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Budsjett 2019  

Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok 19. juni en foreløpig tildeling til HF på 643 millioner kroner for 2019. Dette er en 
økning på ca. 8 millioner (ca. 1,3 %) sammenlignet med 2018. Bakgrunnen for den svake utviklingen er 
primært regjeringens tiltak for avbyråkratisering og effektivisering (ca. 5,3 millioner) som fordeles ned på 
fakultetene og at universitetsstyret har vedtatt flere prioriteringer, særlig rehabilitering av bygg, som gjør 
at tildelingen til fakultetet reduseres ytterligere (3,6 millioner).1  
 
Fakultetet har fra og med budsjettåret 2019 lagt om sin finansieringsmodell i tråd med endringene i 
departementets og UiOs finansieringsmodell. Endringen består hovedsakelig av at tildelingen til instituttene 
fra og med 2019 også avhenger av gjennomføringen på studieprogrammene og eksterne midler til bidrags- 
og oppdragsprosjekter (BOA).2 
 
Instituttstyret har blant sine myndighetsområder å vedta årsbudsjett og langtidsplaner. Langtidsprognosen 
vedtas ikke, men instituttet er forpliktet til å styre mot balanse i langtidsperioden, da det er 
hovedprinsippet for økonomistyring ved UiO. 
 

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 
Fakultetsstyret vedtok på sitt møte26. oktober å tildele instituttet 53,7 millioner før fordeling av 
rekrutteringsstillinger. Dette er en økning på 4,5 millioner (9,2 %) sammenlignet med 2018. Legger vi til 
prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen på 71,2 millioner, som er en 
økning på 8,8 millioner (14,1%). Like fullt representerer budsjettet en innstramning for basisvirksomheten. 
Når det gjelder midlene til rekrutteringsstillingene gir de en tilsvarende økning på kostnadssiden i 
budsjettet. Den øvrige økningen på 4,5 millioner må ses på bakgrunn av at instituttet tilføres 3,8 millioner 
til faglige prioriteringer og 1,3 millioner som kompensasjon for ett års forskningstermin for nylig avgått 

                                                           
1
 Universitetsstyrets fordeling: https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/protokoll  

2
 HFs fordelingsmodell: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/fordelingsmodell/index.html  

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/06-19/protokoll
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/fordelingsmodell/index.html


Det humanistiske fakultet 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 2 

 

 

dekan. Til sammen er dette 5,1 millioner øremerkede midler som øker kostnadene like mye, slik at netto 
sitter instituttet igjen med en avkorting av disponible midler. 
 
I tillegg til tildelingen fra fakultetet, har instituttet inntekter i form av nettobidrag (frikjøpsmidler og 
overhead) fra de eksternt finansierte prosjektene. Inntektene fra disse er i budsjettet beregnet til ca. 8,0 
millioner i 2019, som er ca. 0,6 millioner høyere enn i 2018. Til grunn for dette ligger eksisterende 
prosjekter og en forventning om tildeling av to nye forskerprosjekter fra NFR.   

Budsjett 2019 
Forslagene til budsjettposter for 2019 baserer seg på en videreføring av tidligere praksis med noen 
justeringer i tråd med regnskapstall, forslagene til tiltak i Årsplanen og utsiktene i langtidsbudsjettet. Det 
helhetlige budsjettet vises nedenfor, se «Utkast til budsjett for 2019 og langtidsbudsjett 2019-2023 
(artsbudsjett)». Dette inneholder tiltakene som vises i oversikten under. I tillegg kommer lønnskostnader, 
øremerkede midler og diverse tiltak av mer teknisk art.  

 
Oversikt over tiltak i budsjettet 
 
I tabellene er budsjett for 2019 først sammenholdt med budsjett 2018, så med nåværende prognose 2018. 
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Forskning 

 Det settes av kr 415.000,- til vitenskapelig assistanse knyttet til faggruppeledere. (100001) 

 Av småforskmidler på kr 940.000, er 480.000,- avsatt til faggrupper, kr 300.000,- satt av til plantiltak og 

resterende kr 160.000,- overføres til søkbar pott (se under). (150002) 

 Individuelle forskningsmidler på kr 821.000,- fordeles mellom kr 250.000,- i flat støtte og kr 571.000,- til 
søkbar forskningspott. (350000) 

