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Fordeling 2016 
 
Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2016-2018 og Fordeling av antatt 
statsbevilgning for 2016 på møte 23.juni 2015.  
 
Fakultetsstyret diskuterte tentativ Fordeling 2016 på styremøtet 23.juni 2015.  
 
Nye satsinger 
Dekanatet vil foreslå følgende nye satsinger for 2016: 

• Tilsetting av økonomileder - varig 
• Utplassering i psykiatri – varig 
• Studiekonsulent – varig 
• Revisjon av kursporteføljen for PhD-programmet – varig 
• Økt satsing på Kinasamarbeidet – midlertidig 
• Nye Jebsen-sentre – midlertidig 

Det er gjennomført et generelt og varig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 1 %. For Det 
medisinske fakultet 7,097 millioner kroner. Dette kuttet foreslår dekanen å videreføre til alle 
enheter, bortsett fra BiO og NCMM, som er unntatt fra kutt. 

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 en andel av nye tiltak gjennom 
forhåndsdisponeringer. Forhåndsdisponeringene utgjør 7,2 millioner kroner. 
 
I tillegg foreslås det en forhåndsdisponering av resultatbaserte omfordelingsmidler i Scientia Fellows-
prosjektet på 11,7 millioner kroner. 
 
 
Årsplan 2016-2018 
UiO skal utarbeide en veileder som angir rammer for arbeidet, som vil bli sendt ut medio september, 
sammen med bestilling av leveranse for årsplan 2016-2018. Det foreslås derfor at årsplan 2016-2018 
behandles i fakultetsstyrets oktobermøte. 
 
Forslag til vedtak: 

• Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2016. 
• Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som 

fremkommer i saksfremlegget 
• Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia 

Fellows-prosjektet 
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• Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og 
toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen 

• Fakultetsstyret ber dekanen å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober. 



1 

 

Til: Fakultetsstyret 

 

Fordeling 2016 – Årsplan 2016-2018 
Universitetsstyret behandlet 23.juni «Fordeling 2016 og årsplan 2016-2018». Enhetene skal 
planlegge sin aktivitet for 2016 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det 
foreløpige disposisjonsskriv beskriver. Endelig disposisjonsskriv blir sendt enhetene etter at 
statsbudsjettet for 2016 foreligger. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler i 
statsbudsjettet, vil disse bli fordelt. 
 

Årsplan 2016-2018 
Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2016-2018, hvor 2016 er UiOs 
satsningsår for lærings- og arbeidsmiljø. UiOs årsplan for 2016-2018 er forenklet sammenlignet med 
de siste års planer. Bakgrunnen for forenklingene har vært å gjøre årsplanene til et bedre 
styringsverktøy for fakultetene.  
 
Tiltakene i UiOs årsplan 2016-2018 er strukturert i fire deler. I del én spesifiseres tiltak som skal 
gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens del to til fire spesifiserer tiltak som skal 
gjennomføres av fakultetene. Følgende tiltak og forventninger til resultater er stilet til fakultetene: 
 
Tiltak 1: 
Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god 
oppfølging underveis i studiene. 
 
Tiltak 2: 
Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans gjennom 
mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon 
skal gjenkjennes i alle studieprogram. 
 
Tiltak 3: 
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 
 
Tiltak 4: 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 
 
Tiltak 5: 
Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i 
egne årsplaner. 
 
Tiltak 6: 
UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt 
våre viktigste strategiske satsninger. 
 
UiO skal utarbeide en veileder som angir rammer for arbeidet, som vil bli sendt ut 1.september, 
sammen med bestilling av leveranse for årsplan 2016-2018. Fakultetenes lokale tiltak og resultater vil 
bli fulgt opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen. 
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Fordeling 2016 
 
UiOs viktigste strategiske grep i fordelingen for 2016 er: 

• Forhåndsdisponering av ytterligere 154 millioner kroner til eiendomsinvesteringer 
• Fordeling av 66 millioner kroner til nye satsinger, herunder 33 millioner kroner til varige 

satsinger og 33 millioner kroner til midlertidige satsinger 
  
Det er tre sentrale avsetninger til senere fordeling: 

• Fellesløftet III (14,6 millioner kroner) 
• Innsatsmidler likestilling (6,5 millioner kroner) 
• Forskningsinfrastruktur – utstyrsklasse 1 (26 millioner kroner) 
• Sentral rekrutteringspott (5 millioner kroner) 

 
Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønn- og prisstigning i 2016 på 2,25 %. Premiesatsen i 
Statens pensjonskasse reduseres fra 12,7 % i 2015 til 12,3 % i 2016. Internhusleien reguleres med 
2,25 %, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2016. 
 
