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Årsplan og fordeling 2020 
Fakultetsstyret får utkast til årsplan og fordeling til diskusjon i møtet 27.9.19 og til vedtak i møtet 25.10.19. 

For bakgrunnsdokumenter som har vært behandlet i fakultetsstyret tidligere i år viser vi til lenkene sist i 

dette dokumentet. Det vil også bli gitt en presentasjon av resultater fra forsknings- og 

utdanningsvirksomheten i møtet for å gi et godt grunnlag for diskusjonen om videre prioriteringer. 

Årsplan 2020-2021 
Årsplanen er et av Det humanistiske fakultets (HF) viktigste styringsdokumenter. Den skal vise hvordan HF 

skal realisere Universitetets og HFs strategiske planer.  

Flere av tiltakene i årsplanen er rettet mot på sikt å bedre fakultetets økonomi, med studentgjennomføring 

og ekstern finansiering som to tydelige eksempler. 

Årsplanen har normalt et treårig perspektiv, og den er rullerende med årlig oppdatering gjennom vedtak i 

fakultetsstyret. UiOs årsplan 2020-2021 gir også struktur og retning til HFs årsplan. UiO er i prosess med ny 

strategi, Strategi 2030, hvor det legges opp til at universitetsstyret tar beslutning om denne innen utgangen 

av 2019. Tiltakene i UiOs årsplan er relativt overordnede og UiO kan ikke sies å ha kommet i mål på disse 

tiltakene. UiOs årsplan viderefører derfor hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021. Dette har betydning 

også for fakultetets årsplan som også viderefører flere av tiltakene fra i fjor og legger opp til en toårig plan. 

Flere tiltak vil ha en lengre tidshorisont enn de to årene som inngår i denne planen. I fakultetsstyrets møte 

vil arbeidet på årsplanens områder bli satt i sammenheng med en plan for saker dekanatet vil arbeide med 

de kommende årene. 

Prioriteringer, satsningsområder og konkretisering av tiltak er definert i dialog med instituttledere og 

administrative ledere. 

Når det gjelder kapitlet «Kunnskap i bruk» gjenstår avklaringer om retning og prioriteringer. Vi viser til 

utkastet til årsplan for en skisse med avveininger. Fakultetsledelsen ber om fakultetsstyrets synspunkter på 

dette kapitlet.  
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Mer generelle spørsmål til diskusjon i styret: 

- Går årsplanstiltakene i riktig retning med tanke på å løse fakultetets utfordringer slik de 

framkommer i bakgrunnsdokumentene? 

- Som det fremgår av diskusjonsnotatet om neste års fordeling kan det bli behov for strengere 

prioriteringer fremover, også for årsplanen. Hvilke tiltak mener styret det er viktigst å gjennomføre 

og bør prioriteres fremfor andre? 

 

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2020 

1. Innledning 

Dette rammenotatet beskriver de overordnede føringene og økonomiske rammer HF har fått tildelt fra UiO 

gjennom foreløpig disponeringsskriv for 2020 i juni (vedlegg 1). Videre viser notatet hvordan HFs 

økonomiske ramme er vurdert fordelt mellom instituttene og fakultetsnivået. HFs budsjettutkast for 2020 

er i hovedsak en videreføring av de rammene og føringer som ble lagt til grunn i UiOs styresak om Årsplan 

2020-2021 og fordeling 2020 i styremøtet 19. juni 2019.  

Disponeringsskrivet er basert på fordelingen fra Kunnskapsdepartementet (KD). Fordelingen fra UiO utgjør 

ca. 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. HFs foreløpige ramme for 

2020 er 646,9 MNOK. Rammen for 2019 var på 640,6 MNOK. Endringen fra 2019 til 2020 er en økning på 

6,3 MNOK inkludert lønns- og prisjustering (2,7 %), men er i realiteten en negativ realvekst fordi rammekutt 

og ABE-kutt gjør at rammen øker mindre enn faktiske kostnader.  

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 gjennomføre og utvikle 

kjernevirksomheten og videreføre 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 

vil bevege seg fra en situasjon med store akkumulerte mindreforbruk til en situasjon med årlige og 

akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Det er derfor viktig at fakultetet fortsatt gjør tydelige 

prioriteringer mht kostnadsreduksjon og viderefører arbeidet med å sikre flere og høyere inntekter, spesielt 

eksterne inntekter og økte studiepoengs- og kandidatinntekter.  

