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Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2021
1. Innledning
Dette rammenotatet beskriver de overordnede føringene og økonomiske rammene HF har fått tildelt fra
UiO gjennom foreløpig disponeringsskriv for 2021 (vedlegg 1). Videre viser notatet hvordan HFs
økonomiske ramme foreslås fordelt mellom instituttene og fakultetsnivået. HFs budsjettutkast for 2021 er
i hovedsak en videreføring av de rammene og føringer som vi forventer blir lagt til grunn i UiOs styresak
om Årsplan 2020-2021 og fordeling 2021 som først behandles av universitetsstyret i september. Begge
sakene er utsatt på grunn av Korona-epidemien.
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 utgjør utvalgte satsinger og prioriteringer for hele fakultetet. HFs foreløpige
ramme for 2021 er 646,4 MNOK. Rammen for 2020 var på 652,7 MNOK. Den foreløpige endringen fra
2020 til 2021 innebærer en reduksjon på 6,3 MNOK. Det meste av reduksjonen i foreløpig ramme skyldes
øremerkinger fra UiO som avsluttes eller reduseres som planlagt fra 2021. I tillegg til dette er det lagt inn
ABE-kutt på 3,5 MNOK i rammen for 2021. Det er noen elementer som enda ikke er lagt inn i den
foreløpige fordelingen og som gjør at den vil øke noe: lønns- og prisjustering, midlertidige
toppforskningsstøtte for nye prosjekter (0,8 MNOK), frie midler til forskning (2,3 MNOK) og husleie for
RITMO (2,8 MNOK).
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, planlegge langsiktig og gjennomføre strategiske 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 har et
merforbruk i langtidsperioden, selv om det er redusert en del siden i fjor høst. Det er derfor viktig at
fakultetet fortsatt har en stram og nøktern budsjettering og viderefører arbeidet med å sikre flere og
høyere inntekter, spesielt eksterne inntekter og økte studiepoengs- og kandidatinntekter. For 2021 vil
fakultetet fortsette fokuset som har vært på å få ned kostnader gjennom å unnlate å bruke vikarer i
forbindelse med flere permisjoner og sykefravær, utsette tilsettinger i stillingsplanen, kontinuerlig vurdere
behov for å erstatte ansatte som slutter eller får av med pensjon, samt redusere driftsutgifter, eks
reisekostnader.
I disponeringsskrivet for 2021 får fakulteter og enheter en videreføring av regjeringens kutt for
avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE). I 2021 er dette på 0,5 %, som gir et totalt kutt på UiO
på 32,5 MNOK. HFs andel av ABE-kuttet utgjør 3,5 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 et merforbruk. Merforbruket er redusert
sammenlignet med fjoråret som betyr at fakultetet har hatt effekt av tiltak som har vært iverksatt.
Instituttene og fakultetsadministrasjonen må fortsette arbeidet for å holde seg innenfor vedtatte rammer
i årene som kommer. Det er viktig i en slik krevende økonomisk situasjon å ha god kontroll på hvordan det
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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.
Det er nødvendig at fakultet foretar tydelige prioriteringer for fordelingen for 2021 for å være best mulig
rustet for nye økonomiske rammebetingelser i årene framover.

2. Fordeling til Det humanistiske fakultet 2021
Under vises fordelingen til HF for 2021 sammenlignet med tildelingen for 2020. Tabellen viser endringer
innenfor områdene utdanning, forskning og satsing/tilpasninger (øremerkinger).

Tabell 1: Fordeling til HF i 2021 sammenlignet med tildelingen for 2020.
Beløp i 1000 kr
Utdanning
Basis utdanning totalt
Resultater utdanning totalt
Totalt utdanning
Forskning
Basis forskning
Resultater forskning
Satsinger forskning
Totalt forskning
Satsinger/tilpasning etc
Samfunnskontakt
Varig øremerkinger utdanning
Tilpasning
Digital eksamen/drift Silurveien
Forventet opptrapping av ABE-reform og rammekutt
Stimuleringsmidler likestilling
Totalt satsinger/tilpasning etc
Totalt

2020

Foreløpig
2021

Endring %

Endring i kr

268 445
118 204
386 649

269 582
119 604
389 186

0,9 %
2,1 %
0,7 %

1 137
1 400
2 537

140 606
32 002
22 610
195 218

138 224
35 229
17 177
190 630

-1,7 %
10,1 %
-24,0 %
-2,4 %

-2 382
3 227
-5 433
-4 588

784
0
81 132
0
-11 712
666
70 870
652 737

0
0
69 420
0
-3 503
666
66 583
646 399

-100,0 %
0,0 %
-14,4 %
0,0 %
-70,1 %
0,0 %
-6,0 %
-1,0 %

-784
0
-11 712
0
8 209
0
-4 287
-6 338
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Tabell 2: Forklaringer på endringene i tabell 1:
1,1 MNOK

Høyere inntekt på studieplasser, som skyldes høyere satser.

