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Fordeling av HFs tildeling 2016 
HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. 

kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort fra tildelingen til Unpacking the 

Nordic Model (2015: 1,9 mill / 2016: 7,9 mill.) er tildelingen omtrent den samme som i 2015. 

Tildelingen fra UiO skal så fordeles til enhetene på HF ved hjelp av HFs interne finansieringsmodell. 

Nedenfor vises stegene i fordelingen, noen alternativ for fordeling og et alternativ for bruk av HFs 

store overskudd. 

Det er lagt opp to alternative fordelinger nedenunder. Disse kan sees på som ytterpunkter i en 

diskusjon om hvor mye omstillingsmidler fakultet skal legge opp til å fordele.  

Tildeling fra UiO 
Nedenfor vises en tabell over tildelingen til HF i 2016 sammenlignet med tildelingen for 2015. Merk 

at tallene er i tusen kroner. De største endringene er:  

- Økning i studieplasser som skyldes tre nye studieplasser og økning i satsene (pga. 2,25 % 

lønns- og prisstigning).  

- Nedgang i tilpasningselementet som i hovedsak skyldes et generelt rammekutt på 1 % som 

tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Utgjør 6,6 mill. for HF.  

- Økning i Satsinger og øremerkinger som i hovedsak skyldes økning i tildelingen til Unpacking 

the Nordic Model.  

For mer informasjon se disponeringsskrivet for 2016 (vedlegg 1). 
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HF-modell 
HFs interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter. Her følger en beskrivelse av 

disse komponentene: 

- Studieplasser: HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir deretter fordelt til 

enhetene på bakgrunn av studentårsverk i 2011-2014. Mer ressurskrevende fag er ved HF 

vektet høyere enn mindre ressurskrevende fag. Midlene som fordeles via denne 

komponenten er det beløpet som står igjen når det er fordelt midler til de øvrige tre 

komponentene i HFs finansieringsmodell. Denne komponenten påvirkes dermed av 

endringer i de tre andre komponentene. Først blir øremerkinger fordelt, deretter 

resultatmidler, så midler til rekrutteringsstillinger. Det resterende beløpet fordeles etter 

studieplasser. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2015 og 2016. 

Studieplasser 2015 2016 

Studieplasser kat D 1049 1052 

Studieplasser kat E 70 70 

Studieplasser kat F 3373 3373 

 

- Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, eller måltall som 

er begrepet som blir brukt. Måltallet for 2016 er 119 stipendiater og 21 post.doc. Dette er 

noenlunde jevnt fordelt på enhetene etter størrelse og eksisterende stillinger. Denne 

komponenten påvirkes ikke av endringer i de andre komponentene. 

 

- Resultat: Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. 

Områdene som måles er studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, NFR-midler, EU-

midler og publikasjonspoeng. Denne komponenten påvirkes ikke av endringer i de andre 

komponentene. 

 

- Øremerket: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her 

ligger det også potter som fakultetet kan fordele/bruke som de ønsker, f.eks. 

omstillingsmidler, vitenskapelig utstyr, årsplantiltak. Denne komponenten påvirkes ikke av 

endringer i de andre komponentene. 

 

Omstilling og økt handlingsrom 
Gjennom 2012 var det en lengre prosess hvor HFs utfordringer ble analysert og beskrevet. Analysene 

konkluderte med at HF var på vei inn i en situasjon hvor fakultetet ikke lenger kunne garantere den 

store faglige bredden man da hadde. Vedvarende reduksjon i antallet faglig ansatte gjorde at mange 

fag enten var utsatte eller ville bli utsatte i nær fremtid.  

Denne prosessen resulterte i at Universitetsstyret i budsjettet for 2013 ga HF en varig økning i 

rammene på 15 millioner, samt en 5-årig omstillingspakke på til sammen 16 millioner. Dette kom i 

tillegg til en generell økning til alle fakulteter hvor HFs andel var på drøye fem millioner kroner.  
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HF fikk altså en kapitalinnsprøytning på drøye 25 millioner i 2013. Midlene ble gitt med retningslinjer 

om at de skulle benyttes til omstilling og sikring av faglig bredde. Ytterligere forutsetninger var at HF 

skulle foreta en gjennomgang av sammensetningen og bredden av tilbudet for å oppnå mer robuste 

fagmiljøer gjennom samarbeid og tverrfaglighet. Omstillingsmidler ble gitt midlertidig for blant annet 

å støtte opp under prosessen med faglige prioriteringer. 

