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Det humanistiske fakultet har ved utgangen av 1. tertial 2017 et akkumulert mindreforbruk i 
totaløkonomien på 89,3 millioner kroner. Dette er om lag 55 millioner kroner lavere enn ved 
samme tidspunkt i 2016. Basisvirksomheten viste et mindreforbruk på 79,3 millioner kroner 
om lag 51 millioner kroner lavere enn i 2016. Hovedårsaken til reduksjonen i mindreforbruk 
er en inntektsreduksjon som følge av omdisponering av 60 millioner kroner fra HFs 
mindreforbruk til ferdigstillelse av Niels Treschows hus.  
 
I forhold til årets budsjett er det et marginalt avvik, og fakultetets prognose for året viser nå 
et akkumulert mindreforbruk på drøye 64 millioner kroner, noe lavere enn opprinnelig 
budsjettert.  
 
Personalkostnader ligger ca 13 millioner høyere enn ved samme tidspunkt i 2016, og ca 4 
millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært en vekst i årsverk. Disse økte 
med 3,3% fra første tertial 2016 og med 2,5% fra årsskiftet. HF har ved utgangen av april 776 
årsverk, hvorav 567 er i undervisnings- og forskningsstillinger. 485 årsverk var i faste 
tilsettingsforhold. Fra 1. tertial 2016 til utgangen av mars 2017 er det en økning på ca 18 
årsverk i vitenskapelige stillinger, primært midlertidige stillinger. Faste vitenskapelige 
stillinger har i samme periode økt med ca 4 årsverk. 
 
Fakultetet fikk i 1. tertial en ny SFF (RITMO), lokalisert ved Institutt for musikkvitenskap, og 
har for øyeblikket tre sentre for fremragende forskning. Det eldste av disse (CSMN) vil 
imidlertid fases ut i løpet av 2017. 
 
HF vil gjennom 2017 forberede en omlegging av vår interne fordelingsmodell i tråd med KDs 
og UiOs nye finansieringsmodeller. Vi tar sikte på å vedta modellen i 2018 og implementere 
den fra 2019.  
 
Fakultetet er av den oppfatning av at aktiviteten nå i langt større grad harmonerer med 
inntektsnivået. Med utgangspunkt i de endringer som kommer i tildelingene vil det nå være 
viktig å tilpasse aktiviteten til rammene i enda større grad. Fakultetets strategiske planer og 
faglige prioriteringer samt instituttenes stillingsplaner vil være sentrale i dette arbeidet. 
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