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Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 
 

1. Innledning 

Det humanistiske fakultet har etter flere år med oppbygging av et mindreforbruk i basisøkonomien nå nådd 

et nivå hvor inntekter og kostnader i stor grad balanserer. Basisøkonomien (ekskludert omdisponering til 

NT) viste et marginalt merforbruk på ca 5 millioner kroner gjennom årets åtte første måneder. Det ligger 

inne i fakultetets planer de neste årene å disponere nåværende akkumulerte mindreforbruket.

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Forskning: Fakultetet har i 2017 gjennomført flere større tiltak for å bedre sjansene for gjennomslag på den 

europeiske konkurransearenaen. Hovedprofilen på tiltakene har vært støtte til å heve kvaliteten på 

søknadene. Foreløpig har tre ansatte kommet til andre runde av ERC, men ikke fått tilslag. Høsten 2017 har 

fakultetet hatt en gledelig oppgang i antall søknader, med bl.a. hele 17 MSCA-søknader. 

Karriereløpsprogammet, som er et langsiktig tiltak for å få fram gode ERC-søknader, videreføres og utvides. 

Utdanning: Fakultetet har gjennomført tiltak rettet mot rekruttering, mottak/studiestart og oppfølging av 

studenter, også på masternivå. Sett i lys av gjennomføring som den sentrale utfordringen og behov for 

kunnskapsbaserte tiltak, har fakultetet kartlagt og analysert studentenes individuelle og faktiske vei gjennom 

studiene på alle studieretninger på bachelor, og må bruke funn fra disse analysene for å sette inn de riktige 

tiltakene for å øke gjennomføringen. 

Samfunnskontakt og formidling: HFs nettsteder brukes aktivt til digital formidling, som tjenesten 

norgeshistorie.no rettet mot vgs, og for å synliggjøre humanioras samfunnsbidrag, gjort særlig relevant 

gjennom HUMEVAL. Det gjenstår arbeid med å finne en god løsning for systematisk samarbeid med 

eksterne aktører og få studentene til å bruke den infrastruktur som er laget for at studentene skal få større 

bevissthet om egen kompetanse og økt kunnskap om hva som skal til for å bli en attraktiv arbeidstaker. 

Resultatene for resultatindikatorene viser en gledelig oppgang for nye studiepoeng per heltidsekvivalent. Selv 

om det ikke er mulig å føre resultatet tilbake til tiltak fakultetet har iverksatt, vil fakultetet fortsatt arbeide 

langs de linjene som er fulgt hittil der kunnskapsbaserte tiltak står sentralt. 

For resultatindikatoren andel utvekslingsstudenter overoppfyller fakultetet egen ambisjon.  

Fakultetet har en positiv utvikling i antall publikasjonspoeng. Den nye uttellingsmodellen forklarer noe av 

endringen. 

De to finansieringsindikatorene viser ingen stor endring for EU-inntekter og en økning fra NFR som 

forklares med fakultetets to sentre for fremragende forskning. Når det gjelder EU-finansiering fortsetter 

fakultetet i kommende årsplan arbeidet med å øke inntekter herfra, i tillegg til å jobbe strategisk med 

søknader til flere av Forskningsrådets store programmer. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Totaløkonomien ved Det humanistiske fakultet viste ved utgangen av 2. tertial 2017 et akkumulert 

mindreforbruk på 96,6 millioner kroner. Dette er om lag 62 millioner kroner lavere enn ved samme 

tidspunkt i 2016. Basisvirksomheten viste et mindreforbruk på 83,7 millioner kroner om lag 66 
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millioner kroner lavere enn i 2016. Reduksjonen i det akkumulerte mindreforbruk skyldes i 

hovedsak inntektsreduksjonen som følge av omdisponering av 60 millioner kroner fra HFs 

mindreforbruk til ferdigstillelse av rehabilitering av Niels Treschows hus. Årets budsjett viser et 

marginalt avvik på basisvirksomheten. Mindreforbruket ligger ca 3,6 millioner kroner lavere en 

budsjettert. Fakultetets prognose for året viser et akkumulert mindreforbruk på om lag 70 

millioner kroner, omtrent som opprinnelig budsjettert.  

Personalkostnadene ligger ca 22 millioner høyere enn ved samme tidspunkt i 2016 og nøyaktig som 

budsjettert. HF hadde 1. august 784 årsverk, en økning på åtte fra 1. tertial. Av disse er 570 

undervisnings- og forskningsstillinger. 491 årsverk var i faste tilsettingsforhold. Fra 2. tertial 2016 

til 2. tertial 2017 er det en økning på ca 44 årsverk totalt. Av disse er ti årsverk i faste stillinger, 

hvorav syv er vitenskapelige stillinger. I samme periode har det vært en reduksjon i midlertidige 

undervisnings- og forskningsstillinger på syv årsverk. Rekrutteringsstillinger står for den største 

andelen av økningen i årsverk. 

Fakultetet fikk i 1. tertial en ny SFF (RITMO), lokalisert ved Institutt for musikkvitenskap, og har 

nå to sentre for fremragende forskning (MultiLing og RITMO) da vårt  eldste SFF, CSMN, avsluttet 

sin virksomhet i juni i år.  

Fakultetet er av den oppfatning av at vi klarer å styre virksomheten på en slik måte at aktivitetene 

harmonerer godt med planer og inntektsnivå, og at dette bidrar til å bygge ned det akkumulerte 

mindreforbruket. . Med utgangspunkt i de endringer som har kommet og kommer i tildelingene vil 

det være viktig å fortsatt ha et stort fokus på å tilpasse aktiviteten til rammene  i årene som 

kommer. Instituttenes stillingsplaner er et sentralt verktøy i dette arbeidet. Dette er også det et 

viktig tema i fakultetets styringsdialogmøter med instituttene. Fakultetet har ambisiøse planer 

fremover, ikke minst blir det viktig å lykkes med de faglige prioriteringene runde III. Dette tilsier at 

det blir nødvendig å gjøre tydelige prioriteringer samtidig som aktiviteten må balanseres mot 

inntektsnivået.  

 

I løpet av høsten 2017 vil fakultetet konkretisere den tredje runden av faglige prioriteringer. I en 

femårsperiode som starter i 2019 vil fakultetet sette av et betydelig beløp til faglig styrking. I faglige 

prioriteringer fase 2, som avsluttes i løpet av 2018, ble det avsatt inntill 100 millioner kroner. 
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