Det er gjennomført et generelt og varig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 1 %. For Det 
medisinske fakultet 7,097 millioner kroner. 
 
Øremerkede midler til Bioteknologisenteret (BiO) og Norsk Senter for Molekylær Medisin (NCMM) er 
lagt inn i fordelingen med 39,284 millioner kroner. 
 
Fakultetets måltall for stipendiater og postdoktorer er henholdsvis 122 og 19. To av 
stipendiatstillingene er øremerket BiO og to av postdoktorstillingene er øremerket NCMM.  Mangel 
på måloppnåelse kan føre til inndragning av midler. 
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Det medisinske fakultet har følgende ramme for 2016: 
MED

Fordeling 2016 - Inntekter per hovedaktivitet
Utdanning 2 016 2 015 Endring

Basis
Studieplasser 194 733 187 656 7 077
Varig øremerking utdanning 314 307 7

Resultater
Studiepoeng 107 486 104 253 3 233

Satsinger
Stimuleringsmidler til lokalt 
likestillingsarbeid 709 570 139

Total 303 242 292 786 10 456
Forskning

Basis
Stipendiater fulltid - før 2009 84 927 84 640 287

Stipendiater fulltid - fra 2009 10 641 10 407 234
Rekruttering fulltid - nye 2014 6 937 4 523 2 414
Postdoc fulltid - før 2009 15 223 14 888 335
Postdoc fulltid - fra 2009 2 902 2838 64
Postdoc deltid -nye 0 0 0
Forskningslab 24 182 23 650 532
Forskningsdrift 0 0 0
Øremerking driftsmidler forskning 1 794 1583 211
SFF - første runde 2 000 2000 0
SFF - andre runde 4 000 4000 0
SFF- tredje runde 2 000 2000 0
NCOE 1 000 1000 0
ERC Advanced Grant 1 600 2400 -800
ERC Consolidator Grant 600 0 600
Varig øremerking 21 667 0 21 667
Forskningsområde 20 645 20 191 454

Resultater 0
Avlagte Dr.grader 53 994 50 609 3 385
NFR-midler 15 373 12 681 2 692
EU-midler 30 062 21 011 9 051
Publikasjonspoeng 16 394 15 541 853

Satsinger 0
Nesten SFF'er som er utfaset i 2015 0 1 000 -1 000
SFF - konsortiepartner, Norwegian 
centre for the... 1 000 1 000 0
Øremerking NCMM 8 500 0 8 500
Fellesløftet 1 882 1 882 0
Fellesløftet NCMM 674 0 674

Total 327 998 277 844 50 154
Annet

Basis
Tilpasning 68 793 74 220 -5 427

Total 68 793 74 220 -5 427

Sum totalt 700 032 644 850 55 182

 
Tabell 1 Tildeling til Det medisinske fakultet 2016 
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Spesifikasjon for tildeling til BiO og NCMM: 
 
Fordeling 2016 - Øremerket bevilgning til BiO og NCMM     
Forskning       
Basis   2 016 2 015 Endring 
  Stipendiater 1 617 1 581 43 
  Rekruttering fulltid - nye 2014 2 313 2 262 43 
  Varig øremerking 21 667 21 190 477 
  Øremerking driftsmidler forskning 176 172 4 
Resultater       
  NFR-midler 2 077 1 785 292 
  EU-midler 1 402 2 248 -846 
  Publikasjonspoeng 859 749 110 
Satsinger       0 
  NCMM 8 500 8 500 0 
  Fellesløftet 674 674 0 
Total   39 284 39 161 123 
          
Sum totalt 39 284 39 161 123 
          

Tabell 2 Tildeling BiO og NCMM 2016 
 
Tilpasningselementet består av: 
 
MED 
Tilpasning 2015 74 220 
Pris og lønnsjustering 1 670 
Rammekutt: Avbyråkratisering og effektivisering -7 097 
Tilpasning 2016 68 793 

Tabell 3 Tilpasningselementet 
 
 
Følgende ”produksjon” ligger til grunn for tildelingen for 2016: 
 
 2012 2013 2014 

Avlagte doktorgrader 231 207 216 

Studiepoeng 1 509 1 578 1619 

Studentutveksling 155 187 192 

Publikasjonspoeng 680 665 665 

EU-inntekter 15 963 17 592 41 081 

NFR-inntekter 126 211 176 555 174 821 

Tabell 4 Produksjonstall 2012-2014 
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I forbindelse med arbeidet med fakultetets årsplan 2015-2017 ble det etablert kvantitative 
indikatorer med ambisjoner for forskning og utdanning. 
 