20 millioner av tildelingen var altså varige midler tiltenkt styrking av fagmiljøene og bredden ved HF. I 

fakultetets og instituttenes planer har dette vært lagt inn som en styrking og øking av den 

vitenskapelige staben. Det er en utfordring at vi nå har mange som går av med pensjon og det er 

svært ressurskrevende å gjennomføre en tilsetting i fast vitenskapelig stilling. Instituttene sliter 

dermed med å tilsette mange nok til at vi får en vekst i den vitenskapelige staben. Som grafen under 

viser har fallet i antall vitenskapelige stillinger flatet ut selv om det ikke er stor vekst i antallet ansatte.  

 

Prognosene i langtidsbudsjettet fra 1 tertial viser at fakultetet, gitt at de forutsetninger som ligger til 

grunn om tilsettinger og avganger samt rammer fra UiO ligger fast, vil ha et overskudd på nær 60 

millioner kroner i 2019. 

Alternativer for fordeling 
Det meste av fordelingen gir seg selv gjennom finansieringsmodellen. Men det er en faktor som 

fakultetsstyret bør ta stilling til som vil påvirke fordelingen. Under øremerkinger ligger det en pott til 

omstillingsmidler. I 2015 er denne potten på 4,3 mill. kroner. Hvor stor den bør være i 2016 avhenger 

av hvilke omstillingstiltak fakultetsstyret ønsker å prioritere. Størrelsen vil igjen påvirke instituttenes 

rammer.  

Nedenfor vises to alternativ for fordeling gjennom HF-modellen. Alternativ 1 er det foreslåtte 

alternativet med 5,5 mill. til omstillingsmidler. Mens alternativ 2 med 11,5 mill. til omstillingsmidler 

er med som et eksempel på hva som skjer når potten til omstillingsmidler mer enn dobles. 

Alternativ 1 sikrer en stabil fordeling til studieplasser. Dette medfører også at fordelingen til 

enhetene blir mer forutsigbar og følger bedre de inntektene som i dag ligger i langtidsbudsjettene. 

Inntektene i langtidsbudsjettet 2015-2019 er lagt med forutsetning om stabile studieplassfordelinger.  
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Alternativ 2 gir mye omstillingsmidler til fordeling som kan brukes for eksempel til å rette opp 

skjevfordelinger eller til prioriterte områder. Men i dagens situasjon med store overskudd på de 

fleste enhetene kan det bli vanskelig å fordele enda flere midler. Dette alternativet medfører også en 

del lavere sum til studieplasser som igjen gir lavere fordelinger til enhetene. Lavere fordelinger til 

enhetene kan igjen føre til at disse blir mer forsiktige i budsjetteringen og at det dermed blir 

vanskeligere å bygge ned dagens store overskudd. 

Alternativene er ment som en illustrasjon. Det er ikke meningen at man må velge et av disse to 

alternativene. Tanken er å se på alternativene og danne seg opp en mening om hva som er viktigst:  

Alternativ 1 

Dette alternativet viser hvordan fordelingen vil se ut med 5,5 mill. til omstillingsmidler i 2016. Disse 

midlene inngår i øremerkinger, mens resultatmidler og midler til rekrutteringsstillinger fordeles som 

normalt. Det som da står igjen går til studieplasser. Se tabell nedenfor for hvordan HF-modellen vil se 

ut i 2016 vs. 2015.  

 

- Studieplasser: Når alle de tre andre komponentene er fordelt står det i igjen 187,3 mill. til 

studieplasser. Dette er nesten 400.000 mer enn i 2015.  

- Rekrutteringsstillinger: Det er fordelt midler til 119 stipendiater og 21 post.doc noenlunde 

jevnt fordelt på enhetene etter størrelse. Til sammen 91,1 mill er fordelt i 2016, noe som er 

2,6 % lavere enn i 2015. Dette skyldes at måltallet for stipendiater er satt ned fra 123 til 119.  

- Resultat utdanning: Både studiepoeng og utvekslingsstudenter har en liten nedgang i poeng 

men i kroner er det en liten økning pga. økt sats. 

- Resultat forskning: Økningen skyldes økning i EU-midler og økte satser. 

- Øremerket: Denne er i 2016 på 196 mill. Dette er en nedgang på ca. 2 mill. fra 2015 som 

skyldes en blanding av øremerkinger som avsluttes i 2015 og en større øremerking til 

Unpacking the Nordic Model fra UiO. Omstillingsmidler ligger her. 
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Fordelen med denne fordelingen er at omfordelingen av midler til studieplasser sikrer en stabil 

fordeling til studieplasser. Dette medfører også at fordelingen til enhetene blir mer forutsigbar og 

følger bedre de inntektene som nå ligger i langtidsbudsjettene.  

