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Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019  

1. Innledning 
Fakultetet og enheter mottok foreløpig disponeringsskriv for 2019 i juni (vedlegg 1). Disponeringsskrivet 

er basert på fordelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD). Fordelingen fra UiO utgjør over 80% av 

inntektene til HF, og legges til grunn for videre fordeling til instituttene. Øremerkinger er en del av denne 

fordelingen og er utvalgte satsinger og prioriteringer for hele fakultetet.  

Et viktig premiss i HFs fordeling er å sikre langsiktighet for instituttene. Det betyr at instituttene i størst 

mulig grad sikres økonomisk stabilitet og forutsigbarhet som setter dem i stand til å fullføre 

omstillingsprosessene som ble påbegynt i 2013 og støtte opp under og videreføre andre langsiktige 

prioriteringer.   

Dette rammenotatet inneholder forslag til fordeling til instituttene og fellesfunksjoner. Signalene som kan 

leses gjennom disponeringsskrivet fra UiO indikerer at HF, som hele UiO for øvrig, står overfor en nedgang 

i fordelingen i årene som kommer. Langtidsperspektivet blir særdeles viktig for HF da fakultetet som 

helhet ligger an til å bevege seg fra en situasjon med store akkumulerte mindreforbruk til en situasjon 

med årlige og akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Fakultetet har også vedtatt faglige 

prioriteringer for perioden 2019-23 på totalt 100 millioner kroner. 

Det er derfor viktig at fakultetet fortsatt prioriterer tydelig og viderefører arbeidet med å sikre flere og 

høyere inntekter gjennom andre inntektskilder, spesielt eksterne inntekter og økte studiepoengs- og 

kandidatinntekter.  

I disponeringsskrivet for 2019 får fakulteter og enheter et rammekutt på totalt 30 millioner kroner. Det 

signaliseres et ytterligere rammekutt i 2020 på totalt 70 millioner kroner. I tillegg ligger det er videreføring 

av regjeringens kutt for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). I 2019 er dette på 0,8%, dvs 

ca 5 millioner kroner for HF. ABE-kuttet er inne i sitt femte år og det forventes at det videreføres. 

Tidligere langtidsprognoser for HF i perioden 2019-23 viser en betydelig reduksjon i mindreforbruket over 

tid. Det er ikke laget en oppdatert langtidsprognose da beslutninger om fordelingen for 2019 vil påvirke 

langtidsbudsjettet. Men det vil bety at det er svært viktig at instituttene forholder seg til vedtatte planer 

og rammer i årene som kommer, justerer løpende og har god kontroll på hvordan det økonomiske 

handlingsrommet brukes. Stillingsplanene er et meget godt verktøy i dette arbeidet. Fakultetet vil følge 

opp dette i styringsdialogene med instituttene. 

Fakultetet står overfor en mer krevende økonomisk situasjon enn tidligere gitt kuttene for 2019, varsel 

om ytterligere kutt i 2020, egne prioriteringer og reduksjon i akkumulerte mindreforbruk i 

langtidsperioden. Muligheten til å håndtere kutt og dekke merforbruk fra fakultetets del av fordelingen 

blir redusert framover i takt med at det samlede kuttet økes.  I 2019 foreslås å ta en del kutt både på 

fakultetsadministrasjonen (fastlønn og generell drift) samt HF fellestiltak, men kuttene som vil komme, 

kan ikke bæres på fakultetsnivå alene. Det betyr at vi trenger en diskusjon med instituttene om hvordan 

felles utfordringer og prioriteringer skal håndteres i årene framover. En slik diskusjon starter med 

instituttlederne 19.9.18.  

Det er nødvendig at fakultet foretar tydelige prioriteringer allerede for fordelingen for 2019 for å være 

best mulig rustet for nye økonomiske rammebetingelser i årene framover.  
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2. Fordeling til Det humanistiske fakultet 2019 
Disponeringsskrivet for 2019 (vedlegg 1) viser en tildeling på 642 MNOK, en økning på vel 8 MNOK fra 

2018. Selv om det er en økning innenfor elementene i UiOs finansieringsmodell, får HF et rammekutt og 

et nytt kutt i forbindelse med opptrapping av regjeringens ABE-reform. Lønnsjusteringen som legges til 

grunn utgjør 2,4%, men kompenserer ikke for økte personalkostnader knyttet til lønnsjusteringer.  

