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ILOS’ budsjett for 2018
Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok 20. juni 2017 fordeling av antatt statsbevilgning for 2018 og årsplan for
treårsperioden 2018-20. I følge dette vil tildelingen til HF bli på 611 millioner kr. Dette er en
økning på 12 millioner kr fra 2017. Fakultetsstyret ved HF diskuterte hovedtrekkene i enhetenes
rammer i styremøtet 22. september, og ga sin tilslutning til fordelingen. Fakultetet har flere potter
som enda ikke er vedtatt fordelt. Dette gjelder midler til vitenskapelig utstyr som deles ut etter
søknad, samt tiltak i årsplanen. Den endelige fordelingen vedtas av Fakultetsstyret 27. oktober.
Foreløpig bevilgning til ILOS for 2018 sammenlignet med 2017
Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILOS for 2018. Tabellen viser endringer fra
2017 til 2018 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.
Det er verdt å merke seg at UiO har endret sin fordelingsmodell med virkning fra 2018-fordelingen.
Dette har ført til en endring i måten midler tilflyter fakultetene, spesielt gjelder dette resultatmidler
som følge av avlagte grader. Dette er ikke implementert i HFs fordeling for 2018, men distribueres
som en del av midlene fordelt til studieplasser.
ILOS har en økning i rammen på ca. 1,6 millioner kr (1,8 %) fra 2017 til 2018. Dersom vi ser vi bort
fra rekrutteringsstillingene er det en nedgang på ca. 1 million kr (1,4 %). Siden midler til
rekrutteringsstillinger bare er en prognose, og ikke tildeles før stillingene er besatt, må vi vurdere
den økonomiske situasjonen uten disse midlene.
På studieplasser er det en økning på ca. 5,2 millioner kr (13,9 %). Potten til studieplasser er høyere
i 2018 enn i 2017. Instituttet har en nedgang i resultatbaserte midler på ca. 4,8 millioner kr. Dette
innebærer at utdanningskomponenten går ned, hovedsakelig som følge av lavere satser i 2018.
Forskningskomponenten går også ned.
For øremerkede midler er det foreløpig en reduksjon på ca. 1,4 millioner kr fra 2017. Dette skyldes
hovedsakelig at det i 2018 ikke overføres midler i forbindelse med fellesløftet eller til instituttets
fire praksis II-stillinger. Dette er en reduksjon som allerede ligger i ILOS’ langtidsbudsjett, og har
ingen innvirkning på instituttets rammer for 2018
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Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle
rekrutteringsstillinger tilknyttet faglige prioriteringer ligger enten under eksisterende
rekrutteringsstillinger eller i prognosen.
ILOS’ foreløpige tildeling for 2018:
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Langtidsbudsjett ILOS med rammer per september
Instituttets langtidsbudsjett per september 2017 med tilhørende planlagte årsverk så ut som i
tabellene under.
Det forventede akkumulerte mindreforbruket i 2017 på ca. 5,2 millioner kr synker gradvis mot et
akkumulert merforbruk på ca. 16 millioner kr i 2021. Dette er 11 millioner høyere enn det langtidsbudsjettet som ble presentert på styremøtet 12. juni i år, som da viste et merforbruk på 5 millioner i
2021.
Årsaken til denne økningen er at pensjonssatsen har økt med 0,85 % fra 2017 til 2018 (opp til 12,35
%), noe som har resultert i en økning i utgiftene på omtrent 3 millioner. Videre har fakultetet lagt
inn «forventet resultat» av lokale lønnsforhandlinger med ca 3 millioner i langtidsperioden.
Når de nye rammene blir lagt inn i langtidsbudsjettet for 2018-2022, vil det akkumulerte
merforbruket øke ytterligere. Dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med vedtakssaken.
Planlagte årsverk ligger mellom 116 og 124 stillinger i perioden.
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I langtidsbudsjettet pr 1. tertial som ble fremlagt for styret 12. juni, ligger det 6 såkalte udefinerte
stillinger til ny stillingsplan. Slik instituttet nå vurderer situasjonen, ser det ut til at vi må til å
nedjustere antall stillinger samt utsette eller forskyve tilsetting ett til to år frem i tid.
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Totale personalkostnader for fast ansatte i langtidsperioden 2017 til 2021, ligger i dag på
henholdsvis 97,2 % (2017) og opp til så mye som 107,7 % i 2022 av instituttets basisinntekt, det vil
si uten nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter. Dette betyr altså at dersom den nåværende
situasjonen ikke bedrer seg med hensyn til inntekter, vil ikke instituttet lenger ha nok finansiering
til å dekke all fastlønn fremover. Instituttet er avhengig av å få mer eksternfinansiering i tiden som
kommer.
Fakultetet har gitt signaler om at instituttene ikke kan forvente noen vesentlig økning i rammene i
årene fremover, og styret må derfor diskutere hvilke andre tiltak som eventuelt kan iverksettes.
På drift ble det i desember i fjor vedtatt betydelige nedjusteringer, men ledelsen vil se om det er
mulig å kutte ytterligere, uten at det vil få store konsekvenser for instituttets kjernevirksomhet og
drift.

Utvikling i resultatelementene ved instituttet
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter
innen studier og forskning. Nedenunder følger en oversikt over utviklingen i disse de siste årene.
Midler tildeles etter et treårig gjennomsnitt for å redusere effekten av midlertidige svingninger
samtidig som utviklingstrekk opprettholdes fullt ut. Alle tall i oversiktene er basert på Database for
høyere utdanning (DBH) som er den samme kilden departementet og UiO fordeler midler etter.
Avlagte studiepoeng er den tyngste av resultatelementene i budsjettet. ILOS hadde et toppår i 2010
som har gått gradvis nedover til 2014. I 2015 og 2016 er det en liten økning.
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Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, avlagte
doktorgrader samt publikasjonspoeng. Antallet avlagte doktorgrader har vært ujevnt i perioden:
2013 var et toppår med 9 avlagte doktorgrader, mens antallet var 7 i 2016 og 4 så langt i 2017. I
2018 ligger det imidlertid an til en økning.
Antallet publikasjonspoeng har i perioden variert fra 141 til 155 poeng.

