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Notat om langtidsbudsjett 2016-2021 

Innledning 
MultiLing oversender med dette sitt langtidsbudsjett for perioden 2016-2021. Perioden dekker 

midtveisevaluering av senteret i 2017, som vil være avgjørende for videre femårig finansiering fra og 

med 2018. For å kanalisere tid og ressurser over på midtveisevalueringen og unngå dobbeltarbeid har 

MultiLing i år valgt ikke å utarbeide noen årsplan for perioden 2017-2019. Innen 1. mars 2017 skal 

senteret levere grunnlagsdokumenter til midtveisevaluering og deretter gjennomgå evaluering av en 

ekstern komité, før det i løpet av høsten 2017 blir klart om senteret får videre finansiering i fem år. 

Økonomiske forutsetninger og handlingsrom 
Som SFF har MultiLing en generøs og fleksibel grunnfinansiering, med relativt stor frihet til å gjøre 

endringer underveis, så lenge dette er faglig begrunnet. Grunnbevilgningen fra NFR var i 2016 på ca. 

17,8 mill. inkl.650’ som videreformidles direkte til Statped. I tillegg tildeling av HF-midler til 

rekrutteringsstillinger (ca. 5 mill.), avregning av egenandel fra ILN (ca. 5,3 mill.) samt midler fra ILN via 

UiO 2,0 mill. Sum totalt ca. 30,1 mill. 

Akkumulert mindreforbruk fra 2016-2017 antas å bli ca. 14,9 mill. Av dette mindreforbruket er ca. 10,3 

mill. øremerket verdensledende miljøer. Generelt er det forskyvninger i ansettelser på vitenskapelige 

stillinger og ledige postdoktor stillinger som er hovedårsaken til overskuddet. 

Grunnbevilgningen fra NFR i 2017 er på ca. 13,5 mill. inkl. 754’ som videreformidles direkte til Statped. I 

tillegg tildeling av HF-midler til rekrutteringsstillinger (ca. 1,08 mill.), avregning av egenandel fra ILN (ca. 

5,2 mill.) samt midler fra ILN via UiO 2,0 mill. Sum totalt ca. 21,7 mill. 

I 2015 fikk MultiLing status som verdensledende miljø ved Universitetet i Oslo. Tildelingen tilsvarer ca. 

5,4 mill. årlig i fem år (2015-2019). I tillegg har HF bevilget en 4 årig ph.d.-stilling.  



 2 

 

Langtidsbudsjettet 2016-2021 

Tabellene nedenfor viser den økonomiske situasjonen til MultiLing ut i langtidsperioden 2016-2021.  

Den viser budsjettene for henholdsvis MultiLing inkl. Verdensledende, samt verdensledende for seg. 

Det er forutsatt forlengelse av MultiLing prosjektet etter 31.5 2018. 

MultiLing basis inkl. verdensledende 

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. 4,6 mill.) 

Isolert resultat i 2016 er i tilnærmet balanse. Det synker ut i 2017 til isolert merforbruk på ca.3,4 mill., 

men reduseres senere år og gir et isolert mindreforbruk i 2020 på ca. 1,8 mill. og ca. 1,2 mill. i 2021. 

Langtidsprognosen viser nå et akkumulert mindreforbruk i 2021 på ca. 1,8 mill. 

 

Usikkerhetsmomenter 

 Midtveisevaluering: NFR-finansiering av MultiLing som SFF i neste 5-årsperiode avhenger av 

positiv midtveisevaluering 

 Fremtidige prosjekter: Det er budsjettert med inntekter og kostnader for tre fremtidige 
eksternfinansierte prosjekter (dummy- prosjekter) over langtidsperioden – ett ERC- prosjekt og 
to NFR-prosjekter. Det er alltid knyttet usikkerhet til hvor stort tilslaget faktisk vil bli. Et tilslag 
på ERC/EU-prosjekter vil gi 25 % tilskudd fra ILN. Dette tilskuddet er ikke lagt inn i budsjett for 
ikke å blåse opp inntekter før en eventuell tildeling er et faktum. 

 Generell lønnsøkning kan være en usikkerhetsfaktor (det er budsjetter med ca. 3,5 % 
lønnsøkning) 

 Romsituasjonen: Det må fremskaffes kontorplasser/rom ifm. nye tilsettinger og sosiokognitivt 

laboratorium i tilknytning til Verdensledende-tildelingen.  
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Verdensledende 

For 2016 viser tabellen et akkumulert resultat (mindreforbruk) på ca. 10,3 mill. Isolert resultat er 

anslått til å bli et mindreforbruk på ca. 4,9 mill. Videre i langtidsperioden vises et isolert merforbruk 

tom. 2021, men med tilsvarende akkumulert resultat er verdensledende i balanse. Det må antas at 

aktiviteten vil kunne forskyves ut i år 2022 og at inntekter og kostnader forskyves tilsvarende. 
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Tiltakstabell 
Tabellen under viser ulike hovedtiltak i MultiLings budsjettforslag for 2017. Merk at tabellen kun viser 

kostnader. Dette for enklere å se hva det er satt av midler til. Rikelig driftsmidler skaper mye positiv 

aktivitet, men suger også mye ressurser, både for de vitenskapelige og administrasjonen. Bruk av 

driftsmidler kan for eksempel gå ut over det å veilede. 

 
Forklaring av noen punkter i tabellen: 
100006 Forskningsassistanse er primært midler til å dekke frikjøp av Ingunn Ims ifm. Språkutstillingen 
100025 Midlertidig forskerstilling:Tre vit.ass-stillinger 
100465 Verdensledende miljøer: 2 000 000 under investeringer skal dekke innkjøp ifm. oppbygning av 
sosiokognitiv lab, som etter planen skal åpne 1. april 2017.  
 
 

Forslag til vedtak 
Instituttstyret vedtar senterets budsjett for 2017.  

 

 


