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Det humanistiske fakultets årsrapport 2017
Fakultetsstyret har i henhold til Styrings- og administrasjonsreglement for Det humanistiske fakultet,
UiO,§2, ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av regnskap og årsrapport.
I Forskningsrådets evaluering av norsk humanistiske forskning fremsto HF i Oslo som det ledende
humanistiske fakultet i Norge. Fakultetsledelsen har tillagt dette vekt i utvalget av saker til
årsrapporten.

Fra årsrapport 2017 til arbeidet med ny årsplan 2019-21
Som i 2016 har fakultetsledelsen i årsrapporten for 2017 prioritert å løfte fram de gode resultatene.
Det er likevel også viktig å si noe om framtidsutsiktene, ambisjoner og retning for videre arbeid fordi
det vil bygge bro inn mot det forestående arbeidet med Årsplanen 2019-21. Ny årsplan skal
diskuteres i fakultetsstyret i september og vedtas i oktober. Vi nøyer oss her med en kort oversikt
over de viktigste utfordringene videre. Mer generelt handler dette om å jobbe videre med igangsatte
prosesser for kjente utfordringer og dels om å vurdere nye tiltak som skal møte både kjente og nye
utfordringer.
Studiepoeng, gjennomføring og frafall
Når årsrapporten sendes styret har ikke UiO registrert alle resultater for 2017. De skal være klare til
styremøtet og vil bli presentert der. Det er imidlertid data som tyder på at etter en oppgang i avlagte
studiepoeng i 2016, viste tallene for 2017 en nedgang. Fakultetet har derfor trolig ikke enda snudd
trenden med nedgang både i antall studiepoeng per student og i antall avlagte studiepoeng totalt.
Studiepoengsinntektene utgjør en vesentlig del av de totale resultatinntektene for fakultetene og det
er avgjørende at fakultetet klarer å snu den nedadgående trenden.
Det er viktig å understreke at det er kvalitet i utdanning som er fakultetets overordnede strategiske
mål innen utdanning. Målet om kvalitet i utdanning må ligge til grunn for den sekundære ambisjonen
om å øke gjennomføringen. Fakultetet ønsker at flere bachelorstudenter gjennomfører studiet, og at
flere masterstudenter gjennomfører på normert tid. Vi vet at vi må rekruttere de riktige studentene,
de må integreres både faglig og sosialt og de må følges opp gjennom studieløpet.
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For fakultetet er det viktig å skaffe seg mer kunnskap for å kunne sette inn målrettede tiltak.
Fakultetsledelsen opplever at analyseverktøyene blir bedre og jobber ut fra at de skal gjøre det
enklere å iverksette riktige tiltak.
Ekstern finansiering
For den økonomiske situasjonen og for den faglige utviklingen er det viktig at HF øker den eksterne
prosjektfinansieringen. Ekstern finansiering vil bety at større forskningsprosjekter kan realiseres,
robuste forskermiljøer kan bygges opp, samarbeid kan etableres og internasjonale nettverk kan
utvides, i tillegg til at det utløses resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO). Det er særlig
Forskningsrådets FRIPRO og SFF som gir store inntekter, mens andre store programmer utgjør en
marginal del av fakultetets eksterne finansiering. Bl.a. som oppfølging av stortingsmeldingen om
humaniora arbeides det med å øke mulighetene for fakultetets forskere innenfor Forskningsrådets
tematiske programmer.
Den store utfordringen er å lykkes langt bedre på den europeiske konkurransearenaen. Det er en klar
forventning fra KD og fra UiOs ledelse om at fakultetet skal hente inn en større andel av EU-midlene.
Vi ser at søknadsaktiviteten har økt. I kommende periode må denne aktiviteten opprettholdes med
vekt på søknader med reelle sjanser for å lykkes med ERC-søknader, MSCA-søknader og tematiske
søknader under Horisont 2020. Fjorårets største forskningsbevilgning var på 44 mill. kr fra den
svenske Riksbankens Jubileumsfond til ILN. Den viser at forskningsmiljøene selv har identifisert andre
internasjonale finansieringskilder og lykkes. Denne type forskningsfinansiering bør fakultetet også
satse mer på framover.
Økonomi- og ressursstyring
Hovedutfordringen for fakultetet i det kommende året blir å tilpasse fakultetets og instituttenes
aktivitetsnivå til de endrede rammebetingelsene. Fakultetet har fremdeles et akkumulert
mindreforbruk, men aktivitetsnivået er økende. 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 en lite optimal utnyttelse av ressurser.
Det blir avgjørende for fakultetet å sikre en god sammenheng mellom ambisiøse strategiske mål og
ressurs- og økonomistyring slik at instituttene og fakultetet utnytter handlingsrommet og oppnår
planlagte resultater. Fakulteter skal videreføre sine styringsdialoger og vil ha jevnlige samlinger med
instituttenes ledergrupper der dette vil være et av flere tema.

FORSLAG TIL VEDTAK
Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte Årsrapport 2017 med regnskap per 31.12.2017 for Det
humanistiske fakultet.
Vedlegg
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