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Økonomisk ramme for ILN 2014 

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

treårsperioden 2014-16. Med senere justeringer fører dette 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. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 10 millioner kroner slik at fakultetet 

totalt har 595 millioner tilgjengelig til fordeling i 2014. 

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

videreført på omtrent samme nivå som i 2013. Det er videre avsatt midler til husleie og 

strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 3 % på de 

elementer i rammene som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres 

til fakultetet og lønnes derfra.  

Basisbevilgning til ILN for 2014 sammenlignet med 2013 
Tabellen nedenfor viser ILN (eksl Ibsen) sin basisramme for 2014 sammenlignet med 2013. 

Tabellen viser endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

Rammen er på 77,2 mill. I forhold til 2014 disponerer instituttet tilsvarende midler som i 2013 

til tross for at internhusleien nå betales av fakultetet.  I 2013 betalte instituttet internhusleie 

på kr 6,2 mill. handlingsrommet er derfor betydelig styrket siden 2013. 

Det er en økning i midler fordelt etter studieplasser. Dette skyldes ikke en økning i antall 

studieplasser, men en økning i midler fordelt på bakgrunn av studieplasser. 

Instituttet har også en økning på resultatbaserte midler på ca kr 1,3 mill. På utdanning en 

økning på ca kr 1,1 mill og på forskning ca kr 200’. 
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Enhet: ILN 2013 2014 Endring Endring 

  ekskl Ibsen-senteret       % 

Basis 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studieplasser høyere grad 9 349 537 10 848 027 1 498 490 16,0 % 

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

  Sum studieplasser 25 474 110 26 402 293 928 183 3,6 % 

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 % 

Sum basis   35 592 360 37 910 293 2 317 933 6,5 % 

Resultater 

 

        

Forskningsbasert utdanning         

  Studiepoeng kat D 2 786 305 3 132 855 346 550 12,4 % 

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

  Studiepoeng kat F 9 426 064 10 260 580 834 516 8,9 % 

  Sum studiepoeng 12 451 096 13 588 624 1 137 528 9,1 % 

  Utvekslingsstudenter 196 848 168 887 -27 961 -14,2 % 

  Sum utdanning 12 647 944 13 757 511 1 109 566 8,8 % 

Forskning og forskerutdanning         

  Avlagte Dr.grader 1 080 000 1 000 000 -80 000 -7,4 % 

  NFR-midler 792 048 802 906 10 858 1,4 % 

  EU-midler 0 0 0 0,0 % 

  Publikasjonspoeng 2 729 472 3 001 344 271 872 10,0 % 

  Sum forskning 4 601 520 4 804 250 202 730 4,4 % 

Sum resultatdel 17 249 464 18 561 760 1 312 296 7,6 % 

Øremerket/satsinger 

   

  

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

  HF-satsinger 3 660 897 3 179 200 -481 697 -13,2 % 

  Internhusleie 2 294 463 -797 747 -3 092 210 -134,8 % 

  Fellestiltak, annet 8 136 483 8 380 577 244 094 3,0 % 

Sum   24 025 703 20 745 656 -3 280 047 -13,7 % 

  

Endring internhusleie 

2013 318 895       

TOTALT   77 186 422 77 217 709 31 286 0,0 % 
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Øremerkede midler i ILN sin ramme 

For øremerkede midler er det en reduksjon på ca 3,2 mill fra 2013. Dette skyldes endring i 

internhusleien, vitenskapelig utstyr og frikjøp EU søknader. 

NORINT satsing UiO 4 340 000 

NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 (i basisdel) 1 385 000 

Norsk Ordbok satsing UiO 550 000 

Norsk ordbok øremerket UiO fra 2003 (i basisdel) 1 708 626 

SFF Multiling 2 000 000 

Sum satsinger UiO 9 983 626 

Småforsk (eksl Ibsen) 1 109 000 

Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter  74 000 

Forskningsstøtte instituttleder  165 513 

Avregning Fellesløftet 212 667 

Forskuttering faglig prioriterte stillinger 1 377 000 

Ny modell for finansiering av forskerutdanning 241 020 

Sum satsinger fra HF 3 179 200 

2,4 vit årsverk avgis til Norsk Ordbok etter avtale 1 680 149 

Tekstlaboratorium og EDD øremerket fra HF 6 700 428 

Sum annet øremerket  8 380 577 

Sum satsinger/øremerket samlet 21 543 403 

Avregning pga. ny internhusleieordning -797 747 

 

Vesentlige forhold i HFs interne fordeling 

Tildeling av øremerkede midler 

I 2014 er det satt av 15 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av 

dekanatet på et senere tidspunkt. 

Internhusleie 

Satsene for internhusleie og arealberegningene ble justert i løpet av 2013. Pga. dette vil det 

være noen avvik 2014 i forhold til 2013. Da HFs nåværende fordelingsmodell ikke håndterer 

denne typen omfordelte endringer uten utilsiktete effekter, blir husleiemidlene fra 2014 

avsatt sentralt. Den omfordelte effekten på studieplassmidler er avregnet og avsatt som 

øremerkede midler på hvert institutt. For ILN innebærer det at trekkes fra kr 797 747 i 

rammen. 

Rekrutteringstillinger 

Prognosen for rekrutteringsstillinger viser flere årsverk enn på samme tid i 2013. Instituttet vil 

ved en ev. økning av rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler. 
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Småforskmidler 

Småforskmidler er videreført med samme satser som i 2013. Midlene fordeles på bakgrunn 

av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som 

driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. 

