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Økonomisk ramme for ILN 2017 
 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for 

treårsperioden 2017-19. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr. 599,778 millioner kroner. Dette er en 

nedgang på 12,6 millioner fra 2016. Fakultetsstyret ved HF vedtok 28. oktober instituttenes rammer for 

2017, inklusive håndtering av omdisponering av 60 millioner av HFs akkumulerte mindreforbruk og netto 

rammekutt på ca. 12 millioner, vedtaket gir ILN en ramme på 73,5 millioner eks. rekrutteringsstillinger. 

Basisbevilgning til ILN for 2017 sammenlignet med 2016 
Tabellen på neste side viser beregnet ramme for ILN for 2017 sammenlignet med 2016. Tabellen viser 

endringer fra 2016 til 2017 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

ILN har en reduksjon på ca. 1,8 millioner kroner (2 %) fra 2016. Men hvis vi ser vi bort fra 

rekrutteringsstillingene der inntekter og kostnader går mot hverandre er det en økning på 0,7 %. 

På studieplasser er det en nedgang på 8,1 %. Dette skyldes at potten til fordeling av studieplasser er en del 

lavere enn i 2016. 

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 962 000. Utdanningskomponenten har en økning på 

ca.895 000.  Forskningskomponenten i sum viser ca. samme nivå som i 2016, men innenfor 

publikasjonspoeng er det nedgang på ca. 432 000. 

For øremerkede midler er den en samlet økning på ca. 1,8 mill. Noen tiltak har fått redusert eller mistet 

øremerket finansiering (EDD og Tekstlab fases ut som øremerket satsing etter 2017) Mens andre 

øremerkinger har kommet  til (hovedsakelig «verdensledende»-satsingen på MultiLing).  

 

Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder driftsmidler til faglige prioriteringer og ikke 

rekrutteringsstillinger.   
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Øremerkede midler i ILN (ekskl. Ibsen) sin ramme 

Øremerkede midler øker med ca. 1,8 mill. fra 2016.  

Småforsk er noe lavere enn foregående år fordi det er skjedd en endring i tildelingsmåte. Før har småforsk 

blitt tildelt på bakgrunn av antall forskere med over 2,1 publikasjonspoeng og resten etter vitenskapelige 

stillinger med forskningsdel.  

Fra 2017 tildeles det kun for forskere over 2,1 publikasjonspoeng. 

 

NORINT satsing UiO 
 

4 340 000 

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

Verdensledende - Multiling 
 

5 443 000 

SFF Multiling 
 

2 000 000 

Småforsk (ekskl. Ibsen) 
 

520 000 

Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter  77 330 

Forskningsstøtte instituttleder  
 

177 802 

Ny modell for finansiering av forskerutdanning 251 865 

Praksis II stilling tilknyttet til skolen 
 

190 699 

Digital humaniora 
 

806 508 

Scandinavian Narratives of Guilt…. Tematiske satsingsomr. 237 200 

Faglige prioriteringer Lingvistikk 
 

195 863 

Tekstlaboratorium og EDD øremerket fra HF   1 722 010 

Sum øremerkinger ILN ekskl. Ibsen  
 

17 347 277 

 

 

Øremerkede midler i Ibsen sin ramme 

Småforsk 

 
80 000 

Forskningsstøtte senterleder 

 
64 790 

Digital humaniora 

 
12 268 

Kompensasjon tap pga. rammekutt i samlinger 

 
12 226 

Ibsenstudier   107 603 

Sum øremerkinger Ibsen   276 887 
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Instituttets satsinger og prioriteringer i 2017  
ILNs årsplan 2017-2019 inneholder ikke mange nye kostnadskrevende tiltak. Budsjett 2017 er derfor i stor 

utstrekning utarbeidet basert på prognoser for primæraktivitetene og historisk utgiftsnivå knyttet til 

enkelttiltak. 

De vesentligste satsingene og prioriteringene i 2017 er: 

Forskningstiltak: 

 Konferansestøtte - tiltakskode 100005: (jfr. Årsplan 17-19 – Forskningstiltak 6): En særskilt pott 

settes av til økonomisk og praktisk tilrettelegging for å arrangere internasjonale konferanser og 

workshops. Søknader skal stilles til instituttledelsen via forskningsrådgiver. (Beløp 100 000) 

 AV-infrastruktur – tiltakskode 979197: Instituttet har i løpet av det siste året avdekket et behov for 

portabelt AV-utstyr til bruk i forskning. Siden dette er utstyr som med fordel kan brukes av ulike 

forskere, har det liten hensikt å legge opp til at den enkelte forsker anskaffer seg dette, men at det 

heller legges opp til en utlånsordning som sikrer fornuftig gjenbruk. (Beløp 100 000)  

