
  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: HF Rapportert av:  Periode:  

T3 - 2016 

 

Ledelsesvurdering HF 3. tertial 2016 

Vurdering  av økonomisk utvikling 
Basisvirksomheten ved HF hadde ved utgangen av 2016 et akkumulert mindreforbruk på 149 millioner 

kroner. Det isolerte mindreforbruket for 2016 var på 28 millioner, noe som var 32 millioner mer enn 

opprinnelig budsjettert. Hovedgrunnene til avviket fra budsjettet er en for optimistisk budsjettering av 

personalkostnader og driftskostnader. Siden leveransen 15.12.16 er det ingen endrede forutsetninger.  

 

Hovedutfordringen for HFs økonomi i det kommende året blir å tilpasse fakultetets og instituttenes 

aktivitetsnivå til de endrede rammebetingelsene. Fakultetet har fremdeles både et akkumulert og isolert 

mindreforbruk, men aktivitetsnivået er økende. Med varige rammekutt og omfordeling av 60 millioner er 

forutsetningene kraftig endret. Tilpasning til endrede rammer må skje gradvis og i henhold til justerte 

planer, faren er at en rask oppbremsing av aktivitetsnivået vil gi et økende mindreforbruk og suboptimal 

ressursutnyttelse. Det forbruket det var lagt opp til for bare et år siden vil imidlertid måtte justeres noe ned i 

henhold til rammekuttene og omfordelingen. I langtidsprognosen innlevert 15.12.16 prøver vi å få til dette. 

Det er lagt opp til at aktiviteten spesielt på personalkostnader øker fra 2016 til 2017 før de forsiktig trappes 

ned utover perioden. Langtidsprognosen viser en utvikling som går fra dagens resultat via et akkumulert 

mindreforbruk i 2017 på 66 millioner som gradvis reduseres til 39 millioner i 2021, det er her verdt å merke 

seg at enkelte grunnenheter her ikke har stillingsplaner på plass som strekker seg så langt ut i perioden. 

Disse er imidlertid under arbeid og vil innarbeides i langtidsprognosene utover i 2017. 

 

Den eksternt finansierte virksomheten ved HF har holdt seg noenlunde stabil i 2016 i forhold til 2015. 

Inntektene og driftskostnader er så å si de samme, mens personalkostnader er noe lavere som følge av 

utfasingen av prosjektet Norsk Ordbok. Nettobidraget til basisøkonomien øker med 4,8 millioner (22 %). 

Denne positive utviklingen i nettobidrag er i hovedsak en effekt av tilførsel av mange nye 

forskningsrådsprosjekter. 

 

HF arbeider planmessig for å øke inntektene fra EU, spesielt ERC. Et nyetablert prosjekt om Statoils historie 

vil gi vesentlig økning i inntekter fra «Private org., stiftelser mv.» i årene framover. 

Prognosen for årene 2017-21 legger til grunn en økning i ekstern inntjening. Det er budsjettert med årlig 

inntekt på 110-120 millioner i 2017-20 og 95 millioner i 2021. Kostnadssiden er budsjettert med tilsvarende 

volum. Nettobidraget er anslått til ca. 30 millioner i 2017, ca. 35 millioner i 2018-20 og 30 millioner i 2021. 

 

Med utgangspunkt i HFs økonomiske situasjon har fakultetsledelsen sett et behov for å følge utviklingen ved 

instituttene tettere. Det ble derfor i 2016 igangsatt jevnlige dialogmøter med instituttene hvor deres 

økonomiske utvikling ses opp mot gjennomføring av lokale planer og ressursutnyttelse. Særlig viktig har det 

vært å gjennomgå instituttenes stillingsplaner med tanke på fremtidige lavere rammer. 

 

 

 



 2 

 

Dato: 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  