Prioriterte satsinger 2016-2018 - ambisjoner i årsplan 2015-2017 
Forskningskvalitet  
 

I årsplanen vil forskningskvalitet være prioritert gjennom hele perioden. Fakultetet har tre 
kvantitative indikatorer med ambisjoner på området. 

2011 2012 2013 2014 2017
Publikasjonspoeng pr. vit.årsverk 1) 1,13            1,09            1,03            0,99             1,11                 
Gjennomsnittlig gj.føringstid PhD 4,0              3,5              3,5              3,5               3,5                   
EU-tildeling - volum 21 161       16 840       19 280       41 314         40 193            
NFR-tildeling - volum 152 714     132 338     183 103     186 960      228 072          

Resultatindikatorer med målsettinger
 Ambisjoner Resultater

 
Tabell 5 Måltall 2017 - Forskning 
 
Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Startpakker 
Startpakkeordningen skal bidra til en mer offensiv rekrutteringspolitikk ved fakultetet, ved å gjøre 
fakultetets faste vitenskapelige stillinger mer attraktive overfor de beste søkerne.  Tidligere har 
fakultetet administrert startpakkeordningen med utlysning og tildeling, men fra 2015 er alle 
startpakkene fra gammel ordning utfaset, og instituttene administrer nå selv denne ordningen. Totalt 
er 3,7 mill kroner avsatt til ordningen.  
 
Enhet for ekstern finansiering 
Det ble i budsjettfordelingen for 2012 vedtatt å opprette en Enhet for ekstern finansiering (Grant 
Office) i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Dette er nå i full drift. Kontoret tilbyr bistand til en 
profesjonell søknadshåndtering og oppfølging av den eksterne virksomheten ved fakultetet og OUS, 
og vil være det viktigste tiltaket dekanatet iverksetter for å øke den eksternt finansierte 
virksomheten. Rammen for Enhet for ekstern forskningsfinansiering er 3,5 millioner kroner. 
 
Biostatistikk 
Biostatistikk er viktig for alle fakultetets enheter, for studentene, PhD-studentene og den enkelte 
forsker, og etterspørsel etter tjenestene til Avdeling for Biostatistikk er større enn tilbudet de kan gi. 
Det ble derfor vedtatt å styrke avdelingen med ytterligere 4 førstestillinger og 2 bistillinger for å 
møte den økte etterspørselen etter undervisning, veiledning og forskning på området i 
budsjettfordelingen 2012. For å følge opp vedtaket videreføres avsetningen på 4,6 mill kroner til 
Biostatistikk i 2016. Avsetningen overføres til Institutt for medisinske basalfag.  
 
Stimuleringsmidler til toppforskning 
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 
midler” for å komme med i betraktningen for tildeling. Dette gjelder for eksempel Jebsen- tildelinger, 
men også for Forskningsrådets ”FriPro – Fellesløft”.  Det ble avsatt 2 mill kroner, som skulle øke til 5 
mill kroner i 2016.  Innvilgede søknader og søknader som er under behandling viser at avsetningen 
som ble gjort for 2012, må øke litt raskere enn først antatt. I 2015 ble det avsatt totalt 8,830 
millioner kroner til stimuleringsmidler til toppforskning i 2015 som videreføres i 2016. 
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Nytt tiltak - Nye Jebsen-sentre 
Medio mai ble det sendt fire søknader om nye Jebsen-sentre, og en søknad om forlengelse av 
eksisterende senter i to år. Med en antakelse om at to av søknadene innvilges, samt at forlengelsen 
godkjennes, er det behov for å øke toppforskningsstøtten med 3 millioner kroner for 2016 og 2017 
og videre 2 millioner for 2018 og 2019. 
 
