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Budsjett 2022 

Bakgrunn 

Universitetsstyret vedtok 23. juni 2021 en foreløpig fordeling til Det humanistiske fakultet på 
683,9 millioner kroner for 2022. Det er en økning på 23,5 millioner kroner (3,44 %) sammenlignet 
med 2021. Bakgrunnen for den svake økningen skyldes avbyråkratisering- og effektiviseringskutt 
(3,5 millioner kroner) som fordeles til fakultetene. HF får samtidig et trekk på 23,2 millioner kroner 
grunnet endring i beregningsmåten for pensjon fra Statens pensjonskasse, noe som gjør at den 
totale rammen er omtrent uendret fra 2021.  
 
Budsjett 2022 er en videreføring av de rammer og føringer som ble lagt til grunn i 
fakultetsstyremøtet 24. september i år. HFs avbyråkratisering- og effektiviseringskutt i 2022 
fordeles med 75 % (2,7 millioner kroner) til instituttene og 25 % (0,8 millioner kroner) til 
fakultetsadministrasjonen. ILOS’ andel utgjør 0,6 millioner kroner, som er trukket fra i 
rammetildelingen til instituttet. På grunn av endring i beregningsmåte for pensjon får ILOS også et 
trekk på 3,6 millioner kroner, men dette må ses i sammenheng med tilsvarende reduserte 
kostnader til pensjon. Selve kuttet ble varslet så sent fra Kunnskapsdepartementet at 
rammetildelingen allerede var sendt ut til instituttene,  men er trukket fra i resultatbudsjettet og 
nederst i tabellen «Rammetildeling» (side 7). 
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Resultatbudsjett 2022  

Budsjettet for 2022 viser at instituttet totalt har inntekter på 92,3 millioner kroner å disponere i 
2022. Basisinntekten er på 86,9 millioner og nettobidraget fra eksterne prosjekter er på 5,4 
millioner kroner. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 96,4 millioner kroner. Av dette står 
lønns- og personalkostnader for 91,7 millioner kroner.  
 

 
 
Tabell: Resultatbudsjett 

 
ILOS’ resultatbudsjett totalt viser ikke et korrekt bilde av instituttets økonomi. Midlene tilknyttet 
instituttets Faglige prioriteringer III-prosjekt, Literature, Cognition and Emotions (LCE), er en 
øremerket bevilgning som ikke kan disponeres fritt av instituttet. Derfor kommenterer vi i det 
videre ILOS’ budsjett isolert uten LCE. Rapportene nedenfor viser ILOS’ regnskap og budsjetter 
hvor prosjektet er trukket ut.  
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Resultatbudsjett 2022 – isolert uten FPIII 

 
 
Tabell: Resultatbudsjett 
 

Budsjettet for 2022 viser at instituttet isolert har inntekter på 82,2 millioner kroner å disponere i 
2022. Inkludert nettobidrag fra eksterne prosjekter på 5,4 millioner, er disponible inntekter på 
87,6 millioner kroner. Totale kostnader for 2022 er budsjettert til 92,8 millioner kroner. Av dette 
står lønns- og personalkostnadene for 88,8 millioner kroner. Drift og investeringer utgjør 4,0 
millioner kroner.  
 
Instituttet isolert ligger an til et resultat for 2022 på 11,2 millioner kroner i merforbruk. Dette er 
3,6 millioner kroner høyere enn budsjettet for 2021. Det er lagt inn et estimert merforbruk fra 
2021 som er anslått til ca 6 millioner kroner. Selv om prognosen basert på andre tertial tilsier et 
lavere mindreforbruk (4,4 millioner) har vi valgt å justere opp det estimerte merforbruket. Dette 
skyldes lønnsoppgjøret, som gis tilbakevirkende kraft og som vil gjøre lønnsutgiftene i tredje tertial 
langt høyere enn i årets første måneder. Siden resultatet for 2021 ikke vil være klart før året er 
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over, er det dermed usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket som vil bli overført til 2022. 
 

