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Budsjett og fordeling 2016
1. Bakgrunn
Det vises til diskusjonssak (D-sak 2) i FS-møte 18.09.15 og foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO.
Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og årsplan for treårsperioden
2016-18. Dette viser en tildeling til HF på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015.
Hvis man ser bort fra tildelingen til UiO:Norden (2015: 1,9 mill. / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den
samme som i 2015.
HFs økonomiske ramme for 2016 fordeles videre til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell
fra 2009. Modellen ble revidert i 2013 med virkning fra 2015. Denne budsjettmodellen er fakultetets
viktigste verktøy for å oppnå at fordeling og bruk av ressurser er i samsvar med gjeldende retningslinjer,
strategier og mål.
Forslag til statsbudsjett for 2016 inneholdt ingen direkte føringer for HFs budsjett i 2016, men den reviderte
finansieringsmodellen for UHR-sektoren vil fra 2017 kunne gi utslag i fakultetets rammer.
Universitetsstyret behandlet i Vedtakssak 5 den 20. oktober 2015 besparelser som følge av det lave
lønnsoppgjøret i 2015. Det ble der foreslått at innsparingen blir liggende ved fakultetene med føringene at
det skal sikres et minstenivå i driftsmidler til hver vitenskapelig ansatt og at fakultetene skal bidra til
medfinansiering av mediekjøp/faglitteratur. HF har videreført ordningen med småforskmidler i tillegg til at
grunnenhetene avsetter driftsmidler direkte i sine budsjetter. Det kan på et senere tidspunkt komme krav
om avsetning til mediekjøp. Størrelsen på en slik avsetning er pr i dag ikke kjent.

2. Foreslått fordeling på HF
Til diskusjonssaken (D-sak 2) i FS-møte 18.09.15 ble det lagt fram to alternativer for fordeling av HFs
rammer. Alternativ 1 viste hvordan fordelingen ville se ut med en pott på 5,5 mill. til fordeling i
omstillingsmidler og alternativ 2 med en pott på 11,5 mill. i omstillingsmidler. Alternativ 1 vil opprettholde
fordelingen til instituttene omtrent som den har vært i langtidsbudsjettet, mens alternativ 2 gir mer til
fordeling av omstillingsmidler men reduserer fordelingen til instituttene.
Signalene fra styret var noe midt i mellom disse to alternativene. Av den grunn vil den foreslåtte
fordelingen nå ha en pott på 8 mill. i omstillingsmidler til fri fordeling.
Satsinger i 2016
I 2014 ble det vedtatt tildelinger til faglige prioriteringer, tematiske satsingsområder og forsterkede
masterprogram for perioden 2014-2018. For 2016 er det tildelt til sammen 34 mill. til forskjellige prioriterte
områder. Ca. 25,4 mill. er fordelt til rekrutteringsstillinger, mens de resterende 8,6 mill. er fordelt til drift og
andre typer stillinger.
For 2016 foreslås følgende opplegg for andre satsinger:
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Fakultetet har en omstillingspott på 8 mill. til fordeling. Dekanen gis fullmakt til å fordele midlene.
Fakultetet har en pott til årsplantiltak på 2,5 mill. til fordeling. Dekanen gis fullmakt til å fordele
midlene.

Øremerkede midler til instituttene
Avsetningen til vitenskapelig utstyr er en del av HFs vedtatte fordelingsmodell og anbefales videreført.
Ordningen gjør det mulig for fagmiljøer med behov for kostbart utstyr å finansiere anskaffelser som
vanskelig lar seg innpasse innenfor ordinært driftsbudsjett. Dette vil gjelde for utstyr som koster mindre
enn 1 mill. kr. Midler til anskaffelser som koster mer enn dette kan det søkes om fra sentrale midler.


Avsetningen videreføres som i 2015 med 2 millioner kroner som avsettes på fellesbudsjettet og
viderefordeles av dekanen.

Ordningen med ”Små driftsmidler” til forskere ble innført fra 2006, først øremerket fra UiO, senere lagt til i
fakultetets ramme. Småforskmidlene har vært viktige for å opprettholde og stimulere til effektiv forskning
ved fakultetet.




Ordningen videreføres som i 2015 med 5,4 millioner kroner som fordeles til instituttene blant annet
på basis av oppnådde publikasjonspoeng.
Forskningsstøtte til instituttleder foreslås videreført som i 2015 med 174.000.
Modell for finansiering av forskerutdanning foreslås videreført som i 2015.

3. Fordeling til instituttene
Bevilgningen til HF fordeles til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell.
Forslag til fordeling
Tabell 1 gir en oversikt over elementene i HFs fordelingsmodell. Merk at sum fordeling i 2015 er høyere enn
tildeling fra UiO pga. underskuddsbudsjettering i 2015 .
Tabell 1 – HFs fordelingsmodell – fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet
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Tabell 2 – Hovedfordeling til instituttene for 2016

Kommentar til endringer i tildelinger:
Tabellen viser elementene i HFs fordelingsmodell fordelt på enheter. Kolonnen ytterst til høyre viser
prosentvis endring fra 2015 til 2016. Samlet får instituttene en økning på 2,0 % i forhold til 2015. Ser man
bort fra rekrutteringsstillinger, som øker mye pga. faglige prioriteringer, er det en nedgang på 1,9 %. I
denne tabellen skiller IMK seg ut med en stor økning, men nesten hele denne økningen skyldes flere
rekrutteringsstillinger pga. faglige prioriteringer

4. Fellesmidler og fakultetssekretariatet
Fellesbudsjettet består av flere komponenter som skal dekke fakultetssekretariatets drift i tillegg til midler
avsatt til fellestiltak for hele fakultetet samt midler til husleie og rekrutteringsstillinger.
Fakultetet gjennomgikk i 2012 fellesbudsjettet med tanke på innsparinger. Det ble da kuttet på en rekke
poster i sekretariatet. Dette nivået er lagt til grunn ved budsjetteringen for 2016. Midler avsatt til
fakultetssekretariatet reduseres med om lag 9,5 millioner kroner til 173 millioner i 2016. Denne nedgangen
skyldes i all hovedsak en høyere fordeling av midler til rekrutteringsstillinger til instituttene, blant annet til
oppfølging av faglige prioriteringer.
For øvrig ligger det 8 millioner kroner i omstillingsmidler i fellesbudsjettet og 5,6 millioner kroner til drift av
sentrene i Athen, St. Petersburg og Paris. I tillegg ligger avsetningen til årsplantiltak på 2,5 mill.,
vitenskapelig utstyr på 2 millioner, 2 mill. til lektorprogrammet og 7,9 mill. til UiO: Norden.
Hovedpostene er slik:

Vedlegg: HFs foreslåtte fordelingsmodell, detaljert oversikt

