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Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok 17. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og årsplan for treårsperioden 

2014-16. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 581,338 mill. kroner. I etterkant viste det seg at det var 

utelatt 73 studieplasser til en verdi av 3,7 millioner i HFs ramme. Det fører til at tildelingen til HF blir kr. 

585,053  mill. kroner mot 556,326 i 2013. Dette er en økning på 5,2%, drøye 28,7 millioner kroner. 

Økningen skyldes generell rammestyrking (5 mill.), økning i antall studieplasser (12 mill.), økte 

resultatmidler (6,1 mill.) samt lønns- og priskompensasjon (2,6 mill.) 

Generelle forutsetninger 
Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på 

omtrent samme nivå som i 2013 hvis beløp ikke er klare for 2014. Det er innarbeidet priskompensasjon på 

3 % på de elementer i rammene som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres til 

fakultetet.  

Foreløpig bevilgning til ILN for 2014 sammenlignet med 2013 
Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILN for 2014 sammenlignet med 2013. Tabellen viser 

endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

ILN har en nedgang på ca 0,4 mill fra 2013 på (0,5%) fra 2013.  

Økning i studieplasser høyere grad skyldes i hovedsak at det i år er flere midler å tildele på bakgrunn av 

studieplasser. Men også tildeling av noen nye studieplasser til ILN på lektorprogrammet og andre områder.   

Antall stipendiater og post.doc. ligger an til å gå noe opp i 2014 i forhold til 2013. Dette utgjør en økning i 

tildelingen på om lag 1,4 millioner kroner.  

Instituttet har økning på resultatbaserte midler på ca. 1 mill. Økning på ca. 1,1 mill. på utdanning og 

nedgang på 53 631 på forskning.   
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Enhet: ILN 2013 2014 Endring Endring 

  inkl Ibsen       % 

Basis 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studieplasser høyere grad 9 857 927 11 430 888 1 572 961 16,0 % 

  Studieplasser lavere grad 16 124 573 15 554 266 -570 307 -3,5 % 

  Sum studieplasser 25 982 501 26 985 154 1 002 654 3,9 % 

Forskning og forskerutdanning         

  Stipendiater  7 901 250 9 210 000 1 308 750 16,6 % 

  Postdoc  2 217 000 2 298 000 81 000 3,7 % 

Annen aktivitet         

  Sikkerhetsnett  0 0 0 0,0 % 

Sum basis   36 100 751 38 493 154 2 392 404 6,6 % 

Resultater 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studiepoeng kat D 3 057 118 3 387 708 330 590 10,8 % 

  Studiepoeng kat E 238 727 195 189 -43 538 -18,2 % 

  Studiepoeng kat F 9 442 896 10 274 700 831 804 8,8 % 

  Sum studiepoeng 12 738 741 13 857 597 1 118 856 8,8 % 

  Utvekslingsstudenter 202 513 168 887 -33 626 -16,6 % 

  Sum utdanning 12 941 254 14 026 484 1 085 230 8,4 % 

Forskning og forskerutdanning         

  Avlagte Dr.grader 1 120 000 1 106 667 -13 333 -1,2 % 

  NFR-midler 916 660 871 754 -44 906 -4,9 % 

  EU-midler 0 0 0   

  Publikasjonspoeng 3 151 872 3 156 480 4 608 0,1 % 

  Sum forskning 5 188 532 5 134 901 -53 631 -1,0 % 

Sum resultatdel 18 129 786 19 161 385 1 031 598 5,7 % 

Øremerket/satsinger 

   

  

  UiO-satsinger 9 933 860 9 983 626 49 766 0,5 % 

  HF-satsinger 3 806 897 3 286 200 -520 697 -13,7 % 

  Internhusleie 2 619 109 -733 526 -3 352 635 -128,0 % 

  Fellestiltak, annet 13 124 031 13 517 752 393 721 3,0 % 

Sum   29 483 897 26 054 051 -3 429 845 -11,6 % 

  

Endring internhusleie 

2013 411 538       

TOTALT   84 125 972 83 708 590 -417 382 -0,5 % 
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Uavklarte forhold i HFs interne fordeling 

Tildeling av øremerkede midler 

I 2013 ble 10 millioner satt av i omstillingsmidler og delt ut til instituttene etter søknad.  Av disse ble ca. 6,5 

mill. øremerket fra og med 2013 til forskuttering av stillinger i tre år. De resterende 3,5 mill. sammen med 5 

mill. som kom som styrking av rammen i 2014, til sammen 8,5 mill., skal fordeles til instituttene i 2014. 

