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Økonomisk ramme for ILOS 2020 

Bakgrunn 

Universitetsstyret behandlet antatt fordeling 2020 og årsplan for 2020-21 på sitt møte 19. juni. 

Ifølge dette vil tildelingen til HF for 2020 bli på 646,908 millioner kroner (MNOK). Dette er en 

økning på 6,3 MNOK fra 2019. Endelig 2020-budsjett for HF ble vedtatt av fakultetsstyret 25. 

oktober. 

Foreløpig bevilgning til ILOS for 2020 sammenlignet med 2019 

HF får et rammekutt for 2020 på totalt 8,2 MNOK. Rammekuttet er fordelt ut til instituttene 

hvorav ILOS får et rammekutt på ca. 1,7 MNOK. 

Som varslet viste prognosen i slutten av september at det var rom for å fordele mer midler til 

instituttene enn de opprinnelige rammene tilsa. I forhold til de foreløpige rammene fra september 

er det lagt inn ca. 4,5 MNOK ekstra på instituttets studieplasstildeling. Dette er midler instituttet 

ikke kan påregne skal bli videreført i 2021. Både HFs langtidsprognose, og styringssignaler fra UiO 

tilsier at det utvises forsiktighet med å binde midlene i nye faste kostnader. 

Tabellen nedenfor viser foreløpig beregnet ramme for ILOS for 2020 sammenlignet med 2019. 

Tabellen viser endringer fra 2019 til 2020 etter komponenter i HFs finansieringsmodell.  

ILOS har en økning i rammen på 3,5 MNOK (5,1 %) dersom vi ser bort fra rekrutteringsstillinger. 

Totalt har ILOS en økning i rammen på ca. 0,4 MNOK (0,5 %). 

Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 1,0 MNOK (3,4 %).  

Utdanningskomponenten øker med ca. 0,9 MNOK (3,6 %). Det er en økning både i studiepoeng, 

kandidater og utvekslingsstudenter. Kriteriet som ligger til grunn for tildeling for 

lektorprogrammet er endret fra 2020: Fra og med 2020 får instituttet uttelling kun for fullførte 

mastergrader. Forskningskomponenten økes med ca. 0,1 MNOK (2,8%). Det er en nedgang i BOA-

midler, EU-midler og publikasjonspoeng, men en økning i avlagte doktorgrader og NFR-midler. Se 

utvikling lenger nede i dokumentet.   
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Øremerkinger 2020 
Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2019 til 2020 og endringer. 

 

For øremerkede midler er det for ILOS en nedgang på 0,08 MNOK (1,8%) fra 2019. Det er en 

økning på 0,1 MNOK på småforskmidler.  Videre er det en nedgang i midler for kompensasjon tap 
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pga. rammekutt i samlingene som fases ut i 2021. ILOS får mer midler til Faglige prioriteringer III.  

Andre endringer gjelder prisjustering. 

 

Utvikling i instituttets resultatelementer 
Instituttet mottar midler blant annet på bakgrunn av utviklingen i sentrale resultatkomponenter 

innen studier og forskning. Nedenfor følger en oversikt over utviklingen av disse komponentene 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 

uttrekk fra Database for høyere utdanning (DBH), som er den samme kilden Kunnskaps-

departementet og UiO fordeler midler etter. 

Avlagte studiepoeng er det største av resultatelementene i budsjettet.  

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

bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), samt avlagte doktorgrader og publiseringspoeng.  
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Instituttets prioriteringer i 2020 
De siste årene har UiO fått store kutt i sine bevilgninger, noe som igjen er videreført nedover til 

fakulteter og institutter. Alle signaler fra nivåene over oss sier at dette vil fortsette fremover også de 

kommende år. Rent konkret betyr dette at ILOS’ økonomiske handlingsrom begrenses mer og mer, 

noe som betyr at instituttets langtidsprognose går i feil retning, altså mot et større merforbruk. 

Som styret har fått presentert i tidligere regnskapsrapporter, er det de faste (lønns-)utgiftene som 

er instituttets største utgiftspost. Dette elementet er det vanskelig å gjøre noe med. 

Instituttledelsen mener at det på bakgrunn av disse signalene er nødvendig å allerede i 2020 kutte i 

instituttets driftsutgifter. Det er nødvendig å prioritere i enda større grad, slik at vi ruster oss bedre 

for de meldte kuttene. Vi vil prioritere aktiviteter som støtter opp under og utvikler instituttets 

kjernevirksomhet. Samtidig er det er nødvendig å sette av midler til å støtte gode tiltak som bygger 

god undervisning og som kan hjelpe våre aktive forskere. Likevel kommer vi ikke utenom å kutte 

også her.  

På styremøtet i oktober ønsket styret at satsningene på fagmiljømidler og midler til strategiske 

utdanningstiltak skulle bevares. Vi ser at vi har mulighet til dette også i 2020, men i mindre grad 

enn i 2019. Ledelsen mener slike kutt er forsvarlige all den tid ikke alle tildelte midler brukes av 

søkerne. Instituttet vil kutte i frie forskningsmidler, men skjermer de ansattes driftsmidler (5 000,- 

til alle vitenskapelig ansatte), med en oppfordring om å bruke disse mer enn hva som gjøres. 

Instituttledelsen ser også behov for å gjøre tiltak som forenkler det administrative arbeidet knyttet 

til ulike søknadsordninger, og dette vil det bli arbeidet videre med fremover.  

Vi mener at ved å beholde disse tiltakene vil vi klare å fokusere videre på det som er særs viktig for 

instituttet, nemlig å øke inntektene. Instituttet trenger økte inntekter fremover, og måten vi kan 

påvirke dette på, er ved å øke inntjeningen fra studiene – bedre gjennomføring– og 

eksternfinansiert virksomhet. 

Til diskusjon: 
Instituttledelsen ber styrets medlemmer diskutere hvorvidt de fremlagte forslag er de riktige tiltak 

for å støtte instituttets arbeid fremover. Er styret enig i at tiltakene skal videreføres slik det er 

tenkt? Er det andre tiltak som i stedet bør prioriteres eller kuttes? 

 