 Det settes av kr 400.000,- til forskerutdanningen i form av seminar, midtveisevalueringer og diverse 
utgifter i forbindelse med bedømmelse og disputas. (400000) 

Undervisning 

 Det settes av 801.000 kr til tiltak for å redusere frafallet og øke gjennomføringen på instituttets 

studieprogrammer. (600025) 

 Det settes av ca. 287.000 kr til timelærere ved vikariatbehov. ( 640000) 

 Det settes av 100.000 kr til innkjøp av pensumlitteratur og utgifter til kompendieproduksjon. (646001) 
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 Det settes av ca. 252.000,- kr til faglig-sosiale aktiviteter for studenter. Midlene skal dekke utgifter i 

forbindelse med semesterstart og diverse avslutninger, reisestøtte til feltarbeid og etc.  Midlene er 

fordelt ut fra studenttall. (682000) 

 Det settes av ca. 308.000 kr til utgifter knyttet til eksterne sensorer og diverse utgifter knyttet til 

eksamen. (690000) 

 
Annet 

 Det settes av kr  100.000,-  til Norsk Folkeminnesamling. (730073) 

 Det settes av kr 150.000,- til instituttets fellesseminarer og samlinger. (800015) 

 Det settes av kr 220.000,- til utgifter i forbindelse med bedømmelse av søkere til vitenskapelige 

stillinger og opprykk. (890007) 

 Det settes av  kr 340.000,- til diverse driftsutgifter. Dette inkluderer kontorrekvisita, kontormøbler og 

div vedlikehold. (900001 og 900004) 

 Det settes av kr 296.000,- til likestillingstiltak. (900022) 

 Det settes av kr 300.000,- til innkjøp av diverse IT-utstyr. (901000) 

 Det settes av kr  100.000,- til kompetanseutvikling  og seminar for administrativt ansatte. (990100) 

 

Lønnskostnader 

Alle ansatte og stillingene som er planlagt besatt i 2019 ligger inne i årsbudsjettet. 

 

Resultat 2019 

Over 90 % av instituttets kostnader er lønnskostnader. Dette betyr at lønnsjusteringer får store 
konsekvenser for instituttets kostnader. Det var et forholdsvis stort lønnsoppgjør i 2018 som gjør at 
lønnskostnadene øker. Dette parallelt med den svake utviklingen i tildelingen fra fakultetet, betyr at 
instituttet i 2019 har om lag 3,8 millioner mer i lønnskostnader til fast ansatte enn rammetildelingen vi får 
fra HF når rekrutteringsstillinger er trukket fra. Totalt er kostnadene i 2019 ca. 5,7 millioner høyere enn de 
totale inntektene. Siden vi etter prognosen går inn i 2019 med et mindreforbruk på 2,3 millioner er det 
akkumulerte resultatet ved utgangen av 2019 estimert til et merforbruk på ca. 3,4 millioner. 

  



Det humanistiske fakultet 
Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 5 

 

 

Utkast til budsjett for 2019 og langtidsbudsjett 2019-2023 (artsbudsjett) 

 

 

For 2018 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et mindreforbruk 

på 2,3 mill. For årene 2019 til 2023 vises isolerte resultat. I 2019 ligger instituttet an til å ha mindre 

inntekter enn kostnader med et isolert merforbruk på ca. 5,7 mill.  Det antas at instituttet får et merforbruk 

på ca. 8,8 mill. i 2023 

I grafen nedenfor vises hvordan det akkumulerte resultatet beveger seg i langtidsperioden.   
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Om langtidsbudsjettet 

Instituttet fikk et oppdatert langtidsbudsjett (LTB) oversendt først i siste halvdel av november. Forrige 
langtidsbudsjett, som lå til grunn for styrets budsjettbehandling i desember 2017 viste et akkumulert 
merforbruk i 2022 på ca. 13,2 millioner. Siden da viser det seg for det første at resultatet for 2018 i følge 
prognosen ligger an til å bli 2,3 millioner bedre enn budsjettert, og for det andre at de to ERC-prosjektene vi 
har fått vil gi oss økte inntekter på i overkant av 10 millioner innen perioden fram mot 2023. Vi hadde 
derfor grunn til å tro at vi nå skulle ligge an til å nærme oss balanse i langtidsperioden. Men 
langtidsprognosen instituttledelsen vi fikk i november viste et akkumulert merforbruk ved utgangen av 
2023 på ca. 18,4 millioner.  
 