Vitenskapelig utstyr 
Fakultetet har i underkant av 9 mill kroner til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 0,2 mill og 1 mill 
kroner) til fordeling årlig. I tre år har midlene vært øremerket tilbygget til Domus Medica. I 2016 
foreslår fakultetsledelsen at midlene blant annet øremerkes som fakultetets egenandeler til store 
anskaffelser og nødvendig investeringer i utstyr til undervisningen. 
 
Internasjonalisering 
I 2012 ble både fakultetets internasjonale seksjon og Moskvasenteret evaluert. Moskvasenteret er nå 
avviklet, og Russlandsatsingen er overført til UiOs senter i St. Petersburg. For å følge opp satsingen i 
St. Petersburg er 1,5 mill kroner trukket ut av fakultetets fordeling.  
 
Fakultetet har fulgt opp årsplanen ved å initiere samarbeid med utvalgte universitetsmiljøer i 
lavinntektsland, blant annet gjennom samarbeidet med Universitetet i Jimma, Etiopia. USA-
samarbeidet vil i første rekke konsentreres om å legge til rette for at våre fagmiljøer som ønsker å 
utvikle samarbeid mot fagmiljøer UC Berkeley, gjør det gjennom det nyetablerte ”Peder Sather 
Center for Advanced Studies”. Dette samarbeidet videreføres i 2016 med 420 000 kroner. 
 
Nytt tiltak – Kinasamarbeidet  
Videre vil Kina-samarbeidet styrkes. Kina er et av hovedsamarbeidslandene for fakultetet. Dette 
samarbeidet fokuserer mot Peking University Health Science Centre og Zhengzhou Medical 
University. I 2015 ble det avsatt 300 000 kroner til dette samarbeidet. Det foreslås å øke denne 
avsetningen med 1 million kroner for å gi såkornstøtte til forskningsgrupper som vil starte 
samarbeidsprosjekter med kinesiske forskningsgrupper ved disse to institusjonene.  
 
 
Scientia Fellows 
 
Scientia Fellows (SF) er et spleiselag der EU bidrar med 40 %, mens 60 % dekkes i fellesskap av våre 
forskningsgrupper og utenlandske forskningspartnere (totalkost på hele programmet er 140 millioner 
kroner). EU finansierer totalt 6,8 millioner Euro, noe som sammen med finansiering fra 
forskningsgruppene utgjør 180 postdoktor-årsverk.  Første utlysningsrunden var i november 2014, og 
i tråd med EUs retningslinjer har disse blitt evaluert av internasjonale eksperter. Evalueringen ga 
meget høye karakterer til de 27 postdoktorene som ble utvalgt i første runde. Andre utlysning var i 
slutten av mai 2015, med søknadsfrist i slutten av september, og den tredje og siste kommer i 
november 2015. Dette postdoktorprogrammet er et solid løft for forskningen ved fakultetet, både 
når det gjelder å øke kvaliteten i forskningsgruppene, og for å styrke fakultetets internasjonale 
samarbeid og profil. Programmet betyr også svært mye for karriereutvikling av postdoktorer og 
forskerutdanningen, og fakultetet kommer til å etablere flere nye ferdighetskurs som blant annet 
artikkelskriving, søknadsskriving mot EU og lederutvikling av våre postdoktorer (rundt 200 totalt med 
SF-postdoktorene).  
Det etableres også et opplegg for kvalitetssikring av programmet med systematisk oppfølging av 
postdoktorene både under og etter gjennomført postdoktorperiode for å bidra til at både 
fagmiljøene og postdoktorene får størst mulig utbytte av programmet. Dette bidrar til at 
rapportering tilbake til EU blir langt bedre, noe som er særdeles viktig når vi etter endt program vil 
søke om fornyelse av programmet.  
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SF-prosjektet gir fakultetet store eksterne inntekter, men det gir også betydelige inntekter på basis 
(KD-finansiering) gjennom departementet og universitetets fordelingsmodell. For hver EU-krone 
fakultetet får inn på eksterne forskningsprosjekter mottar vi 1,2 kroner i resultatbaserte omfordeling 
(RBO) i modellens forskningskomponent. 

For at enhetene ikke skal få så store svingninger i sine tildelinger, er de resultatbaserte 
omfordelingene basert på et glidende gjennomsnitt over tre år. I 2016 blir den resultatbaserte 
omfordeling beregnet på produksjonen i 2012, 2013 og 2014. Det blir derfor en tids lag fra inntekten 
skapes til tildeling. 

