ÅRSRAPPORT 2018 – DET HUMANISTISKE FAKULTET
Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og ett av
de beste humanistiske fakultetene i Norden. Fakultetet hadde i 2018 rett i underkant av 6000
studenter og 13 bachelorprogram, 14 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 60 fag innenfor
områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag.
HF har om lag 800 årsverk fordelt på syv institutter, to sentre i utlandet og en
fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den tverrfakultære satsingen UiO:Norden, og har
også to sentre for fremragende forskning (SFF).
Fakultetet ledes av en valgt dekan og et fakultetsstyre. I 2018 ble det holdt dekan- og
fakultetsstyrevalg for perioden 2019-2022.

MANGE STUDENTER BESØKER HF-STUDIEINFO FOR Å FÅ SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SINE STUDIER. FOR EKSEMPEL HVIS
DE LURER PÅ HVORDAN DE SKAL GÅ FREM FOR Å TA ET EMNE VED HFS INSTITUTT I ROMA. FOTO: OLAF SUNDE
CHRISTENSEN
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NØKKELTALL
Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det et utvalg resultatindikatorer som målfestes per år. Det fastsettes
også ambisjoner for indikatorene. Utvalget gjenspeiler den resultatbaserte delen av
finansieringsmodellen.

263 420 studiepoeng ble avlagt på HF 72 000 besøkte Norsk
i 2018
Folkeminnesamlings digitale sagnkart
de første to ukene etter lansering.

I 2018 var det 36 % kvinnelige
professorer og 64 % mannlige
professorer

43 disputaser ble avviklet på HF i
2018
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AKTIVITETER I ÅRET SOM GIKK
Det følgende er et lite utvalg av aktivitetene på fakultetet forrige år, valgt ut med sikte på å vise
bredden i kjernevirksomheten utdanning og forskning og aktiviteter som støtter opp under den.

Endelig uttelling i studiepoeng per student
Database for høyere utdanning viser en svært gledelig oppgang i studiepoeng per student, som er en
sentral indikator i høyere utdanning. Fra 2017 til 2018 har fakultetet gått fra 36,96 til 38,96
studiepoeng per student. Ingen andre fakulteter på UiO kan vise til lignende fremgang. Institutt for
arkeologi, konservering og historie, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistoriske og klassiske språk,
Institutt for Litteratur, områdestudier og europeiske språk, Institutt for medier og kommunikasjon og
Institutt for lingvistiske og nordiske studier har et bedre resultat i 2018 enn i 2017, og de fire første
har gått opp mer enn tre prosentpoeng. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Institutt for
musikkvitenskap og Institutt for medievitenskap har nå alle over 40 studiepoeng per student.
Fakultetet og instituttene har jobbet hardt over flere år for å bedre studiepoeng per student og øke
studiepoenginntjeningen. HF håper dette er starten på en periode med fremgang der fortsatt
kunnskapsbasert og helhetlig arbeid får flere studenter gjennom studieløpet.

Skoleklasser kommer til HF
Som et ledd i rekrutteringsarbeidet etablerte
fakultetet det nye felles tilbudet «Skolebesøk INN». HF
inviterer skoleklasser fra videregående skoler til å
besøke HF for å bli kjent med fagene og få et innblikk i
en typisk studiehverdag.

ET UTVALG UTMERKELSER

Lærere i videregående skole legger en fagdag til HF og
elevene får en presentasjon av studieprogrammene,
en omvisning på campus og en faglig smakebit. Dette
kan både være en egen forelesning spesielt for
gruppen eller at de er tilstede på en vanlig forelesning.
Eksempler på smakebiter er «Kina i
verdenssamfunnet», «DDR: et fremmed land fra en
ikke fullt så fremmed tid» og «Språk, litteratur og
historie: En latinamerikansk reise.»

