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Økonomisk ramme for IAKH 2022
Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok den 23. juni en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 683,9 millioner
kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner sammenlignet med 2021.
Den 24. september vedtok fakultetsstyret fordeling for Det humanistiske fakultet for 2022. (Se V-sak 3:
Fordeling 2022) Endelig disponeringsskriv fra UiO foreligger først i desember.
Foreløpig bevilgning til IAKH for 2022 sammenlignet med 2021
HF får et avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 på totalt 3,5 millioner kroner.
Rammekuttet fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til
fakultetsadministrasjonen. IAKHs andel utgjør 0,435 millioner kroner.
Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for IAKH for 2022 sammenlignet med 2021. Tabellen
viser endringer fra 2021 til 2022 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Det er lagt inn pris- og
lønnsjustering på 2,3 %, og satsene er oppdatert.
Totalt har IAKH en økning i rammen på 2,77 millioner kroner (4%). Uten rekrutteringsstillinger er økningen
på 0,11 millioner kroner (0,2%).
Studieplasskomponenten reduseres med 0,23 millioner kroner (0,7%).
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på 1,17 millioner kroner (5%). Utdanningskomponenten
øker med 0,98 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng høyere grad og kandidater.
Forskningskomponenten har totalt sett en liten økning på 0,19 millioner kroner. Se utvikling lenger ned i
dokumentet.
For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,84 millioner kroner (14,4%).
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Øremerkinger 2022
Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022.

For øremerkede midler er det en reduksjon på 0,836 millioner kroner fra 2021.
Fra 2022 øremerkes det ikke lenger midler til småforsk, og kompensasjon for tap som følge av rammekutt i
samlinger fases ut i 2021.

Rekrutteringsstillinger
Dekanatet har bestemt at det deles ut 38 stipendiatstillinger etter samme fordeling som for 2020 og 2021,
nemlig pro rata mellom instituttene basert på antall faste vitenskapelige ansatte (dosent,
førsteamanuensis, førstelektor og professor). IAKH får tildelt 5 nye stillinger med virkning fom september
2022.

Langtidsrammer 2022-2026
I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det inn oppdatert
ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. Langtidsrammene er kun et
estimat, da UiO gir fakultetene rammer for ett år om gangen.
Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022 med korrigeringer basert på måltall
for resultatindikatorene som instituttene lager for eget institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelle
estimerte trekk eller tilskudd, som for eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.
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Tabell: Estimerte langtidsrammer
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Under vises endring i langtidsrammen årene 2022-2025 (ekskl rekrutteringsstillinger), dersom man
sammenligner langtidsrammen i tildelingen 2021 med langtidsrammen i tildelingen 2022.
Totalt er det en økning på 7,26 millioner kroner. Det skyldes hovedsakelig økning i resultater forskning på
EU-midler.

Tabell: Endring estimerte langtidsrammer
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Øremerkingene for årene 2022 til 2026 vises i tabellen under.

Måltall
Måltallene som legges til grunn for instituttet for langtidsperioden 2022 til 2026 vises under.

Tabell: Måltall resultatindikatorer

Utvikling i resultatelementene ved instituttet
Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen studier og forskning
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.
Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR, EU og annen bidrags- og
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.
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