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Diskusjonsnotat 
 
 
Til: Det medisinske fakultetsstyre 
 
 
Med.fak.sak: 2011/7939 
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe 
Oslo, 20. juni 2011  
 
 
Strategisk plan 2010-2020 - Årsplan 2012-2014 - Budsjettfordeling 2012 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere følgende; 

 Revidering av Strategisk plan 2010-2020 

 Revidering av Årsplan 2011-2013 

 Budsjettfordeling 2012.  
 
Disse tre strategiske dokumentene har en nær sammenheng, og dekanus inviterer til en første 
diskusjon med styret før sommeren selv om ikke alle rammebetingelser er kjent ennå. Fakultetets 
årsplan bygger på den langsiktige strategiplan. Årsplanen er rullerende og det er forventet en 
revidering av planen. Videre er det en nær sammenheng mellom prioriteringer i årsplanen og 
økonomiske disponeringer. 
 
Universitetsstyret skal behandle og vedta endelig budsjettfordeling for 2012 og Årsplan 2012-2014 i 
møte 21.juni 2011. Forslagene som blir lagt frem for universitetsstyret er kjent når dette notatet 
skrives, men ikke det endelige vedtaket. Dette vil det bli redegjort for på styremøtet 28.juni. 
 
Strategisk plan 2010-2020 
Fakultetets strategiske plan for 2010-2020 ble vedtatt av fakultetsstyret 28. september 2010. Planen 
bygger på UiOs strategiske som gjelder for samme periode. Den strategiske planen har følgende 
hovedoverskrifter: 

 Et grensesprengende universitet 

 Læringsuniversitetet 

 Et samfunnsengasjert universitet 

 Et handlekraftig universitet 

 Det gode universitet 
 
Hver av de fem hovedoverskriftene har et hovedmål og både universitetets og fakultetets strategier 
for å nå målet er beskrevet. 
 
Det nye dekanatet har vurdert enkelte endringer i fakultetets strategiske plan og har følgende innspill 
til endringer: 
 
Et grensesprengende universitet 
Pkt. 1 vuderes endret til ” Fakultetet vil konsentrere den faglige aktiviteten gjennom etablering av et 
begrenset antall tematiske forskningsområder som omfatter et flertall av fakultetets forskere og som 
har bred faglig sammensetning.” 
 
Det vurderes to nye punkter under dette avsnittet: 
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”Styrken i den faglige bredden skal utnyttes enda bedre gjennom translasjonsforskning mellom 
sykehusene og basalmedisinsk forskning, flerfaglig og tverrfakultær forskning innen ”life science” 
området og utdanning.” 
 
”Økt tilslag på forskningsmidler skal oppnås ved en målrettet satsing på å styrke det 
forskningsadministrative støtteapparatet rundt søknadsstøtte om forskningsmidler (både nasjonale 
og internasjonale).” 
 
Læringsuniversitetet 
Pkt. 1 vurderes endret til ” Undervisningen skal være forskningsbasert, med vekt på læring ved 
innsikt og oppøving av evne til kritisk og etisk refleksjon.” 
 
Pkt. 11 vurderes strøket og erstattet med ”Forskerutdanningen skal styrkes gjennom tett samarbeid 
med instituttene og fagmiljøene, samt de medisinske fakultetene nasjonalt.” 
 
Et samfunnsengasjert universitet 
Pkt. 16 vurderes endret til ”Fakultetet skal bidra til å styrke innovasjons- og kunnskapsoverføring 
mellom næringsliv og fakultetets forskningsaktiviteter” 
 
Et handlekraftig universitet 
Pkt. 20 vurderes endret til ”Fakultetet skal i tett samarbeid med UiO sentralt og med institutter og 
fagmiljøer arbeide  for mer effektive og bedre administrative rutiner” 
 
Vedlagt følger fakultetets strategiske plan 2010-2020. 
 
Årsplan 2012-2014 
I 2011 ble det innført 3-årige rullerende årsplaner, med årlig revidering. Som UiOs årsplan, skal det 
velges ut en hovedprioritering hvert år. For de 3 første årene er studiekvalitet, internasjonalisering og 
innovasjon valgt ut som hovedprioriteringer. Fakultetet følger disse hovedprioriteringene. 
 
Årsplan 2011-2013 ble vedtatt av Det medisinske fakultetsstyre i desember 2011. Årsplanen bygger 
på UiOs strategiplan 2010-2020, fakultetets strategiplan 2010-2020, samt UiOs årsplan 2011-2013. Til 
hvert av de foreslåtte tiltakene er det knyttet prioriterte strategier både fra UiOs strategiplan og Det 
medisinske fakultets strategiplan. 
 
