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Forslag til budsjett 2020 

I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2020 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt 

på kr 28,1 mill. kr, mot kr 29,4 mill. kr i 2019. Reduksjonen skyldes lavere EU-

incentivmidler, færre disputaser, høyere skattebetaling (for å dekke rammekutt og ABE-kutt 

fra UiO sentralt) og tilpasning til ny fordelingsmodell.  

SAI budsjetterer med å overføre ca 8,5 mill. kr fra 2019 til 2020. Av dette er 4,5 mill. kr 

avsatt til prosjektfinansiert aktivitet, mens 4 mill. kr er ubrukt basisbevilgning. Fakultetet er 

opptatt av å redusere ubrukte basismidler og SAI budsjetterer med å redusere ubrukte 

basismidler med 2,6 mill. kr i 2020, fra 4 mill. kr til 1,4 mill. kr.   

SAIs budsjett for 2020 er i noen grad en videreføring av budsjett 2019, men på grunn av ny 

fordelingsmodell er det forslag om flere endringer for å møte kuttene.  

Tabell 1: Totalvirksomhet SAI budsjett 2020 

  Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Inntekter -38 698 -38 363 -48 680 

Personalkostnader 36 866 39 039 33 904 

Driftskostnader 6 690 7 380 6 659 

Investeringer 130 130 231 

Årsresultat   4 989 8 186 -7 886 

Overført fra i fjor -8 476 -14 230 -6 344 

Akkumulert resultat -3 487 -6 044 -14 230 

*Inkluderer all aktivitet, både eksternfinansiert og bevilgningsfinansiert 

Personalkostnader: 

SAI har gjort følgende disponeringer i lønnsbudsjettet for 2020: 

 SAI har satt av midler til to vikarstillinger for 2020 

 SAI skal lyse ut og ansette to stipendiater høsten 2020. (Forventet oppstart i budsjettet 

er satt til 1.1.2021) 

 SAI skal lyse ut en postdoktorstilling med oppstart høsten 2020 

 I tillegg skal SAI starte opp et ERC-StG-prosjekt 1.1.2020 som skal lyse ut stillinger 



Driftskostnader, investeringer og timelønn:  

 Faglige tiltak reduseres med 50 000 kr på grunn av mindre behov for 

bedømmelseskomiteer i 2019, gjelder også for 2020. SAI har satt av 50 000 ekstra på 

faglige tiltak til å jobbe med rekruttering av studenter. 

 Eilert Sundt Visiting Scholar er lønn og driftsmidler til den ansatte. 

 Forskningsprisen (Thomas Hylland Eriksen) ble tildelt SAI i 2017 og er budsjettert 

brukt fra 2019 og utover 

 Driftsmidler AnthroTox er finansiert av et internt prosjekt fra UiO Livsvitenskap 

 I 2019-budsjettet ble det kuttet 100 000 kr i timelærere-budsjettet. Dette videreføres i 

2020.  

 Det legges også inn et flatt kutt på driftskostnader på 100 000 kr. Dette forventes 

dekkes inn av mindreforbruk på diverse driftsposter.  
 

Det er ikke kuttet i småforsk, studenttiltak, IT-budsjett, driftsmidler per vitenskapelig ansatt 

per år, kurs for ansatte. 

 
Tabell 2:Drift, timelønn og investeringer 2020 

Andre driftstiltak Buddsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Generell drift 485 485 692 

Faglige tiltak 166 166 155 

Formidling og kommunikasjon 75 75 88 

Internhusleie 2 600 2 600 2 525 

PhD-utdanning 333 331 314 

Studenttiltak 80 80 162 

Eilert Sundt Visiting scholar 500 500 379 

Personlige forskningsmidler       

Driftsmidler stipendiat 150 150 362 

Driftsmidler vitenskapelig 300 300 721 

Småforsk 700 700 867 

Forskningsprisen 100 50 0 

Driftsmidler Antrotox 200 200 156 

Undervisning og eksamenstiltak       

Eksamen 515 510 401 

Undervisning 495 490 1 287 

Sum drift, investeringer og timelønn 6 699 6 637 8 109 

 

 

 

 

 

 



Langtidsprognosen 

Tabell 3:Totalvirksomheten budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024 

Langtidsprognose 
  Budsjett 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 

Inntekter  -38 698 -39 158 -37 520 -39 040 -39 610 

Personalkostnader 36 865 34 883 31 922 33 526 33 406 

Driftskostnader 6 690 6 590 5 990 5 990 5 990 

Investeringer 130 130 130 130 130 

Årsresultat   4 988 2 446 521 606 -85 

Overført fra i fjor -8 476 -3 488 -1 042 -521 85 

Akkumulert resultat -3 488 -1 042 -521 85 0 

*Inkluderer all aktivitet, både eksternfinansiert og bevilgningsfinansiert 

 

Inntekter 

Fakultetsstyret har vedtatt et tilpasningsledd for alle enhetene ifm innføring av ny 

fordelingsmodell. Tilpasningsleddet reduserer SAIs tildeling med 1,4 mill. kr fra 2020 til 

2023. Samtidig forventer SAI en total økning i tildelingen sin på ca. 2 mill. kr fra 2020 til 

2024. Dette skyldes følgende forutsetninger/forventninger: 

 

 SAI har fått et ERC StG med oppstart i 2020, dette generere økte incentivmidler i 

basisbevilgningen til instituttet. SAI forventer tilslag på minst et EU-prosjekt med 

oppstart i 2021.  

