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Diskusjonssak: Utkast til ILOS’ budsjett for 2019 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok 19. juni 2018 fordeling av antatt statsbevilgning for 2019 og 

årsplan for treårsperioden 2019-21. I følge dette vil tildelingen til HF bli på kr 643 

millioner kroner. Dette er en økning på 8 millioner fra 2018.  

Endelig fordeling for 2018 ble vedtatt i HFs fakultetsstyre 26. oktober.  

Foreløpig bevilgning til ILOS for 2019 sammenlignet med 2018 

Tabellen nedenfor viser beregnet ramme for ILOS for 2019 sammenlignet med 2018. 

Tabellen viser endringer fra 2018 til 2019 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

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 dette 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, er det derimot en 

nedgang på 0,9 %. 

På studieplasser er det en nedgang på seks millioner kroner (-14,0 %). Dette skyldes at 

potten til studieplasser er en del lavere enn i 2018 for hele fakultetet og at studentårsverk 

som er grunnlaget, også er noe lavere for ILOS sett i forhold til de andre instituttene. 

Studieplasspotten er noe lavere i 2019 fordi HF har endret finansieringsmodellen. 

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 
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opp med 1,6 %. Forskningskomponenten reduseres først og fremst pga. nedgang i NFR-

midler og publikasjonspoeng. Se utvikling i studiepoeng og publikasjonspoeng lenger nede 

i dokumentet 

For øremerkede midler er det foreløpig en økning på ca.1,1 millioner fra 2019. Dette 

skyldes oppstart av Faglige prioriteringer III i 2019. Merk at det som står oppført til faglige 

prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle 

rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen 

for rekrutteringsstillinger.   

ILOS’ tildeling for 2019 
 

 

 

Instituttets satsninger og prioriteringer i 2019 

Instituttet vil fortsette sin satsning på å få flere midler til instituttet, og vi mener at dette 

må gjøres bredt. Dette innebærer blant annet en økning i midler til studiekvalitet. Vi 

ønsker også å støtte opp om nye og innovative undervisningstiltak, og setter derfor av 
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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 sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem 

prosent innen 2022. For å støtte opp under dette, foreslår ledelsen at det settes av 

strategiske midler til dem som søker NFRs tematiske forskningsprogrammer i 2019 og 

videre. Dette dreier seg om programmer hvor humanistiske forskere og miljøer er spesielt 

oppfordret av NFR om å søke (IKTPLUSS, KLIMAFORSK, SAMRISK osv.). Programmene 

er en oppfølging av regjeringens humanioramelding. 

For å opprettholde arbeidet med arbeidsmiljøet og styrkingen av fagmiljøene, ønsker 

ledelsen også i 2019 å sette av egne fagmiljømidler (Faglige miljøtiltak). 

Utvikling i resultatelementene ved instituttet 

Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultat-

komponenter innen studier og forskning. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen 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 tall fra Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme 

kilden departementet og UiO fordeler midler etter. 

Avlagte studiepoeng er det tyngste av resultatelementene i budsjettet. Fra 2012 til 2017 har 

ILOS en stabil poengutvikling, men vi bør jobbe videre for å øke poenguttellingen. 

 

Den resultatbaserte forskningskomponenten består av eksterne midler fra NFR og EU, 

avlagte doktorgrader og publiseringspoeng. Nedenfor følger en oversikt over doktorgrader 

og publiseringspoeng.  

Antallet avlagte doktorgrader er noe varierende for ILOS, men viser ingen negativ 

utvikling.   
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Antallet publikasjonspoeng viser en noe negativ utvikling: 

 

 

 

Til diskusjon 

Ledelsen ønsker at styret diskuterer utkastet til budsjett for 2019, særlig med hensyn til 

vektingen mellom postene. 