Følgende anslag for inntekter fra EU-prosjektet Scientia Fellows, samt de resultatbaserte 
omfordelingsmidler som prosjektet genererer i perioden 2016-2023: 

  R 2014 
B 

2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 
B 

2022 
B 

2023 Sum 
Fra EU -19 501   -15 709 

 
-10 565 -5 144         -50 919 

RBO     -7 248 -7 248 -13 086 -5 839 -9 765 -5 839 -5 839 -1 912 -56 775 
Sum inntekter -19 501   -22 957 -7 248 -23 651 -10 983 -9 765 -5 839 -5 839 -1 912 -107 694 

Tabell 6 Forventede inntekter på Scientia Fellows 2014-2023 

Som vi ser av tabellen over er inntektene på EU-prosjektet forventet å bli i overkant av 50 millioner 
kroner, som regnskapføres på et eksternt prosjekt. Som forklart over er det også forventet at de 
eksterne EU-midlene vil generere store interne inntekter gjennom den resultatbaserte 
omfordelingskomponent. Som tabellen over viser så vil Scientia Fellows-prosjektet generere i 
overkant av 56 millioner kroner i perioden 2016-2023.   

Disse RBO-inntektene gir fakultetet en stor mulighet til å iverksette nye tiltak nå, slik at midlene 
allerede nå kan løfte forskningskvaliteten på fakultetet. Ressursene vil særlig bli benyttet til å legge til 
rette for at flere forskere søker om EU-midler og til å dyktiggjøre alle våre postdoktorer inklusive de 
som er finansiert av SF-ordningen. Fakultetets satsing på å innhente midler fra EU gjennom SF-
ordningen bidro til at fakultetets inntekter fra EU økte fra 17 til 41 millioner fra 2013 til 2014.  Vi 
mener at med den satsingen som settes i gang nå er det realistisk å fordoble disse inntektene de 
neste fire år, noe som igjen vil genere flere RBO-midler. Disse tiltakene vil være i tråd med 
myndighetenes og vår rektors klare signal om at det må satses på å hente betydelig mer 
forskningsmidler fra EU. Det blir derfor viktig å etablere gode incentiv støtteordninger for å få flere 
av våre forskere til å søke EU-midler. Det planlegges å etablere støttefunksjoner for å 
profesjonalisere søknadsskrivingen og å sørge for at søkere som får støtte fra EU får bedre støtte i 
driftsfasen for å imøtekomme EUs krav til rapportering. Fakultetet vil også måtte benytte mer midler 
for å øke kapasiteten på dyrestallen på, slik at denne ikke blir en flaskehals for søkere som nå blir 
rekruttert med egne ERC-midler og for egne forskere som vil innhente mer EU-midler, inklusive ERC-
midler. Fakultetsledelsen denne den allerede igangsatte SF-ordningen vil løfte forskningskvaliteten 
og i betydelig grad styrke fakultetets internasjonale profil.  

Fakultetsledelsen mener derfor man allerede nå bør iverksette tiltak med siktemål å øke fremtidige 
inntekter, det vil «sette pengene i arbeid» allerede nå, slik at de raskest mulig gir mest mulig 
avkastning faglig og økonomisk. Satsingen er med andre ord «utgift til inntekts ervervelse».  

Investeringen som foreslås er med andre ord «utgifter til inntekts ervervelse». Fakultetsledelsen 
ønsker derfor å foreslå at RBO-midlene forhåndsdisponeres slik det fremkommer at tabellen 
nedenfor.     
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B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B  2020 B 2021 B 2022 B 2023 Sum
Resultatbasert 
omfordeling -7 248 -7 248 -13 086 -5 839 -9 765 -5 839 -5 839 -1 912 -56 775
Ingående balanse 11 670 17 653 14 782 18 374 8 609 2 771 -3 068
Management 60% 3 448 1 795 5 243
Overhead 1 970 1 026 2 996
Drift EU-prosjekt 4 984 4 984
Planlagt aktivitet for 
fremtidig inntekter 13 500 10 410 10 215 4 447 38 572
Utgående balanse 11 670 17 653 14 782 18 374 8 609 2 771 -3 068 -4 980 -4 980  

Tabell 7 Budsjett resultatbasert omfordeling 2016-2023 

Første linje i tabellen viser hvordan RBO-inntektene er forventet å komme. Som nevnt tidligere er SF-
prosjektet et spleiselag, hvor det er forventet at institusjonen selv dekker 60 %. Poster som 
management, overhead og drift EU-prosjekt er kostnader som er forventet å dekkes fra interne RBO-
midler. 