0,7 MNOK

Høyere studiepoengsinntekter, som skyldes høyere satser.

0,2 MNOK

Høyere inntekt på utvekslingsstudenter, som i hovedsak skyldes et økende antall
utvekslingsstudenter.
Høyere inntekt på kandidatelementet, som skyldes flere kandidater og høyere satser.

0,5 MNOK
0,8 MNOK
-5,4 MNOK
-3,5 MNOK
-0,8 MNOK

Bedre resultater på forskning i år sammenlignet med i fjor, samt økte satser gjør at man får en økning
på forskning.
Midlertidige tiltak reduseres som følge av at midler til UiO: Norden reduseres, samt at frie midler til
forskning foreløpig ikke er lagt inn i disponeringsskrivet.
Tilpasningselementet reduseres som følge av ABE-kutt for 2021.
Reduksjon av øremerkinger fra UiO som gjelder Norgeshistorien på nett.

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 2021 er 143 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. Under vises antall tildelte studieplasser til HF i 2020 og 2021.

Tabell 3: Fordeling og kategorisering av studieplasser ved HF.
Studieplasser
Studieplasser kat D
Studieplasser kat E
Studieplasser kat F

2020
1070
70
3373

2021
1070
70
3373

Under vises en oversikt hvordan rammen fra UiO fordeler seg på de ulike komponentene i HFs
fordelingsmodell.
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Tabell 4: Fordelingen i HFs interne finansieringsmodell.

Når midler er fordelt til de tre komponentene resultat, rekrutteringsstillinger og øremerket står det igjen
ca. 174,2 MNOK til fordeling i henhold til studieplasser. Til sammenligning med 2020 er det en reduksjon
på ca. 8,1 MNOK for studieplasstildelingen. Dette skyldes engangstildelingen som ble tilført instituttene
for 2020, der man tildelte ubrukte midler på rekrutteringsstillinger til instituttene via
studieplasstildelingen. Tildelingen til rekrutteringsstillinger reduseres fra 90,5 MNOK til 84,7 MNOK. Dette
skyldes blant annet at måltallet for 2021 reduseres som følge av at øremerking av 1,5 rekrutteringsstillings
avsluttes, samt at antall eksisterende rekrutteringsstillinger er lavere enn i fjor. Sum resultat øker fra
148,5 MNOK til 152,5 MNOK, som skyldes at det var en forbedring i resultatelementene for 2019 totalt for
HF. Øremerkingene økes fra 231,4 MNOK til 234,9 MNOK som i hovedsak skyldes reduksjon i fakultetets
andel av ABE-kuttet. Totalt får HF foreløpig en reduksjon på 6,3 MNOK som utgjør 1 % i reduksjon i
rammen fra 2020 til 2021, men dette er før lønns- og prisjustering er tatt med, samt at midlertidige
toppforskningsstøtte for nye prosjekter, frie midler til forskning og husleie for RITMO ikke er lagt inn i
foreløpig ramme. Lønns- og prisstigning og husleie RITMO er budsjettnøytrale i den form at kostnadene
også øker tilsvarende inntektene. Tildelingene for toppforskningsstøtte og frie midler til forskning vil gi en
forbedring i rammen for HF.