I disponeringsskrivet for 2020 får fakulteter og enheter et rammekutt på totalt 70 MNOK. HFs andel av 

dette er 8,2 MNOK. I tillegg ligger det en videreføring av regjeringens kutt for avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreform (ABE). I 2020 er dette på 0,5 %, som gir et totalt kutt på UiO på 28 MNOK. HFs andel 

av ABE-kuttet utgjør 3,3 MNOK. ABE-kuttet er inne i sitt sjette år og det forventes at det videreføres med 

sittende regjering.  

HFs langtidsprognose for perioden 2020-2024 viser en betydelig reduksjon i mindreforbruket. Det betyr at 

det er svært viktig at instituttene og fakultetsadministrasjonen forholder seg til vedtatte rammer i årene 
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som kommer. Det er viktig i en slik krevende økonomisk situasjon å ha god kontroll på hvordan det 

økonomiske handlingsrommet brukes. Stillingsplanene er et meget godt verktøy i dette arbeidet og 

fakultetet vil følge opp dette i styringsdialogene med instituttene. Muligheten til å håndtere kutt og dekke 

merforbruk, både på fakultetsadministrasjonen og instituttene, vil bli mer krevende i fremtiden, da 

handlingsrommet er blitt mindre og det allerede er gjennomført kostnadskutt på flere områder som følge 

av kuttene fra tidligere år. Som kjent vedtok fakultetsstyret kutt i FPIII på sitt møte 7. juni 2019 (se 

vedtakssak 2).   

Det er nødvendig at fakultetet foretar tydelige prioriteringer allerede for fordelingen for 2020 for å være 

best mulig rustet for nye økonomiske rammebetingelser i årene framover. 

2. Fordeling til Det humanistiske fakultet 2020 

Under vises fordelingen til HF for 2020 sammenlignet med tildelingen for 2019. Tabellen viser endringer 

innenfor områdene utdanning, forskning og satsinger/tilpasning (øremerkinger).  

Tabell 1: Fordeling til HF i 2020 sammenlignet med tildelingen for 2019.  

 

Tabell 2: Forklaringer på endringene i tabell 1:  

9,3 MNOK Høyere inntekt på studieplasser, som skyldes høyere satser og at det er tildelt 10 flere studieplasser 

innenfor kategori D sammenlignet med i fjor. 

5,3 MNOK Høyere studiepoengsinntekter, som skyldes flere antall studiepoeng og økning i satsene. 

0,8 MNOK Høyere inntekt på utvekslingsstudenter, som i hovedsak skyldes et økende antall 

utvekslingsstudenter. 

0,8 MNOK Høyere inntekt på kandidatelementet, som i hovedsak skyldes høyere satser. 

Utdanning

Basis utdanning totalt 259 139 268 445 6,2 % 9 306

Resultater utdanning totalt 111 318 118 204 14,5 % 6 886

Totalt utdanning 370 457 386 649 4,4 % 16 192

Forskning

Basis forskning 136 910 140 606 2,7 % 3 696

Resultater forskning 31 524 32 002 1,5 % 478

Satsinger forskning 24 160 19 650 -18,7 % -4 510

Totalt forskning 192 594 192 258 -0,2 % -336

Satsinger/tilpasning etc

Samfunnskontakt 784 784 0,0 % 0

Varig øremerkinger utdanning 1 016 0 -100,0 % -1 016

Tilpasning 89 434 78 126 -12,6 % -11 308

Digital eksamen/drift Silurveien -5 520 0 -100,0 % 5 520

Forventet opptrapping av ABE-reform og rammekutt -8 858 -11 575 30,7 % -2 717

Stimuleringsmidler likestilling 666 666 0,0 % 0

Totalt satsinger/tilpasning etc 77 522 68 001 -12,3 % -9 521

Totalt 640 573 646 908 1,0 % 6 335

Beløp i 1000 kr 2019
 Foreløpig 

2020 
 Endring %  Endring i kr 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/190607-protokoll.html
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4,2 MNOK Bedre resultater på forskning i år sammenlignet med i fjor, samt økte satser gjør at man får en økning 

på forskning.  

