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Langtidsprognose 2022-2026 

Langtidsrammer 

I forbindelse med oppdatering av langtidsprognosen for årene 2022 til 2026 legges det 
inn oppdatert ramme for 2022, samt estimerte langtidsrammer for årene 2023 til 2026. 
Langtidsrammene er kun et estimat, da UiO kun gir fakultetene rammer for neste år. 
 
Langtidsrammene bygger på den totale rammen fakultetet får for 2022, med 
korrigeringer basert på måltall for resultatindikatorene som instituttene lager for eget 
institutt. I tillegg korrigeres rammen for eventuelt estimerte trekk eller tilskudd som for 
eksempel avbyråkratisering- og effektiviseringstrekket.  
 
Måltallene som ligger til grunn for instituttets beregninger for langtidsperioden 2022 til 
2026 står i tabellen under.  
 

 
Tabell: Måltall resultatindikatorer1 
 

Instituttledelsen mener at vi er nokså konservative med hensyn til beregningene vi har 
gjort, både under studie- og forskningskategoriene. Dette er basert på de siste års 
utvikling. Instituttet har hatt en klar nedgang i studiepoeng over flere år, og det tar tid å 
snu dette. Vi ser også at vi ikke får så god uttelling som ønsket under kandidatelementet. 
På forskningssiden ser vi at vi ligger jevnt de siste årene hva angår prosjektakkvisisjon, 
mens vi har en synkende tendens innen publikasjonspoeng. Dersom instituttet skulle få 
innvilget et ERC-prosjekt vil dette endre instituttets økonomiske betingelser, men disse 
resultatmidlene vil uansett ikke komme på flere år. 
 
 
 
                                                        
1 BOA – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. I denne tabellen betyr det eksterne prosjekter som NOS-
HS. DIKU, Nordforsk, mens det kke gjelder NFR eller EU-prosjekter, 
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Nedenfor vises utviklingen i resultatelementene ved instituttet 
 

 
Tabell: Studiepoeng utvikling 
 

 
Tabell: Kandidatelement utvikling 
 

 
Tabell: Utvekslingsstudent utvikling 
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Tabell: Doktorgrad utvikling (Sats 1: avlagt på normert tid) 
 
 

 
Tabell: Eksternfinansiert virksomhet utvikling 
 

 
Tabell: Publikasjonspoeng utvikling 
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Under vises ILOS’ estimerte langtidsrammer for perioden 2022-2026, basert på 
estimerte måltall2 
 

 

                                                        
2 Det ligger 0 rekrutteringsstillinger i 2026 fordi de siste nye stillingene som er lagt inn i prognosen er de 
som starter i september 2022. 
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Øremerkingene for årene 2021 til 2026 ser slik ut:  

 
(To øremerkinger er faset ut fra 2022. Dette gjelder Småforsk og Kompensasjon, tap pga rammekutt i 
samlinger) 

Langtidsprognosen 

Langtidsprognosen for 2022 til 2026 (uten FPIII-prosjektet LCE) viser et akkumulert 
merforbruk på 27 millioner kroner. Langtidsprognosen bygger på estimerte rammer for 
årene 2022 til 2026 basert på blant annet måltallene instituttene har satt for perioden. 
Kutt for avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i 2022 er videreført flatt i 
perioden. Eventuelle nye, fremtidige kutt er ikke inkludert.  
 
Langtidsprognosen som forelå per første tertial 2021 (for årene 2021-2025), viste et 
akkumulert merforbruk på 6 millioner. Denne prognosen er forverret: nåværende 
langtidsprognose for samme tidsrom (2021-25) viser et akkumulert merforbruk på 25,4 
millioner kroner. År 2026 er lagt til i nåværende langtidsprognose med et estimert 
resultat på kr 1,6 millioner kroner i merforbruk. Totalt gir dette altså er akkumulert 
merforbruk for perioden 2022-2026 på 27 millioner kroner. 
 
I perioden 2022-2025 får instituttet etter beregningene en økning i basisinntektene på 
1,8 millioner kroner, sammenlignet med langtidsprognosen vedtatt 1. tertial 2021 (som 
gjaldt årene 2022-25). Dette skyldes en økning på 4,2 millioner kr innen kategoriene 
studiepoeng og kandidater, samtidig som vi får en nedgang på 3 millioner kr på 
studieplasselementet. Vi har også en nedgang på 1 million kr innen forskning (dette 
gjelder bl.a. publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader). Økningen innen resultatbasert 
forskning og utdanning er totalt på 3,3 millioner. Vi får også en økning i midler til 
rekrutteringsstillinger.  
 
I prognosen ligger det et årlig kutt på kr 3,6 millioner kroner for perioden 2022-2026. 
Dette skyldes en ny modell for pensjonsberegning fra Statens pensjonskasse, hvor 
satsen har gått ned fra 13,3 % i 2020 til 9 % i 2022 Kuttet ble først varslet etter at de 
nye rammene for 2022 var vedtatt i Fakultetsstyret, så det er lagt inn i tabellene «ILOS 
estimerte langtidsrammer» og i «Øremerkinger for årene 2021-2026». Dette kuttet 
tilsvarer omtrent nedgangen i kostnader på pensjon (under personalkostnader). 
 
