierte stipendiatstillinger, nytilsettinger i henhold til stillingsplanen og en eventuell videreføring 
av stillinger hvor det har kommet oppsigelse. Fra og med 2023 er merforbruket forventet å avta noe som 
følge av avganger. 
 
Den videre økonomiske utviklingen ved instituttet avhenger av flere faktorer. Inntektene fra fakultetet har 
de senere årene hatt en negativ utvikling primært som følge av rammekutt, men delvis også som følge av 
ABE-kutt. Det er ventet at ABE-kuttene vil fortsette, mens universitetet til nå ikke har signalisert 
videreføring av rammekuttene. I 2020 er ABE-kuttet tatt i sin helhet i fakultetssekretariatet, mens det for 
2019 ble delt mellom fakultetetssekretariatet og instituttene. Det er ikke kommet signaler om hvor 
eventuelle fremtidige kutt vil tas. Tildelingen for 2020 ligger på et klart høyere nivå enn 2019 på grunn av at 
fakultetsstyret har fordelt ekstra midler, noe det ikke er ventet at vil fortsette.  
 
Tildelingen instituttet får fra fakultetet baserer seg på resultater fra tidligere år. Basisdelen (studieplasser) 
tildeles på bakgrunn av snittet av studiepoengsproduksjonen de fire siste årene, mens resultatdelen  
baserer seg på snittet for resultatene fra de tre foregående årene. I langtidsprognosen legger instituttet inn 
måltall for den videre perioden som da blir grunnlaget for estimatene for fremtidige fordelinger (se vedlagt 
oversikt over måltall). Den viktigste inntektskilden for IAKH er studiepoengsproduksjonen. Instituttet har 
også en viktig inntektskilde i eksternt finansierte prosjekter i form av resultatmidler og nettobidrag. Per i 
dag baserer instituttet seg på en forholdsvis nøktern og jevn utvikling, som innebærer en forventning om 
tilslag på ett nytt NFR-forskerprosjekt i året og ingen EU-prosjekter. Dette betyr at dersom instituttet skulle 
få et EU-prosjekt eller flere NFR-prosjekter i året, vil dette ha en positiv effekt på langtidsprognosen. 
 
Kostnadene til instituttet er i all hovedsak personalkostnader (om lag 90 %). Disse er ventet å øke de 
nærmeste årene på grunn av generell lønnsutvikling, professoropprykk og nyansettelser i faste og 
midlertidige vitenskapelige stillinger. Den ventede økningen i personalkostnader parallelt med en antatt 
lavere vekst i inntekter gjør at instituttet må vurdere nye prioriteringer. 
 
 
Forslag til prioriteringer 

Forslagene til prioriteringer gjelder både langtidsprognosen og årsbudsjettet for 2020. Siden den klart 
største kostnaden til instituttet er lønn, gjøres de viktigste prioriteringene i stillingsplanen og øvrige 
ansettelser. 
 
Fast vitenskapelig ansatte – Inntil stillingsplanen er revidert opprettholdes antallet stillinger i henhold til 
vedtatt stillingsplan og de to stillingene hvor det har kommet oppsigelser. Ansettelsene planlagt i 2021 
skyves fra januar til august. Dette gir en reduksjon i kostnader i langtidsperioden (2023) på ca. 1,4 millioner. 
 
Rekrutteringsstillinger – Instituttstyret opprettholder ordningen med å budsjettere med å ha i beredskap 
egenfinansierte rekrutteringsstillinger som primært tildeles nyansatte. Antallet rekrutteringsstillinger 
reduseres tilsvarende antallet på stillinger tildelt fra fakultetet for 2020 (tre stykker). De resterende 
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stillingene forskyves slik at de får oppstart ett år etter ansettelse av den faste stillingen som 
rekrutteringsstillingen er knyttet til. Dette gir en reduksjon i kostnader i langtidsperioden (2023) på ca. 9,5 
millioner. 
 
Administrasjon – Antallet administrative stillinger videreføres på dagens nivå, men behovet for vikarer og 
erstatning ved vakanser vurderes fortløpende. 
 
Satsninger og drift – Det foreslås mindre endringer i avsetninger til ulike satsninger og drift (se vedlagt 
tiltaksoversikt). Det eneste nye tiltaket er et forslag om at det settes av 50 000 kr til dagsekskursjoner 
knyttet til undervisning.  
 
Årsbudsjettet for 2020 vil med disse prioriteringene gi et isolert resultat på et mindreforbruk på omtrent 
0,9 millioner og et forventet akkumulert resultat i 2023 på et merforbruk på ca. 11,2 millioner.  
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Tildeling fra fakultetet 
- Langtidsprognose 2020-2023 per andre tertial 
- Utkast til budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2023 
- Utkast til utvalgte tiltak for 2020 