-4,5 MNOK Midlertidige tiltak reduseres som følge av utfasing av støtte til MultiLing som verdensledende miljø 

og toppforskningsstøtten. 

-11,3 MNOK Tilpasningselementet reduseres pga kutt for digital eksamen, drift Silurveien legges inn her.  

4,5 MNOK Inntekter til prisjustering. 

-2,7 MNOK Ramme- og ABE-kutt fra UiO. 

 

3. HFs finansieringsmodell 

HFs interne finansieringsmodell er delt inn i fire hovedkomponenter; resultat, øremerkinger, 

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

igjen går til studieplasser.  

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, Det norske institutt i Roma, senteret i Athen og Paris, 

fakultetsadministrasjonen og midler til fellestiltak på fakultetet (HF Felles). 

 Rekrutteringsstillinger: HF får midler til et gitt antall rekrutteringsstillinger, hvor det er satt et 

måltall. Måltallet for 2020 er 145,5 rekrutteringsstillinger. 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. I tabell 3 nedenfor vises antall tildelte studieplasser til HF i 2019 og 2020. 

 

Tabell 3: Fordeling og kategorisering av studieplasser ved HF.  

 

 

 

 

 

Studieplasser 2019 2020

Studieplasser kat D 1060 1070

Studieplasser kat E 70 70

Studieplasser kat F 3373 3373
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Nedenfor vises en oversikt hvordan rammen fra UiO fordeler seg på de ulike komponentene i HFs 

fordelingsmodell.  

Tabell 4: Fordelingen i HFs interne finansieringsmodell. 

 

Når midler er fordelt til de tre komponentene resultat, rekrutteringsstillinger og øremerket står det igjen 

ca. 161 MNOK til fordeling i henhold til studieplasser. Til sammenligning med 2019 er det en økning på ca. 

1,8 MNOK for studieplasstildelingen. Rekrutteringsstillinger øker fra 109 MNOK til 112,6 MNOK. Dette 

skyldes at satsene for rekrutteringsstillinger oppjusteres hvert år. Sum resultat øker fra 140,6 MNOK til 

146,7 MNOK, som skyldes at det var en forbedring i resultatelementene for 2018 totalt for HF. 

Øremerkingene reduseres fra 234,8 MNOK til 226,7 MNOK som i hovedsak skyldes at ABE-kuttet er lagt inn 

på fakultetsadministrasjonen, samt at det i år 2020 er flere UiO-satsinger som er avsluttet. Totalt får HF en 

økning på 6,3 MNOK som utgjør 1 % i økning i rammen fra 2019 til 2020.  

Internhusleie økes med 2,7 % fra 2019 til 2020. HFs internhusleie for 2019 skal være 75 MNOK etter 

strategisk omdisponering i forbindelse med RITMO. Dette kompenseres fra UiO sentralt og HF skal ikke 

dekke denne økningen selv. Dermed vil rammen for 2019 og 2020 øke tilsvarende.  

4. Nye forslag i fordeling 2020 

a. Håndtering av prioriterte satsinger 

Årsplanstiltakene 

Det er beregnet at årsplantiltakene for HF krever en avsetning på 4,6 MNOK for å dekke opp for tidligere 

vedtatte og nye tiltak som iverksettes for 2020. Dette er noenlunde på nivå med 2019. Hoveddelen av 

avsetningen er oppfølging av tidligere tiltak. Totalt sett er det et nøkternt nivå.  
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Nye tiltak som foreslås lagt inn i årsplanen fra 2020 er fagseminar for postdoktorer, pilotprosjekt med 

gruppecoaching for postdoktorer, økning studentrekruttering i forbindelse med mangfoldstrategien og 

miljøtiltak. Fagseminar, gruppecoahing for postdoktorer og økning studentrekruttering er beregnet til 0,5 

MNOK. Dette håndteres ved at noen av årsplanstiltakene fra tidligere år kan reduseres på kostnadssiden, 

da deler er gjennomført og noen vil koste mindre enn tidligere antatt. Dermed er det ingen større 

endringer i budsjettet for årsplanstiltak for 2020. Det vises til avsnitt ovenfor om årsplanstiltak og vedlagte 

utkast til årsplan for nærmere beskrivelse av årsplanstiltakene.   