Tildeling fra fakultetet og øvrige inntekter 

Fakultetsstyret har vedtatt å tildele ILOS 73 millioner kroner før fordeling av rekrutteringsstillinger. 
Dette er en nedgang på 1,1 millioner (1,5 %) kroner sammenlignet med tallene for 2021. Legger 
man til prognosen for rekrutteringsstillinger finansiert av fakultetet, er tildelingen til instituttet for 
2022 på 88,9 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 0,7 millioner kroner (0,8 %).  
 
I tillegg til vedtatt rammetildeling fra fakultetet har instituttet inntekter i form av nettobidrag 
(frikjøpsmidler og overhead) fra eksternfinansiert virksomhet. Inntektene fra de eksterne 
prosjektene er forventet å bli ca. 5,4 millioner i 2022, noe som er på tilsvarende nivå som i 2021. 
Andre inntekter er 1 million i inntekt fra HF for å dekke skolesatsningslederstillingen, samt interne 
frikjøpsmidler fra UiO-interne prosjekter på 0,5 millioner.  

Akkumulert resultat – prognose 2021 og budsjett 2022 

Instituttets isolerte regnskap per oktober 2021, altså uten LCE-prosjektet, viser et merforbruk på 
7,3 millioner kroner. Det er 1,2 millioner mer enn opprinnelig budsjett for perioden. LCE-
prosjektet har samtidig et mindreforbruk på 4,6 millioner kroner per oktober 2021. 
  
Som nevnt tidligere vil resultatet for 2021 ikke være klart før året er over, og det er dermed 
usikkerhet knyttet til størrelsen på merforbruket som overføres til neste år. Estimert merforbruk i 
2021 ser ut til å bli på mellom 6 og 7 millioner, inkludert lønnsoppgjøret for 2021. I årsbudsjettet 
for 2022 er det derfor lagt til et estimert merforbruk på 6 millioner kroner for ILOS isolert og et 
estimert mindreforbruk for FPIII – LCE-prosjektet på 4,3 millioner kroner. 
 

 
Tabell: Akkumulert resultatrapport per oktober 2021 
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Rammetildeling 
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Rammen for 2022 bygger på faktiske tall for resultatindikatorene for årene 2018 til 2020, hentet 
fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), samt tildelinger av øremerkede midler og 
rekrutteringsstillinger. Summen som gjenstår etter fordeling av disse indikatorene til instituttene, 
fordeles via det såkalte studieplasselementet.  
 
De totale inntektene fra rammen i 2022 er på 85,3 millioner kroner når ekstra rammekutt grunnet 
endringer i ny pensjonsordning er trukket fra.   
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over øremerkinger for 2021 og 2022 med endringer. 
 

 
Tabell: Øremerkinger  
 

Øremerkede midler viser en reduksjon på 0,8 millioner kroner i forhold til 2021. 
Fakultetet øremerker ikke lenger midler til småforskordningen, og kompensasjon for tap som følge 
av rammekutt i samlinger fases ut i 2021. FP III har en økning på 0,778 millioner kroner, og disse 
midlene er øremerket en forskerstilling fra 2022. Det er også lagt inn en overføring til 
Fakultetssekretariatet på HF på 0,241 millioner kroner som betaling for at HF behandler 
instituttets reiseregninger og utgiftrefusjoner. 

Lønnskostnader 

Lønn er den største kostnaden for instituttet og utgjør ca 95,1 % av våre totale kostnader. Dette 
betyr at lønnsjusteringer får store konsekvenser for instituttets økonomi. Det er budsjettert inn en 
samlet estimert lønnsøkning på 1,3 % i 2022, samt at det er lagt inn helårsvirkning for 
lønnsoppgjøret i 2021. Totalt utgjør lønnsøkningen 2,8 millioner for ILOS i 2022. 
 
Ny premieordning for pensjon har gitt oss et ekstra rammekutt på 3,6 millioner kroner, men det er 
en tilsvarende nedgang i personalkostnadene. 
 
Vitenskapelige stillinger og administrative stillinger er lagt inn i budsjett 2022. Alle ansatte og 
stillinger som er planlagt besatt i 2022 ligger inne i budsjettet i henhold til stillingsplanen.  
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Instituttet får tildelt 8 nye rekrutteringsstillinger i 2022 fra fakultetet. Stillingene er lagt inn i 
budsjettet fra september 2022.  
 