Hilde Sandvik ble kåret til Årets underviser
av Studentparlamentet

Tilbudet har vist seg å være populært, og fakultetet får
stadig flere henvendelser selv om «Skolebesøk INN»
ikke er bredt markedsført.
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Bente Ailin Svendsen vant Oslos
kunnskapspris for arbeidet med prosjektet
«Ta tempen på språket»

Unn Falkeid fikk Helen and Howard R.
Marraro Prize for bok om pavetiden i
Avignon
Janicke Stensvaag Kaasa mottok Kongens
gullmedalje for doktoravhandlingen
«Shaped by the North, Shaping the North.
English-Canadian Travel Writing in the
1950s»
Jacob Lothe ble nytt medlem i American
Philosophical Society, USAs eldste
vitenskapsakademi

hfabroad –utveksling på Instagram
På Instagramkontoen @unioslo_hfabroad får HF vist
frem utveksling og praksis i utlandet gjennom
studentenes øyne. Hver uke er en student som er på
utenlandsopphold gjesteredaktør, og deler små og
store øyeblikk av sin hverdag.
Det var enkelt å rekruttere studenter som ville dele av
hverdagen sin, og fakultetet har fått flotte bilder og
fine historier fra utvekslingsstudenter ved blant annet
Peking University, Beijing Language and Culture
University, Kwansei Gakuin University i Japan,
University of Texas Austin, University of California
Berkeley, University of Alberta i Canada, University of
Cambridge, UCL (London), University of Aberdeen,
Charles University i Praha og universitetene i
København og Roskilde.
INSTAGRAMKONTOEN @UNIOSLO_HFABROAD
Gjesteredaktørene på praksis i utlandet har rapportert VISER INNTRYKK FRA HF-STUDENTERS HVERDAG I
fra arbeidet sitt ved Norges ambassader i Kuala
STUDIER OG PRAKSIS UTENFOR NORGE.
Lumpur, Budapest og Ottawa, Norges generalkonsulat
i Murmansk og Den norske FN-delegasjonen i New York.

Master of Didactics –EU-finansiert studieprosjekt
I 2018 ble HF med i det EU-finansierte prosjektet Master of Didactics etter initiativ fra Polens
departement for vitenskap og høyere utdanning. Institutt for kulturstudier og orientalske språk,
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske
studier har sammen laget et program for polske universitetslærere om hvordan man veileder gode
studenter. Programmet, som starter i 2019, går over fire uker og skal holdes tre ganger med 20
lærere hver gang. Lærerne får tildelt hver sin mentor, og får innsikt i ulike arbeidsmåter innen
veiledning, blant annet HFs veilederkurs. Det blir også fokus på studentmedvirkning (fagutvalg og
studentparlamentet), og nye læringsformer (Canvas). Mentorene skal også besøke lærerne i Polen
for å diskutere utbytte og anvendelse av programmet ved hjemuniversitetet. For HF vil dette være
nyttig blant annet for videreutviklingen av honours-programmet og i forbindelse med kommende
søknader på Senter for fremragende utdanning (SFU).
Prosjektet er på 15 millioner kroner. Som ved annen EU-finansiering vil det utløse ytterligere ca. 12
millioner kroner i RBO-midler fra UiO.

Veldig gode resultater i MultiLings første periode
I 2018 gjennomførte Forskningsrådet midtveisevaluering av Sentrene for fremragende forskning
(SFF). MultiLing Senter for flerspråklighet fikk gode vurderinger av resultatene i den første
femårsperioden, og senteret fikk klarsignal for videre finansiering frem til 2023. Evalueringen ble
foretatt av en internasjonal vitenskapelig komité, som blant annet ga følgende tilbakemeldinger.




Senterets forskningsresultater fra første femårsperiode er eksepsjonelt gode.
Formidlingsarbeidet er eksemplarisk.
MultiLing har lykkes med sitt internasjonale forskningssamarbeid.
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Det ble også trukket fram at støtten MultiLing har fått fra UiO, HF og fra Institutt for lingvistiske og
nordiske studier har hatt stor betydning.
I 2019 starter HF arbeidet med å utvikle gode søknader til Forskningsrådets neste SFF-utlysning som
forventes i 2020.

