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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 kutt i 
rammen grunnet rammekutt (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. For IFIKKs del betyr dette at man må redusere 
kostnaden med 8 millioner i snitt hvert år, i tillegg til at man skal hente inn et 
akkumulert merforbruk på 16 millioner.  
Styret har bedt om at det utarbeides ulike scenarier over hva som skal til for at det kan 
oppnås tilnærmelsesvis balanse, og vil i dette møtet fatte endelig vedtak om hvilke 
scenarier som skal utredes ytterligere. Resultatet av utredningen vil gi et inntrykk av 
hva slags tiltak som må til for at IFIKK skal komme i balanse i 2024.  
 
Under vises resultatbudsjett for 2019 og 2020.  
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Tabell 1: Resultatbudsjett  

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 2020 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele IFIKK 59 millioner kroner før fordeling av 
rekrutteringsstillinger. Det er en økning på 4,9 millioner kroner sammenlignet med 
2019. Legger man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er 
tildelingen til instituttet for 2020 på 71,8 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 
1,2 millioner kroner.  
 
I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av 
nettobidrag (frikjøpsmidler og overhead) fra eksternt finansiert virksomhet. Inntektene 
fra eksternt finansierte prosjekter utgjør 4,3 millioner kroner i 2020, som er 1,4 
millioner mindre enn for 2019. Årsak til endringen er utfasing av prosjekter.  
 
Instituttet har også andre inntekter på 4,1 millioner kroner i 2020. Av disse er 3,2 
millioner kroner knyttet til internprosjekter (KLP, FP III, UiO:LV), og de resterende 0,9 
millioner kroner er salgs- og leieinntekter. Sammenlignet med 2019 er det en økning på 
0,5 millioner kroner. I 2019 mottar instituttet 1,4 millioner kroner knyttet til 
internprosjekter, 1,55 millioner kroner i ekstra tildelinger fra fakultetet og 0,6 millioner 
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kroner i salgs- og leieinntekter. Midlene knyttet til internprosjekter samt 
ekstratildelingene er i all hovedsak bundet opp i nye kostnader. 
 
 
Prognosen for 2019 viser at instituttet vil ha et merforbruk på 16,25 millioner kroner 
som overføres til 2020.  
 
Regnskapet pr oktober 2019 viser et mindreforbruk på 6,5 millioner kroner i forhold til 
opprinnelig budsjett for perioden.  
Det er mottatt 2 millioner kroner mer i inntekter enn budsjettert. Av dette er 1,2 
millioner kroner ekstra inntekter i form av frie forskningsmidler. Pr oktober er det 
brukt minimalt av disse midlene, og det er sannsynlig at mesteparten må settes av til 
bruk i 2020.  
Det er videre et mindreforbruk på fastlønn på 2,2 millioner kroner, og det er sannsynlig 
at det vil være et mindreforbruk på slutten av året. Det ikke-budsjetterte 
mindreforbruket skyldes til en stor grad at man som en konsekvens av styrets vedtak 
våren 2018 ikke har satt inn vikarer ved sykdom og permisjoner. Det settes heller ikke 
inn vikarer ved frikjøp og ved forskningsterminer. 
Driftskostnadene viser og et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt 
en del aktivitet i 2019, men også her er det sannsynlig med et mindreforbruk på slutten 
av året. 
 
Resultatet for 2019 vil ikke være klart før året er over, og det er dermed usikkerhet 
knyttet til størrelsen på merforbruket som overføres til neste år. Et lavere merforbruk 
enn budsjettert i 2019 vil måtte benyttes til å redusere det akkumulerte merforbruket til 
instituttet. 
 
Det isolerte resultatet for 2019 er altså i realiteten anslått til ca 2 millioner kroner i 
merforbruk. Fordi vi har med oss ca 14 millioner kroner i merforbruk fra 2018, blir det 
akkumulerte resultatet på ca 16 millioner kroner.   
 
Under vises rammetildelingene for 2020 og endringer fra 2019.  
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Tabell 2: Basisramme  
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IFIKK har en økning i rammen på 4,9 millioner kroner (9,1 %) dersom vi ser bort ifra 
rekrutteringsstillinger. Totalt har IFIKK en reduksjon i rammen på 1,2 millioner kroner 
(1,6%).  
 
