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Økonomirapport 
 
Basisvirksomhet 
 

 

Basisvirksomheten ved Det humanistiske fakultetet (HF) har pr. 2.tertial (T2)2019 et akkumulert 

mindreforbruk på 32,7 MNOK. Det er en stor nedgang sammenlignet med T2 2018 da HF hadde et 

mindreforbruk på 57,8 MNOK. Dette skyldes i hovedsak at fakultetet har en nedgang i akkumulert 

mindreforbruk som overføres fra 2018 til 2019. Hittil i 2019 har fakultetet et isolert merforbruk på 7,9 

MNOK pr. august 2019. Det skyldes at fakultetet har høyere kostnader enn inntekter pr. august, noe 

som påvirker inngangsfarten til langtidsprognosen i årene 2019 til 2023. Dersom ingen ytterligere 

tiltak iverksettes vil prognosen for 2019 være et isolert merforbruk på 14,3 MNOK. Da vil HF ha 

redusert mindreforbruket overført fra tidligere år betraktelig og pr. årsslutt 2019 er mindreforbruk på 

21,3 MNOK. HF har ingen forhåndsdisponeringer som påvirker prognosen.  

Endringene fra T1 til T2 blir påvirket av hvordan man benytter budsjetteringsverktøyet. Verktøyet 

virker slik at ved T2 ligger det inne reelle lønnsøkninger for 2019 og i tillegg beregnes det en økning i 

2020. Konsekvensen blir nokså stor hvis man ikke har hensyntatt dette ved T1. For HF ser vi at dette 

påvirker resultatet nokså mye. Når fakultet ikke reelt sett ble kompensert for lønns- og prisjusteringer 

for inneværende år, krever dette justeringer i budsjettet for å balansere kostnadene mot inntektene. 

Ved enkelte institutter er det vanskelig å balansere budsjettet, slik at merforbruket øker i 

langtidsperioden på tross av at det har vært jobbet mye med kostnadsreduserende tiltak. Det er tre 

institutter som følges opp spesifikt da de går fra en situasjon med store mindreforbruk til store 

merforbruk.  

I prognosen i tabellen ovenfor er ABE-kuttet og rammekuttet fra UiO for 2020 lagt inn, samt at det er 

lagt inn et estimat i rammekutt og ABE-kutt i årene 2021-2023.  

Blant tiltakene som er satt i verk er reduksjon i kostnader for FPIII, utsettelse av tilsettinger i 

stillingsplaner, kontinuerlig vurdering av vikar behov i forbindelse med permisjoner og sykefravær, 

kontinuerlig vurdering av behov for å erstatte ansatte som slutter eller går av med permisjon og 

reduksjon av reisekostnader. Det er kun iverksatte tiltak som er innarbeidet i prognosen. Dette er grep 

som nå gjøres over hele fakultetet.  

Rammene som er lagt inn for årene 2021 til 2023 er basert på estimater for måltall fra instituttene 

basert på historiske tall og eventuelt satsinger eller nedgang som kommer i årene fremover.  
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Internhusleien er økt i langtidsperioden. Dette skyldes av HF har fått en økning i husleien som skyldes 

RITMO. Dette skal kompenseres med økt ramme for 2019 slik at den økte kostnaden på internhusleie 

balansere mot inntekten fra bevilgning. I prognosen er rammen ikke økt tilsvarende økningen i 

husleie, da man venter på tilbakemelding fra LOS på om denne er tildelt HF eller ikke. Dersom den 

ikke er tildelt vil det gi en forbedring i prognosen.  

Særlig er det Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) som har 

økonomiske utfordringer med store akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. IFIKK vedtok en 

plan for tiltak i 2018 for å få ned det akkumulerte merforbruket. Tiltakene består av stillingsstopp, 

unngå bruk av vikarer i vitenskapelige og administrative stillinger, samt store kutt i driftsutgifter. I 

tillegg jobbes det med ytterligere tiltak for å få ned det store merforbruket på IFIKK. IFIKK har en 

positiv utvikling fra T1 til T2. Fakultetsstyret vedtok i juni en beslutning om å redusere kostnadene på 

FPIII, noe som frigir midler til å ta ned merforbruket. Dermed er merforbruket tatt ned med 10 

MNOK i langtidsperioden. Det jobbes med ytterligere tiltak på IFIKK i budsjettprosessen for 2020 for 

å ta ned langtidsprognosen ytterligere.  
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Eksternt finansiert virksomhet 
 

 
 

 
Pr T2 var totale kostnader på EFV-prosjekter 84,5 MNOK sammenlignet med 63,7 MNOK for 

tilsvarende periode i fjor. Dette er en vekst på 33% og det kommer i stor grad av en regnskapsmessig 

overføring av MULTILING (SFF) fra basisvirksomhet til EFV, samt stor aktivitet ved RITMO (SFF) 

sammenlignet med 2018. Også ved IFIKK og ILOS er det vesentlig større prosjektaktivitet hittil i 2019 

enn i 2018. 

 

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

nivå med de 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 dette en betydelig og økende andel av de totale inntektene til HF de neste årene.  

 

HF fikk i løpet av T2 tilslag på to ERC Starting Grants, når disse to starter opp har HF dermed i alt 

fem pågående ERC-prosjekter. Det er sendt inn 30 MSCA-IF-søknader fra HF, svar på disse ventes i 

februar 2020. HF hadde meget god uttelling i 2019 på MSCA søknader. Derfor har HF betydelige 

forhåpninger til dette i de kommende år. Det ble sendt rekordmange søknader til NFR i 2019, og mot 

slutten av T3 vil vi få svar på om vi i større grad enn tidligere lyktes med å få midler også fra de 

tematiske satsingene. EFV-midler er av natur beheftet med usikkerhet, tildeling av midler særlig mot 

slutten av inneværende LTP kan derfor avvike fra gjeldende prognoser.  

 

Oppsummert vurdering av prognoser 2019-2023 

HF har et akkumulert merforbruk i langtidsperioden og det gjelder i hovedsak IFIKK. Det jobbes med 

ytterligere tiltak for å få ned merforbruket, men da disse tiltakene ennå ikke er vedtatt og ferdig 

utarbeidet er de heller ikke lagt inn i prognosen. I sum vurderer fakultet muligheten for UiO-interne 

bevilgningskutt som det største usikkerhetsmomentet i denne langtidsprognosen. Kuttene som legges 

inn i rammen for fakultetet gir totalt en negativ realvekst for HF som må håndteres med kutt i 

kostnader.  

 

  

 

 