Faglige prioriteringer II 2014-18
I 2013 vedtok fakultetsstyret runde to av fakultetets faglige prioriteringer, med budsjettmessig
virkning i femårsperioden 2014-18. Samlet har det vært øremerket 103 millioner kroner til de faglige
prioriteringene i disse årene. Den største andelen har gått til ti prioriterte fagområder, men det har
også vært gitt ressurser til to forsterkede masterprogram og tre tverrfaglige forskningssatsinger.






Faglig prioriterte områder: Arkeologi, filosofiske fag, Ibsen-studier, klassiske språk,
kulturhistorie og museologi, lingvistikk, medievitenskap, Midtøsten og Afrika,
populærmusikkstudier og slavisk/Øst-Europa.
Forsterkede masterprogram: Institutt for arkeologi, konservering og historie og Institutt for
medier og kommunikasjon ble tildelt midler til forsterkede masterprogram til henholdsvis
studietilbudene arkeologi og Nordic Media.
Tverrfaglige satsinger:
o Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization (ScanGuilt).
o Syntaks og semantikk (SynSem)
o Traveling Texts: Translation and Transnational Reception

Fra og med 2019 starter de fem nye forsknings- og utdanningssatsingene som ble tildelt midler for
perioden 2019-23 av fakultetsstyret i prosessen faglige prioriteringer III.

Det store gjennombruddet
Etter mange år med relativt få gode resultater på den internasjonale konkurransearenaen, ble 2018
det store gjennombruddet for ekstern finansiering fra EU.
Véronique Pouillard er professor i historie ved Institutt for arkeologi,
konservering og historie. Pouillards forskningsprosjekt Creative IPR - The History
of Intellectual Property Rights in the Creative Industries ble tildelt ERC
Consolidator Grant, som ett av fire på UiO. I prosjektet undersøker hun
utviklingen av opphavsrett i kreative bransjer, fra man begynte med
internasjonale traktater sent på 1800-tallet, og frem til i dag. Tildelingen er på ca. 18 millioner kroner.
Aike Rots er førsteamanuensis i Japan-studier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
Rots’ forskningsprosjekt Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and
Environmental Change in Maritime East Asia ble tildelt ERC Starting Grant. Tildelingen er på ca. 14
millioner kroner og innebærer blant annet tilsetting av en postdoktor og to ph.d.-stipendiater.
Prosjektet varer i fem år og skal forske på sammenhengen mellom tilbedelse av havpattedyr og
miljøforandringer i øst-asiatiske kystsamfunn.
Heidi Østbø Haugen er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.
Prosjektet Brokering China’s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration ble
tildelt ERC Starting Grant. Tildelingen er på ca. 14 millioner kroner. Haugen hadde allerede fått
innvilget Unge forskertalenter-søknad fra Forskningsrådet. Til sammen kommer derfor flere
postdoktorer og ph.d.-stipendiater til å jobbe sammen. Målet med prosjektet er å få kunnskap om
hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått.
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Etter søknadsfristen i 2017 fikk HF tre postdoktorstipend under EU-programmet
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). I 2018 arrangerte HF for andre året en
Master Class for søkere til MSCA. Aktiv rekruttering, og tidlig og tett oppfølging
av søkerne, endte med hele 25 søknader til fristen i 2018.
Tildelingene fra de europeiske programmene betyr først og fremst internasjonal
rekruttering og mer forskningsaktivitet. De kommende årene vil også
prosjektene gi budsjettmessig utslag i form av mer inntekter.

Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius fikk innovasjonsprisen
Musikkviterne Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius mottok UiOs innovasjonspris i 2018.
Det er første gangen prisen går til et HF-miljø. I begrunnelsen påpekte komiteen bl.a. at de to «er
sterkt nyskapende og sprenger ideen om hva innovasjon kan være. Prisvinnerne utfører
banebrytende tverrfaglig arbeid som går på tvers av både fag og fakulteter og som har et meget stort
anvendelsesspenn langt utenfor fagets grenser.»