Det er en økning på studieplasser som hovedsakelig skyldes at det har vært rom for å 
fordele mer midler til instituttene, til sammen 2,6 millioner kroner ekstra til IFIKK.  
Denne ekstratildelingen er midler instituttet ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. 
 
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,8 millioner kroner. 
Utdanningskomponenten øker med 1,7 millioner kroner, hovedsakelig på studiepoeng 
lavere grad. Forskningskomponenten øker minimalt. Det er en nedgang i NFR-midler og 
avlagte doktorgrader, og samtidig en økning i publikasjonspoeng.  
                                      
For øremerkede midler er det en økning på 1,1 millioner kroner fra 2019.  
IFIKK får i 2020 kompensasjon for kandidatelementet exphil, og mer midler til Faglige 
prioriteringer III. Det overføres ikke lenger midler for forskningstermin prodekan etter 
endt periode. 2020 er det siste året instituttet mottar midler fra UiO og fakultetet for 
SFF. 
 
 

Lønnskostnader 2020 

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør over 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 ligger i budsjett 2020. Endringen fra 2019 til 2020 
skyldes hovedsakelig avganger.  
Instituttet har ingen ny stillingsplan i langtidsprognosen. 
 
Administrative stillinger ligger i budsjett 2020, og endringen fra 2019 til 2020 skyldes 
permisjoner.  
 
Rekrutteringsstillinger ligger i budsjett 2020. I tillegg til eksisterende og planlagte 
stillinger er det lagt inn fem årsverk gjennomføringsstipendiater tildelt fra fakultet.   
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Tabell 3: Årsverksoversikt  

 

 

Satsinger og prioritering i 2020 

Langtidsprognosen viser utgifter gruppert etter arten av utgifter, og skiller primært 
mellom personalkostnader og driftskostnader. I den vedlagte oversikten over tiltak er 
dette skillet mindre tydelig da flere av tiltakene rommer begge former for utgifter. 
Tiltaksoversikten gir imidlertid et inntrykk av de planlagte aktivitetene i 2020 mer i 
detalj, samtidig som den gir mulighet for å sammenligne de ulike postene med forrige 
års budsjett. Merk at totalt avsatte beløp i disse enkelttiltakene ikke tilsvarer den 
samlede summen som er budsjettert til drift. Til dels skyldes dette altså at både lønns- 
og driftsutgifter er tatt med i tiltakene. I tillegg er ikke avsetninger til drift på interne 
prosjekter tatt med her.  For å synliggjøre at det ligger en del øremerkede midler i 
budsjettet som overføres fra 2019, tas disse også med i oversikten.   
 

Utdanning:  

 Det settes av 440 000 kroner til bruk av ma-studenter i undervisningen  

 Det settes av 400 000  kroner til kostnader for eksterne sensorere og diverse utgifter 

ved eksamen  

 670000 og 680000: Fra og med 2020 settes det ikke lenger av midler til samarbeid 

med utenlandske undervisningsinstitusjoner, med unntak av 10 000 kr for å dekke 

reise for lærer til undervisning i Athen. Beløpet for 2019 var 260 000 

Forskning (tiltaksnummer i 100000-serien og 150000-serien):  

 Det settes av inntil 300 000 tusen kroner til instituttets åpne forskningspott – og 

undervisningspott. Dette er en reduksjon fra forrige år. Reduksjonen må ses opp mot 

at flere forskningsgrupper har blitt tildelt til dels store beløp i forskningsstøtte, 

samtidig som deler av disse tildelingene ikke er brukt fullt ut i 2019,  og må overføres 
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til 2020. Ledergruppa behandler innkomne søknader i sitt møte 10. desember. 

Bevilgede midler tas fra de generelle småforskmidlene 

 Individuelle småforskmidler tildeles kvalifiserte søkere med inntil 20 000 pr søknad.  