Tabell 1: Fordeling til HF i 2019 sammenlignet med tildelingen for 2018.  

Tabellen viser endringene innenfor områdene utdanning, forskning og satsinger/ tilpasninger 

(øremerkinger). 

 

Tabell 2: Forklaringer på endringene i tabell 1:  

12 MNOK Høyere inntekt på studieplasser, som i hovedsak skyldes høyere satser. 

2,9 MNOK Høyere studiepoeng inntekter, som i hovedsak skyldes høyere satser. 

0,331 MNOK Høyere inntekt på utvekslingsstudenter, som i hovedsak skyldes et økende antall. 

0,666 MNOK Høyere inntekt på kandidatelementet, som i hovedsak skyldes høyere satser. 

-5,9 MNOK Lavere tildeling på post Andre øremerkinger. 

-3,33 MNOK Lavere inntekt på resultatene inne forskning, som i hovedsak skyldes en nedgang i 

publiseringspoeng . 

5 MNOK Tilpasningselementet som skyldes HFs andel av avbyråkratisering og effektiviseringskuttet. 

2 MNOK Inntekter til prisjustering. 

3,6 MNOK Rammekutt fra UiO. 
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3. HFs finansieringsmodell 
HFs interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter: resultat, øremerking, 

rekrutteringsstillinger og studieplasser. Tildelingen fra UiO blir først fordelt til de tre første og det som står 

igjen går til studieplasser.  

UiO endret sin finansieringsmodell med virkning fra 2018 og HF vedtok revisjon av sin modell i juni 2018 

(V-sak 3 Revisjon av fordelingsmodell). Revisjonen av modellen har virkning fra budsjettåret 2019. 

Hovedkomponentene i HFs gjeldende modell er som følger: 

 

 Resultat: Dette er midler fordelt på bakgrunn av resultater innen forskning og utdanning. 
Områdene som måles er studiepoeng, ferdige kandidater, utvekslingsstudenter, avlagte 
doktorgrader, NFR-midler, BOA-midler, EU-midler og publikasjonspoeng.  

 Øremerking: Dette er alle midler som er øremerket enten på institutt eller på fakultet. Her ligger 
eksempelvis Faglige prioriteringer III, men også Senter for Ibsen-studier, Det norske institutt i 
Roma, fakultetsadministrasjonen og midler til fellestiltak på fakultetet (HF Felles). (Det gjøres 
oppmerksom på at vedtak i V-sak 2 om forslag til endring av gjeldende modell for Senter for 
Ibsen-studier vil påvirke fordeling av øremerkede midler.) 

 Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, hvor det er satt et 
måltall. Måltallet for 2019 er 124,5 stipendiater og 21 post.doc. Dette fordeles til enhetene etter 
størrelse og eksisterende rekrutteringsstillinger.  

 Studieplasser: Beløpet som står igjen etter fordelingen av de tre komponentene ovenfor, fordeles 
etter studieplasser. HF får tildelt et antall studieplasser fra UiO. Disse blir fordelt til enhetene på 
bakgrunn av studentårsverk. Mer ressurskrevende fag er høyere vektet enn mindre 
ressurskrevende fag. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2018 og 2019. 

 

Tabell 3: Fordeling og kategorisering av studieplasser ved HF.  

 

 

Det gjøres oppmerksom på at vedtak i V-sak 2 om forslag til endring av gjeldende modell for Senter for 

Ibsen-studier vil påvirke fordeling av øremerkede midler. 
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Tabell 4: Fordelingen i HFs interne finansieringsmodell. 

 

 

Når midler er fordelt til de tre komponentene resultat, rekrutteringsstillinger og øremerking står det i 

igjen ca. 155 MNOK til fordeling i henhold til studieplasser. Til sammenligning med 2018 er det en 

reduksjon på ca. 33 MNOK for studieplasstildelingen. I 2018 var ikke kandidatuttellingen implementert i 

HFs fordelingsmodell, og midlene ble derfor fordelt på studieplasser. I 2019 ligger kandidatuttellingen på 

resultat utdanning og utgjør ca. 18 MNOK. Små endringer på andre poster forklarer endringen totalt, i 

tillegg til IFIKKs «hjelpepakke», forklarer resterende endringer. 