Åpningskonferansen til RITMO ga senteret en flott start
Danielsen og Jensenius har også etablert RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme som et av
UiOs sentre for fremragende forskning (SFF). Målet for senteret er å avdekke de grunnleggende
kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse. Dette gjøres i
skjæringspunktene mellom humaniora og
naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med
anvendelse av avansert teknologi. Høsten
2018 samlet senteret alle forskerne i nye
lokaler på Psykologisk institutt.
Det var fullt hus på RITMOs åpningskonferanse
i november. Arrangementet inneholdt
paneldebatt om tverrfaglig forskning, innlegg
om forholdet mellom kunst og vitenskap og
multimediale kunstneriske innslag.
ALLE DE ANSATTE PÅ SCENEN MED «RITMO-TALEKOR»
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
UNDER SENTERETS ÅPNINGSKONFERANSE, RITMO LARGO.
Rebekka Borsch, rektor Svein Stølen og Liv
FOTO: ANNICA THOMSSON
Furuberg fra Forskingsrådet var blant
innlederne. I forkant av åpningskonferansen arrangerte senteret en internasjonal workshop om bruk
av bevegelsessporing i forskning, med 50 eksperter fra 22 land.

Stor og variert aktivitet i UiO:Norden
UiO:Norden er ett av tre tverrfakultære initiativer på UiO, sammen med UiO:Livsvitenskap og
UiO:Energi. HF er vertsfakultet for satsingen. I 2018 ble det etablert en ny forskergruppe, Living the
Nordic Model, som skal utforske barndom og oppvekst i Norden. I mars gikk den andre årlige Nordic
Challenges-konferansen av stabelen, denne gangen arrangert av Universitetet i Helsinki. UiO:Norden
er partner i den NORDFORSK-finansierte universitetshuben ReNEW som har delt ut tre reisestipender
til UiO-forskere og gjester, samt finansiert åtte nordiske workshops. Under årets Oslo Summer School
in Comparative Social Science Studies samarbeidet sommerskolen med UiO:Norden og ReNEW om
kurset «The Nordic Model in a Global Context».
UiO:Norden har i tillegg tildelt to UiO-studenter masterstipend for å skrive oppgaver om Nordenrelevante tema, finansiert to bokprosjekter, tildelt midler til to UiO:Norden-workshops, og arrangert
en workshop om Norden og populisme sammen med Universitetet i Boston. Utover dette har det
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vært stor aktivitet i de seks ulike forskergruppene og en rekke større og mindre arrangementer
knyttet til prosjektene de forvalter.

HFs første år på Arendalsuka
HF deltok på Arendalsuka for første gang med fem arrangementer fra tre institutter. Fakultetets
fagmiljø i politisk kommunikasjon, POLKOM, hadde forsket på Arendalsuka og bidro med
arrangementet «Gjenganger på Arendalsuka? Vi har forsket på deg! Kom og hør hva vi har funnet
ut». HFs øvrige arrangementer handlet om politikere og innvandringsdebatt, kulturkriminalitet,
kulturarvens rolle i norsk næringsutvikling, og behovet for kunnskap om fremmedspråk i framtidens
arbeidsliv. UiO:Norden deltok også under Arendalsuka, i en debatt om den såkalte foretaksmodellen.

Barndom før og nå og ungdomsspråk på Forskningsdagene
Under Forskningsdagene i september deltok HF med en vellykket debatt om barndom før og nå på
Kulturhuset. HF deltok også på Forskningstorget med den bod basert på utstillingen «Oslo Sier. Språk
i byen» som sto i Oslo Bymuseum fra 2016-2018. Det var HFs Senter for flerspråklighet MultiLing som
sto bak både bod og utstilling.

Enorm interesse rundt Norsk folkeminnesamlings digitale sagnkart
Norsk folkeminnesamling på Institutt for kulturstudier og orientalske språk inneholder sagn fra hele
Norge som ble samlet inn på 1800- og 1900-tallet. Med det som utgangspunkt har fagmiljøet utviklet
et digitalt kart der sagnene er plassert på det stedet i Norgeskartet der det ble samlet inn.
Da sagnkartet ble lansert i januar skapte det en enorm publikumsinteresse. I de to første ukene etter
lanseringen besøkte 72 000 personer kartet. Fagansvarlig Line Esborg forteller at interessen fra
media, næringsliv og privatpersoner fortsatte gjennom 2018 og at hun har nok har fått noen hundre
henvendelser.