Arbeidet med den foreliggende årsplan har ikke vært koplet sammen med arbeidet med 
budsjettfordelingen, som ble vedtatt i september 2011. Det mest naturlige vil være å kople arbeidet 
årsplanarbeidet og fordelingsarbeidet sammen for 2012 og fremover.  
 
Diskusjonspunkter i forbindelse med revisjon av årsplan 2012-2014 
 
 Hvilke tiltak skal tas ut? 

o Hvor har fakultetet kommet tilstrekkelig langt 
o Er det noen punkter som bør tas ut på grunn av annen prioritering? 

 
 Hva skal tas inn i årsplanen (spesielt internasjonalisering)? 
 Kan vi spisse andre tiltak/bli tydeligere? 

 
 Hovedfokus i 2014 er ennå ikke bestemt. Fakultetsstyret vil bli orientert når universitetsstyret 

har gjort sitt vedtak. 
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Vedlagt følger Årsplan 2011-2013. Årsplanen vil også bli diskutert på et strategiseminar med styret og 
instituttledere, før endelig vedtak. 
 
Strategiske målsettinger/målindikatorer 
UiO har 24 kvantitative resultatindikatorer for å følge opp strategien, men kun 6 av disse skal 
målsettes. Følgende resultatindikatorer målsettes: 
 Studiepoeng pr registrerte student 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader 
 Studentmobilitet 
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt 
 EU-inntekter (volum) 
 NFR-inntekter (volum) 

 
Målene fastsettes for et 3-5 års perspektiv og skal reflektere UiOs strategiske ambisjoner. Målene 
skal først fastsettes på UiO-nivå, deretter skal fakultetene fastsette sine mål i lys av dette.  
 
På institusjonsnivå er følgende målsettinger foreslått: 
 
 Studiepoeng pr registrerte student – fastsettes til høsten 
 Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år – nå 3,9 
 Studentmobilitet – øke med 20-25 % 
 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke med 10 % 
 EU-inntekter – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år 
 NFR-inntekter – vekst på 10 % 

 
Målsettingene er forventet nådd innen utgangen av 2014. 
 
Som ovenfor nevnt gjelder disse målforslagene på institutsjonsnivå, slik at hva de eksakte målene på 
fakultetet blir, er ikke kjent. Instituttene har blitt bedt om gi noen generelle kommentarer til disse 
målsettingene, og om mulighetene for å å nå disse.  
 
Risikobilde 
Det skal i årsplanen gis en risikovurdering for at UiO og fakultetet ikke når sine strategiske 
målsettinger. Vi har ikke lang erfaring med å tegne et risikobilde, og er fortsatt noe prøvende for å få 
et godt tak på det. Risikobilde som ble tegnet i 2010/2011 var primært knyttet til de mange store 
prosjektene på fakultetet, som for eksempel etableringen av den nye organisasjonen og opplæring av 
de nye lederne, NFR-evalueringen og internt handlingsrom. 
 
 Hvilke risikobilde er aktuelt for fakultetet de kommende år? 
 Er risikobilde som ble tegnet i 2010/2011 fortsatt aktuelt? 

 
Har det skjedd endringer siden 2010/2011 som bør fremkomme i risikobildet? 
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Til hjelp i arbeidet med risikovurdering kan diagrammet nedenfor brukes. 
 
 

K
o

n
sekven

s 

Kritisk           

Stor           

Moderat           

Liten           

Ubetydelig           

  

Meget 
lav Lav Moderat Høy 

Svært 
høy 

  
Sannsynlighet 

 
Budsjettfordeling 2012 
Universitetsstyret skal behandle og vedta endelig fordeling 21.juni 2011, altså før statsbudsjettet 

foreligger.  En fordeling i juni vil innholde noe usikkerhet, men mye er allerede kjent, for eksempel 

tildeling på bakgrunn av resultater. Eventuelle avvik fra antatt statsbudsjett vil bli håndtert ved 

fordeling for 2013. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for fordelingen i juni: 

 UiO vil få ca 54 mill kroner mindre i resultatinntekter 

 Ingen nye studieplasser i 2011, men helårseffekt av nye studieplasser gitt i 2010 og 2011. 

Disse utgjør ca 16 mill kroner. 

