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ILOS’ budsjett 2019 

HFs fordeling ble vedtatt i fakultetsstyret 26. oktober. Vedtaket gir ILOS en ramme på ca. 90 

millioner, inklusive rekrutteringsstillinger, og 70 millioner uten rekrutteringsstillinger. 

Tabellen på neste side viser ILOS’ rammer for 2019 sammenlignet med 2018. Tildelingen er 

den samme som vi la frem for styret i november, og vi er sikre på at rammene er riktige.  

 

UiO 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. HF har i fordelingen for 2019 implementert endringen i fordelingen til 

instituttene. 

ILOS har en økning på tildelingen på ca. 1 % fra 2018. Men hvis vi ser vi bort fra 
rekrutteringsstillingene, der inntekter og kostnader går mot hverandre, har ILOS en 
nedgang på 0,9 %. 
 
På studieplasser er det en nedgang på seks millioner kroner (- 14,0 %). Nedgangen skyldes at 
potten til studieplasser er en del lavere enn i 2018 for hele fakultetet (30 millioner lavere 
totalt). Dette kommer hovedsakelig av at tildelingen etter studieplasser var kunstig høy i 
2018. Fakultetet hadde ikke implementert den nye finansieringsmodellen enda, og valgte da 
å fordele kandidatmidlene det fikk fra UiO på studieplassene. 
 
Instituttet har en liten nedgang på resultatmidler på 0,3 %, men ved innføringen av bl.a. 
(grads)kandidater, får vi likevel en positiv endring på 17,1 %. Utdanningskomponenten går 
opp med 1,6 %. Forskningskomponenten reduseres først og fremst pga. nedgang i NFR-
midler og publikasjonspoeng. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng i tabellen. 
 
For øremerkede midler har instituttet foreløpig en økning på ca.1,1 millioner fra 2019. Dette 
skyldes oppstart av Faglige prioriteringer III i 2019. Merk at beløpet som står oppført til 
Faglige prioriteringer ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er 
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tildelt gjennom Faglige prioriteringer er lagt inn i prognosen for rekrutteringsstillinger. For 
ILOS’ del gjelder dette to fireårige postdoktorstillinger. 
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Øremerkede midler 2019 
 

HF-satsninger: 

Småforsk               960 000 
Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter                     353 639 
Forskningsstøtte instituttleder            185 712 
Kompensasjon tap pga. rammekutt/Omstillingsmidler                    916 328 
Ny modell for finansiering av forskerutdanning                     318 156 
Totalt HF-satsinger 2019                                                       3 733 836 
 
Faglige prioriteringer III                                                                                          1 977 107 
 
Totalt øremerkede midler fra HF 2019                                                4 710 943      
  

Instituttets satsinger og prioriteringer i 2019 

Instituttet vil fortsette sin satsning på å få flere midler til instituttet, og for å få det til, må vi 

sette inn en vifte av tiltak. Dette innebærer blant annet at instituttet øker potten til 

studiekvalitet. Vi ønsker også å støtte opp om nye og innovative undervisningstiltak, og 

setter derfor av 350 000,- kroner til strategiske undervisningssatsninger. Dette er midler 

som alle ansatte med undervisningsplikt kan søke om.  

NFR har satt seg som mål å øke humanioras andel av de tematiske forskningsprogrammene 

sine. For å støtte våre forskeres søknader til disse programmene, har instituttet satt av en 

egen pott på 250 000,- kroner i strategiske midler. Søkere til NFRs tematiske programmer 

kan blant annet bruke midlene til frikjøp fra undervisning og reiser. 

For å opprettholde arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og styrke fagmiljøene, har instituttet 

i perioden 2019-2023 også satt av egne fagmiljømidler på 450 000,- kroner per år (Faglige 

miljøtiltak).  

Disse budsjettpostene kommer i tillegg til blant annet lønnskostnader og øremerkede 

midler, se over. En oversikt over de ulike tiltakene finnes i et eget vedlegg, se Tiltaksoversikt 

for 2019. 

 

Langtidsbudsjettet 2019-2023 

ILOS’ langtidsbudsjett 2019-2023 er vedlagt.  