Hvordan dette vil gjøres vil fakultetsstyret ta stilling til. 

Internhusleie 

Husleieutgifter og inntekter har inntil 2013 regnskapsført på instituttene. Fra 2014 vil husleien 

regnskapsføres sentralt på fakultetet.  Nedgangen på 0,4 mill kr i tildeling for 2014 må derfor ses i lys av et 

bortfall av husleieutgifter på 2,6 millioner kroner. 

Rekrutteringstillinger 

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i 2013. 

Småforskmidler 

Småforskmidler er foreløpig lagt inn med samme beløp som i fjor. Beløp for 2014 blir lagt inn når de er 

klare. 

Langtidsbudsjett ILN  
Instituttets langtidsbudsjett med tilhørende planlagte årsverk vises i tabellene under. Regnskapsprognosen 

for 2013 har et akkumulert underskudd på  ca 3 mill. I langtidsperioden er trenden snudd og det anslås et 

akkumulert overskudd på rundt 24 mill. i 2017.  

 

 

Det anslåtte overskuddet kommer i tillegg til de 11 stillingene som er budsjettert inn i langtidsbudsjettet og 

som danner grunnlaget for arbeidet med ny stillingsplan. 
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Utvikling i resultatelementene ved instituttet 
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter innen 

studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse 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. ILN hadde et bra år i 2007 før det 

kom en liten reduksjon i 2008. Siden har det vært en gradvis økning hvert år fra til 2012 som er omtrent på 

nivå med 2007 på ca. 650 poeng. 

 

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte doktorgrader 

og publiseringspoeng. Nedenunder følger en oversikt over doktorgrader og publiseringspoeng. 
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ILN har hatt noe ustabile tall på avlagte doktorgrader med toppår i 2008, 2010 og 2011, før det kom en 

nedgang i 2012 til 5 kandidater.  

 

Antallet publikasjonspoeng har økt gradvis hele perioden til 2011 før det kom en stor økning til 2012.  
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Regnskap 
De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2012 og halvårsregnskapet 2013 sammenlignet med 

samme periode i 2012. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. 

Regnskapet for 2012 viste et underskudd på 5,1 mill. kroner. Dette var en forverring i forhold til 2011 hvor 

det var et underskudd på 2,3 millioner kroner. 

1435 Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier, ILN 

 Overført fra i fjor 2 311 023 

Inntekter -83 434 900 

Personalkostnader 74 890 972 

Driftskostnader 11 370 850 

Resultat 5 137 944 

 

Halvårsregnskapet for 2013 sammenlignet med 2012 viser en resultatforbedring på ca. 4,6 mill. Det er 

primært høyere inntekter som slår ut.  

1435 Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier, ILN 2012 2013 

Overført fra i fjor 2 311 023 5 153 983 

Inntekter -39 955 267 -47 032 529 

Personalkostnader 32 347 813 31 444 593 

Driftskostnader 5 365 131 5 895 634 

Resultat 68 701 -4 538 319 

 

 

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2014  
Når instituttledelsen på tross av det betydelige anslåtte overskuddet i langtidsbudsjettperioden ikke finner 

økonomisk grunnlag for å anbefale ytterligere utlysninger av faste stillinger, skyldes dette flere forhold: 

 Flere fast ansatte er frikjøpt til MultiLing. Etter senterets opphør vil instituttet få økte 

lønnsforpliktelser. Disse økte kostnadene kommer etter langtidsbudsjettperioden, enten i 2018 

eller i 2023. 

 Dekningsbidraget til instituttet i senterperioden anslås å være kunstig høyt, og det er derfor ikke 

grunnlag for å tro at instituttet vil ha like stort økonomisk handlingsrom når senteret avsluttes. 

 Gapet mellom inntekter og utgifter er særlig høyt i 2014 og 2015, og flater så gradvis ut. 

Fastlønnsforpliktelsene bør være tilpasset en normalsituasjon på inntektssiden.   

