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IR-sak 1/13 Notat vedr. budsjettfordeling 2013 
 
 
Regnskapet for 2012 er ennå ikke lagt ned, og instituttene har ikke mottatt tildelingsbrev for 
budsjettet 2013. Det er derfor vanskelig å utføre et detaljert budsjettarbeid per medio januar. 
Men under kommer vi med en del betraktninger rundt budsjettet for 2013, basert på 
dokumentene i fakultetsstyresak 77/12 ved Det humanistiske fakultet, "Budsjettfordeling 
2013". Videre ønsker vi å presentere en del satsninger og utfordringer for 2013 som vil 
påvirke avsetninger og prioriteringer i budsjettet ved LLE. 
 
 
Bakgrunn 
Ifølge sakspapirene til fakultetsstyremøtet ved HF i desember er 2013 et strammere 
budsjettår for UiB som helhet. Dette er et resultat av reduksjoner i resultatmidler på 
utdanningssiden, på forskningssiden, samt et rammekutt fra KD på 5,2 millioner. Samtidig 
ser vi en lønns- og priskompensasjon som veier opp for en del av reduksjonen i 
resultatmidler. Men reelt sett får vi altså et strammere budsjett i 2013 ved UiB som helhet. 
 
Det står å lese i fakultetsstyrepapirene at inntekter fra utdanning og forskning tilkommer 
fakultet med gode resultater. Modellen har funnet sin form ved UiB sentralt: 75 % av 
resultatmidlene innen både utdanning og forskning videreføres til fakultetene. For fakultet og 
institutt med gode resultater betyr dette altså økte inntekter, men samtidig betyr denne 
modellen også at svingningene merkes tydeligere på fakultet- og instituttnivå.  
 
Den generelle budsjettrammen for HF er økt med 3,4 %, fra 324,1 millioner i 2012 til 335,1 
millioner i 2013. For HF som helhet ser vi bl.a. en liten økning i inntektene fra utdanning 
(studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter) på 4,7 %, mens inntektene fra forskning viser 
en liten reduksjon på 0,6 %.  
 
Grunntildelingen ved LLE 
Regnskapet for 2012 er altså ikke lagt ned, og tildelingsbrev til LLE er derfor ikke klart. Det er 
viktig å få klarhet i føringer fra UiB sentralt ovenfor fakultetene når det gjelder hvilke midler 
som kan overføres fra 2012 til 2013, ettersom disse føringene vil ha mye å si for LLEs 
budsjett (mye av våre midler er bundet opp i prosjekt o.l.). 
 
Men resultatmidlene for 2013 kjenner vi, og disse er basert på oppnådde resultater innen 
forskning og utdanning i 2011. LLE vil i 2013 få kr 4 586 000 i resultatmidler (mot 5 205 200 i 
2012, en reduksjon på 12 %, eller 619 200). Summen på 4 586 000 blir delt 30/70: 30 % går 
til undervisning/lønn, 70 % til drift ved LLE. I tall betyr dette kr 1 375 000 til 
undervisning/lønn, kr 3,21 millioner til drift. 
I tillegg til den resultatbaserte tildelingen kommer øremerkede overføringer fra 2012 (eksakte 
tall klare når regnskapet for 2012 er lagt ned), overføring av inntil 5 % av totalrammen for 
2012 (eksakte tall ikke klare), driftsmidler for stipendiater, vikarmidler for permisjoner, 
ubesatte stillinger og sykefravær. 
 
Tildelingene til instituttet er satt sammen av oppnådde mål innen forskning og undervisning i 
2011, og 25 % av midlene er forskningsbaserte, mens 75 % er studiebaserte. Den klart 
største variabelen er studiepoengproduksjon, som står for nærmere 62 % av LLEs 
resultatbaserte inntekter (2 826 449 kroner) i 2013. Når det gjelder prosentvis fordeling av 
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studieresultater ved HF er LLE nest størst i 2013 med 22 % av midlene. AHKR er størst, med 
25 %, og IF står for 21 %. (IF har for eksempel drøye 545 000 mer i inntekt enn LLE basert 
på at de i 2011 hadde 65 registrerte utreisende studenter, mot LLEs 15. Enda et godt 
insentiv for å øke antall utreisende studenter ved LLE!) 
 