 SAI forventer flere fullførte grader og flere avlagt studiepoeng i løpet av de neste fem 

årene, tilsvarende en økning på ca. 1 mill. i inntekter i perioden. 

 SAI opprettholder svært gode tall på publisering 

 

Eksterne prosjektinntekter forventes å øke litt fra dagens nivå. Dette reflekterer forventningen 

om et eller flere EU-prosjekter og tilslag på NFR-søknader. SAI er avhengig av disse 

inntektene for å kunne gjøre faste ansettelser i fremtiden.  

 

Personalkostnader 

 Det er ikke lagt inn en ny professor II stilling i langtidsprognosen, etter perioden til 

nåværende ansatt er slutt. 

 Det er lagt inn en reduksjon på et halvt årsverk i administrasjonen i perioden.  

 Rekrutteringsstillinger er satt lik måltallet, altså ingen ekstra stillinger og ingen 

«tidlige» ansettelser som gjør at vi overoppfyller måltallet. (Oppstart i to stillinger i 

januar 2021, to stillinger høsten 2021, to stillinger i høsten 2022.) 

 Det er ikke kuttet i antall vitenskapelige stillinger, men tilsettingene er skjøvet på. 

(Oppstart i en stilling i august 2021, to stillinger i august 2022.)  



Tabell 4:Utvikling i rekrutterings- og vitenskapelige stillinger for totalvirksomheten 2019-2024 

Stillingskategori 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Rekrutteringsstillinger 22 17 17 11 12 12 

Undervisnings- og forskerstillinger 15 16 14 16 17 17 

SAI får seks stipendiater og en postdoktor finansiert av fakultetet. I tillegg kommer alle 

eksternfinansierte rekrutteringsstillinger.   

Usikkerhet i budsjett 2019: 

 Offentlige refusjoner er satt til 0,5 mill. kr i 2020. Dette er usikkert og varierer fra år 

til år.  

 Nettobidraget er satt til 3 mill. kr. Det forutsetter at alle prosjekter går som forventet, 

og at nye prosjekter kommer til. Her kan det komme utsettelser eller andre endringer 

som endrer nettobidraget.  

 Det er gjort kutt i driftsbudsjettet til SAI. Det kan komme uforutsette utgifter, men det 

er også viktig å følge med på kostnadene i løpet av 2020.  

 

Risiko og handlingsrom i langtidsprognosen 

Fakultetsstyret har vedtatt en ny fordelingsmodell som gir SAI en inntektsreduksjon over de 

neste fem årene. SAI har oppjustert forventningene til inntektene for å møte denne reduksjon, 

i tillegg til at SAI har redusert kostnadene sine.  

Hvis SAI ikke får et eller flere EU-prosjekter og studiepoengproduksjon ikke øker så vil SAI 

måtte gjøre ytterligere kostnadskutt. SAIs rekrutteringsstillinger er satt lik måltallet, men det 

er lagt inn tre faste vitenskapelige stillinger i SAIs langtidsprognose. Dette er SAI sitt 

handlingsrom.  

Det er lagt inn et kutt i administrasjonen i 2021 på et halvt årsverk, som forventes å kunne 

møtes gjennom turn-over. Administrative årsverk må ses i sammenheng med vitenskapelige 

årsverk, der antall midlertidige stillinger er skåret ned og faste tilsettinger skjøvet på, samt i 

lys av avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt v/UiO.  

   

 

 



 

Tabell 5: Bevilgningsfinansiert aktivitet Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024 

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024 
  Budsjett 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 

Inntekter fra bevilgning -30 698 -30 219 -28 520 -30 040 -30 610 

Personalkostnader 30 980 29 255 28 322 29 926 29 806 

Driftskostnader 5 190 5 090 4 490 4 490 4 490 

Investeringer 130 130 130 130 130 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

5 603 4 256 4 421 4 506 3 815 

Nettobidrag fra prosjekter -3 000 -3 600 -4 000 -4 000 -4 000 

Prosjektavslutning           

Årsresultat   2 603 656 421 506 -185 

Overført fra i fjor -4 001 -1 398 -742 -321 185 

Akkumulert resultat -1 398 -742 -321 185 0 

*Inkluderer kun bevilgningsfinansiert aktivitet 

 

Tabell 6: Eksternfinansiert aktivitet Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024 

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2021-2024 
  Budsjett 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 

Inntekter fra eksterne -8 000 -8 939 -9 000 -9 000 -9 000 

Personalkostnader 5 885 5 629 3 600 3 600 3 600 

Driftskostnader 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Investeringer           

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

-615 -1 810 -3 900 -3 900 -3 900 

Nettobidrag fra prosjekter 3 000 3 600 4 000 4 000 4 000 

Prosjektavslutning           

Årsresultat   2 385 1 790 100 100 100 

Overført fra i fjor -4 475 -2 090 -300 -200 -100 

Akkumulert resultat -2 090 -300 -200 -100 0 

*Inkluderer kun eksternfinansiert aktvitet 

 

 

 

 

 