Avsetning av midler til SFF/SFU midler  

Frem til 2016 hadde UiO en ordning der søkere til Senter for fremragende forskning (SFF) som kom til runde 

to, men ikke fikk tildeling, mottok støtte på 5 MNOK fordelt over fem år. Disse midlene ga IMV et godt 

grunnlag for å videreutvikle søknaden som i neste runde ga gjennomslag for RITMO.  

Som følge av at UiOs midler falt bort, anså HF det som viktig å ha en egen ordning for å stimulere finalister 

til å forsøke igjen i neste runde, da dette ville øke sjansene for gjennomslag. Som en erstatning for UiOs 

ordning vedtok fakultetsstyret 27. oktober 2017 en ordning der finalister som ikke nådde opp ble tildelt 0,5 

MNOK for å videreutvikle søknaden. Miljøer som får tildelt disse midlene forplikter seg til å søke igjen. 

ConseptLab ved IFIKK, som var finalist ved forrige SFF-runde, har mottatt en slik støtte etter at ordningen 

ble vedtatt.  

Den vedtatte ordningen gjelder kun SFF. HF har nå en finalist i konkurransen for Senter for fremragende 

utdanning (SFU). I slutten av desember 2019 vil det bli klart hvilke søknader som blir tildelt SFU-status. På 

samme måte som ved SFF øker sjansen for gjennomslag dersom SFU-finalister søker igjen. HF bør dermed 

vurdere å utvide ordningen også til å omfatte SFU. Samtidig er HFs økonomiske situasjon mer presset enn 

den var i 2017. Det foreslås dermed at ordningen utvides, men at støttebeløpet for begge kategorier 

reduseres. Mottaker må forplikte seg til å søke igjen. En evt. justering av ordningen vedtas av 

fakultetsstyret i oktober.  

b. Rammekutt og ABE-kutt  

Dekanen foreslår at ABE-kuttet på 3,3 MNOK legges i sin helhet til fakultetsadministrasjonen. HFs andel av 

rammekuttet på 8,2 MNOK fordeles pro rata på instituttene.  

ABE-kuttet for 2019 på 5 MNOK ble fordelt med 50 %, (2,5 MNOK) til fakultetsadministrasjonen og 50 % 

(2,5 MNOK) flatt på instituttene. Ved utgangen av 2019 er ABE-kuttet håndtert ved at tre stillinger holdes 

ledig og en stilling er avsluttet. I tillegg viser erfaringen at fakultetsadministrasjonen har et betydelig 

innsparingspotensial ved å ikke tilsette vikarer ved ledighet. Pr juni 2019 var det ca ni ledigheter, men bare 

tilsatt vikar i halvparten. 

For 2020 foreslås det å legge hele ABE-kuttet på fakultetsadministrasjonen. Et kutt på 3,3 MNOK tilsvarer 

lønnsmidler for ca 4,8 administrative årsverk. Det er fakultetsdirektørens vurdering at det vil være mulig å 

håndtere dette i 2020. Fakultetsadministrasjonen er en stor enhet og har et handlingsrom som inneholder 

flere ulike elementer; vurdere behovet for tilsetting ved ledighet i stillinger, bruk av vikarer, reduksjon i 

bruk av overtid, se på muligheter for å omdisponere personer og ressurser mellom enheter, og redusere 

driftsutgifter knyttet til fakultetsadministrasjonens virksomhet. Slike strategiske vurderinger gjøres allerede 

i dag, men det må foretas enda strengere prioriteringer i tiden framover. Det er viktig å påpeke at 
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tilsvarende vurderinger også gjøres på instituttnivå. Det er ikke ønskelig med en generell stillingsstopp da 

det vil låse et handlingsrom det er nødvendig å ha i en slik situasjon.  

En viktig forutsetning er også at alle seksjoner må vurdere og prioritere aktivitetsnivå på oppgaver og 

tjenester, se på hvordan man jobber og graden av servicenivå. Dette må skje i nær dialog med instituttene, 

som er mottakere av tjenester fra fakultetsadministrasjonen. Flere seksjoner er i gang med dette arbeidet. 

Rammekuttet for 2019 på 3,6 MNOK ble fordelt pro rata på enhetene. Rammekuttet for 2020 foreslås 

fordelt til instituttene basert på fordelingen av vedtatt ramme for 2019 med fratrekk for øremerkede 

midler pr. institutt. Øremerkingene som trekkes fra vedtatte ramme er alle øremerkede midler fra UiO som 

for eksempel Norgeshistorien på nett, NORINT, UiO Norden, likestillingsmidler, internhusleie, osv.  

