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Budsjett 2020 
 

Instituttstyret skal som øverste organ ved instituttet vedta instituttets årsbudsjett. UiOs hovedprinsipp for 
økonomistyring er rammestyring i et femårig rullerende perspektiv. Dette betyr at instituttet skal gå i 
tilnærmet balanse i femårsperioden.  
 

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.  
 

Budsjett 2020 
Forslagene til budsjettposter for 2020 baserer seg på en videreføring av tidligere praksis med noen 
justeringer i tråd med regnskapstall, vedtatte planer og innspill fra instituttstyret og den utvidede 
ledergruppen. Det vedlagte utdraget av tiltaksbudsjett viser forslag for neste år sammenlignet med 2019.  
Det helhetlige budsjettet finnes vedlagt med benevningen «artsbudsjett».  
 
Det foreslåtte budsjettet gir et isolert resultat for 2020 på ca. 0,9 millioner i mindreforbruk. Akkumulert 
resultat for 2020, som inkluderer overførte midler fra 2019, er estimert til et mindreforbruk på ca. 9,5 
millioner.  
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Den klart største kostnaden til instituttet, om lag 90 %, er knyttet til lønn. Siden størsteparten av 
lønnskostnadene er knyttet til faste stillinger, som vanskelig lar seg omdisponere, er det viktig at instituttet 
sørger for å ha et handlingsrom ved å ikke knytte de mer usikre inntektene til faste stillinger. I 2020 utgjør 
inntektene fra bevilgningen fra fakultetet som ikke er øremerket ca. 56 millioner. Kostnadene til fast 
vitenskapelig ansatte med vikarer og administrasjon utgjør ca. 51,4 millioner.  
 
Isolert viser årsbudsjettet til instituttet en god balanse uten stor risiko. Derimot er det større usikkerheter 
knyttet til langtidsperioden.  
 

Langtidsprognose 2020-2024 
Langtidsprognosen for perioden 2020-2024 viser et akkumulert resultat på ca. 16,7 millioner i merforbruk. 

Hovedgrunnen til den negative utviklingen er lavere basisinntekter parallelt med en økning i 

personalkostnadene. Bevilgningen fra fakultetet i 2020 har en ekstraordinær økning som ikke er ventet å 

fortsette. Estimatene instituttet har fått fra fakultetet viser derimot at de frie inntektene instituttet vil få i 

2021 vil ligge under inntektene i 2019, for deretter å øke svakt i resten av perioden. Totalt er inntektene fra 

fakultetet som ikke er knyttet til øremerkinger estimert til ca. 265,9 millioner, mens personalkostnadene til 

fast vitenskapelige stillinger og administrasjon utgjør ca. 270,9 millioner. Det er altså i langtidsperioden 

også et forholdsvis godt samsvar mellom frie inntekter og kostnader knyttet til faste ansettelser. Instituttet 

har fortsatt gode muligheter for å kutte i kostnader i form av driftsutgifter og egenfinansierte 

stipendiatstillinger dersom det skulle bli behov for det.  

 

Instituttleder vil ikke anbefale at det gjøres endringer i prioriteringer av egenfinansierte stipendiatstillinger 

eller driftskostnader på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at det er knyttet stor usikkerhet til 

prognosene. De siste fem årene har resultatene i snitt vært i overkant av 2 millioner bedre enn budsjettert.  

 

Forslag til vedtak: 
 

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2020. 

 

 
Vedlegg: 

- Budsjettnotat fra fakultetet 
- Utkast til tiltaksbudsjett for 2020 

Sammenligning budsjett og regnskap 2014-2018

Akkumulert resultat i 1000.

År Avvik

2018 1 734

2017 981

2016 2 068

2015 2 886

2014 3 448

Gjennomsnitt 2 223