Forskningsresultatene er gode: LLE var også i 2011 det instituttet ved HF med høyest andel 
publikasjonspoeng. 2011-tallene viser videre at LLE er størst ved fakultetet når det gjelder 
eksternfinansierte inntekter, både EU og NFR. 2011 var et heller magert år for doktorgrader, 
kun tre registrerte, og dette påvirker de forskningsbaserte inntektene noe for inneværende 
år. Når en ser på prosentvis fordeling ved HF for forskningsresultater i sin helhet, går den 
største andelen (26 %) av midlene til LLE. Til sammenligning får AHKR 24 %, og IF 19 % av 
forskningsresultatene på budsjettet i 2013. 
 
Prioriteringer og utfordringer for 2013 
Vi inviterer instituttrådet til å komme med innspill til prioriteringer / prioriteringsområder 
innenfor årets budsjett. 
 
Ledergruppen foreslår at vi ved LLE følger noenlunde samme budsjettfordeling som i fjor, 
med egne avsetninger til blant annet faglig-sosiale tiltak for studentene, studentekskursjoner, 
gjesteforelesninger, HMS-tiltak, osv. Vi anbefaler også en avsetning til forskningsformål, 
samt en avsetning som buffer for uforutsette utgifter i forbindelse med eksternfinansierte 
prosjekt (jf. diskusjonen i fjor, hvor fakultetets prognose på 1,1 millioner i underskudd på 
eksternfinansierte prosjekter gjorde at vi satte av den summen på budsjettet). Størrelsen på 
bufferen vil vi måtte komme tilbake til. I og med at rammen totalt er redusert med drøye 600 
000, vil nok flere av postene våre måtte reduseres noe.  
 
En annen utfordring for 2013 er å finne en god modell for finansiering av forskerutdanningen. 
Forskerskolene skal ikke lenger finansieres av fakultetet, men av instituttene - i den grad 
man ønsker å opprettholde en modell med forskerskoler. For 2013 gjelder det at vi har 
forpliktet oss til å videreføre forskerskolen i lingvistikk, og arbeidet med en modell for en "ny 
TBLR" pågår i disse dager. LLE må sette av midler som sikrer kvaliteten på utdanningsdelen 
av ph.d.-løpet, samtidig som diskusjonene om den endelige modellen for forskerutdanning 
fortsatt går ved instituttet. For begge forskerskolene gjelder det at vi også har forpliktelser 
nasjonalt, og dette innebærer blant annet medlemsavgifter. 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet i 2012 hadde vi som mål å se nærmere på 
belønningsmidlene (for master og doktorgrad). Vi rakk ikke det i året som gikk. Men vi ønsker 
å varsle allerede nå at vi ønsker å se på fordelingsnøkkelen: Det er fremmet forslag om at 
forskjellen i uttelling for levering på normert/ikke normert tid skal minskes. (Bl.a. med 
argumentasjon om at den lave satsen for levering etter normert tid ikke speiler arbeidet som 
ligger bak.) 
 
Noen andre utfordringer ved instituttet fremover, av ulik art: 

- En utfordring er å stramme inn på dette med å overholde søknadsfrister for midler 
som lyses ut ved instituttet.  

- Midlertidig ansatte/vikariat: Et behov for å diskutere ansettelser i II-stillinger. 
- Digitalisering av samlingene ved instituttet i samarbeid med UB: Behov for å sette av 

midler til dette arbeidet. 
- Internasjonalisering: Tilskudd fra instituttet til lærere som får midler til 

Erasmusutveksling? 
 
Johan Myking og Siri Fredrikson, 16. januar 2013 