I tabellen nedenfor vises fordelingen til enhetene sånn den vil se ut i alternativ 1. For å sammenligne 

størrelsen på tildelingen mellom de to årene er det bedre å se på endringen uten 

rekrutteringsstillinger. Dette fordi rekrutteringsstillinger vil ha samme kostnader som inntekter.  

 

Tabellen viser at IAKH er det instituttet som kommer best ut med en økning på 2,6 %. Også IMK, 

DNIR og Ibsen har mindre økninger mens resten har reduserte tildelinger. Dårligst ser det ut for IMV, 

IKOS, ILN og ILOS med nedganger rundt 3-4 %.  

Det er flere grunner til at noen går opp og noen ned. På studieplasser har IAKH og ILN store økninger, 

mens spesielt ILOS og i noe mindre grad IKOS og IMK har nedgang. På resultatdelen har også IAKH og 

ILN størst økning, mens IKOS har størst nedgang.  

Alternativ 2 

Dette alternativet viser hvordan fordelingen vil se ut med 11,5 mill. til omstillingsmidler i 2016. Disse 

midlene inngår i øremerkinger, mens resultatmidler og midler til rekrutteringsstillinger fordeles som 
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normalt. Det som da står igjen går til studieplasser. Se tabell nedenfor for hvordan HF-modellen vil se 

ut i 2016 vs. 2015.  

 

- Studieplasser: Når alle de tre andre komponentene er fordelt står det i igjen 181,3 mill. til 

studieplasser. Dette er 5,6 mill. lavere enn i 2015. 

- Rekrutteringsstillinger: Som i alternativ 1.  

- Resultat utdanning: Som i alternativ 1 

- Resultat forskning: Som i alternativ 1 

- Øremerket: Denne er i 2016 på 203 mill. Dette er en økning på ca. 4 mill. fra 2015 som 

skyldes en blanding av øremerkinger som avsluttes i 2015, mer til omstillingsmidler og en 

større øremerking til Unpacking the Nordic Model fra UiO. 

I tabellen nedenfor vises fordelingen til enhetene slik den den vil se ut i alternativ 2. Total fordeling 

er lik som i alternativ 1. Forskjellen er at det er 6 mill. mer til øremerket pga. høyere pott til 

omstillingsmidler, noe som igjen betyr reduserte midler til fordeling gjennom studieplasser. Det betyr 

at enhetene i dette alternativet får færre midler enn i alternativ 1 og at fakultetet har 6 mill. flere 

omstillingsmidler å fordele. Størrelsen på resultatdelen og rekrutteringsstillinger er den samme som i 

alternativ 1. 
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Tabellen viser at totalsummen fordelt uten rekrutteringsstillinger i 2016 er litt høyere enn i 2015. 

Summen av fordeling til instituttene går en del ned fra 2015, med 2,9 %. Hovedgrunnen til dette er at 

en del omstillingsmidler som var øremerket instituttene i 2015 allerede er tildelt og at fakultetet 

beholder flere omstillingsmidler for senere fordeling. Beløpet til HF-Felles øker med 8,9 % av samme 

grunn som nevnt ovenfor og fordi øremerkingen til Unpacking the Nordic Model økes. 

Selv om den totale fordelingen totalt sett er noenlunde lik 2015-fordelingen er det variasjoner på 

enhetene. Tabellen viser at det er tre enheter med mindre økninger: IAKH, DNIR og Ibsen. Resten har 

reduserte tildelinger. Dårligst ser det ut for IMV, IKOS, ILN og ILOS med nedganger rundt 5-6 %.  

Det er flere grunner til at noen går opp og noen ned. På studieplasser har alle unntatt ILN nedgang, 

mens spesielt ILOS og IKOS har de største nedgangene. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere pott til 

fordeling. På resultatdelen har IAKH og ILN størst økning, mens IKOS har størst nedgang.  

Øremerkinger 2016 
Nedenfor vises en oversikt over alt som er øremerket på fakultetet i 2016, med en kolonne for 

alternativ 1 og en for alternativ 2. Merk at eneste forskjell er «Til fordeling for fakultetet / 

omstillingsmidler», som er uthevet. 
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Omstillingsmidler tildelt instituttene 2013-2018 
Nedenfor vises en oversikt over alt som er blitt fordelt som omstillingsmidler for perioden 2013-2018. 