Satsninger og prioriteringer 

Instituttets økonomi er vanskelig og vi har større kostnader enn inntekter. De største kostnadene 
er utvilsomt lønn. Fordi instuttet har få disponible midler er det vanskelig å spare mye midler. 
Ledelsen ser det som nødvendig å prøve å øke instituttets inntekter, og jobber derfor med 
langsiktige tiltak innen både studier og forskning. Dette gjenspeiles også i den kommende 
årsplanen og videre i instituttets strategiske plan.  
 
Det er ingen tvil om at instituttets største inntekter kommer fra studiene, og vi vil se på tiltak som 
skal hjelpe oss her. Vi vil gå gjennom instituttets studier og parallelt se på ressursbruk og 
inntekter. Studiepoengproduksjonen har gått ned de senere årene, og det er en trend vi må snu. 
Vi trenger også flere studenter på masternivå og ser med bekymring på nedgangen i søkningen til 
våre masterprogrammer. Vi vil derfor gå gjennom hele studietilbudet vårt for å se hvor vi kan få 
flere studenter og hvordan vi kan få en bedre ressursbruk. 
 
Innenfor forskning ønsker ledelsen å fremme gode forskningsprosjekter. Ledelsen mener et fokus 
på god forskningskultur er viktig for å oppnå dette. Etableringen av sterke forskergrupper er et 
ledd i dette arbeidet. Dette er et satsningsområde fremover. Ledelsen setter av både 
rekrutteringsstillinger og egne midler til forskergruppene. På den måten vil vi styrke samarbeidet 
og forskningen ved instituttet, noe vi mener vil gi gode resultater på sikt. Dersom instituttet får 
flere eksternfinansierte forskningsprosjekter, vil det kunne redde økonomien på kort sikt, men det 
er viktig å foreta grep for å sikre en sunn instituttøkonomi med en lengre horisont enn 4–5 år. 
 
 

ILOS’ aktivitetsbudsjett for 2022 

 

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over de viktigste aktivitetene vi øremerker midler til: 
 

Aktiviteter  Forslag til 
budsjett 2022 

Bruksområde 

Forskningsstøtte 800 000  Forskningsmidler etter søknad - 
behandles av forsknings-
komiteen 

Strategisk forskningssatsning 200 000  Øremerket forskergrupper 
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Aktiviteter  Forslag til 
budsjett 2022 

Bruksområde 

Driftsmidler vitenskapelig ansatte 300 000  5 000,- per vitenskapelig ansatt, 
samt 20 000 i veiledningsmidler 
for ph.d. (20 000 når kandidaten 
leverer). Brukes til faglitteratur, 
medlemskap og forskningsreiser 

Forskerutdanning og ph.d.-seminarer 400 000  Alle utgifter knyttet til ph.d.-
utdanningen. Stipendiatene kan 
også søke om reisestøtte én gang 
ila perioden for å delta på en 
konferanse med paper, sammen 
med veileder. 

Timelærere vår og høst 1 000 000  Engasjering av timelærere som 
følge av at ansatte er frikjøpt fra 
eksterne prosjekter, noen har 
forskningstermin, mye plusstid i 
avdelingen etc. 

Faglig-sosiale tiltak, studentrettede 
aktiviteter 

400 000  Støtte til studentforeninger, 
reisestøtte MA-studenter, støtte 
til studentrettede gjeste-
forelesninger, semesterstart mm.  

Formidling 100 000  Midlene lyses ut 

Annen faglig aktivitet 200 000  Norskkurs for nyansatte, kurs for 
FVA, og annen kompetanse-
heving. 

Bedømmelse vitenskapelig stilling 200 000  Professoropprykk, nyansettelser 
etc. (honorar til eksterne 
medlemmer) 

Faglige miljøtiltak 300 000  Midler øremerket årlig seminar 
for fagmiljøene (tidligere 
"fagmiljømidler") 

Instituttseminar 200 000  Instituttseminar med markering 
av 15-årsjubileum (2020) 

 


