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Basisvirksomhet 

 
 
Basisvirksomheten ved Det humanistiske fakultetet har pr. 1.tertial et akkumulert mindreforbruk på 
79,3 mill. kroner. Hittil i 2017 har fakultetet et isolert merforbruk på 70 mill. kroner. Dette skyldes 
omdisponering av 60 millioner kroner som er tatt som en inntektsreduksjon i 1. tertial og avregnes 
mot fjorårets akkumulerte mindreforbruk på 149 millioner kroner. I tillegg er inntekter noe lavere og 
personalkostnader noe høyere enn budsjettert i 1. tertial. Ser vi bort fra omdisponeringen har HF et 
isolert merforbruk på ca 10 millioner. Avviket mellom budsjett og regnskap pr 1. tertial er ellers 
marginalt. 
   
Budsjettet for 2017 viser et akkumulert mindreforbruk rett under 70 millioner kroner. Dette er nå noe 
justert til et akkumulert mindreforbruk på 64 millioner kroner. Det er særlig økningen i 
personalkostnader som gir et høyere aktivitetsnivå. Vi velger å opprettholde denne prognosen da det 
fremdeles er mange tilsettinger i prosess ved fakultetet. 
 
De fleste instituttene ved HF har fremdeles store akkumulerte mindreforbruk. Vi ser imidlertid at den 
planlagte økningen i forbruk har begynt å slå inn og at enhetene har begynt å bygge ned sine 
akkumulerte mindreforbruk. Unntaket er Institutt for lingvistiske og nordiske studier som fremdeles 
akkumulerer midler. Dette skyldes i stor grad en relativt ny SFF, som også har fått midler som 
verdensledende. Vi forventer at Institutt for musikkvitenskap også vil akkumulere midler i tiden 
fremover da de nylig har blitt tildelt en SFF. 
 
Prognosen for langtidsperioden viser et akkumulert mindreforbruk i 2021 på 33 millioner kroner. 
Dette er naturlig nok lavere enn på samme tidspunkt i 2016, grunnet omdisponeringer mv. Vi vil i 
løpet av 2017-18 innarbeide KDs og UiOs nye finansieringsmodell i vår egen modell og venter at det 
vil gi endringer i prognosene fremover.  Det er fremdeles knyttet usikkerhet til hvordan de endrede 
modellene vil slå ut for HF i årene som kommer. Det er en risiko for at inntektene kan falle som følge 
av dreiningen mot hele grader i finansieringsmodellen. HF har imidlertid et stort trykk på 
gjennomføring og frafall, noe som på sikt vil kunne oppveie for dette. 
 
HF har fokus på mindreforbruket ved instituttene, og vil som en følge av prosjektet ”Fra strategi til 
handling” gjennomføre endringer i rapportering og støtte til grunnenhetene for å sikre mer treffsikre 
budsjetter og bedre etterlevelse av disse fremover, samt bedre oversikt over og utnyttelse av det 
økonomiske handlingsrommet.  
 
Omdisponeringen av 60 millioner kroner fra HF til EA er tatt som en direkte føring på inntektssiden i 
2017, men er lagt som forhåndsdisponering ved fakultetssekretariatet. Utover dette er det ikke foretatt 
noen forhåndsdisponeringer. 
  
 
  

Basisvirksomhet
Regnskap	T1	2016 Regnskap	T1	2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose	2018 Prognose	2019 Prognose	2020 Prognose	2021

Inntekter -213	774	656 -148	354	379 -556	637	568 -558	335	331 -615	517	691 -611	493	768 -605	898	830 -605	793	354
Personalkostnader 181	142	771 194	204	799 545	469	164 548	303	316 549	373	255 542	316	023 536	521	935 529	400	666
Driftskostnader 31	502	166 32	288	248 112	064	313 115	626	705 109	551	453 109	811	096 109	361	236 108	027	335
Investeringer 2	972	660 1	773	615 9	716	826 10	505	945 7	185	000 4	185	000 4	185	000 4	185	000
Isolert	mer-/mindreforbruk	uten	
nettobidrag	og	 1	842	941 79	912	282 110	612	735 116	100	635 50	592	017 44	818	351 44	169	341 35	819	647
Nettobidrag -9	304	736 -9	829	430 -31	234	662 -30	586	728 -35	031	527 -38	500	200 -36	992	713 -33	593	348
Prosjektavslutning -294	595 -21	341 0 -534	026 0 0 0 0
Isolert	mer-/mindreforbruk	med	
nettobidrag	og	 -7	756	390 70	061	512 79	378	074 84	979	881 15	560	490 6	318	151 7	176	628 2	226	299
Overført	fra	i	fjor -121	530	104 -149	333	054 -149	333	054 -149	333	054 -64	353	173 -48	792	682 -42	474	531 -35	297	903
Akkumulert	mer-/mindreforbruk -129	286	494 -79	271	542 -69	954	980 -64	353	173 -48	792	682 -42	474	531 -35	297	903 -33	071	604
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Eksternt finansiert virksomhet 