 Instituttets faste seminarer samt støttet til studenttidskrifter dekkes med øvrige 

småforskmidler med til sammen 235 000 kroner 

 Det settes av 700 000 til personlige driftsmidler for vitenskapelig ansatte. Fra og  med 

2020 vil ikke ubrukte driftsmidler overføres fra et år til et annet. Dette betyr at vi 

legger oss på samme praksis som de andre instuttene på HF. I forbindelse med 

forskningstermin eller lignende større aktiviteter vil det være mulighet for å søke 

overføring av midler. 

Som tidligere nevnt er instituttet tildelt 1,2 millioner kroner i frie forskningsmidler som 
et resultat av gode evalueringer av fripro-søknader. Disse midlene er viderefordelt til 
enkeltforskere, og overføres til bruk i 2020 (103700-serien) 
Det er også foretatt en fordeling av CSMN after life-midler til aktive forskere. For 2020 
er det fordelt 800 000 kroner, og dette var siste fordeling av midler fra denne potten. 
Det er også for inneværende år fordelt en tilsvarende sum, og restmidler tilsvarende 
538 000 fra denne fordelingen overføres til 2020 (103900-serien) 
 
Når det gjelder midler til forskning er det også verdt å nevne at det er fire av IFIKKs 
forskergrupper som har mottatt midler fra NFR grunnet sin høye rangering i HUMEVAL. 
Dette er midler som tildeles som et eksternfinansiert prosjekt, og vises dermed ikke i 
tiltakslisten på IFIKK basis. Midlene er bevilget over fire år (2018-2021) og hver gruppe 
har blitt tildelt 1,4 millioner kroner. 
 

Støtte til studentutvalgene (tiltak 805002) 

 Merk at den foreslåtte bevilgede summen på 60 tusen kroner allerede er tildelt som et 

forskudd for å dekke depositum for studietur i 2020. Fra og med 2021 planlegger 

fagutvalgene å legge denne aktiviteten til høstsemesteret, og vi vil komme i rute med 

budsjetteringen. 

Resultatbudsjett 2020 

Budsjettet for 2020 viser at instituttet har inntekter på totalt 80,2 millioner kroner 
(inkludert nettobidrag) til disposisjon i 2020. Totale kostnader for 2020 er på 86,9 
millioner kroner, og av dette står lønnskostnadene for 80 millioner kroner.  
Instituttet ligger an til et isolert resultat i 2020 på 6,7 millioner kroner i merforbruk. 
Størrelsen på det akkumulerte merforbruket som overføres fra 2019 vil ikke være klart 
før året er over. 
Det at utgiftene antas å ligge 6,7 millioner kroner over inntektene i 2020 er dramatisk. 
Det er vanskelig å se hvordan dette kan hentes inn uten å gå til drastiske skritt. 
Driftsbudsjettet alene utgjør 6,8 millioner kroner i 2020, og det er en utfordring å få til å 
kutte dette ytterligere. De lovpålagte oppgavene overfor studentene må gå sin gang, og 
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vi er også avhengig av en viss bruk av midler til løpende drift. Selv ved en 
minimumsmodell der samtlige budsjettposter ut over undervisning, eksamen, 
forskerutdanning og annet vi er pålagt å gjøre, samt kontorhold ble kuttet, ville 
innsparingen ikke være store.   
 
 

Langtidsprognose 2020-2024 
 

Langtidsprognosen 

 
Langtidsprognosen for 2020 til 2024 viser et akkumulert merforbruk på 56,2 millioner 
kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for årene 2021 til 2024 basert 
på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. Estimerte kutt for 
avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen(ABE) er lagt inn i hele langtidsperioden. 
ABE kuttet legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen i 2020. I tillegg er IFIKKs 
andel av rammekuttet i 2020 på 1,36 millioner kroner lagt inn. 
 
Langtidsprognosen som forelå i T3 2018 viste et akkumulert merforbruk på 68,8 
millioner kroner i 2023, i underkant av 13 millioner kroner mer enn i nåværende 
langtidsprognose. 
År 2024 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert isolert resultat på 8,4 
millioner kroner i merforbruk.   
 