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2014  
Det vedlagte forslaget til budsjett legger opp til at instituttet i 2014 vil snu et mangeårig 

akkumulert regnskapsmessig underskudd til overskudd. I tillegg til at instituttet har en 

aktivitet som har gitt positive utslag i resultatkomponentene i budsjettmodellen, har 

fakultetsstyrets revisjon av budsjettmodellen og økte inntekter fra eksternt finansiert 

virksomhet (særlig MultiLing) bidratt til at den økonomiske situasjonen nå ser lysere ut enn 

på mange år. Det er imidlertid ikke realistisk å regne med at de eksternt finansierte 

inntektene vil være av samme omfang når MultiLing etter en tiårsperiode avsluttes. Denne 

delen av inntektene er temporære og bør brukes til omstilling som ikke gir varige 

kostnadsforpliktelser for instituttet. MultiLings effekt på budsjettet blir ytterligere forsterket 

av at fastlønnsforpliktelsene har blitt lavere.  Dette fordi senteret har overtatt deler av 

lønnsforpliktelsene for de fast ansatte ved instituttet som arbeider ved senteret. Dette er 

lønnsforpliktelser som instituttet igjen vil overta ved senterets opphør. 

 Følgende større tiltak og satsinger som ikke var budsjettert i 2013-budsjettet legges inn i 

budsjettet i 2014:  

 11 ettårige lektorvikariater med virkning fra høstsemesteret. Det tilsettes i vikariater i 

påvente av tilsetting i de faste stillingene i stillingsplan 2014-2016. Vikariatene 

målrettes særlig mot undervisning som bidrar til å få alle fast ansatte i tilnærmet 

balanse i undervisningsregnskapet. 

 

 6 treårige toerstillinger med virkning fra 01.09.14 i henhold til stillingsplan. 

Toerstillingene skal dels styrke instituttets forskning og dels dekke behov innenfor 

veiledning og undervisning. 

 

 Ett treårig universitets-/førstelektorengasjement med virkning fra 01.09.14. 

Lektorstillingen skal bidra til arbeid med fornyelse av undervisnings- og 

veiledningspraksis på instituttets fagområder. 

 

 Forskningskomiteens bevilgning økes fra 100 000 i 2013 til 500 000 i 2014. 

 

 Det settes av 300 000 til omstillingstiltak innen forskning.  Her vil det være et særlig 

fokus på tiltak som bidrar til konsentrasjon og stimulerer til samarbeid innad i og på 

tvers av fagmiljøer. En overordnet målsetting med tiltakene vil være å gjøre 

instituttet bedre rustet til å nå opp i konkurransen om eksterne forskningsmidler og å 

gjøre instituttet i stand til å kunne spille en vesentlig rolle i fakultære og 

tverrfakultære forskningssatsinger. 
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 Det settes av 100 000 til omstillingstiltak for forskerutdanning. Midlene vil brukes til å 

videreutvikle tilbudet med prøvedisputaser, tiltak som hever veiledningskvaliteten og 

eventuelt en videreføring av fakultetets pilotprosjekt med midtveisevaluering. 

 

 Det settes av 200 000 til et veiledningsprosjekt på masternivå.  

 

 Det settes av 450 000 til omstilling av strukturen i instituttets undervisningstilbud. 

Hovedformålet er forenkling og tiltak som bidrar til å oppfylle NOKUTs krav om 

robusthet og bærekraft. 

 

 Det settes av 30 000 til pedagogisk buffé. 

 

 Det settes av 120 000 til tiltak for omstilling av instituttets administrasjon på en måte 

som støtter opp under det pågående IHR-prosjektet (Internt handlingsrom) ved UiO. 

 

 Det settes av 400 00 til nytt inventar og ombygging av pauserom og møterom i 5. 

etasje Henrik Wergelands hus. 

 

Med disse tiltakene budsjettert inn ser langtidsbudsjettet pr. 28.11.13 slik ut: 

 

Langtidsbudsjett pr.  28.11.2013 ILN basis eksl Ibsen og Multiling 

  2014 2015 2016 2017 

Overført fra i fjor 3 710 170 -2 736 259 -4 688 926 -5 818 994 

Inntekter -76 020 531 -79 306 013 -78 184 715 -76 307 403 

Personalkostnader 62 955 389 71 828 633 71 529 934 68 990 964 

Driftskostnader 6 618 713 5 524 713 5 524 713 5 588 213 

Driftsresultat( isolert resultat) -6 446 429 -1 952 667 -1 130 068 -1 728 226 

Akkumulert resultat -2 736 259 -4 688 926 -5 818 994 -7 547 220 

 

Som det kommer frem av vedlagte oversikt, viser prognosen for 2013 et underskudd på ca 3,7 

mill. kr. Dette underskuddet snus i 2014 til et akkumulert overskudd på ca 2,7 mill. kr., et 

overskudd som så gradvis akkumuleres ytterligere i langtidsbudsjettperioden. 

Langtidsbudsjettet forutsetter at stillingsplan 2014-2016 vedtas som foreslått.  

Vedlegg: Budsjett 2014 for ILN ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier kategorisert på 

tiltak og art for 2014. 

 

Forslag til vedtak:  

Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2014 for ILN  