 Usikkerhet om fremtidig ramme som følge av revisjon av fakultetets budsjettmodell.  ILN får ca. en 

tredjedel av sin tildeling som øremerkete midler som resultat av strategiske satsinger ved fakultetet 
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og universitetet sentralt (bl.a. Norint, Senter for Ibsen-studier, EDD og Tekstlab). I 2015 vil 

fakultetsstyret ta stilling til i hvilken form og omfang det ønsker å videreføre EDD og Tekstlab som 

strategisk satsing.  Hvis instituttet skulle få en avkorting i øremerkede midler, vil utgiftssiden i 

overskuelig fremtid fremdeles være den samme.  

Likevel gir overskuddet i 2014 og 2015 instituttet et betydelig økonomisk handlingsrom.  Ledelsens 

vurdering er at satsinger og prioriteringer i 2014 først og fremst bør innrettes mot tiltak som bidrar til å 

sikre instituttet en stabil og økende inntektsramme som muliggjør ytterligere styrking av instituttets 

fag: 

 Den viktigste inntektskomponenten er studieplasser, som tildeles og eventuelt økes på 

bakgrunn av oppnådd studiepoengproduksjon. For å stimulere denne produksjonen bør 

instituttet sette inn målrettede tiltak som øker studiekvaliteten og bidrar til at vi har attraktive 

studietilbud med gode læringsmiljøer.  

 Med tanke på foregående punkt er det grunn til å minne om at ILN ved siste gjennomgang lå 

lavest av HFs institutter når det gjaldt antall produserte studiepoeng pr. årsverk 

(http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/27-8-

12/sak-3-4-2012-notat-ilns-okonomiske-situasjon.pdf) - og at studiepoengproduksjonen pr. 

student ved HF er lavere enn ved noe annet fakultet ved UiO (kilde: DBH). Begge disse 

forholdene indikerer at ILN fortsatt har mye å vinne på fortsatt tilpasning og justering av måten 

studieprogrammene er strukturert på. Likeledes er det nødvendig å se på emnetilbudet vårt i 

forhold til den samlede undervisningskapasiteten i fagmiljøene, og å se ressursbruken på de 

enkelte emnene i sammenheng med studiepoengene som inntjenes. 

 Tiltak som stimulerer til økt publiseringstakt i meritterende publiseringskanaler. 

 Tiltak som sikrer instituttet en fortsatt høy andel eksternt finansierte prosjekter.  

 Tiltak som posisjonerer instituttenes fagmiljøer i forhold til nåværende og fremtidige 

strategiske satsinger ved fakultetet og universitetet sentralt.  

 Tiltak som sikrer høy gjennomføringstakt for instituttets ph.d.-stipendiater  

 Tiltak i administrasjonen som bidrar til å følge opp intensjonene i «Internt handlingsrom – 

administrativ utvikling ved UiO». Målet er å komme frem til systemer og rutiner og 

organisasjonsformer som gir oss en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke 

det interne økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning. 

 Tiltak som bidrar til å sikre alle vitenskapelige ansatte med undervisningsplikt tilnærmet 

balanse i undervisningsregnskapet. 

I tillegg er det tre konkrete og tidsavgrensete tiltak som ledelsen vurderer som særlig viktige i 2014: 

 Integrering av MultiLings forskning og forskerutdanning i instituttets øvrige virksomhet 

 Etablering av gode rutiner og organisasjon for oppfølging og utdanning av alle instituttets 

ph.d.-studenter etter omorganiseringen av fakultetets forskerutdanning i 2013. 

 Avklaring av organisering, finansiering og dimensjonering av instituttets 

samlingsvirksomhet. 

 

http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/27-8-12/sak-3-4-2012-notat-ilns-okonomiske-situasjon.pdf
http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2009-2012/innkalling-2012/27-8-12/sak-3-4-2012-notat-ilns-okonomiske-situasjon.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/
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ILNs budsjett for 2014 skal vedtas på styremøtet 9. desember, og ledelsen vil i forlengelsen av 

styrets diskusjon utarbeide et forslag til budsjett. Det er derfor ønskelig at styret i sin diskusjon i 

størst mulig utstrekning fokuserer på konkrete årsplanstiltak innenfor: 

 

 Undervisning 

 Forskning 

 Forskerutdanning 

 Administrasjon 