Alle disse tiltakene er øremerket i budsjettet til HF. Ytterligere tildelinger kan eventuelt gjøres fra den 

foreslåtte potten på 5,5 / 11,5 mill. i 2016 og fra potten som HF har til fordeling i 2015 på 4,3 mill. 
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Nedbygging av HFs overskudd 
Regnskapet for HFs basisvirksomhet viser for juli et akkumulert overskudd på 109 millioner kroner. 

Overskuddet var pr 31.12.2015 på 69 mill., altså har det økt med 40 mill. på 7 måneder. Den siste 

prognosen for 2015 fra 1.tertial viste et overskudd på 82 mill. for 2015. Men etter at denne ble lagt 

har vi fått resultatet av årets lønnsoppgjør som viser 1,6 % lavere lønnsstigning enn antatt, noe som 

betyr ca. 8 mill. lavere lønnskostnader enn beregnet for 2015. Fra dette kan vi estimere et 

akkumulert overskudd for 2015 på ca. 90-100 mill. 

Enhetene på HF har lagt planer i sine langtidsbudsjetter for hvordan man skal få redusert sine 

overskudd framover. Langtidsbudsjettet for HF fra T1 viser at overskuddet reduseres gradvis til et 

akkumulert overskudd på 57 mill. i 2019. Dette viser at det tar tid å øke aktiviteten på enhetene. 

Ansettelser er ressurskrevende og tar tid og det er mindre behov for å øke driftskostnader. 

Langtidsbudsjettet er basert på antakelser om fremtidige inntekter og det kan raskt komme nye 

utgifter vi ikke har budsjettert med. De kommende år krever et fokus på den økonomiske sitasjonen 

med kontrollert nedbygging av overskuddet. Det er derfor viktig at vi ikke binder de frigjorte midlene 

i varige tiltak da det vil kunne legge et betydelig press på økonomien fremover.   

En usikkerhetsfaktor som eventuelt kan få utslag for langtidsbudsjettet er om det skulle innføres 72-

årsgrense for pensjonering på UiO. Om dette skulle skje fra og med 2016 kan dette innebære en 

merkostnad for perioden 2016-2019 ca. 40 mill. Dette er med forutsetning om at alle som ligger inne 

i langtidsbudsjettet til 70 år i dag forlenges to år hver.   

En løsning for å bygge ned dagens ubrukte midler kan være å låne ut noe av overskuddet til UiO, for 

eksempel 50 mill. som tilbakebetales over en femårsperiode fra 2020-2024. Grafen under viser 

effekten på HFs langtidsbudsjett ved en slik ordning. Den nederste kurven viser HFs årlige isolerte 

resultat. Denne viser at HF vil gå med overskudd i år, før overskuddet bygges ned med underskudd i 

de tre neste årene. Det akkumulerte resultatet ved utlån vises i den midterste linjen. Resultatet her 
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vil havne på et overskudd på ca. 25 millioner i 2019. Den øverste linjen viser hvordan det 

akkumulerte resultatet uten utlån ser ut. Overskuddet vil da ligge på ca. 75 mill i 2019. Den stiplede 

linjen viser et scenarium hvor det lånes ut 50 millioner og rammene kuttes årlig med 1 %. Her vil vi ha 

et nullresultat i 2019. 

 

Fordelene med en slik ordning vil være at HF ikke sitter på en særdeles stor pott med ubrukte midler 

og at UiO kan sette disse midlene i arbeid. Det er store behov sentralt, for eksempel i forbindelse 

med oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen. Midlertidige tiltak innen for tverrfaglighet og 

forskning generelt vil også kunne nyttiggjøre seg midlene. 

Den største ulempen er at fremtiden er usikker. HF og UiO kan få reduserte rammer som legger et 

større press på økonomien. I 2016 er det lagt inn ett generelt rammekutt på 1 %, noe tilsvarende kan 

også skje i de kommende år.  

En eventuell økning i pensjonsalder til 72 år vil kunne gi en merkostnad i perioden på i overkant av 40 

millioner med dagens stilingsmasse. Det er også alltid en risiko for at låntaker ikke betaler tilbake. I 

denne sammenheng må dette derimot ses som en svært lav risiko.  

 

Spørsmål til diskusjon 
- Hvordan skal budsjettsatsningene best ivareta allerede eksisterende føringer, særlig 

omstillingstiltak? 

- Hvordan skal budsjettsatsningene gi vilkår for nye satsninger som framgår av fakultetets 

årsplan? 

- Hvordan skal fakultetet håndtere dagens store overskudd 
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