For 2019 viser prognosen et isolert merforbruk på 10,3 millioner kroner, før overføring av 

forventet mindreforbruk fra 2018 på ca 4,6 millioner. Dette vil gi et netto resultat på 5,6 

millioner. Merforbruket i 2019 skyldes i hovedsak stipendiater og postdoktorer som har blitt 

vesentlig forlenget utover ordinær ansettelsesperiode, og hvor finansieringen fra HF har 

kommet inn tidligere år. Vi har også flere vikarer i 2019 i påvente av faste ansettelser. I 

tillegg ligger det inne en lønnsøkning på 2,5 %, som for ILOS utgjør ca 2,4 millioner. 

Lønnsøkningen er lagt inn fra UiO sentralt, men vi vet at dette tallet vil gå ned, siden det i 

2019 kun vil være et såkalt mellomoppgjør.  
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Driftsutgifter for 2019 er også vesentlig høyere enn for perioden 2020-2023 (8 millioner i 

2019). Det er fordi vi i dette langtidsbudsjettet kun har lagt inn øremerkede økninger på 

tiltak i 2019 og ikke i årene 2020-2023, som vi har pleid å gjøre. Vi har også overført  

800 000 kroner i utsatte aktiviteter fra 2018.  

Som det fremgår av dette langtidsbudsjettet, viser det ingen økning i rammene i årene som 

kommer. Inntekter fra bevilgninger ligger på 92-93 millioner i hele perioden, og vi forventer 

ytterligere kutt i årene som kommer. 

Den største utfordringen for instituttet er at resultatmidlene har gått ned, noe som gjør at 

basisfinansieringen om noen år ikke dekker alle instituttets faste kostnader, som lønn. 

Instituttet håper å snu dette med bedre gjennomføring av studier, en økning av ansattes 

publisering samt en fortsatt økning av eksternfinansierte prosjekter.     

Usikkerhetsmomenter i det fremlagte langtidsbudsjettet 

Instituttet har jobbet mye med langtidsbudsjettet i høst. Tallene som danner grunnlaget er 

utarbeidet på instituttet, i samarbeid med økonomer på fakultetet. ILOS’ ledelse ser det som 

bekymringsfullt at vi har mottatt flere og svært ulike langtidsbudsjett fra fakultetet. Det er 

en del faglig uenighet knyttet til hvordan budsjettet skal settes opp, og instituttet har stilt 

spørsmål til fakultetets fordelingsmodell, blant annet fordi det har vært usikkerhet knyttet til 

lønnsutvikling og måltallene som ligger til grunn for fakultetets beregninger.  

Tildelingen instituttet får fra fakultetet baserer seg på snittet for resultatene fra de tre 

foregående årene. I langtidsprognosen legger instituttet inn måltall for den videre perioden 

som da blir grunnlaget for estimatene for fremtidige fordelinger. Den viktigste 

inntektskilden for instituttet er studieplasser og studiepoengsproduksjon.  

ILOS har de siste årene hatt en oversiktlig og til dels romslig økonomi, som har gitt oss 

muligheten til å være ekspansive med hensyn til drift, forskningsmidler og vikarmidler, se 

avsnittet Instituttets satsinger og prioriteringer i 2019, side 3. I det nåværende 

langtidsbudsjettet har vi kuttet disse ekstraordinære satsningene fra 2020 og videre. Vi 

velger å ikke kutte i 2019 for å ivareta behovet for forsknings- og utdanningssatsninger, og 

samtidig bruke av mindreforbruket som vi tar med oss fra 2018.  

I stillingsplanen vedtatt i vår lå det også inne flere udefinerte stillinger, for å kunne tilsette 

ved behov. Disse er nå tatt ut av budsjettet. Dermot ligger alle de seks stillingene i den 

vedtatte stillingsplanen inne, men noen av disse er forskjøvet ut i tid. Dette gir oss et større 

handlingsrom. Stillingen i Allmenn litteraturvitenskap, knyttet til Faglige prioriteringer III-

satsningen Literature, Cognition and Emotions, vil ikke bli forskjøvet. Denne stillingen 

finansieres av fakultetet i 2022-2023, mens instituttet overtar finansieringen av stillingen 

fra 2024. 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg-280518/ilos-stillingsplan-hf-mal-280518-siste-etter-styremotet.pdf
https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/styret/moter/2018/vedlegg-280518/ilos-stillingsplan-hf-mal-280518-siste-etter-styremotet.pdf
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Forslag til vedtak: 

Det fremlagte budsjett for ILOS for 2019 vedtas.  

 

Styret utrykker samtidig sin uro over fakultetets sene leveranser av tall til langtidsbudsjettet 

og over diskrepansene i fakultetets ulike leveranser. 

 

 


