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Årsplan 2014-2016 og Fordeling 2014 
 
Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 og Fordeling av antatt 
statsbevilgning for 2014 på møte 17.juni 2013.  
 
Fakultetsstyret diskuterte prinsipper for fakultetets budsjettmodell på styreseminar 28.mai 2013 og 
Fordeling 2014 på styremøtet 25.juni 2013.  
 
Det viktigste strategiske spørsmålet ved årets fordeling er: 

• Bruk av budsjettfordelingsmodellen 
• Nye strategiske satsinger 
• Forhåndsdisponeringer 

Bruk av budsjettmodellen 
Fakultetets tildeling er gitt og påvirkes ikke ved at fakultetet endrer budsjettfordelingsmodellen. Vi 
kan gjøre endringer hvis vi ønsker at noen komponenter skal få større betydning enn andre og for å 
skape insentiver i en bestemt retning. Endringer i modellen kan gi forskyvninger i tildelingen mellom 
fakultetets institutter. 
 
På budsjettseminaret i mai 2013 ble budsjettfordelingsmodellens virkemåte diskutert. Dekanatets 
oppsummering av diskusjonspunktene er som følger: 

• Basis i utdanningskomponenten bør være stabil og så høy som mulig 
• Utdannings- og forskningskomponenten trenger ikke være like stor 
• Særskilte kostnader bør i de fleste tilfeller være tidsbegrenset, og bør vurderes årlig om de 

skal fases ut 
• Finansieringen av stipendiater og postdoktorer beholdes  
• Det gjøres ingen endringer i resultatelementet for doktorgrader 
• Det settes ingen grense for strategiske satsinger, men skal forsøkes bli holdt lavt 

Dekanatet velger å beholde faktoren på basis i utdanningskomponenten på 0,9 som tidligere. En 
økning i faktoren måtte gjennomføres ved reduksjon i andre budsjettposter eller strategiske 
satsinger.  

Nye satsinger 
Fakultetet fikk i 2013 en genrell styrking i budsjettet og midlene ble benyttet til å styrke 
utdanningsledelse. Også i 2014 er det gitt en generell styrking på ca 5 mill kroner. Dekanatet vil 
foreslå følgende satsinger: 

• Senter for global helse - varig 
• Tidlig innfasing av Center for Immunregulering – midlertidig 3 år, deretter varig 
• EU’s 7. rammeprogram - midlertidig 
• Administrative stillinger- varige og midlertidige 
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Forhåndsdisponering 
Hver enhet og fakultetet samlet har hvert år et regnskapsmessig overskudd. Størstedelen av  
overskuddet er bundet opp i fremtidig aktivitet, men nivået på overskuddet har vært relativt stabilt 
de siste årene. Dekanatet vil derfor foreslå at fakultetet finansierer nye midlertidige tiltak gjennom 
forhåndsdisponeringer. 
 
Vedlagt følger notat med nærmere beskrivelser av fordeling 2014 og Årsplan 2014-2016. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som 
fremkommer i møtet. 
 

2. Fakultetetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014. 
 
 

3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestillling, vitenskapelig utstyr 
og eventuelle nye rekrutteringsstilinger. 

 
 
 