 

4. Nye forslag i fordeling 2019  
 

a. Håndtering av prioriterte satsinger/øremerkinger 

Faglige prioriteringer III 
Fakultetsstyret har tidligere fattet vedtak om prioritering av midler til Faglige prioriteringer III for perioden 

2019-23 på totalt 100 MNOK. Midler til FPIII er øremerket i fordelingen. 

Årsplantiltakene 

Det er beregnet at årsplantiltakene for HF krever en avsetning på 3 MNOK for å dekke opp for tidligere 

vedtatte og nye tiltak som iverksettes for 2019. Dette er noenlunde på nivå med 2018. 

Et nytt tiltak i 2019 er tilskudd til SFF-/SFU-søknader. Dekanen mener det er svært viktig at vi lykkes med 

SFF- og SFU-søknader (SFF: Senter for fremragende forskning, SFU: Senter for fremragende utdanning) og 

tilslag på søknader krever målrettet og langsiktig arbeid. Ledelsen ønsker derfor å innføre en ordning der 

fakultetet støtter søknadsinitiativer til SFF og SFU. I 2019 foreslår vi å sette av 500 000 kroner. Pengene 

skal brukes for å videreutvikle søknadene og tildeles under forutsetning av at det søkes ved neste SFF-
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/SFU-utlysning. Det bør erfaringsmessig være grunnlag for å forvente 2-3 søknader i finalerundene.  

 

Infrastrukturmidler 

Fakultetet har i 2018 avsatt totalt 7,1 MNOK til søknader om innkjøp av infrastruktur til forskning og 

undervisning. På grunn av en trangere økonomi og behov for andre prioriteringer i 2019, foreslås det ikke 

utlysning av disse midlene for 2019.  

b. Rammekutt og ABE-kutt  
Dekanen foreslår at HFs andel av rammekuttet på 3,6 MNOK fordeles pro rata på enhetene. 

Det forslås at HFs andel av ABE-kuttet for 2019 på 5 MNOK deles slik at fakultetsadministrasjonen 

(fastlønn og generell drift) får et kutt på 2,5 MNOK og at resten fordeles flatt på enhetene. 

Det er naturlig at en stor enhet som fakultetsadministrasjonen også skal bære en vesentlig del av ABE-

kuttet. ABE-kuttet de tre foregående årene er fordelt flatt i fordelingen. Et kutt på 2,5 MNOK tilsvarer 

drøye tre årsverk og det er fakultetsdirektørens vurdering at det vil være mulig å håndtere dette i 2019. I 

praksis betyr dette at fakultetsadministrasjonen løpende må vurdere behovet for tilsetting ved ledighet i 

stillinger, vikarer, redusere overtid, se på muligheter for å omdisponere personer og ressurser, og 

redusere driftsutgifter. Slike vurderinger gjøres allerede i dag, men må håndteres strengere i tiden 

framover.  

UiO har nylig lansert Program for administrativ forbedring og digitalisering,  

(https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/index.html) 

som skal bidra inn i arbeidet med å fornye, forenkle og samordne administrative prosesser ved UiO.  

I tillegg er fakultet i ferd med å gjennomgå administrasjon på fakultets- og instituttnivå for å prioritere hva 

fakultetet selv bør iverksette av prosjekter utover det som måtte blir programmets prioriteringer. Det 

foreligger enda ikke konkrete vurderinger av gevinstrealisering, verken på UiO eller fakultetet. 

Mulighetene for å vurdere kutt i oppgaver og tjenester kommer for alvor når Programmet for 

administrativ forbedring og digitalisering og fakultetet iverksetter sine prosjekter. De vil starte opp i 2019. 

c. Midlertidig tilskudd til IFIKK 
Fakultetsledelsen har tidligere redegjort for IFIKKs vanskelige økonomiske situasjon. Instituttet vedtok i 

juni en spareplan, og har iverksatt de første tiltakene for å redusere merforbruket i langtidsperioden. 

