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Forslag til budsjett 2018 

Fordeling 2018 

 
I disposisjonsskriv fra SV-fakultetet for 2018, datert 06.11.2017, vises en fordeling til Institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi på kr 61,85 mill. kr for 2018, mot kr 59,65 mill. kr i 2017, altså en 

økning på 2,19 mill. kr.  

I henhold til SV fakultetets fordelingsmodell så har instituttet, utover generelle prisjusteringer, 

mottatt midler for 0,5 stipendiat ekstra, midlene ble gitt utenfor modellen i 2017. 1 strategisk fordelt 

postdoktor går ut, mens plantallet øker med ca. 1,3 mill. kr. Instituttet mottar også 0,5 mill. kr til 

Visiting Scholar i 2018. 

UIO har i 2017 implementert en ny fordelingsmodell for 2018. Denne er i hovedsak 

fordelingsnøytral i 2018 og innebærer at fakultetet har fått kompensert for konsekvenser av ny 

modell. Denne kompensasjonen faller dog bort fra 2019. For SV fakultetet og dets underliggende 

institutter innebærer dette noe lavere tildeling i perioden 2019-2022 enn det som var tilfellet med 

gammel modell. Inntektssimulatoren som ligger til grunn for estimerte inntekter i 2018-2022 tar 

høyde for både lavere tildeling og bortfallet av kompensasjonselementet. 

Basisvirksomheten 

Effektiviseringskutt i staten for fjerde år på rad, kombinert med nye fordelingsnøkler ved 
UiO og SV, gir mindre inntekter. Økt aktivitetsnivå de siste årene har gitt økte kostnader. 
Kombinasjonen mindre inntekter og økte kostnader er i ferd med spise opp ISS sitt 
akkumulerte overskudd og uten kutt i budsjett for 2018-2022 vil ISS bygge seg opp et 
betydelig underskudd fra og med 2019.  
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 Det er budsjettert med lønnsjustering for 2018 på 2,4 %. I henhold til UiO modell 
budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år. 

 Eksisterende prosjekter er budsjettert med aktivitet ihht. avtale med ekstern finansiør i løpet 

av prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende NFR-prosjekter med 

omtrent samme omfang som i dagens budsjett. Det budsjetteres således med et rimelig 

stabilt nettobidrag på ca. 6,4 mill. kr. i året for periode 2018-2022. Dette forutsetter et aktivt 

fokus på den ekstern finansierte porteføljens bidrag inn i totalbudsjettet.  

 ISS har tidligere budsjettert med at alle fast vitenskapelige stillinger erstattes umiddelbart 

ved aldersavgang. I budsjett for 2017 ble to stillinger budsjettert med utsatt oppstart 

tilsvarende seks måneder hver (fra 1.7.18 til 1.1.2019 og fra 1.7.2019 til 1.1.2020). Budsjett 

for 2018 innebærer ingen endringer i stillingsplan for denne gruppen. Det budsjetteres med 

oppstart i fast stilling: 1.7.18 (SGO, én stilling), 1.1.19 (SGO, én stilling), 1.1.19 (SOS, to 

stillinger), 1.1.20 (SOS, to stillinger), 1.1.21 (SOS, én stilling), 1.1.22 (SOS, én stilling).  

 Det er budsjettert med en 20% professor II stilling/Visiting Scholar i fire år. Stillingen 
finansieres i sin helhet over en tildeling fra SV-fakultetet.  

 ISS får tildelt midler til én postdoktorstilling som måltall i bevilgningen. ISS finansierer til 

sammen 2,85 årsverk i denne stillingskoden i 2018. Det budsjetteres for kun én 

postdoktorstilling fra og med 2021; det budsjetteres ikke med det fjerde året for noen 

kommende (kjent eller ukjent) postdoktorstillinger knyttet til prosjekt. Vi har bevisst brukt 
av overskuddet vårt til å finansiere postdoktorstillinger utover det antallet som finansieres 
over bevilgningen, noe vi ikke lenger har rom for. Innsparing: 750 000 kr (lønnsmidler for 
det fjerde året for en planlagt postdoktorstilling som nå ikke får tilbud om et fjerde år). 

