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Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 

Vurdering  av økonomisk utvikling 

Det humanistiske fakultet har et merforbruk på 7,9 MNOK isolert sett per 2. tertial 2019. Sammenlignet med 

2018 (merforbruk på 13,9 MNOK), viser nedgangen i størrelsen på merforbruket, at iverksatte tiltak er steg i 

riktig retning. For hele langtidsperioden (2020-2023), ser fakultetet at, på tross av eksisterende tiltak, vil 

fakultetet ikke klare å balansere det akkumulerte budsjettet. Det humanistisk fakultet er meget sårbart for 

endringer i rammetildelingen via KD, siden den utgjør en så vesentlig del av fakultetets økonomi. Når vi nå 

ser at denne tildelingen gir en negativ realvekst, og vi vet at personalkostnadene er så stor andel av 

kostnadene på fakultetet, er det her justeringen gjøres i hovedsak. 

 

Ved fakultetets institutter er det ulike utfordringer. De aller fleste instituttene har handlingsrom til å foreta 

grep som bringer dem i balansen. Det er særlig ett institutt som har økonomiske utfordringer med store 

akkumulerte merforbruk i langtidsperioden, selv om dette instituttet viser en forbedring fra T1. Det er vedtatt 

en egen spareplan for dette instituttet som skal bidra til å ta ned merforbruket i langtidsperioden. Det jobbes 

med ytterligere kostnadsreduserende tiltak for instituttet i budsjettprosessen for 2020.  

Det har vært stort fokus på tett samarbeid mellom instituttene og fakultetet for å oppnå lik forståelse for de 

utfordringene som foreligger gitt fakultetets økonomiske situasjon. Når handlingsrommet svekkes i den grad 

som fakultetet ser for inneværende periode, vil krav til forutsigbarhet og en stabil produksjon være ekstra 

viktig. 

 

Fakultetet vil fortsette sitt gode arbeid med stort fokus på å få budsjettene i balanse, for å imøtekomme den 

utfordrende økonomiske situasjonen. Hvis vi på en god måte skal ha muligheten til å planlegge aktivitetene 

på fakultetet, er det viktig med forutsigbarhet på inntektssiden. UiO bør kunne gi signaler om fordeling av 

rammene for mer enn et år av gangen. Dette vil gi instituttenes mulighet for en mer nøyaktig planlegging av 

virksomheten. 

 

HF er fortsatt i god vekst hva gjelder EFV. Med de eksisterende prosjektene og fremtidig tilslag på nivå med 

foregående år vil totalt volum fortsette å vokse de neste årene. Det er også gledelig at nettobidraget som HF 

(og instituttene) sitter igjen med fra prosjekter utgjør en noe høyere andel av totale prosjektkostnader hittil i 

år enn de forrige år. HF er helt avhengig av et betydelig nettobidrag fra EFV også fremover og ikke minst av 

den RBO som tildeles med utgangspunkt i EFV-volum. Særlig for EU-midler utgjør den en betydelig og 

økende andel av inntektene til HF de neste årene.  
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