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Budsjett 2020 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok den 19. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske 
fakultet på 646,9 millioner kroner for 2020. Det er en økning på 6,3 millioner kroner (ca. 
1 %) sammenlignet med 2019. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes rammkutt 
(8,2 millioner kroner) og avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (3,3 millioner 
kroner) som fordeles til fakultetene. Rammekuttet er omdisponering av midler på UiO til 
forpliktelser og nye prioriteringer på bygg og vedlikehold.  
 
Budsjett 2020 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i 
fakultetsstyremøtet den 25. oktober. Rammekuttet for 2020 fordeles pro rata til 
instituttene basert på vedtatt ramme for 2019 med fratrekk for øremerkinger. 
Avbyråkratisering- og effektiviseringstrekk tas i sin helhet av fakultetsadministrasjonen.  
 
Instituttet følges opp i et femårig perspektiv. For institutter som har et vesentlig 
akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse 
fryses.  
Ergo må alle instituttene som har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden komme i 
økonomisk balanse innen år 2024.  
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Resultatbudsjett 2020 

Budsjettet for 2020 viser at instituttet har inntekter på totalt 71,4 millioner kroner 
(inkludert nettobidrag) til disposisjon i 2020. Totale kostnader for 2020 er på 70,5 
millioner kroner, og av dette står lønnskostnadene for 63,6 millioner kroner.  
Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2020 på 0,9 millioner kroner i mindreforbruk. 
Størrelsen på det akkumulerte mindreforbruket som overføres fra 2019 vil ikke være 
klart før året er over. 
 
 
 

 
 
Tabell 1: Resultatbudsjett  
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Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2020 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IAKH 58,6 millioner kroner før fordeling av 
rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 6,5 millioner kroner sammenlignet med 
2019. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultet, er 
tildelingen til instituttet for 2020 på 66,4 millioner kroner, som er en økning på 3,7 
millioner kroner. 
 
I tillegg til vedtatt rammefordeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av 
nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra ekstern finansierte prosjekter. Inntektene 
fra ekstern finansierte prosjekter utgjør 5,6 millioner kroner i 2020, som er 0,7 millioner 
kroner mer enn for 2019. Årsaken til endringen er tilslag av nye prosjekter.  
 
Instituttet har i tillegg andre inntekter på 0,5 millioner kroner i 2020, men vil 
sannsynligvis motta noe utover det som er budsjettert i ekstra tildelinger også i 2020. 
Sammenlignet med 2019 er det en reduksjon på 1,1 million kroner. I 2019 mottar 
instituttet 0,4 millioner kroner knyttet til internprosjekter, 1 million kroner i ekstra 
tildelinger fra fakultetet og andre enheter, og 0,15 millioner kroner i salgs- og 
leieinntekter. Midlene er i all hovedsak bundet opp i tilhørende kostnader. 
 
IAKH viderefordeler 0,6 millioner kroner av inntektene i 2019 og 1 million kroner av 
inntektene i 2020 i forbindelse med FP III. 
 
 
Prognosen for 2019 viser at instituttet vil ha et mindreforbruk på 8,6 millioner kroner 
som overføres til 2020.  
 
Regnskapet pr oktober 2019 viser at mindreforbruket er 1,9 millioner kroner høyere 
enn opprinnelig budsjettert for perioden.  
Det er et mindreforbruk på personalkostnader på 1,5 millioner kroner, og et 
mindreforbruk på driftskostnadene på 1,3 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt en del 
aktivitet i 2019, men det er sannsynlig med et mindreforbruk på slutten av året. 
Nettobidraget er 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert for perioden og skyldes 
hovedsakelig nye prosjekter som ikke startet opp med prosjektaktivitetene før i andre 
halvår. 
 
Resultatet for 2019 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet 
knyttet til størrelsen på mindreforbruket som overføres til neste år. Et høyere 
mindreforbruk enn budsjettert i 2019 bør ikke bindes opp i nye kostnader enn så lenge 
instituttet går mot et akkumulert merforbruk i langtidsperioden.  
 
Under vises rammetildelingene for 2020 og endringer fra 2019.  
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Tabell 2: Basisramme  
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IAKH har en økning i rammen på 6,5 MNOK (12,5 %) dersom vi ser bort ifra 
rekrutteringsstillinger. Totalt har IAKH en økning i rammen på 3,7 MNOK (5,9%). 
 