 ISS har finansiering for et visst antall stipendiatstillinger per år i perioden 2018-2022 
(totalt 19 stipendiatstillinger i 2018, tallet reduseres til 15 i 2022). Tilsettingstakten for 
stipendiatstillinger justeres i budsjettet i forhold til dette tallet. ISS har tidligere bevisst 
brukt av overskuddet vårt til å tilsette flere stipendiater enn det vi har fått lønnsmidler for 
over bevilgningen, noe vi ikke lenger har rom for. Som følge av dette holdes det tilbake én 
stipendiatstilling i 2018 slik at ISS lyser ut to stipendiatstillinger versus tre som har vært 
sedvane. Innsparing: 2,6 mkr over fire år. 

NB! Dette tiltaket prioriteres reversert dersom innsparinger gjort i forbindelse med  

redimensjonering av vår undervisningsportefølje tillater dette. 

 Det er budsjettert med en økning av nettredaktørstillingen fra en 60%-stilling til en 100%-
stilling. Økningen ses i tråd med ISS sin satsning på rekruttering og forskningsformidling. 
Økningen er også ment å skifte kommunikasjons- og rekrutteringsarbeid fra 
studieadministrasjon og over på nettredaktørstilling. Økning: 150 000 per år. Økningen 
finansieres over kutt i budsjettet for forskningsformidling (under). 

 I tillegg til at undervisningsaktiviteter ved ISS skal gjennomgås i løpet av 2018, går ISS over 
fra to-sensorordning til én-sensordning (med mulighet for krysslesning) fra og med 2018. 
Innsparing: 800 000 kr. per år. 
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 Det vil kun i eksepsjonelle tilfelle være mulighet for å bruke overtid i 
undervisningssammenheng. Innsparing: 40 000 kr per år. 

 Insentivordning avvikles. Insentivordningen er en ordning som gir et ekstra tilskudd på kr 
20 000 per år til 10-14 ansatte hvert på bakgrunn av publikasjonspoeng. Insentivordningen 
supplerer ordningen for ordinære driftsmidler, som ikke reduseres. Innsparing: 200 000 
kr. per år 

 Gjesteforskerordningen avvikles. Ordningen er lite benyttet og gjesteforskere inviteres i stor 
grad i forbindelse med småforsktildelinger eller prosjektvirksomhet. Ved behov for 
finansiering av gjester utover småforsk/prosjekt vil den enkelte kunne søke instituttleders 
strategisk pott (som omdøpes til ledergruppens strategisk pott). Innsparing: 100 000 kr. 
per år. 

 Rekrutteringsbudsjettet reduseres. ISS har gjennomført alle planlagte 
rekrutteringsprosjekter; ingen nye prosjekter foreligger. Det holdes av tilstrekkelig med 
midler for FB kampanje, skolebesøksordningen og andre mindre tiltak som planlegges 
gjennomført. Innsparing: 150 000 kr. per år. 

 Budsjett for forskningsformidling har vært overdimensjonert og halveres. Innsparingen er 
med på å finansiere økning av nettredaktørstillingen. Innsparing: 150 000 kr per år. 

 Driftsbudsjettet, som er en sekkebetegnelse for alt fra rekvisita, mindre bevertning, ad hoc 
arrangementer osv, reduseres. Hoveddelen av innsparingen er tenkt tatt ut over redusert 
bevertning på felles arrangementer (mandagslunsj) og avisabonnementer. Innsparing: 
50 000 kr. per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Artsrapport basisvirksomheten 



 4 

 

Regnskap Prognose

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter fra bevilgning -60 545 -60 577 -62 154 -61 720 -61 713 -59 531 -58 882

Personalkostnader 57 442 60 724 61 565 62 172 60 399 58 545 57 298

Driftskostnader 9 113 8 357 8 798 8 798 8 798 8 798 8 798

Investeringer 1 047 320 320 320 320 320 320

Årsresultat uten nettobidrag 

og prosjektavslutning 7 057 8 825 8 529 9 570 7 804 8 132 7 535

Nettobidrag fra prosjekter -7 543 -6 402 -6 400 -6 400 -6 400 -6 400 -6 400

Prosjektavslutning -753 92

Årsresultat  -1 239 2 515 2 129 3 170 1 404 1 732 1 135

Overført fra i fjor -9 506 -9 506 -8 230 -6 101 -2 931 -1 527 205

Akkumulert resultat -9 506 -8 230 -6 101 -2 931 -1 527 205 1 339

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)
Budsjett

 