Tabellen nedenfor viser hvordan RBO-midlene er tenkt benyttet i perioden 2016-2022. 

Prognose 2 016 2 017 2 018 2019-22
FORBRUK
1) Kvalitetsutvikling eksternfinansiering 4 600 4 600 4 600
a) Ekspertgruppe 1 000 1 000 1 000
b) Konsulent 700 700 700
c) EU kurs i Oslo og Brussel 900 900 900
d) Mer tilstedeværelse i Brussel 500 500 500
e) Driftsstøtte til koordinatorprosjekter 1 500 1 500 1 500

2) Forsker- og talentutvikling 2 900 2 900 2 900
a) Leder - kvalitetssikring 1 000 1 000 1 000
b) Lederkurs post.doc, mentor- og                                 
karriereutviklingsprogram (inkl. tverrfaglighet)

1 900 1 900 1 900

3) Diverse 6 000 2 910 2 715 4 447
a) Dyrestall 3 800 700 500
b) Toppforsk egenandel 2 000 2 000 2 000 4 000
c) 25% stilling 5 år ltr 70 3% lønnsøkning 200 210 215 447

Sum forbruk 13 500 10 410 10 215 4 447  
Tabell 8 Budsjett planlagte aktiviteter RBO-midler 2016-2022 

En slik satsing på EU og postgrant-støtte innebærer en forhåndsdisponering av forventede RBO-
midler i perioden 2016-2021, forutsatt at forventningene om gjennomføring av Scientia Fellows slår 
til.  

Forskerutdanning 
Fakultetet har klart flest kandidater på doktorgradsprogrammet og flest avlagte doktorgrader ved 
Universitetet i Oslo og nasjonalt. Fakultetet har en indikator med ambisjoner som relaterer seg til 
forskerutdanning. 
 

• Netto gjennomføringstid for disputerte doktorgrader 
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Antall avlagte doktorgrader er en del av finansieringsmodellen og gir økte inntekter. I 
årsplansammenheng har vi netto gjennomføringstid på 3,5 år som ambisjon innen 2014. I 2013 
nådde vi målsettingen på 3,5 år for netto gjennomføringstid i forskerutdanningen.  

 
 
Tiltak som støtter opp under ambisjonen 
 
Forskerlinjen 
Forskerlinjen ble etablert i 2002 som et viktig strategisk virkemiddel for rekruttering av leger til 
medisinsk forskning. Forskerlinjen går over to år. Det ene året tas parallelt med studiet frem t.o.m. 
11. semester. Forskerlinjen har vært et meget vellykket og populært tiltak, og fakultetet ser det som 
svært viktig at flere av forskerlinjestudentene viderefører forskningen sin i stipendiatstillinger som 
lyses ut ved fakultetet. Fakultetet har gitt og vil fortsatt gi føringer til instituttene at tidligere 
forskerlinjestudenter skal prioriteres ved utlysning av universitetsstipendiatstillinger.  Det avsettes 
vel 4,2 mill kroner til dette årlig til dekning av kostnader knyttet direkte til drift av prosjektene og 
studentene, kostnader knyttet til ledelse, administrasjon og seminarer, samt kostnader knyttet til 
forskerkurs og veiledning.  

 
Forskerkurs 
Fakultetets kursportefølje består av obligatoriske kurs og frivillige kurs. De obligatoriske kursene er 
lagt inn i undervisningsregnskapet og således i budsjettfordelingsmodellen. Instituttene blir tildelt 
ressurser i budsjettfordelingen, på samme måte som for den øvrige undervisningen. Til gjengjeld må 
instituttlederne stille de nødvendige undervisningsressurser til disposisjon. 

De frivillige kursene må godkjennes av fakultetsledelsen for å bli en del av fakultetets kursportefølje. 
Når kurset er godkjent, vil instituttet få en tildeling avhengig av ressursinnsatsen. Det er avsatt 1 mill 
kroner til de frivillige kursene. Videre er det avsatt 300 000 til et skrivekurs for PhD-kandidatene. 