Vi har jobbet intenst med å kvalitetssikre tallene for å kunne legge fram et mest mulig realistisk bilde for 
styret. Vi har justert en del inntekts- og utgiftsposter ut fra tilgjengelig kunnskap og basert på foreliggende 
regnskapstall. Vi har lagt til grunn at virksomheten skal fortsett på dagens nivå, men har søkt å finne et noe 
mer nøkternt nivå i forhold til kostnader ved en del tiltak. Vi legger nå fram et LTB som peker mot et 
akkumulert merforbruk på 8,8 millioner ved utgangen av 2023, og der vi de to siste årene i perioden vil ha 
et mindreforbruk. Vi må likevel understreke usikkerheten som ligger i at vi foreløpig ikke mottatt noen 
fyllestgjørende forklaring på den nye langtidsprognosen fra fakultetet.  
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Måltall 

Her vises hvilke måltall som er lagt til grunn for langtidsbudsjettet nå, vs. det som ble laget høsten 2017. 

 
 

Simuleringer 

Vi vil se på hvordan utvikles økonomien hvis studiepoeng produksjon går opp med 10%, hvis IKOS ansetter 

en førsteamanuensis til fra 2020, og hvis IKOS får bare ett nytt NFR prosjekt pr. år. 

1) I grafen som følger under ser man konsekvensene hvis vi får en oppgang på 10 % i studiepoeng fra 2019  
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Den blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 8,8 mill. i 2023) mens den røde linjen viser 

hvordan det ville sett ut med en 10 % oppgang (merforbruk på 6,9 mill. i 2023). 

 

2) Den andre grafen viser hva som skjer ved tilsetting av førsteamanuensis fra 2020 i forhold til den 

prognosen som ligger i langtidsbudsjettet.  
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Den blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 8,8 mill. i 2023) mens den røde linjen viser 

hvordan det ville sett ut med tilsetting i en ekstra stilling (merforbruk på 11,7 mill. i 2023). 

3) Den tredje grafen viser effekten når vi kutter årlig NFR-tildeling fra 2 prosjekter som fortutsatt i LTB til 1 

prosjekt.  
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Den blå linjen viser det opprinnelige budsjettet (merforbruk på 8,8 mill. i 2023) mens den røde linjen viser 

hvordan det ville sett ut med bare ett nytt NFR-prosjekt årlig  (merforbruk på 11,9 mill. i 2023). 

Situasjonsvurdering 
 
Det framlagte langtidsbudsjettet viser en situasjon som er betydelig mer positiv enn for ett år siden. Ikke 
minst viktig er at det at kurven i LTB (også i alle simuleringer) viser positive resultater mot slutten av 
perioden, og peker mot at merforbruket som akkumuleres i første del av periode vil kunne hentes inn igjen 
i løpet av noen år etter 2023. Vi mener det er rimelig å fortsette med en innretning som har lagt grunnlag 
for gode resultater i de siste årene. Vi vil fokusere på en styrket innsats for kvalitetsutvikling innen 
studietilbudet. Samtidig skal en rekke nye forskningsprosjekt rulles i gang, det samme skal store satsinger 
innen FP3 finansiert fra fakultetet, og betydelige utviklingsmidler fra NFR skal tas i bruk for de 
forskningsgruppene som fikk toppkarakter i HUMEVAL. Aktivitetsnivået vil  derfor være høyt, men særlig på 
forskningssiden kan de direkte kostnadene for instituttet reduseres noe på grunn av innkommende midler 
fra andre kilder. 
Samtidig er det usikkert hvordan den faktiske utviklingen blir på de avgjørende måltallene, og den uavklarte 
situasjonen rundt selve LTB-modellen øker usikkerheten. Det er nødvendig at vi for det første arbeider tett 
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sammen med fakultetet for å kvalitetssikre modellen og budsjettstyringen, og for det andre at vi følger 
utviklingen nøye, og er forberedt på å gjøre justeringer. 
 

Forslag til vedtak: 
 

Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til Årsbudsjett for 2019. 

 


