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Justering av langtidsprognosen 2020–2024 

Innledning 

Fra 2015 har regjeringen kuttet i overføringene til alle offentlige virksomheter med en såkalt 

avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Dette innebærer årlige kutt med 0,5% eller mer. 

Signalene for kommende periode er at dette kuttet vil vedvare. Fra 2016 fikk fakultetene ved UiO 

også reduserte rammer som en følge av den nye reformen. For instituttene har dette slått forskjellig 

ut, men felles for alle er at de forventede rammene i årene som kommer, ikke vil kompensere for 

lønns- og prisstigning. Konsekvensen av dette er at man ikke kan forvente like høyt stillingsvolum 

som tidligere, og dette gjør at instituttet er nødt til å kutte to budsjetterte stillinger i den 

kommende langtidsperioden for å sikre økonomisk balanse. 

Saksopplysninger/sakssammendrag  
Forventninger og krav fra fakultetet  

I tildelingsbrevene til fakultetene er KDs krav til UiO om forsvarlig økonomisk forvaltning 

videreført. Dette innebærer at budsjettene skal gå i balanse over tid (5 år). Fakultetsstyret har et 

overordnet ansvar for at instituttene balanserer langtidsbudsjettene. Tilsettingsutvalget som ligger 

under fakultetsstyret krever derfor som hovedregel at instituttenes langtidsprognoser er i balanse 

for å vedta tilsettinger i faste stillinger. Som nevnt over har ILN et balansert langtidsbudsjett som 

følge av akkumulerte overskudd fra tidligere år, men instituttet vil i årene 2024–2026 ende opp 

med et betydelig merforbruk, hvis instituttet ikke tar grep allerede nå. Dette merforbruket vil da 

akkumuleres fra år til år.  

Økonomiske forutsetninger 

Siden instituttets budsjett ble vedtatt på styremøtet i desember har fakultetet vurdert instituttets 

økonomiske utsikter for perioden til og med år 2026. Bakgrunnen for denne vurderingen har vært 

en bekymring for at det isolerte merforbruket i 2024 på ca. 9 millioner kroner i den vedtatte 

langtidsprognosen vil akkumuleres i årene som følger og at instituttet da vil havne i samme 

økonomiske situasjon som IFIKK er i per 2020 med tilhørende stillingsstopp.  

Siden instituttene må sannsynliggjøre at de kan bære lønnskostnader fremover i tid ved 

nytilsettinger, og ILN med inneværende langtidsprognose frem til 2026 ikke klarer dette, er alle 

pågående tilsettingsprosesser satt på vent frem til instituttstyret har vedtatt en langtidsprognose 
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som har større samsvar mellom isolerte årsinntekter og utgifter. Instituttledelsen tar derfor på 

dette møtet langtidsprognosen tilbake til instituttstyret for revisjon.  

På styremøtet i desember ble driftsbudsjettet redusert til et minimum og reduksjon i stillinger er 

derfor det virkemiddelet instituttet har for å sikre en mer balansert prognose. I tett dialog med 

fakultetsledelsen har instituttleder kommet frem til at det er nødvendig å kutte to stillinger i 

langtidsprognosen.  

For perioden 2020 til 2026 vil disse to stillingene utgjøre en årlig innsparing på ca. 2 000 000,- og 

akkumulert for disse 7 årene vil dette utgjøre til sammen 14 000 000,-. Det akkumulerte resultatet 

for perioden 2020–2026 ender da på ca. 16 millioner kroner. Det er i tillegg gjort en justering på 

forventede nye prosjekter i perioden (se neste avsnitt), noe som ytterligere vil slå positivt ut. Hvis 

instituttstyret vedtar kutt av disse to stillingene og den nye prosjektprognosen slår til, er det 

fakultetets og instituttledelsens vurdering at instituttet har en forsvarlig langtidsprognose med 

tilstrekkelig handlingsrom frem mot 2026. Tabellen under viser at trass i uttak av disse stillingene 

ender de isolerte resultatene opp med merforbruk. Hvis prognosen hadde tatt for seg årene etter 

2026 ville tidligere års mindreforbruk være brukt opp også med denne justerte langtidsprognosen.  

Langtidsprognosen for nettobidraget til instituttet er i en viss utstrekning basert på 

historiske tall for prosjekttilsagn. I perioden 2020–2022 er det budsjettert med oppstart av 

et nytt NFR-prosjekt annethvert år. Etter MultiLings avslutning, fra og med 2023 og videre, 

er det budsjettert med oppstart av et nytt NFR-prosjekt hvert år. Det er derimot ikke 

budsjettert inn nye SFF eller EU-prosjekter i perioden. For å redusere risikoen er 

nettobidraget i perioden 2023–2026 justert til 80 %. Med denne relativt konservative 

budsjetteringen vurderes risikoen for fallende EFV-inntekter som lav/moderat i denne 

prognosen. 

 
Langtidsprognose ILN  

 
Instituttet må gjøre ytterligere grep for å bringe langtidsprognosen i balanse, nemlig utsette to 

stilinger i stillingsplanen. Forslag til hvilke stillinger som skal utsettes fremmes i egen vedtakssak. 
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Vedtaksforslag:  

 Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til justert langtidsprognose for ILN 2020-24. 

Dette innebærer at to stillinger trekkes ut av prognosen som ble vedtatt på styremøtet i 

desember. 


