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FORDELING AV REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FRA 2012 
Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på ca 21 mill kroner. Dette skyldes 
primært at avsatte strategiske midler ikke er benyttet i 2012, forsinkelser i utstyrsanskaffelsene til 
nybygget til Domus Medica og mindreforbruk på lønnskostnader. Det er også noe usatt aktivitet fra 
2011 som heller ikke er iverksatt i 2012.  
 
I styremøtet hvor budsjettfordelingen for 2013 ble behandlet, ble det annonsert at vi ville få et 
relativt stort regnskapsmessig overskudd i 2012, og at dette skulle behandles i fakultetsstyret. 
 
I hovedfordelingen for 2013, ble noen faste budsjettposter redusert for å balansere fordelingen. 
Dette gjelder ”Studiekvalitetspotten”, ”Generell drift”, ”Generell reserve”, ”Internasjonalt 
samarbeid”, ”Enhet for ekstern forskningsfinansiering”, ”Fakultetet 200 år” og ”Omorganisering av 
forskerutdanningen”. Mange av disse postene er nødvendige å ha på opprinnelig nivå, og det foreslås 
å benytte deler av regnskapsoverskuddet fra 2012 til dette.  Følgende poster ble redusert/tatt ut av 
fordelingen for 2013: 
 
Tiltak Beløp
Studiekvalitet 250 000         
Fakultetet 200 år 2 000 000      
Generell drift 200 000         
Generell reserve 200 000         
Driftsmidler til prosjektleder Grant Office 150 000         
Omorganisering av forskerutdanningen 928 000         
Avvikling Moskvasenteret 350 000         
Totalt 4 078 000       
 
I tillegg ble posten ”lektorat Anatomi” foreslått tatt ut av hovedfordelingen og håndtert 
regnskapsmessig.  
 
Tiltak Beløp
Lektorat anatomi, 1/2 årsverk 400 000         
Totalt 400 000          
 
I budsjettfordelingen for 2012 ble det vedtatt å innføre toppforskningsstøtte til prestisjefylte 
forskningstildelinger.  For mange forskningstildelinger er det blitt en forutsetning å bidra med ”friske 
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midler” for å komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, 
Forskningsrådets ”FriPro – Fellesløft”.   Fakultetsstyret ga innspill på styremøtet at mange av de 
avsatte strategiske midlene var bundet opp mot Institutt for klinisk medisin og Institutt for 
medisinske basalfag, og etterlyste tilsvarende stimuleringsmidler knyttet til Institutt for helse og 
samfunn. Det foreslås derfor at det avsettes fra regnskapsoverskuddet stimuleringsmidler øremerket 
Institutt for helse og samfunn. Det er ikke en tildeling til instituttet, men må søkes på etter behov. 
 
Tiltak Beløp
Stimuleringsmidler Helsam 1 000 000      
Totalt 1 000 000       
 
I tiden etter budsjettfordelingen i oktober 2012 har vi blant annet fått tildelt flere Jebsensentre, det 
har blitt ansatt en professor i medisinsk pedagogikk, ansatt et forskningsombud, samt en 
prosjektleder for revisjonen av Oslo96. Vi vil med stor sannsynlighet også ha behov for egenandeler 
ved tildeling av midler til vitenskapelig utstyr fra NFR og UiO. Fakultetsledelsen foreslår derfor at 
følgende tiltak dekkes av regnskapsoverskuddet fra 2012: 
 
Tiltak Beløp
Forskningsombud 130 000         
Egenandel vitenskapelig utstyr 1 000 000      
Jebsensenter x 2 2 000 000      
MedDocs likestilling 120 000         
Postdoktor til professor i med.ped. 200 000         
Prosjektleder Oslo2014 (1,3 årsverk) 1 200 000      
e-læring - utvikling Bente Haughom 80 000            
Stimuleringsmidler e-læring 200 000         
Forskerutdanningskurs 50 000            
Elektronisk tilstedeværelsesregistrering 410 000         
Omorg. forskerutdanningen - utvalg 50 000            
Seniorrådgiver - Forskningsadm. 1/3  
årsverk (ltr 73) 280 000         
Lærerutveksling 240 000         
Senter for klinisk ernæring 1 000 000      
Konsulenttjenester 500 000         
Totalt 7 460 000       
 
Hvis de foreslåtte tiltakene som nevnt ovenfor dekkes av regnskapsoverskuddet, er det ca 7,8 mill 
kroner til fordeling til instituttene.  
 
I tildelingen for 2013 fikk fakultetet 1,5 millioner ekstra for 10 nye studieplasser på medisinstudiet. 
Disse midlene vil også fordeles nå.  Dette gir oss 9,3 millioner til fordeling. 
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Hvis vi fordeler etter antall årsverk av førsteamanuensis, professor og professor II får vi følgende 
fordeling: 
 
Enhet Årsverk Beløp
Institutt for medisinske basalfag 52,4 2 828 023       
Institutt for helse og samfunn 47,5 2 563 571       
Institutt for klinisk medisin 72,9 3 934 406       
Totalt 172,8 9 326 000        
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til det framlagte forslaget til fordeling av overskuddet fra 2012. Dekanen gis 
fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen. 