 Ingen nye stipendiatstillinger eller bedre finansiering av de stipendiatstillingene UiO allerede 

har 

 Ingen generelle kutt er forventet til UiO 

 Lønns- og priskompensasjon på 2.7 % 

 Reduksjon i øremerket engangsbevilgning til Sentrumsbygningene, reduksjon for overføring 

av ”Tegn og tale” til HiO (ikke lagt inn i fordelingen ennå) og reduksjon for overføring av 

Rettsmedisinsk institutt til Folkehelsa (ikke lagt inn i fordelingen ennå) 

Med disse forutsetninger vil det bli en reell nedgang på ca 54 mill kroner, som i noen grad oppveies 

av ubrukte midler fra 2011. Det blir foreslått nye varige tiltak på ca 27 mill kroner som må dekkes 

gjennom flate kutt til fakultetene. Øvrige endringer er øremerkede og påvirker ikke fordelingen. 
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For det medisinske fakultet vil forslaget til universitetsstyret være som følgende: 

Konsekvensjusterte rammer 2012 

Basis Resultat Satsinger Totalt Tildelt 2011 
Endring  

2011-2012 Endring i % 

369 401 182 318 7 750 559 469 546 719 12 750 2,3 % 

 

Det som trekker opp i forslag til tildeling er nye helårseffekt av nye studieplasser i ernæring og 

geriatrisk sykepleie, samt økning i antall doktorgrader. Det som trekker ned i forslag til tildeling er 

reduksjon av studiepoengproduksjon, generelt kutt og utfasning av satsingen på startpakker. 

Budsjettfordelingsmodellen 
Fakultetets budsjettfordelingsmodell ble vedtatt i 2009 og tatt i bruk første gang i fordelingen i 2010. 
Målsettingen med endringen var å etablere en budsjettmodell som videreførte de positive elementer 
i den eksisterende modell, men som samtidig ivaretok sammenheng mellom pålagte oppgaver og 
ressurstildeling, og videre ivareta behovet for finansiering av teknisk assistanse og infrastruktur.  
Det var også viktig å ta hensyn til UiOs fordelingsmodell med videreføring av de insentivelementer 

som ligger i den modellen. Det vil nå bli gitt en kort gjennomgang av modellens oppbygging og 

virkemåte. 

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter; 

a) Forskningsbasert utdanning 
b) Forskning og forskerutdanning 
c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 
d) Infrastruktur 

 
a) Forskningsbasert utdanning 

Forskningsbasert utdanning 

Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Årsverk basert på 
pålagte 
undervisningsoppgaver 

Eventuelle 
stimuleringsmidler 

Utplassering av 
studenter 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

    Disseksjon   

    Ferdighetssenter   

    Laboratoriekurs   

    PC-stuer   

    Studiekonsulenter   

Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver er fremkommet ved at undervisning er kartlagt og 

omregnet til årsverk og multiplisert med en gjennomsnittlig årslønn. 
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b) Forskning og forskerutdanning 

Forskning og forskerutdanning 

Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Teknisk assistanse/drift 
Eksterne midler (NFR 
og EU) Dyrestall Tematiske områder 

Rekrutteringsstillinger 
Vitenskapelig 
publisering Verksteder Startpakker 

Vitenskapelig utstyr Doktorgrader     

Forskerlinjen       

Forskerutdanning       

SFF, NCOE, ERC       

 
De årsverk som fremkommer i forskningsbasert utdanning (basis) får et påslag i komponenten 
Forskning og forskerutdanning – Basis til ”Teknisk assistanse/drift” 
 

c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag 

Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Regionaletiske 
komiteer 

Eventuelle 
resultatmidler 

Universitetssykehus-
tilskuddet 

Eventuelle midlertidige 
satsinger 

Rettsmedisinsk 
institutt       

 
 

d) Infrastruktur 
 

Infrastruktur 

Basis Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsinger 

Internhusleie 
Eventuelle 
resultatmidler 

Eventuelle særskilte 
kostnader 

Oppbygging av 
innkjøpsfunksjon 

Eksternhusleie       

Fellesadministrasjon       

 

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele 

til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I 2011 fordelingen var det lagt inn følgende satser og 

priser: 

Utdanning 

Variabler undervisning 

Undervisning pr årsverk  683 timer 

Trekk for eksterne årsverk 50 % 

Pris pr årsverk 743 000 

Faktor 99 % 
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Forskning 

Impact Stipendiater Postdoktorer 

Institutt for medisinske basalfag 46 % 53 % 

Institutt for helse og samfunn 45 % 53 % 

Institutt for klinisk medisin 25 % 53 % 
 

Variabler forskning 

Påslag for stillinger lab.fag 50 % 

Påslag for stillinger ikke lab.fag 20 % 

Pris pr doktorgrad        135 000 

Pris pr publikasjonspoeng 11 900 

Pris NFR 0,05 

Pris EU 0,57 

 

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen 

øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene 

blir stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott. 

Det er ennå ikke foretatt noen detaljert budsjettfordeling, det vil først bli gjort etter mer prinsipielle 

diskusjoner i fakultetsstyret. Følgende forslag til endringer i forhold til 2011 fordelingen er likevel 

foretatt: 

 Resultater for 2010 er lagt inn i budsjettfordelingsmodellen. 

 Økt undervisning som følge av økt opptak i ernæring, etablering av masterstudium i geriatrisk 

sykepleie og omlegging til ett opptak på odontologi er lagt inn i modellen. 