Inntekter føres med negativt fortegn 

 

Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2017  

Tiltak Budsjett 2017 Budsjett 2018

Småforsk 1200 1210

Driftsmidler 1653 1451

Bachelor undervisning 1424 706

Bachelor eksamen 1100 1632

Mastergrad undervisning 214 216

Eksamen mastergrad 805 414

Generell drift 815 765

Instituttleders strategiske pott 50 100

Gjesteforsker ordning 150 0

Studenttiltak 400 400

Studentrekkutering 350 200

Støtte til ekskursjoner 50 75

Kurs og konferanse, hele staben 325 325

Kurs og konferanse, admin 95 95

Sos MA Reisestipend 50 50

SGO Reisestipend 100 100

Ola Reisestipend 20 20

UTV Reisestipend 50 50  
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Tabell 3. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2017-2022 basisfinansiert. 

Sum of Årsverk År

Stillingskategori SKO m/navn 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rekrutteringsstillinger 1017 STIPENDIAT 18,2 20,2 19,4 15,8 14,2 11,8

1352 POSTDOKTOR (førstestilling) 2,9 3,0 2,8 2,1 0,9 1,0

Rekrutteringsstillinger Total 21,1 23,2 22,2 17,9 15,1 12,8

Undervisnings- og forskerstillinger 1009 UNIVERSITETSLEKTOR 1,0 0,2

1011 FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling) 4,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0

1013 PROFESSOR (førstestilling) 28,0 26,1 27,8 29,0 29,0 29,0

Undervisnings- og forskerstillinger Total 33,9 31,8 33,8 35,0 35,0 35,0

Professor II 8013 PROFESSOR II (førstestilling) 0,2 0,2 0,1

Professor II Total 0,2 0,2 0,1

Saksbehandler-/utrederstillinger 1363 SENIORKONSULENT 5,4 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8

1408 FØRSTEKONSULENT 5,4 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6

1434 RÅDGIVER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Saksbehandler-/utrederstillinger Total 11,8 11,9 11,4 11,4 11,4 11,4

Mellomlederstillinger 1054 KONTORSJEF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1475 INSTITUTTLEDER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Mellomlederstillinger Total 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Grand Total 69,0 69,0 69,5 66,3 63,5 61,2  

 

Risikovurdering langtidsperioden 2018-2022 

Budsjettet er basert på konservative anslag, og skulle forutsetningene endre seg så vil det være 
mulig både å øke og å senke aktiviteten utover i perioden. 

Det er knyttet usikkerhet til nettobidraget fra ekstern finansiert virksomhet. Antakelsen er at 
bidraget er rimelig stabilt og noe økende utover i perioden. For å sikre dette er det viktig med god 
porteføljestyring av eksisterende prosjekter, samt støtte til forskere ifm. nye søknader. 

Offentlige refusjoner er et risikoelement i langtidsperioden. Størrelsen på refusjoner varierer 
mellom årene med opp til 2,5 mill. kr. I langtidsperioden er det lagt til grunn et snitt av tre siste år 
for estimat på refusjoner. Det er vesentlig at denne posten følges opp og eventuelt justeres jevnlig. 

Det er forutsatt oppstart i en rekke stillinger i langtidsperioden. Det er vesentlig at disse bemannes 
i henhold til planene for å nå et resultat i tilnærmet balanse for perioden.  
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Det store antallet midlertidige stillinger og nyansettelser/erstatninger gir instituttet en god 
fleksibilitet i budsjettet til å håndtere eventuelle uforutsette hendelser. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2018 med eventuelle endringer fra styret og tar 

langtidsbudsjettet til orientering.  

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.  

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.  

 

 

 

 

Katrine Fangen     Inger-Lise Schwab 

Instituttleder      kontorsjef  

 

 

 

 