4. Nye forslag i fordeling 2021
a. Håndtering av prioriterte satsinger
Det er satt av 4,6 MNOK for årsplanstiltak for 2021. Dette er samme nivå som for 2020. Tross knappe
rammer, mener dekanen at det er viktig å sette av strategiske midler i samme størrelsesorden som
tidligere og at det et nøkternt beløp som er satt av for 2021.. Fra 2019 til 2020 ble midler til
årsplanstiltakene redusert med 0,5 MNOK. En ytterligere reduksjon i midler til årsplantiltak vil kreve at
flere tiltak må kuttes ut. Dekanen mener det er viktig å holde nivået og omfanget av årsplantiltakene og at
vi ikke avbryter eller reduserer effekten av planlagte tiltak av hensyn til langsiktige prioriteringer både på
utdannings- og forskningssiden.
Dekanen mener det ikke er aktuelt å redusere avsetningen til Faglig prioritering III ytterligere.
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I tillegg er det satt av 8 MNOK til andre tiltak i 2021. De tiltakene det er satt av mest midler til i budsjettet
er forskningsstrategiske midler, bedømmelser og disputaser, forskningsreiser, mottak av studenter, ITtiltak, strategimidler til utdanning, samfunnskontakt og formidling. Dette er midler som i hovedsak
fordeles ut til eller brukes til instituttene. Avsetningen til disse tiltakene er også redusert vesentlig de siste
årene med 2,3 MNOK. Dekanen mener det også her er satt et nøkternt nivå og at det vil være vanskelig å
kutte mer nå uten at det får vesentlige konsekvenser.
Det er ønskelig å få fakultetsstyret synspunkter på om avsetningen til årsplan, strategiske satsinger og
andre tiltak skal vurderes refordelt eller omprioritert.

b. ABE-kutt
Etter flere år med ramme- og ABE-kutt merker både fakultetsadministrasjonen og instituttene at
handlingsrommet for å kunne håndtere kutt blir mindre for hvert år som går. ABE-kuttet for 2020 ble
fordelt i sin helhet til fakultetsadministrasjonen, mens rammekuttet for 2020 ble fordelt pro rata på
instituttene.
For fordeling 2021 har det vært diskutert flere mulige løsninger for å fordele ABE-kuttet. To mulige
modeller er alternativ 1 der man fordeler ABE-kuttet pro rata basert på vedtatt ramme minus
øremerkinger. Da får instituttene samlet et kutt på 2,9 MNOK, mens fakultetsadministrasjonen får et kutt
på 0,6 MNOK. Alternativ 2 er en fordeling der man deler 40 % av kuttet til fakultetsadministrasjonen og
60 % til instituttene. Da reduseres kuttet til instituttene til 2,1 MNOK, mens fakultetsadministrasjonen får
et kutt på 1,4 MNOK. Se tabellene under.

Forslaget fra dekanen er at ABE-kuttet på 3,5 MNOK fordeles med 40 % (1,4 MNOK) til
fakultetsadministrasjonen og 60 % (2,1 MNOK) til instituttene (alternativ 2) for 2021.
Instituttene står fritt til å vurdere hvordan ABE-kuttet skal håndteres på instituttene. På
fakultetsadministrasjonen er den største andelen av kostnadene lønn. Resterende midler på
fakultetsadministrasjonen er i hovedsak midler til årsplan, felles driftsmidler og øremerkinger som ikke
kan kuttes. Det er fakultetsdirektørens vurdering at det vil være mulig å håndtere 40 % av ABE-kuttet i
2021, men at muligheten å håndtere en slik andel av ABE-kuttet i årene fremover vil være svært vanskelig.
I praksis betyr dette at fakultetsadministrasjonen løpende må vurdere behovet for tilsetting ved ledighet i
stillinger, vikarer, redusere overtid, se på muligheter for å omdisponere personer og ressurser, og
redusere driftsutgifter. Slike vurderinger gjøres allerede i dag, men må håndteres strengere i tiden
framover.
Dekanen ønsker også at det legger opp til en større gjennomgang av de administrative ressursene på
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institutt- og fakultetsnivå slik at man sikrer et riktig nivå på de administrative tjenestene, god samhandling
mellom nivåene og samlet sett en effektiv administrasjon på institutt- og fakultetsnivå tilpasset de
økonomisk trangere rammene.
Signalene er at ABE-kuttene vil fortsette i årene fremover. Fakultet må derfor beregne at man vil få et kutt
på rundt 0,5 % av rammen hvert år. Det er ønskelig å diskutere med fakultetsstyret en modell for å
fordele ABE-kuttene i årene fremover slik at man sikrer forutsigbarhet. Det legges fram to modeller til
diskusjon. En modell (alternativ 1) er å fordele ABE-kuttet basert på vedtatt ramme med fratrekk for
øremerkinger. Da tar fakultetsadministrasjonen 16 % av kuttet, mens instituttene tar 84 % av kuttet.
Alternativt kan man legge opp til en modell (alternativ 2) der fakultetsadministrasjonen tar 25 % av ABEkuttet, mens instituttene tar 75 % av ABE-kuttet. Se tabellen under.
Alternativ 1: pro rata fordeling basert på vedtatt ramme for 2020 med fratrekk for øremerkinger fra UiO
Enhet:
Vedtatt ramme totalt 2020
Trekk øremerkinger
Vedtatt ramme eks. øremerkinger
Prosentfordeling
ABE-kutt