Det er en økning på studieplasser som hovedsakelig skyldes at det har vært rom for å 
fordele mer midler til instituttene, til sammen 3,2 millioner kroner ekstra til IAKH.  
Denne ekstratildelingen er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. 
 
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,4 MNOK. 
Utdanningskomponenten øker med 1,9 MNOK, hovedsakelig på studiepoeng høyere 
grad og kandidater på LEP. Kriteriet som ligger til grunn for tildeling for 
lektorprogrammet er endret fra 2020. Fra og med 2020 får instituttene uttelling kun for 
fullførte mastergrader.  Forskningskomponenten går ned med 0,5 MNOK, hovedsakelig 
på avlagte doktorgrader og EU-midler.  
 
For øremerkede midler er det en økning på 1,4 MNOK. 
IAKH får i 2020 toppforskstøtte for ERC Consolidator Grant, og mer midler til Faglige 
prioriteringer III.  
Det er og en liten økning i småforskmidler.  
  
 

Lønnskostnader 2020 

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør omlag 90% av totale kostnader. 
Det vil si at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er 
budsjettert inn en samlet lønnsøkning på 2,4 % i 2020, men denne er beheftet med 
usikkerhet.   
 
Faste vitenskapelige stillinger er lagt inn i budsjett 2020. Alle ansatte og stillinger som 
er planlagt besatt i 2020 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen.  
 
Administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2020. Endringer fra 2019 til 2020 skyldes 
permisjoner og bruk av vikarer.  
 
Rekrutteringsstillinger er lagt inn i budsjett 2020 med tre nye stipendiatstillinger samt 
tre årsverk gjennomføringsstipendiater, tildelt fra fakultet. I tillegg ligger eksisterende 
stipendiater i budsjettet.  
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Tabell 3: Årsverksoversikt  

 

 

Satsinger og prioritering i 2020 

Prioriteringene 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.  
  

Lønnskostnader:  

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 er skjøvet fra januar til august. Dette har gitt 
en reduksjon i kostnader i langtidsperioden på ca. 1,4 millioner kroner.  
  
Rekrutteringsstillinger – Instituttstyret opprettholder ordningen med å budsjettere med 
å ha i beredskap egenfinansierte rekrutteringsstillinger som primært tildeles nyansatte. 
Antallet rekrutteringsstillinger er redusert tilsvarende antallet på stillinger tildelt fra 
fakultetet for 2020 (tre stykker). De resterende rekrutteringsstillingene er forskjøvet 
slik at de får oppstart ett år etter ansettelse av den faste stillingen som 
rekrutteringsstillingen er knyttet til. Dette har gitt en reduksjon i kostnader i 
langtidsperioden på ca. 9,5 millioner kroner.  
  
Administrasjon – Antallet administrative stillinger videreføres på dagens nivå, men 
behovet for vikarer og erstatning ved vakanser vurderes fortløpende.  
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Satsinger og drift:  

Det er foretatt mindre endringer i avsetninger til ulike satsninger og drift, samt lagt til et 
nytt tiltak for dagsekskursjoner knyttet til undervisning, på 50 000 kroner.   

Langtidsprognose 2020-2024 
 

Langtidsprognosen 

 
Langtidsprognosen for 2020 til 2024 viser et akkumulert merforbruk på 16,7 millioner 
kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2021 til 2024 basert 
på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. I tillegg er det lagt inn 
estimerte kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen(ABE), samt HFs andel 
av rammekuttet 2020. ABE kuttet legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen i 
2020. 
 
Langtidsprognosen som forelå i T3 2018 viste et akkumulert merforbruk på 17,6 
millioner kroner i 2023, i underkant av 1 million kroner mer enn i nåværende 
langtidsprognose. 
År 2024 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 5,7 
millioner kroner i merforbruk.   
 
Rammene for perioden viser en nedgang som hovedsakelig skyldes prognosen for 
rekrutteringsstillingene tildelt fra fakultetet i årene 2021 til 2024. Fordelingen for disse 
årene er ikke avgjort. Faktisk tildeling av rekrutteringsstillinger vil tilkomme instituttet 
når fordelingen foreligger.  
 