NETTSAKEN SOM BLE LAGET I FORBINDELSE MED LANSERINGEN, «HVA VAR FOLK PÅ DITT HJEMSTED REDDE FOR?», ER
HFS MEST LESTE NOENSINNE MED 8 200 LESERE ETTER TO UKER. I SAMME PERIODE LAGDE 32 MEDIER SAK, BLANT
DEM NRK, FORSKNING.NO OG EN REKKE LOKALE MEDIER.

Humanioradagene: Kunnskap om kulturell endring
I oktober bød Humanioradagene på to dager med åpne fagarrangementer i Gamle festsal og en
middag for utvalgte gjester på Tøyen hovedgård. Humanioradagene ble gjennomført i samarbeid
mellom Humanistisk fakultet, Teologisk fakultet og Kulturhistorisk museum. «Kunnskap om kulturell
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endring» var rammen for arrangementene som handlet om blant annet språk og migrasjon,
kirkebygg og byutvikling, klarspråk, holdninger til flyktninger i Norden, og hvordan krigen i Syria har
endret Midtøsten. Det faglige prioriterte miljøet Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)
holdt sitt åpningsarrangement.

Ett minutt om VM-nasjonene
Før fotball-VM for menn lagde HF ni Facebook-filmer med tittelen «Ett minutt om VM-nasjonene».
Serien var en mulighet til å vise fakultetets kompetanse på ulike land og kulturer til et bredt
publikum. HFs forskere snakket om fotball og Argentina, England, Island, Japan, Nigeria, Russland,
Spania og Portugal, Saudi-Arabia og Tyskland.

FILMENE SKAPTE MEDIEINTERESSE OG DET BIDRO TIL AT MANGE FIKK DEM MED SEG. FORSKERNE ATLE LIBÆK WOLD
OG CHARLOTTE LYSA BLE INVITERT I NORGESGLASSET PÅ P1 FOR Å SNAKKE OM HENHOLDSVIS ENGLAND OG SAUDIARABIA. FORSKNING.NO LAGDE SAKER OM ALLE FILMENE OG DELTE DEM PÅ SIN FACEBOOK-SIDE.

Raskere men færre tilsettinger
Fakultetet skal fortsette å korte ned tiden det tar å tilsette vitenskapelig ansatte. I 2018 var det
forventet at gjennomsnittlig tid fra søknadsfrist til tilsettingsvedtak skulle være redusert til ti
måneder. HF klarte en kortere tilsettingstid enn ti måneder i åtte av de ti tilsettingene av
førsteamanuenser som ble gjennomført i året som gikk. Den raskeste tilsettingsprosessen var på 5,4
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måneder, mens gjennomsnittlig tilsettingstid ble 10,3 måneder. Det er fortsatt behov for å jobbe
med raske tilsettingsprosesser.
Førsteamanuensistilsettinger
Gjennomsnittlig tilsettingstid
Raskeste tilsettingsprosess
Lengste tilsettingsprosess

Antall
måneder
10,3
5,4
20

HF har nå 148,5 årsverk professorer (36,6% kvinner) og 110,9 årsverk førsteamanuenser (50%
kvinner). Fakultetet har nå tilnærmet kjønnsbalanse i de fleste stillingskategorier. I noen år har
fakultetet hatt usedvanlig mange førsteamanuensistilsettinger, men i 2018 ble tallet halvert. HF har
hatt et generasjonsskifte som har muliggjort mange nytilsettinger, men det flater nå ut.
År
Antall førsteamanuensistilsettinger

2013
17

2014
15

2015
28

2016
23

2017
19

2018
10

Når det gjelder nytilsettinger rekrutterer fakultetet svært mange fra utlandet, særlig i
rekrutteringsstillingene.
Nytilsatte

2018

Kvinneandel

Professor

1

0%

Internasjonal
rekruttering
100%

Førsteamanuensis

10

40 %

30 %

Universitetslektor

1

0%

100 %

Stipendiat (interne midler)