Prognosene viser at det vil ta noe tid før tiltakene gir økonomisk effekt, og at det er i de nærmeste årene 

merforbruket akkumulerer med høyest takt. Dekanen foreslår derfor to midlertidige tiltak for å støtte opp 

under instituttets arbeid med å bringe økonomien i balanse i det lengre perspektivet. 

Midlertidig støtte som følge av utfasing av SFF-støtte 

Vertsinstitutter for forskingsrådets SFF-satsning fikk tidligere 2 MNOK årlig i varig støtte fra UiO. Denne 

støtten opphørte som varig og gikk over til å bli en midlertidig støtte med fireårig utfasing etter 

justeringene i UiOs fordelingsmodell i 2017. Som vert for CSMN har IFIKK mottatt 2 MNOK årlig, og siden 

denne tildelingen var ment å være varig, er beløpet blitt brukt til å tilsette i faste stillinger. Denne støtten 

ble redusert til 1,5 MNOK i 2018 og vil være helt borte i 2021.  

Dekanen foreslår at HF dekker differansen mellom den midlertidige støtten fra UiO og den opprinnelige 

støtten på 2 MNOK i utfasingsperioden. Det vil si 1 MNOK i 2019 og 1,5 MNOK i 2020. 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/index.html
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Dekning av deler av merforbruket ved IFIKK 

IFIKKs akkumulering av merforbruk vil ifølge langtidsprognosene være størst de første årene i perioden. 

Samlet vil det akkumulerte merforbruket ved utløpet av langtidsperioden være så stort at instituttet ikke 

vil kunne oppnå resultatbalanse på mange år. 

Dekanen foreslår derfor å bremse denne utviklingen ved å gi en «sanering» på 10 MNOK til delvis 

reduksjon av det akkumulerte merforbruket ved utløpet av 2018. Ved utløpet av 1. halvår 2018 viste 

regnskapet at basisøkonomien ved IFIKK hadde et marginalt akkumulert mindreforbruk på ca. 1 MNOK. 

Prognosen for året er i juni et isolert merforbruk på 21 MNOK som gir et akkumulert merforbruk på 16 

MNOK. En «engangsstøtte» på 10 MNOK vil dermed redusere årets isolerte merforbruk og kommende 

akkumulert merforbruk. I praksis betyr dette at IFIKKs merforbruk dekkes inn av andre kutt i årets 

fordeling.  

5. Forslag til kutt i HF Fellestiltak 

Dekanen foreslår at tiltakene under HF Felles kuttes med 4 MNOK for 2019. Flere av disse tiltakene er 

øremerket/låst, eksempelvis bevilgning til likestillingsmidler (fakultetet må matche UiOs tildeling), 

sentrene i Paris og Athen (midler fra UiO), men det er mulig å gjøre kutt i flere av tiltakene uten at det 

rammer nivået på aktiviteten. Forklaringen på dette er at noen tiltak kan kuttes helt (eks generell reserve 

2 MNOK som aldri er brukt), noen tiltak har hatt ekstra midler i 2018 og kan justeres ned igjen, noen tiltak 

er rett og slett satt for høyt ift behov. Det legges ikke fram en detaljert oversikt, men dekanen ber om 

fullmakt til å fordele kuttene. 

6. Forslag til fordeling for 2019 
Tabellen nedenfor viser en tentativ fordeling til fakultetets enheter, alle tall er i hele kroner, underlaget vil 

kvalitetssikres frem mot endelig budsjettvedtak og det vil, også etter diskusjon med instituttene, bli 

endringer i tallene fram mot endelig vedtak i oktober. 
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Spørsmål til diskusjon 
Forslaget til fordeling for 2019 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon. 

Vi ber spesielt fakultetsstyret kommentere den framtidige økonomiske situasjonen, men særlig følgende 

forslag for 2019: 

- Avsetning til infrastrukturmidler i 2019: Ingen utlysning i 2019. 
- Forslag om midlertidig tilskudd til IFIKK: 

a. Midlertidig støtte som følge av utfasing av SFF-støtte 
b. Dekning av deler av merforbruket ved IFIKK. 
 

 
Vedlegg: 
1: Disponeringsskriv fra UiO til HF 

2. Faglige prioriteringer tildelt 2019-2023 

 


