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Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2019 
Vedlagte rammenotat gir en oversikt over HFs tildeling for 2019 og forslag til fordeling til HFs institutter og 

fellesfunksjoner for 2019, etter fakultetets fordelingsmodell. Tildelingen som legges til grunn for fordeling i 

2019 er den samme som lå til grunn for diskusjonssaken om fordeling i styrets møte i september, 642,7 

MNOK slik det framgår av foreløpig disposisjonsskriv fra UiO fra juni 2018.  

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. 

Langtidsperspektivet blir særdeles viktig for HF. 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. Det er også nødvendig at fakultet foretar tydelige prioriteringer allerede for 

fordelingen for 2019 for å være best mulig rustet for nye økonomiske rammebetingelser i årene framover. 

 

Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2019 med følgende 

presiseringer: 

 Det settes av 4 MNOK til oppfølging av tidligere og nye årsplantiltak. 

 HFs andel av UiOs rammekutt på 3,6 MNOK fordeles pro rata på enhetene. 

 HFs andel av ABE-kuttet fordeles slik: fakultetsadministrasjonen får et kutt på 2,5 MNOK og de 
resterende 2,5 MNOK fordeles pro rata på enhetene. 

 Det gir en midlertidig støtte til IFIKK som følge av utfasing av SFF-støtte på 1 MNOK i 2019 og 1,5 
MNOK i 2020. 

 Det kuttes 3 MNOK på tiltakene under HF-felles. Dekanen får fullmakt til å fordele kuttene. 

 

Vedlegg:  

 Notat og fordeling 

 Foreløpig disposisjonsskriv fra UiO 

 Oversikt over tildelte faglige prioriteringer FPIII 