25

24 %

56 %

Postdoktor

23

60 %

90 %

Professor II/førsteamanuensis ll

5

0%

50 %

Forsker

7

50 %

54 %

Internasjonal rekruttering: Doktorgrad eller betydelig arbeidserfaring fra utenlandske institusjoner (utenlandsk master for
stipendiater og universitetslektorer)

Flere dosentopprykk i 2018
HF har de siste årene satset på gruppeveiledning for lektorer som ønsker å søke opprykk, og
innsatsen gir resultater. I 2018 var det hele tre dosentopprykk (én kvinne), og to lektoropprykk (én
kvinne). Fakultetet har nå fem dosenter, de eneste dosentene på UiO.
Fakultetet hadde åtte professoropprykk i 2018 (fire kvinner).
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EGIL HJELMERVIK, TROND GUNNAR NORDENSTAM OG LIV ANDLEM HARNÆS FIKK DOSENTOPPRYKK I 2018.

STATUS FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN
Basisvirksomheten ved Det humanistiske fakultet hadde i 2018 et akkumulert mindreforbruk på 40,6
MNOK. Isolert for 2018 er det et merforbruk på 0,7 MNOK i forhold til budsjett. HF hadde for noen år
tilbake et mindreforbruk på 120 MNOK. Mindreforbruket er nå redusert til 40,6 MNOK pr. utgangen
av 2018. Det er en reduksjon på nesten 80 MNOK. Noe av årsaken til reduksjonen av
mindreforbruket er omdisponering av 60 MNOK som ble inndratt av UiO i 2017. HF’s
langtidsprognose i årene 2019 til 2023 viser at det er flere institutter som vil gå med merforbruk i
langtidsprognoseperioden dersom man ikke iverksetter tiltak.
Bevilgningsinntektene øker med 15,8
MNOK i 2018, en økning på 2,6%, men
personalkostnadene øker mer enn
bevilgningsinntektene og har en økning på
3,2% til 565 MNOK. Økningen på
personalkostnader er utfordrende for HF,
da personalkostnadene utgjør 81 % av de
totale kostnadene på fakultetet.
Driftskostnader hadde et mindreforbruk på
8,3 MNOK, og investeringer hadde et
mindreforbruk på 2,1 MNOK. Økningen i
inntektsrammene kompenserer ikke for
lønns- og prisjusteringene og rammer derfor handlingsrommet for perioden fremover.
Langtidsprognosen viser en utvikling som går fra et akkumulert mindreforbruk i 2018, til et
akkumulert merforbruk i 2023. Oppdatert langtidsprognose viser et akkumulert merforbruk på 103
MNOK ved utgangen av 2023. Dette er en alvorlig situasjon for HF i langtidsprognosen og det må
synliggjøres grep for å komme i økonomisk balanse.
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Den ekstern finansierte virksomheten ved HF
hadde en vekst på 13% fra 2017 til 2018,
dette er nominell vekst i de regnskapsførte
kostnadene på samtlige prosjekter (oppdrag
og bidrag). Totalkostnadene vokste fra 97,9
til 116,5 MNOK, som gir en økning i
kostnader på 18,6 MNOK. Inntektene vokste
med 15,1 MNOK. Kostnadene øker dermed
mer enn inntektene og trapper derfor ned
det akkumulerte mindreforbruket som HF har
opparbeidet seg. Tabellen viser akkumulert
mer-/ mindreforbruk med økt resultat, som i praksis betyr at flere prosjekter også i 2018 har
forhåndsinnbetalte midler for arbeid (forskning) som ikke er utført enda.
Langtidsprognosen for årene 2019-23 legger til grunn en økning i ekstern inntjening.
Det er et mål å holde tildeling av Forskningsrådets prosjekter på minimum samme nivå, men man ser
for seg en økning av ekstern finansiering på blant annet EU-prosjekter. Nettobidraget fra EUprosjekter er større enn Forskningsråd-prosjekter.
Oppsummert er økningen i kostnader en utfordring for HF’s økonomi, da inntektene er lavere enn
totale kostnader og mindreforbruket går over til merforbruk i langtidsprognoseperioden. Det er
dermed helt essensielt å iverksette tiltak for å få bukt med merforbruket i langtidsperioden.
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