	
	
Den eksternt finansierte virksomheten ved HF har vist et stabilt nivå over tid. Sammenlignet med 
regnskapet for ett år siden (1. tertial 2016) viser kostnadene stabilt nivå, mens inntektene øker fra 34,7 
til 40 mill. Nettobidraget fra prosjektene til basisøkonomien (midler fra frikjøp av personale og 
overhead fratrukket egenandel) utgjør 9,9 mill. pr 1. tertial, en liten økning på 0,6 mill. fra samme tid i 
fjor.  
 
Senter for fremragende forskning MultiLing ved ILN er organisert slik at hovedvirksomheten 
rapporteres som en del av basisøkonomien, selv om senteret i hovedsak er eksternt finansiert. 
Senteret har pr. 1. tertial et tilskudd fra Forskningsrådet på 4,5 mill. kr, mens nettobidraget til ILN 
utgjør om lag 2 mill. kr. For hele året er det budsjettert med 13,5 mill. fra Forskningsrådet, mens 
nettobidraget anslås til 6 mill. kr.  
 
Den eksterne finansieringen ved HF har de senere år hatt et volum på i overkant av 100 mill. kr årlig. 
Utfasing av flere store prosjekter medførte at inntektene gikk ned til ca. 85 mill. kr årlig i 2015 og 
2016. HF legger til grunn at den eksterne finansieringen vil ta seg opp igjen som følge av god tilvekst 
av nye prosjekter i 2015 og -16. For eksempel fikk 14 søknader fra HF tilsagn om støtte ved siste 
tildeling av FRIPRO-midler fra Forskningsrådet, deriblant to toppforskprosjekter. Videre ble HF i år 
tildelt en ny SFF (Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) ved IMV). HF vil derfor fortsatt ha 
to SFF’er selv om Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) ved IFIKK fases ut i 2017. Fakultetet 
arbeider systematisk for å få gjennomslag på søknader til EU, spesielt ERC, men har foreløpig ikke 
lyktes.  
 
Anslått årsinntekt utgjør 118 mill. kr for 2017 og 107 mill. i 2018. Videre er det budsjettert med inntekt 
på 100 mill. i 2019 og 2020 og 96 mill. i 2021. Kostnadene er budsjettert med tilsvarende volum, slik 
at økonomien går i tilnærmet balanse over tid. Prognosen er basert på nøktern, men realistisk 
budsjettering. 
 
Nettobidraget til basisøkonomien har de senere år utgjort ca. 25 mill. kr årlig. Det er i prognosen lagt 
til grunn en viss økning som følge av økte overheadinntekter fra nye prosjekter. Nettobidraget er 
beregnet til 28 mill. i 2017, 29 mill. i 2018,  og  ca. 32 mill. årlig i 2019-21. 
 
Det understrekes at den eksterne finansieringen etter sin natur er usikker og det er risiko for at både 
inntjening og nettobidrag kan bli lavere enn budsjettert. 
	

Eksternt	finansiert	virksomhet
Regnskap	T1	2016 Regnskap	T1	2017 Årsbudsjett Årsprognose Prognose	2018 Prognose	2019 Prognose	2020 Prognose	2021

Inntekter -34	764	372 -40	023	760 -117	274	897 -123	340	335 -118	096	116 -113	586	006 -108	522	971 -96	195	540
Personalkostnader 17	973	057 16	955	315 63	594	446 55	323	021 59	034	449 61	781	763 57	060	502 49	140	870
Driftskostnader 4	247	841 4	501	498 30	765	773 32	988	392 21	204	279 17	672	200 18	316	371 16	841	225
Investeringer 54	057 151	653 240	994 260	994 2	997 2	997 0 0
Isolert	saldo	uten	nettobidrag	og	
prosjektavslutning -12	489	417 -18	415	294 -22	673	684 -34	767	929 -37	854	391 -34	129	046 -33	146	098 -30	213	445
Nettobidrag 9	300	091 9	866	291 31	806	392 30	073	707 33	985	914 37	470	715 36	432	765 32	535	448
Prosjektavslutning 294	595 21	341 0 532	855 0 0 0 0
Isolert	saldo	med	nettobidrag	og	
prosjektavslutning -2	894	731 -8	527	662 9	132	707 -4	161	367 -3	868	476 3	341	668 3	286	667 2	322	003
Overført	fra	i	fjor -12	129	980 -3	102	242 -3	102	242 -3	102	243 -7	263	610 -11	132	086 -7	790	418 -4	503	750
Saldo -15	024	711 -11	629	904 6	030	465 -7	263	610 -11	132	086 -7	790	418 -4	503	750 -2	181	747