Tabell 5: Fordelingen ramme- og ABE-kutt. 

 

 

c. Kandidatelement Exphil 

Fra 2019 ble kandidatelementet innført som et element i UiOs fordelingsmodell. Kandidatelementet tildeles 

etter avlagte grader. Exphil inngår i alle bachelorgrader ved UiO. Da kandidatelementet ble innført 

medførte det at HF og IFIKK som er ansvarlig for Exphil fikk en reduksjon i studiepoengsinntektene. Exphil 

vil aldri kunne få en del av kandidatelementet. Fakultetsstyret ba i møtet 8. juni 2018 (se vedtakssak 3, 

punkt 7) om at HF gikk i diskusjon med UiO sentralt om en kompensasjon for reduksjonen i 

studiepoengsinntektene. HF har bedt UiO sentralt om kompensasjon, men ikke fått gjennomslag på dette 

(se orienteringssak 2 i fakultetsstyremøtet 23. november 2018). UiO legger til grunn at innføringen av 

kandidatelementet var budsjettnøytralt, og at kompensasjon for dette er lagt til HFs tildeling. 

Kompensasjonen fra UiO er statisk og beløpet vil ikke endres som følge av endrede satser, økning eller 

reduksjon av avlagte grader ved UiO. Som følge av UiOs svar og tidligere vedtak i fakultetsstyret, foreslås 

det å legge inn en øremerket kompensasjon fra HF til IFIKK og Exphil, som kompensasjon for innføring av 

kandidatelementet. Kompensasjonen tar utgangspunkt i HFs grader og beløpet vil ikke være utsatt for 

prisjusteringer. Forslaget som legges frem er at Exphil kompenseres med 10/180 deler av midlene fordelt til 

kandidatelementet. For 2020 utgjør summen for kandidatelementet 19,1 MNOK fra UiO. 10/180 deler av 

dette utgjør 1,1 MNOK i kompensasjon for Exphil.  

d. Rekrutteringsstillinger 

HF har i flere år ligget over måltallet fra UiO på rekrutteringsstillinger. Dette har vært mulig så lenge HF har 

hatt en økonomisk situasjon som har tillatt det. Den økonomiske situasjonen er nå snudd med et 

merforbruk i langtidsperioden. Et av de kostnadsreduserende tiltakene som kan iverksettes, er å ta ned 

antall rekrutteringsstillinger på HF slik at HF balansere mot måltallet fra UiO. I første omgang gjør HF dette 

for året 2020, men dette kan vurderes videreført i flere år dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi 

det. I 2020 tildeles instituttene 24 rekrutteringsstillinger. Alle bortsett fra IFIKK får tilsette i 

Enhet: IAKH IKOS IFIKK ILOS ILN IMK IMV DNIR HF-Felles Totalt

Vedtatt ramme totalt 2019 64 369 390        68 287 734        74 634 894        90 553 116        91 650 632        35 032 935        35 404 044        5 310 978       177 477 277        465 243 723        

Trekk øremerkinger 3 957 469          4 401 567          3 550 099          3 521 114          13 168 000        3 144 087          2 000 000          95 848 674          33 742 336          

Vedtatt ramme eks. øremerkinger 60 411 921        63 886 167        71 084 795        87 032 002        78 482 632        31 888 848        33 404 044        5 310 978       81 628 603          431 501 387        

Prosentfordeling 14 % 15 % 16 % 20 % 18 % 7 % 8 % 1 % 100 %

Rammekutt 2020 1 152 373-          1 218 645-          1 355 961-          1 660 158-          1 497 076-          608 288-             637 191-             101 308-          -                        8 231 000-            

ABE-kutt 2020 3 344 000-            3 344 000-            

Sum kutt 2020 1 152 373-          1 218 645-          1 355 961-          1 660 158-          1 497 076-          608 288-             637 191-             101 308-          3 344 000-            11 575 000-          

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/180608-protokoll.html
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/181123-protokoll.html
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rekrutteringsstillingene. IFIKK får tildelt midlene men får ikke ansette i disse stillingene. Midlene som 

tildeles skal brukes for å få ned merforbruket som IFIKK har akkumulert opp. Fordeling av 

rekrutteringsstillinger ligger til dekanens fullmakt.  