I perioden 2019-2023 er det en nedgang i inntektene på 35 millioner kroner fra 
langtidsprognosen T3 2018. Nedgangen i rammene skyldes hovedsakelig prognosen for 
rekrutteringsstillingene i årene 2021 til 2024. Fordelingen for disse årene er ikke 
avgjort, og faktisk tildeling av rekrutteringsstillinger vil tilkomme instituttet når 
fordelingen foreligger. Samtidig er det i langtidsprognosen T3 2019 lagt til 10 millioner 
kroner fra kutt i FP III til reduksjon av merforbruket, og 5 millioner kroner i 
kompensasjon for kandidatelementet exphil. Videre har instituttet fått midler som følger 
med fire stipendiatstillinger i 3 år og 3 måneder til reduksjon av merforbruket.  
 
Personalkostnadene i perioden 2019-2023 er redusert med 65 millioner kroner fra 
prognosen T3 2018 til prognosen T3 2019. I all hovedsak som følge av at prognosen for 
rekrutteringsstillinger er nedjustert. Videre skyldes det avganger og permisjoner som 
ikke erstattes med vikarer. Samtidig har lønnskostnadene økt som følge av 
lønnsjusteringer i 2019. 
 
Nettobidrag i perioden 2019-2023 er redusert med totalt 8,7 millioner kroner siden 
prognosen fra T3 2018. Dette tilskriver seg i sin helhet at instituttet har valgt å 
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nedjustere det budsjetterte ambisjonsnivået. I tillegg kommer nettobidraget for 2024 på 
5,4 millioner kroner.  
 
 
Under vises langtidsprognosen for T3 2018 og T3 2019.  
 

 
 
Tabell 4: Langtidsprognose pr. T3 2018 
 

 

 
 
Tabell 5: Langtidsprognose pr. T3 2019 
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Måltall 

 
 
Tabell 6: Måltall 

 
 
Det er lagt inn et nøkternt anslag over studiepoengs produksjonen. Spesielt på høyere 
grad (finansieringskategori D) har det vært en fallende tendens de siste årene, noe som 
gjør at instituttet har redusert måltallet. 
 
Måltall for ekstern finansiert virksomhet er et øyeblikksbilde fra T2 og endrer seg i tråd 
med forskyvninger i aktivitet. NFR-midler viser en klar nedgang i tråd med det justerte 
ambisjonsnivået og inneholder både eksisterende prosjekter og prognose for nye 
prosjekter. EU-midler er kun basert på eksisterende prosjekter. For instituttets ERC 
Starting Grant er det inngått en avtale om deling av resultatmidler, som fører til en 
reduksjon i uttelling fra ovenstående tabell. 
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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. 
Det må allikevel påregnes noe reduksjon ifbm. at IFIKKs ERC-tildeling skal deles med et 
annet institutt. 
 
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, og en allerede kritisk 
situasjon vil forverres ytterligere. 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 17 millioner 
kroner. Det er derfor knyttet høy risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden. Tar man 
med estimert lønnsøkning på 2,4 % i hele perioden vil altså merforbruket i 2024 være 
ca. 73 millioner kroner. 
 
Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter? 
Det kan være utfordrende å anslå størrelsen på fremtidig ekstern finansiering og det må 
påregnes en viss risiko mht. om man klarer å opprettholde nettobidraget på det nivå 
som ligger i prognosen. Det antas allikevel at det er en relativt liten risiko for at det blir 
store negative avvik for bidrag fra eksternt finansiert virksomhet. Dette med hensyn til 
den forskningsaktivitet som foregår på instituttet pr. i dag, og det at instituttet allerede 
har nedjustert det budsjetterte ambisjonsnivået.  
 
I tillegg har NFR satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre 
til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022. Da prosjektporteføljen til 
IFIKK i stor grad består av NFR-prosjekter, ligger det en forventning om at dette kan 
bidra til at tildelinger opprettholdes på budsjettert nivå. Det prognostiserte bidraget fra 
ekstern finansiert virksomhet antas derfor å være oppnåelig for instituttet. 
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Vedlegg:  
 Tiltaksbudsjett IFIKK 2020 