Personalkostnadene er redusert med over 30 millioner kroner i perioden 2019-2023 fra 
T3 2018 til T3 2019. Hovedsakelig som følge av at prognosen for rekrutteringsstillinger 
er nedjustert, samt at det er skjøvet på instituttets egenfinansierte stipendiatstillinger. 
Videre skyldes det avganger og at det er skjøvet på oppstart av nye stillinger.   
Samtidig har lønnskostnadene økt som følge av lønnsjusteringer i 2019. 
 
Nettobidraget som forelå i T3 2018 i perioden 2019–2023 har økt med 5,4 millioner 
kroner sammenlignet med samme periode i T3 2019. Økningen skyldes i hovedsak 
oppjustering av prognose for nye prosjekter, tilslag på et nytt prosjekt og 
omdisponering av midler fra drift til lønn. I 2024 ligger nettobidraget på 4,2 millioner 
kroner hvorav nettobidraget fra prognose for nye prosjekter utgjør ca. 84%. Dette siden 
alle de aktive prosjektene unntatt ERC prosjektet fases ut i perioden 2019-2022.   
 
Under vises langtidsprognosen for T3 2018 og T3 2019.  
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Tabell 4: Langtidsprognose pr. T 3 2018 
 

 

 
Tabell 5: Langtidsprognose pr. T 3 2019 
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Måltall 

 

 
 
Tabell 6: Måltall 

 
 
I langtidsprognosen har instituttet lagt inn måltall for den videre perioden, som danner 
grunnlaget for estimatene for fremtidige fordelinger. Den viktigste inntektskilden for 
IAKH er studiepoengs produksjonen. 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 
 
Måltallene for EFV er basert på eksisterende budsjettall i årene 2019-2022. For EU- og 
BOA-tallene er det kun tatt hensyn til reelle prosjekter, mens for NFR er også prognose 
for nye prosjekter inkludert.  
Dette er kun et øyeblikksbilde per T2, og det er usikkert hvordan prognosen vil arte deg. 
Dette siden instituttet har behov for å få tilslag på 1 forskerprosjekt i året for at nivået 
på nettobidraget skal opprettholdes.  
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Risikovurdering 
Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen 
vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2020 og langtidsprognosen for årene 2020 
til 2024.  
 
Hva om instituttet ikke oppnår måltallene? 
Instituttet har lagt seg på et realistisk nivå og det er lav risiko for betydelige negative 
avvik både på studie- og forskningssiden, og på ekstern finansiert virksomhet. 
 
Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen? 
Det er høy risiko for trekk i rammen i årene fremover, noe som vil føre til at instituttet 
vil kunne dekke færre kostnader gjennom rammetildelingen. Regjeringens kutt i 
forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) videreføres, og 
det kan forventes ytterligere rammekutt de neste årene.  
 
 
Lønnsoppgjør i langtidsperioden 
Det er lagt inn en lønnsøkning på 2,4 % i år 2020. Dersom lønnsøkningen blir høyere 
enn dette, vil det bidra til en forverring av resultatet i år 2020, og i langtidsperioden. Det 
er knyttet høy risiko til lønnsoppgjøret for 2020, da det dette året er et hovedoppgjør.  
For årene 2021 til 2024 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2020. 
Dersom man legger inn 2,4 % i lønnsøkning pr. år i denne perioden utgjør det en økning 
i lønnskostnadene for vitenskapelige og administrative stillinger på rundt 14 millioner 
kroner. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.  
 
Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter? 
Instituttet avventer fortsatt svar på årets FRIPRO søknader, og det tas derfor forbehold 
om at resultatet på nettobidraget kan endre seg. Instituttet hadde i perioden 2016-2018 
lavt tilslag på prosjektsøknader fra NFR, og mye av årsaken til at instituttet klarer å 
opprettholde nettobidraget på det nivået som ligger i prognosen er Statoil og ERC 
prosjektet. 
 
Det er lav sannsynlighet for at instituttet får innvilget liknende prosjekter som 
genererer like høyt nettobidrag i nærmeste framtid. Den eksterne finansieringen er etter 
sin natur derfor usikker, og det er en viss risiko for at nettobidraget kan bli lavere enn 
prognostisert.  
 
Det understrekes at prognosen for nye prosjekter ligger på et realistisk nivå med et NFR 
forskerprosjekt i året sammenlignet med historiske tall fra 2014-2018. 
 