e. IFIKKS økonomiske situasjon 

IFIKK har en særdeles utfordrende økonomisk situasjon med store akkumulerte merforbruk i 

langtidsperioden. I fakultetsstyret i juni ble det vedtatt en reduksjon i FPIII på 10 MNOK i langtidsperioden 

for IFIKK. Fakultetsstyret vedtok at IFIKK får beholde midlene som opprinnelig var vedtatt fordelt til IFIKK 

for FPIII, men ba om at kostnadene kuttes med 10 MNOK. Disse 10 MNOK brukes for å bygge ned 

akkumulert merforbruk fra 2018 og er dermed med på å ta ned merforbruket som overføres til 2020 og 

forbedre situasjonen for IFIKK for langtidsperioden.  

Det er også andre momenter som påvirker økonomien i riktig retning, men der den økonomiske effekt ennå 

ikke er beregnet i langtidsprognosen: Det viktigste av disse er lønnsmidler for fire rekrutteringsstillinger i 

tre år og tre måneder. En gledelig nyhet er at en av IFIKKs forskere nå har fått et Starting Grant fra ERC. 

Inntjeningen knyttet til dette og til de Marie Sklodowska Curie Actions-stipendiatene IFIKK fikk i vår vil være 

vesentlig, men den største delen av inntjeningen kommer i ettertid, og etter perioden for 

langtidsprognosene. I tillegg vil forslaget om kompensasjon for kandidatelementet være med på å forbedre 

den økonomiske situasjonen til IFIKK, dersom dette vedtas.  

Det er behov for ytterligere tiltak for å bøte på de økonomiske utfordringene ved IFIKK. Det må derfor 

jobbes videre i budsjettprosessen for 2020 for å få ned merforbruket for IFIKK.  

5. Forslag til fordeling for 2020 

Tabellen under viser en tentativ fordeling til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i 

disponeringsskrivet fra juni 2019. Alle tall er i hele kroner. Oversikten er kun foreløpig utkast til 

rammefordeling og det kan forekomme endringer frem mot endelig budsjettvedtak i oktober.  
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Spørsmål til diskusjon 

Forslaget til fordeling for 2020 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon. Dekanatet ønsker særlig 
tilbakemelding på hovedretningen i fordelingen, spesielt behandling av kutt og prioriteringer. 
 
 
 

Vedlegg: 
- Disponeringsskriv fra UiO til HF 

- Utkast til årsplan for HF 2020-2021 

- UiOs årsplan 2020-2021 

Bakgrunnsdokumentasjon: 
 Orientering om fakultetets fordelingsmodell i møtet 12.4.19 

 Diskusjonssak om langtidsprognosen for HF og instituttene i samme møte 

o Se også kartlegging av den økonomiske situasjonen ved IFIKK og presentasjon om 

langtidsprognose og tiltak 

 Vedtakssak Årsrapport 2018 i samme møte 

o Årsregnskap 2018 

 Den tertialvise virksomhetsrapporteringen ved fakultet: 

o Ledelsesvurdering og økonomirapport 3. tertial 2018 (FS 12.4.19) 

https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/arsplan-2020-2021-til-web.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/3-styreopplering-apri-l2019.pptx
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190412-ltb-og-okonomisk-situasjon-fremover.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190402-ifikk-kartlegging.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/4-ltp-og-tiltak-fakultetstyretmotet-12.04.2019-%28002%29.pptx
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/4-ltp-og-tiltak-fakultetstyretmotet-12.04.2019-%28002%29.pptx
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190412-arsrapport-2018-hf.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190412-aarsregnskap-2018.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190412-aarsrapport-ledelsesvurdering-hf-t3-2018.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190412-aarsrapport-okonomirapportering-t3-hf-2018.pdf
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o Ledelsesvurdering og økonomirapport 1. tertial 2019 (FS 7.6.19) 

o Ledelsesvurdering og økonomirapport 2. tertial 2019 (i dette møtet) 

o Orientering om virksomhetsstyring på UiOs for ansatte-sider: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/  

 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190607-o5-ledelsesvurdering-1t-2019.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190607-o5-okonomirapport-t1-2019.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/