MedDocs 
Instituttenes ph.d.-forum er samlet i MedDocs, et faglig og sosialt nettverk for fakultetets Ph.D.-
kandidater. Hovedmålet til MedDocs er å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene og utdanningstilbudet 
for Ph.D.-kandidatene ved fakultetet. MedDocs er organisert i ulike Ph.D.-fora tilknyttet hvert 
institutt og er drevet av kandidatene selv. Leder av MedDocs får tilbud om forlengelse av sin 
stipendiatperiode med 1 måned, og det foreslås å avsette 100 000 kroner til dette i 2015. 
 
PhD-koordinatorer 
Ordningen med en PhD-koordinator i full stilling på hvert institutt videreføres i 2016. Fra 2014 fikk 
hvert institutt tildelt 924 000 kroner igjen for å finansiere denne stillingen. Stillingene videreføres i 
2016, men tildelingen økes til 1 millioner kroner pr PhD-koordinator.  
 
Det er imidlertid veldig stor forskjell mellom instituttene i antall registrerte PhD-kandidater, med 
over 1 000 registrerte kandidater på Institutt for klinisk medisin og ca. 500 til sammen på de to andre 
instituttene Fakultetsledelsen vil derfor foreslå at Institutt for klinisk medisin styrkes med en PhD-
koordinator. Avsetningen til en PhD-koordinator er 1 million kroner 

 
Nytt tiltak - Revisjon av kursporteføljen for PhD-programmet 
Det er fremmet et forslag om revidert kursportefølje for PhD-programmet til fakultetsstyret. 
 



10 

 

I 2015 ble PhD-kursene finansiert i fordelingsmodellen gjennom undervisningsregnskapet, med totalt 
4 årsverk fordelt på de tre instituttene. Videre var det avsatt 1,3 millioner kroner til annen 
kursvirksomhet. Totalt ble det fordelt 5,5 millioner kroner til denne virksomheten. 
 
I forslaget til ny kursportefølje er det beregnet et behov for 5,2 årsverk for å dekke undervisningen 
for de elektive kursene, statistikk-kursene og kursene Intro I og Intro II. Midler til annen 
kursvirksomhet vil reduseres 700 000 kroner. I tillegg kommer noen midler til 
eksamenskommisjonen, anslått til 400 000 kroner. Den totale rammen for den nye kursporteføljen vil 
bli på ca. 6,5 millioner kroner, altså en økning på 1 millioner kroner. 
 
Endringen i kursporteføljen vil mest sannsynlig føre til endringer i tildelingene mellom instituttene 
 
 
Studiekvalitet 
På samme måte som forskningskvalitet er studiekvalitet/nyskaping i utdanningen en gjennomgående 
prioritet i hele årsplanperioden. Fakultetet har to indikatorer med ambisjoner som relaterer seg til 
området. 
 

2011 2012 2013 2014 2017
Nye studiepoeng per heltidekvivalent 48,0            48,3            47,3            49,1             49,0                 
Studentmobilitet-Andel utvekslingsstud. 9,1              8,0              9,4              9,7               9,6                   

 Ambisjoner Resultater
Resultatindikatorer med målsettinger

 
Tabell 9 Måltall 2017 - Utdanning 

 
Tiltak som støtter opp under ambisjonene 
 
Studiekvalitet 
Det medisinske fakultet har mye å være stolt av når det gjelder studiekvalitet, noe finaleplassen i 
Senter for fremragende utdanning vitner om, men det er fortsatt mye som kan forbedres.  I flere år 
har vi avsatt 1 mill kroner øremerket studiekvalitet, noe som foreslås videreført i 2016. I 2016 vil 
fortsatt mye av midlene gå til å igangsette utredninger og revisjoner av studieprogrammene.  
 
Det er forutsatt at den nye studieplanen Oslo 2014 ikke skal være mer ressurskrevende enn Oslo96, 
og at implementeringen av den ikke skal gi dobbeltundervisning i hele perioden, slik som innføringen 
av Oslo 96 la opp til. For noen av instituttene vil det bli en periode med noe overlappende 
undervisning. Dette vil skje ved Institutt for medisinske basalfag i en to-års periode, fra og med vår 
2015 til og med vår 2017. Eksakt hvor stor omfanget av dobbeltundervisningen vil bli, derfor ble det i 
2015 avsatt 2 millioner kroner hvert år i perioden 2015-2017, som fordeles instituttene etter 
dokumentasjon av dobbeltundervisning. 
 
