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Økonomisk ramme for ILN inkl. Senter for Ibsen studier 2016
Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden
2016-18. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 612,964 mill. kroner. Dette er en økning på 6,9 mill. fra
2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the Nordic Model (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er
tildelingen omtrent den samme som i 2015.

Generelle forutsetninger
Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på
omtrent samme nivå som i 2015. Det er innarbeidet priskompensasjon på 2,25 % på de elementer i
rammene som prisjusteres.

Basisbevilgning til ILN for 2016 sammenlignet med 2015
Tabellen nedenfor viser ramme for ILN inkl. Ibsen for 2016 sammenlignet med 2015. Tabellen nedenfor
viser endringer fra 2015 til 2016 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.
ILN inkl. Ibsen har ingen vesentlig nedgang fra 2015. Men hvis vi ser vi bort fra rekrutteringsstillingene der
inntekter og kostnader går mot hverandre er det en nedgang på 3,3 %. Hovedårsaken er reduksjon i
øremerkete/satsinger. Se oversikt over øremerkete midler lenger ned i notatet.
På studieplasser er det en økning på 2,1 %. Økningen skyldes økning i studiepoeng.
Nye rekrutteringsstillinger (prognose) er ikke inkl. i tabellen. Kolonnen for 2016 viser eksisterende
rekrutteringsstillinger inkl. faglige prioriterte rekrutteringsstillinger. Kolonnen for 2015 er ekskl. faglige
prioriterte rekrutteringsstillinger. Tas det hensyn til også de faglige prioriterte rekrutteringsstillinger i 2015,
er det en reell reduksjon på postdoktorstillinger.
Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1.093 000. Komponentene studieplasser,
studiepoeng og forskning har alle økt.
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For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 4,1 mill. fra 2015. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i
finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab. Nedgangen skyldes også forskuttering av midler til to
faglig prioriterte førsteamanuensis-stillinger som hadde siste år i 2015, samt bortfall av øremerkete midler
til NO2014.
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Ibsen har en økning på ca. 1,0 mill. fra 2015. Rekrutteringsstillinger tilhørende de faglige prioriterte
stillingene er ikke inkl. i kolonnen 2015. Korrigerer vi for dette, er tildeling av rekrutteringsstillinger i 2015
og 2016 på ca. samme nivå.
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Øremerkede midler i ILN (ekskl. Ibsen) ramme
For øremerkede midler er det en nedgang på ca. 4,3 mill. sammenlignet med 2015. Dette skyldes i
hovedsak frafall reduksjon i finansieringen av fellestjenestene EDD og Tekstlab. Bortfall av forskuttering av
vitenskapelige faglige prioriterte stillinger i nordisk språk og norsk som andrespråk, samt frafall av
øremerking av midler til NO2014.
Nedenfor følger en oppsummering av øremerkete midler:
NORINT satsing UiO
NORINT øremerket fra UiO 2003/2004 i basisdel
SFF MultiLing
Småforsk (ekskl. Ibsen)
Faglig – sosiale og faglige midler programstud.
Forskningsstøtte instituttleder
Ny modell for finansiering av forskerutdanning
Praksis II stilling tilknyttet til skolen
Digital humaniora
Scand. Narratives of Guilt..Tematiske sats.områder til drift og lønn ikke
rekrutteringsstillinger
Faglige prioriteringer Lingvistikk
Tekstlab. og EDD øremerket fra HF
Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen

4 340 000
1 385 000
2 000 000
947 000
75 665
173 975
246 443
184 251
806 508
237 200
189 239
3 444 020
14 029 302

Øremerkede midler i Ibsen sin ramme
For øremerkete midler er det en økning på ca. 152 000. Det skyldes i hovedsak prisjustering av rammen.
Nedenfor vises det som er ellers er øremerket:
Småforsk
Forskningsstøtte senterleder
Digital Humaniora
Faglige prioritering til drift og lønn som ikke er rekrutt.still
Sum øremerkinger Ibsen