Sum instituttene HF-Felles
Totalt
464 388 024 182 519 974 646 907 998
27 461 450
97 574 096 125 035 547
436 926 574
84 945 878 521 872 451
84 %
16 %
100 %
2 930 300
569 700
3 500 000

Alternativ 2: fordele 75/25 institutt fakultet adm
Enhet:
Prosentfordeling
ABE-kutt

Sum instituttene HF-Felles
Totalt
75 %
25 %
100 %
2 625 000
875 000
3 500 000

Fakultetsadministrasjonen har tatt henholdsvis 50 %, 100 % og 40 % av ABE-kuttene for årene 2019, 2020
og 2021. Før det ble ABE-kuttet kun fordelt på instituttene. Med denne modellen legger vi opp til at
prosentandelen går ned til 25 % fra 2022 og videre. Det er fortsatt en høyere andel enn den relative
størrelsen på fakultetsadministrasjonen tilsier. Med den større gjennomgangen av de administrative
ressursene på institutt- og fakultetsnivå som er nevnt over, forventes det at fakultetet vil kunne håndtere
kuttene i årene fremover uten å måtte si opp ansatte eller gå med merforbruk på
fakultetsadministrasjonen.

c. 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. Ut fra estimert prognose på rekrutteringsstillinger må man øke antall
rekrutteringsstillinger som deles ut for 2021 sammenlignet med antall stillinger som ble tildelt i fjor. Dette
er for å overholde måltallet for rekrutteringsstillinger. I 2021 tildeles instituttene 36
rekrutteringsstillinger. Fordeling av rekrutteringsstillinger ligger til dekanens fullmakt. De fordeles som i
fjor til instituttene pro rata etter antallet faste stillinger som kan veilede. I september får fakultetsstyret
en diskusjonssak om fremtidig innretning på fordeling av rekrutteringsstillinger.

d. IFIKKS økonomiske situasjon
IFIKK har fortsatt en utfordrende økonomisk situasjon med store akkumulerte merforbruk i
langtidsperioden. IFIKK har en forbedring i langtidsprognosene som i hovedsak skyldes at det er faste
ansatte som har sluttet og som ikke blir erstattet. Langtidsprognosen for T 1 i 2019 viste et merforbruk på
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73,9 MNOK, mens den nå pr. T 1 2020 er nede i 32 MNOK. Hittil i år har IFIKK et mindreforbruk på 1,3
MNOK, mens i fjor på samme tidspunkt hadde et merforbruk på 1 MNOK. Det er en forbedring på 2,3
MNOK. Dermed viser regnskapet og langtidsprognosen for IFIKK at de er på vei i riktig retning når det
gjelder økonomi. IFIKK har fremdeles flere ansatte enn det instituttets økonomiske rammer tilsier,
samtidig krever studietilbudet flere ressurser enn nåværende bemanning. Det er derfor nedsatt en
arbeidsgruppe som jobber med forslag til grep for hvordan studietilbudet skal kunne gis ved instituttet
når bemanningen etter hvert reduseres, da dette er en forutsetning for at IFIKK skal komme i isolert
balanse og få ned det akkumulerte merforbruket. Arbeidsgruppen skal levere sluttrapport i begynnelsen
av juni 2020. IFIKKS økonomiske situasjon følges tett av fakultetet, og vil komme til diskusjon i
fakultetsstyret i årene fremover også.

Forslag til fordeling for 2021
Tabellen under viser en tentativ fordeling til fakultetets enheter basert på foreløpig tildelt ramme fra UiO i
disponeringsskrivet fra juni 2020. Alle tall er i hele kroner. Oversikten er kun foreløpig utkast til
rammefordeling og det kan forekomme endringer frem mot endelig budsjettvedtak i september.

Spørsmål til diskusjon
Forslaget til fordeling for 2021 legges fram for fakultetsstyret til diskusjon.
Dekanatet ønsker særlig tilbakemelding på hovedretningen i fordelingen, om midler til årsplanstiltak,
strategiske satsinger og andre tiltak skal vurderes omprioritert og fordelingen av ABE-kuttet både for 2021
og årene fremover.
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