Personalkostnadene i perioden 2022-2025 har økt med 2,7 millioner kroner fra 
prognosen vedtatt i 1. tertial 2021 (2022-25) til nåværende langtidsprognose (2022-
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2026). I all hovedsak skyldes dette at instituttet har fått tildelt nye 
rekrutteringsstillinger og at prognosen for rekrutteringsstillinger er oppjustert. I tillegg 
er det gjort andre mindre endringer. Estimert lønnsvekst for 2022 er videreført likt for 
hele perioden. 
 
Driftskostnadene har også økt i forhold til T1 2021 med totalt 1 millioner kroner. Dette 
gjenspeiler ikke minst en forventet normalisert hverdag etter lang tid med pandemi og 
lavt driftsforbruk.  
 
Nettobidraget i perioden 2022-2026 er redusert med totalt 9,1 millioner kroner 
sammenlignet med prognosen fra 1. tertial 2021 (2022-2025). Årsaken til reduksjonen 
er at instituttet har nedjustert ambisjonsnivået noe. (Det var lagt inn et ERC- og et 
Nordforsk-prosjekt i prognosen som er tatt ut.)  
 
Vi legger nå til grunn i prognosen at vi i snitt vil få 1,2 NFR-prosjekter og étt Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-prosjekt i årene fremover. Sammenligner vi 
langtidsprognosen 2021-2025 med årets prognose for perioden 2022-2026, er 
nedgangen i nettobidraget på hele 15,1 millioner kroner. 
 
 
Langtidsprognosen per 1. tertial 2021 og pr. 31.01.2022 for ILOS, med og uten 
FPIII-prosjektet 

 
Tabell: Langtidsprognose pr. T1 2021 
 
 

 
Tabell: Langtidsprognose pr. 31.01.2022 
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Tabell: Langtidsprognose FPIII pr. 31.01.2022 

 
ILOS Langtidsprognose 2022-2026 uten FPIII pr. 31.1.2022 
(Kommentarer til langtidsprognosen er uten FPIII siden det er øremerkede midler) 
 

 

Risikovurdering 

Risikovurderingen er en oppsummering av de elementene som instituttledelsen 
vurderer som mest kritiske for budsjettet for 2022 og langtidsprognosen for perioden 
2022 til 2026.  
 
Hva om instituttet ikke oppnår måltallene? 
Instituttet har lagt seg på et nøkternt nivå og vi mener derfor at det er lav risiko for 
vesentlige negative avvik på studie- og forskningssiden. Samtidig er det ingen tvil om at 
det kreves et større og langsiktig arbeid på hele instituttet for å øke inntektene. På kort 
sikt vet vi at det er flere eksternfinansierte prosjekter som kan øke instituttets inntekter, 
men samtidig er det viktig for et institutt som ILOS å øke inntektene på studiesiden. 
Dette betyr i realiteten at vi må øke antall eksamener som avlegges ved instituttet. Vi går 
nå systematisk gjennom studieløpene våre for å se hvordan vi kan få best mulig samsvar 
mellom ressursbruken vår og inntektene fra studiesiden. Dette vil kunne gi oss større og 
mer stabile inntekter over flere år, og dette er nødvendig for å kunne opprettholde 
studietilbudet vårt. Vi er bekymret for at en reduksjon i studietilbudet også vil kunne gi 
oss færre inntekter, samtidig som det er klart at personalutgiftene blir lavere dersom vi 
ikke ansetter i forbindelse med avganger. 
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Hva om instituttet får ytterligere trekk i rammen? 
UiO sentralt signaliserer til oss at det vil fortsatt komme kutt knyttet til 
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) også de neste årene. Derimot har 
vi ikke fått signaler om rammetrekk, men risikoen for dette er høy da det fortsatt er 
pågående UiO-satsninger og ikke minst fortsatt et stort behov for midler til vedlikehold 
av bygningsmassen på UiO. Eventuelle kutt vil føre til at instituttet vil kunne dekke færre 
kostnader gjennom basistildelingen.  
 
Lønnsoppgjør i langtidsperioden 
I langtidsperioden ligger det inne en lønnsøkning på 1,3 % i år 2022. Mye tyder på at 
inneværende års lønnsoppgjør blir større enn de siste årene. Hvis lønnsveksten i år blir 
høyere enn 1,3 %, vil det bidra til økte lønnskostnader, noe som i fall vil påvirke 
prognosen for år 2022 og langtidsperioden.  
 
For årene 2023 til 2026 er lønnskostnaden videreført på samme nivå som for 2022, 
dermed er det kun lagt inn lønnsvekst tilsvarende lønns- og priskompensasjonen som 
HF får i sin tildeling fra UiO.  
 
Normalt vokser lønnskostnadene årlig grunnet lønnsvekst, men rammen vil også vokse i 
takt med pris- og lønnsjustering fra UiO. Utfordringen kommer når rammen øker mindre 
enn de faktiske kostnadene, noe som har vært tilfelle de siste årene grunnet 
rammetrekk. Det er derfor knyttet middels risiko til lønnsjusteringer i langtidsperioden.  
 
Hvordan er risikoen for oppnåelse på ekstern finansierte prosjekter? 
ILOS har en ambisjon om å få 1,2 NFR-prosjekter og 1 MSCA-prosjekt hvert år. Denne 
ambisjonen er i tråd med instituttets resultater de siste fem årene. Justeringen av 
ambisjonsnivået er reflektert i estimert nettobidrag de neste årene, men ikke fullt ut i 
måltallene. I måltallene finner vi eksisterende prosjekter, ett NFR-prosjekt hvert år samt 
ett årlig prognosert MSCA-prosjekt. Vi anser at risikoen for å oppnå instituttets mål her 
er middels til lav. 
 