72 000
63 395
12 268
103 964
251 627

Småforskmidler
Småforskmidler videreføres med samme satser som i 2015. 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
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Langtidsbudsjettet ILN 2015-2020
For 2015 viser bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli, et overskudd på
ca. 12 mill. For årene 2016 til 2020 er ikke «Overført fra i fjor» vist på nest siste linjen. Dette for å vise hva
det isolerte resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger instituttet an til å ha mer
inntekter enn kostnader med et isolert overskudd på ca. 1,9 mill. I de neste årene ligger det an til å bli
isolerte overskudd med et akkumulert overskudd i 2020 på ca. 24 mill.
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Budsjett 2016 ILN på tiltaksnivå
Budsjett for 2016 på tiltak vises i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvor mye som er satt av til hvert tiltak i
det vedlagte budsjettforslaget. Mange av tiltakene er videreført på omtrent samme nivå som i 2015.
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Langtidbudsjett Ibsen 2015-2020
I tabellen nedenfor viser 2015 og bunnlinjen «Grand Total» hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli,
et overskudd på ca. 340 000. For årene 2016-2020 er ikke overført fra i fjor vist på nest siste linjen. Dette
for å vise hva isolert resultat blir hvert år i bunnlinjen «Grand Total». I 2016 ligger senteret an til å få noe
mer inntekter enn kostnader med et isolert overskudd på ca. 770 000. I de neste årene ligger det også an til
å bli isolerte overskudd bortsett fra 2019 med et isolert underskudd på ca. 47 000. Akkumulert overskudd i
langtidsbudsjettet er summert opp til et overskudd på ca. 2,5 mill.

Budsjett 2016 Ibsen på tiltaksnivå
Budsjett for 2016 på tiltak vises i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvor mye som er satt av til hvert tiltak i
det vedlagte budsjettforslaget. Mange av tiltakene er videreført på omtrent samme nivå som i 2015.
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Instituttets satsinger og prioriteringer i 2016
Det er få av instituttets årsplantiltak som vil slå vesentlig ut i instituttets budsjett 2016. Årets budsjett
reflekterer i så måte mer effekten av kostnadskrevende tiltak vedtatt i årsplan 2015-2017(startpakker til
nyansatte på til sammen 2,2 millioner kr. over tre år, 3 stipendiatstillinger til ikke faglig prioriterte områder
på til sammen ca. 7,5 millioner kr., og en vesentlig økning av forskningskomiteens budsjetter).
Selv om mange av aktivitetene i årsplan 2016-2018 er arbeidsressurskrevende vil instituttet i stor
utstrekning finne plass til dem innenfor allerede eksisterende driftsposter, uten å øke disse vesentlig.

Regnskap
Tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2014 og regnskapet 2.tertial 2015 sammenlignet med
samme periode i 2014. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert.
Regnskapet for 2014 viste at ILN ekskl. MultiLing og Ibsen hadde et overskudd på 4,6 mill. kroner. Dette var
en bedring fra 2013 hvor det var et underskudd på 5,7 mill.
1435 ILN eksl. MultiLing og Ibsen
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

-70 181 417
63 771 331
3 334 806
995 940
-8 319 675
31 644
5 718 288
-4 649 082

2. tertialregnskap for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatforbedring på ca. 7,1 mill. Det er i
hovedsak overføring av midler fra 2013 (underskudd) og til 2014 (overskudd) som slår ut.
1435 ILN ekskl. MultiLing og Ibsen
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

T2 2014
-44 544 404
39 120 866
1 343 877
762 024
-6 015 915
271 647
5 718 288
-3 343 617

T2 2015
-48 091 420
43 240 910
2 620 699
267 147
-3 847 504
-8 428
-4 649 082
-10 467 678
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Regnskapet for 2014 for Ibsen viste at senteret hadde et underskudd på ca. 76 000. Det var en reduksjon i
forhold til regnskapet for 2013 som viste er overskudd på ca. 968 000.
1435 Ibsen
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

-7 552 208
7 320 623
1 186 428
37 539
95 696
-44 702
-967 707
75 671

Halvårsregnskapet for 2015 sammenlignet med 2014 viser en resultatnedgang på ca. 100 000. Senteret har
fått noe mer inntekter pr. 2 tertial 2015 enn tilsvarende periode i 2014 og har noe lavere driftskostnader.
Overførsel fra 2014 til 2015 påvirker også resultatet.
1435 Ibsen
Inntekter
Personalkostnader
Driftskostnader
Investeringer
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter
Prosjektavslutning
Overført fra i fjor
Resultat

T2 2014
-4 880 172
4 465 676
938 949
9 131
95 696

T2 2015
-5 433 962
4 445 616
665 632
27 232
0

-967 707
-338 427

75 671
-219 812
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