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Faglige prioriteringer - avsetning av midler for perioden 2019-23 

Runde tre av faglige prioriteringer (FPIII) er fakultetets hovedsatsing for omstilling for perioden 2019-2023. FPIII skal 
være en sentral respons på de utfordringer som HF står overfor. Det er fakultetets ansvar å anvende et samlet 
perspektiv på de satsningene som velges. 

I fakultetsstyrets møte 3. mars 2017 ble det vedtatt at faglige prioriteringer III skal:  

  Omfatte både utdanning og forskning. 

  Legge vekt på potensial og ikke tidligere oppnådde resultater. 

  Bidra til å løse fakultetets viktigste utfordringer. 

  Muliggjøre satsinger/prioriteringer/risiko som ikke er mulig innenfor instituttenes rammer.  

Faglige prioriteringer skal gjennom allokering av ressurser, utvikling av miljøer og ikke minst ved å få fram eksempler 
hele fakultetet kan lære av, være med på å dreie fakultetet i en retning som er nødvendig for å møte nasjonale og 
internasjonale krav til høyere utdanning og forskning.  

Finansiering av satsingen 

I andre runde av de faglige prioriteringene (FPII) ble det fordelt ca 100 millioner kroner i perioden 2014-18, altså 20 
millioner kroner i året. Prosjektene i FPIII har en femårig ramme på inntil 20 millioner kroner (se kunngjøringen vedtatt 
i fakultetsstyret 3. mars). Ett prosjekt vil altså maksimalt båndlegge fire millioner kroner i året. Skal fakultetet legge 
seg på samme nivå som i FPII, vil det bety fem prosjekter, totalt 20 millioner kroner i året og 100 millioner kroner over 
fem år. 

Gjennomføringen av tredje runde med faglige prioriteringer med samme økonomiske ramme som FPII vil kreve 
endringer i fordelingen fra budsjettåret 2019. Fra 2019 vil ca 12 millioner kroner av den varige styrkingen fra 2013 
være disponibelt som omstillingsmidler årlig. Dette beløpet vil øke til 15 millioner kroner når rammekuttet som følge 
av overføringen av språksamlingene er innarbeidet i sin helhet i 2022. Totalt vil det i femårsperioden være 67,5 
millioner kroner tilgjengelig fra de varige omstillingsmidlene til faglige prioriteringer.   
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Et slikt nivå vil dermed kreve at 32,5 millioner kroner må omfordeles i fordelingen i løpet av perioden. 
Finansieringsbehovet er størst i de første årene med omlag 8,4 millioner kroner i 2019 synkende til fem millioner 
kroner i 2022 og 2023.  

Tabellen under viser det årlige finansieringsbehovet i tre scenarier, hhv fem, fire og tre tildelte prosjekter. 

 

Som tabellen viser vil et nivå på tre prosjekter i FPIII kunne dekkes inn ved prioritering av omstillingsmidlene til faglige 

prioriteringer. Satsingen kan i dette scenariet i sin helhet dekkes av omstillingsmidlene fra 2013. Det vil i tillegg være 

en rest på 7,5 millioner kroner av omstillingsmidlene å fordele til andre aktiviteter gjennom perioden. 

Et scenario med fire prosjekter vil medføre behov en viss omfordeling av midler, totalt 12,5 millioner kroner. 

Hvis fakultetsstyret skal igangsette fem prosjekter vil de som tidligere vist ha et finansieringsbehov ut over 

omstillingsmidlene på inntil 32,5 millioner kroner. 

I alle scenariene er behovet for finansiering størst i de første årene før det avtar i slutten av perioden.  

Den andelen av midler til satsingen som ikke dekkes av udisponerte omstillingsmidler må tas fra andre tilgjengelige 

midler, dvs at det må gjøres en omfordeling mellom enhetene på fakultetet. Saken har vært diskutert med 

instituttlederne som uttrykte bekymring for en omfordeling og understreket behovet for forutsigbarhet i 

finansieringen av virksomheten ved enhetene. Fakultetsledelsen vil minne om at en slik omfordeling for de fleste 

institutter vil bli oppveid av tildeling av midler til prosjekter i FPIII.  Som del av den løpende økonomistyringen vil HF 

dessuten følge nøye med på utslag av omfordelingen ved det enkelte institutt, slik at vi sikrer forutsigbarhet og størst 

mulig grad av stabilitet i instituttenes rammer også i denne perioden. 

Til nå har omfordeling vært ivaretatt ved at rammekutt innarbeides over lengre tid, at omdisponering av ubrukte 

midler legges på fakultetet og at fordelingsmodellen er forutsigbar. En omfordeling av midler til faglige prioriteringer 

III vil kunne innebære en reduksjon i rammetildelingen for enkelte institutter, men den totale fordelingen til 

instituttene vil hovedsakelig opprettholdes og enkelte enheter vil kunne oppleve en økning.  

 

Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret vedtar å avsette inntil 100 millioner kroner til inntil fem prosjekter for faglige prioriteringer runde III i 

perioden 2019-2023. 

 

 