 Universitetssykehustilskuddet på ca 15,5 mill kroner er ikke lenger øremerket og vil ikke bli 

overført til Oslo universitetssykehus som tidligere. Midlene vil bli lagt til Institutt for klinisk 

medisin for å støtte opp under samhandlingen med sykehuset. 

 Det forventes innflytting i tilbygget til Domus Medica 2013. Inventar til tilbygget skal dekkes 

av sentrale avsetninger, mens fagmiljøene selv må sørge for finansiering av utstyr. I følge 

dokumenter fra Teknisk avdeling er behovet 80 mill for både inventar og utstyr, med en 

fordeling på 40 -40 mellom UiO sentralt og fakultetet. Imidlertid har det dette beløpet økt, 

og tall innhentet fra konsulentfirma NOSYKO antyder behovet til rundt 220 mill kroner. 

Fakultetsledelsen vil foreslå at fakultetets midler til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 

200 000 og 1 000 000) i perioden 2011-2013 øremerkes IMB for utstyr i tilbygget. 

Begrunnelsen for at IMB får en prioritert tildeling i en periode er at tilsvarende 

utstyrkrevende forskningsaktiviteter har fått tildelt særskilte utstyrspotter ved bygging av 

nye sykehusbygg (RH, Ahus, DNR), mens IMB ikke har hatt eller mulighet for denne type 

finansiering. 
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 Arealene i Gydas vei fristilles og overtas av andre, samtidig som fakultetet får beholde 

internhusleien. Det forventes at leiekostnadene i Søsterhjemmet på Ullevål blir lavere i 2012 

enn i 2011 på bakgrunn av at De regionaletiske komiteene har flyttet til Nydalen. Nye arealer 

i Nydalen fører imidlertid til høyere leiekostnader. 

Nedenfor følger forslag til diskusjonspunkter i forbindelse med budsjettfordelingsmodellen: 

Vektlegging av undervisnings og forskningsaktivitet 
Da fakultetets budsjettmodell ble utarbeidet og vedtatt, ble det å knytte timeplanfestet undervisning 
til fordeling av ressurser vektlagt. Dette ville sikre finansiering av de pålagte 
undervisningsoppgavene. Finansieringen av undervisningen skulle ikke bare dekke de direkte 
utgiftene til undervisningen, men også dekke den tiden som det vitenskapelige personalet bruker til 
forskning. Tidsmessig er undervisning og forskning likestilt. Som tabellen ovenfor viser 99 % av den 
pålagte undervisningen med tilhørende stillinger finansiert i modellens undervisningskomponent. For 
å balansere budsjettet må prisene satt på forskningsaktivitet (doktorgrader, publikasjonspoeng, NFR– 
og EU-tildelinger) reduseres betydelig. Dekanen har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere behovet 
for revidering av normer for arbeidstid, kreditering av undervisning og annet pålagt arbeid. Gruppen 
skal levere sin innstilling innen utgangen av året. Resultatet av dette arbeidet kan påvirke 
undervisningens betydning i budsjettfordelingen. 
 

 Bør det fortsatt være slik at pålagte undervisningsoppgaver finansieres nesten uavkortet?  
 
Underfinansiering av rekrutteringsstillinger 
Det er en forventning at fakultetet skal ha 131 årsverk stipendiater og 13 årsverk postdoktorer ved 
fakultetet til enhver tid. Måltallene på 131 og 13 årsverk er fordelt ut til instituttene. Som vi ser av 
tabellen for rekrutteringsstillinger, har disse årsverkene en reduksjonsfaktor på opp til 75 % i forhold 
til en fast sats på kr 826 000 pr årsverk.  Bakgrunnen for den ”dårlige” finansieringen av 
rekrutteringsstillinger skyldes at fakultetet gjennom flere runder med budsjettkutt de siste 10-20 
årene, har saldert budsjettet ved ikke å tilsette i alle våre tildelte rekrutteringsstillinger. Spørsmålet 
som stilles er derfor om vi gradvis bør øke faktoren for disse stillingene. Ved å øke finansieringen av 
stillingene vil ikke instituttenes tildelinger øke, men kostnadene ved rekrutteringsstillingene vil 
synliggjøres mer i fordelingsmodellen. Det vil også på sikt gjøre det enklere med en refordeling av 
stillinger. Slik finansieringen er i dag, vil det ikke være fordel å få tildelt flere stillinger. Årsaken til at 
Institutt for klinisk medisin har en lavere finansiering av sine stipendiater er at en stor andel av 
stipendiatene der er kliniske stipendiater som har stor undervisningsplikt i stillingen. De får derfor 
uttelling for disse stillingene i basis i utdanningskomponenten. 
 

 Er det ønskelig å øke faktoren for finansiering av rekrutteringsstillinger i 
budsjettmodellen? 

 
 
 