 EDD-drift – tiltakskode 730000: Etter at drift og forvaltning av språksamlingene ble avviklet ved ILN 

har EDDs prosjektportefølje blitt vesentlig mindre. Årets regnskap viser pr. november et forbruk på 

60 000. For å bidra til en større grad av budsjettmessig likebehandling for EDD og Tekstlab 

(driftsbudsjett 50 000), reduseres EDDs driftsbudsjett fra 300 000 til 100 000. Reduksjonen ses i lys 

av budsjettpostene AV-infrastruktur – tiltakskode 979197 og Transkripsjonsstøtte – tiltakskode 

100006. (Til sammen 200 000)  
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Regnskap 
De to tabellene nedenunder viser hhv. regnskapet for 2015 og regnskapet 2.tertial 2016 sammenlignet med 

samme periode i 2015. Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. 

Regnskapet for 2015 viste et mindreforbruk på ca. 11,4 millioner kroner. Dette var en økning fra 2014 hvor 

det var et mindreforbruk på ca. 4,6 mill.  

1435 ILN eksl. Multiling og Ibsen  Regnskap 2015 

Inntekter -74 676 443 

Personalkostnader 68 188 563 

Driftskostnader 5 193 889 

Investeringer 555 375 

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -6 211 504 

Prosjektavslutning 168 981 

Overført fra i fjor -4 649 082 

Resultat -11 430 222 

 

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruk på ca. 5,4 mill. 

1435 Institutt for lingvistiske og nordiske 
studier, ILN ekskl. Ibsen og MultiLing T2 2015 T2 2016 

Overført fra i fjor -4 649 082 -11 430 222 

Inntekter -48 091 420 -45 160 319 

Personalkostnader 43 240 910 41 618 205 

Driftskostnader 2 620 699 2 878 237 

Investeringer 267 147 304 566 

Nettobidrag fra eksternfinansierte 
prosjekter -3 847 504 -4 181 884 

Prosjektavslutning -8 428 60 245 

Resultat -10 467 678 -15 911 172 

 

 

Regnskapet for 2015 for Ibsen viste at senteret hadde et mindreforbruk på ca. 751 000 

1435 Ibsen  Regnskap 2015 

Inntekter -8 416 373 

Personalkostnader 6 731 392 

Driftskostnader 828 084 

Investeringer 29 793 

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 0 

Overført fra i fjor 75 671 
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Resultat -751 433 

 

 

Tertialregnskapet for 2016 sammenlignet med 2015 viser en økning i mindreforbruk på ca.2,2 mill. 

   14357 Ibsen T2 2015 T2 2016 

Inntekter -5 433 962 -5 787 924 

Personalkostnader 4 445 616 3 506 688 

Driftskostnader 665 632 442 533 

Investeringer 27 232 108 422 

Nettobidrag fra eksternfinansierte   
prosjekter 0 34 263 

Overført fra i fjor 75 671 -751 433 

Resultat -219 812 -2 447 452 

 

 

 

Langtidsbudsjettet 2016-2021 ILN 
Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for ILN ut som i tabellen under. Ny stillingsplan for perioden 2017-2022 er 

ikke vedtatt og ikke budsjettert i langtidsperioden. 

For årene 2017-2021 er «overført fra i fjor» vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over.  

For 2016 viser tabellen «bunnlinjen», dvs hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli (ca.11,5 mill.) 

Isolert resultat i 2016 er tilnærmet i balanse. Det synker i perioden, men øker i 2019 og 2021 med et isolert 

mindreforbruk på ca. 7,5 mill. i 2021. 

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk i 2021 på ca. 25,2 mill. 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakstabell 2017 

Tabellen under viser hovedtiltak i instituttets budsjettforslag for 2017. Merk at tabellen kun viser 

kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til. 
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Langtidsbudsjettet 2016-2021 Ibsen 
Pr. i dag ser langtidsbudsjettet for senteret ut som i tabellen under. 
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For 2016 viser tabellen «bunnlinjen», dvs hva det akkumulerte resultatet ligger an til å bli (ca. 2,6 mill.) For 

årene 2017-2021 er «overført fra i fjor» vist på nest nederste linje og isolert resultat på linjen over. Isolert 

resultat i 2017 viser et mindreforbruk på ca. 1,8 mill. Det synker i 2018 og 2019, men øker igjen i 2021 til 

anslagsvis et isolert mindreforbruk på ca. 1,4 mill. 

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk på ca. 8,3 mill. i 2021. Et nytt NFR prosjekt ved 

senteret sikrer et positivt nettobidrag til senteret kommende år. 

 

Tiltakstabell 2017 

Tabellen under viser hovedtiltak i Senterets budsjettforslag for 2017. Merk at tabellen kun viser kostnader. 

Dette for enklere å se hva det er satt av midler til. 

 

 

 

 