 
Fleksibel læring – E-læring 
En av fakultetets store satsinger er E-læring. Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter 
varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruk av digitalt støttede læringsformer. 
Fakultetsstyret vedtok i budsjettfordelingen fra 2012 å øke satsingen til e-læring, både til en ny 
senioringeniørstilling og ett professorat i medisinsk pedagogikk, samt et økt beløp til utlysning til e-
læringsprosjekter. Det er ønskelig å videreføre satsingen i 2016 med en videreføring av bevilgningen 
på 1 mill. 
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Internasjonalisering- studentutveksling 
Fakultetet har som mål at rundt 9 % av studentmassen skal være knyttet til utvekslingsavtaler. Det 
foreslås å avsette 220 000 kroner i 2016, som er det samme beløpet som tidligere. 
 
Utdanningsledelse 
For å styrke studiekvalitet og utdanningsstrategi ble det for 2013 vedtatt å etablere en 
utdanningsleder ved hvert av instituttene. I 2013 ble instituttene tildelt 350 000 kroner til denne 
funksjonen, noe som utgjorde 1/3 årsverk. Fra 2014 ble det økt til 1 årsverk på hvert institutt. Dette 
videreføres i 2016 og er i tråd med vedtaket i universitetsstyret om å benytte de frigjorte ”IHR-
midlene” (50 mill kroner ble overført fra sentraladministrasjonen til fakultetene) til studiekvalitet. 
 
Tilsynssensorer 
Alle studieprogrammer skal ha en ekstern tilsynssensor. Tilsynssensors arbeidsoppgave skal være å 
føre tilsyn med vurderingsformer, gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser og å føre tilsyn 
med standarden på resultatene. Tilsynssensorer skal også rapportere om tilsynet og gi råd om videre 
utvikling av vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Satsingen videreføres og 
det avsettes 550 000 kroner til tilsynssensorordningen i 2016. 
 
Uketjeneste i sykehjem 
Det har vært gjennomført en pilot med uketjeneste i sykehjem for studenter i 12. semester fra høst 
2013. Piloten har vært vellykket og er videreført i 2014 og 2015. Det er ønskelig å implementere 2 
uker uketjeneste i Oslo 2014 fra og med 2017.  
 
Det er i dag engasjert en universitetslektor i 20 % stilling til prosjektet, finansiert av overskuddsmidler 
tildelt utplassering i 10. semester. Fra 2015 var det nødvendig å tilføre Institutt for helse og samfunn 
midler til dette lektoratet for å fullføre piloten, noe som videreføres i 2016. En eventuell permanent 
innføring av uketjeneste i sykehjem i studieplanen vil bli fremmet som en egen sak etter 
pilotperioden. 
 
Nytt tiltak - Studiekonsulent 
Behovet for en ny studiekonsulent begrunnes primært med nye oppgaver i forbindelse med digitale 
eksamener, men også andre økte oppgaver i seksjonen. 
 
Arbeidet med å utvikle eksamensoppgaver for digital eksamen er omfattende og ressurskrevende, og 
derfor er gjenbruk av oppgaver både ønskelig og nødvendig. På denne bakgrunn ble det sendt et brev 
fra Det nasjonale dekanmøtet i medisin til Kunnskapsdepartementet (KD) om behov for lovrevisjon 
vedrørende innsyn i eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Svaret fra KD tilsier at det er mulig å 
begrense kandidaters innsyn i sensorveiledning og eksamensoppgaver, men at en lovendring ikke er 
aktuell da dette vil frata studentene innsyn i forbindelse med klage på formell feil ved eksamen eller 
på selve karakteren. Departementet sier imidlertid at det ikke er nødvendig å gi ut/distribuere dette 
via nettet eller på papir, men at egen besvarelse, oppgavene og sensorveiledningen må gjøres 
tilgjengelig på en slik måte at kandidatene får tilstrekkelig tid til å vurdere sin besvarelse opp mot 
sensorveiledningen. Fakultetet ønsker på denne bakgrunn å etablere en ordning for å gi studentene 
innsyn i kontrollerte former. Denne ordningen vil medføre en ekstraarbeidsbelastning for de ansatte i 
studieseksjonen, spesielt i etterkant av eksamensperiodene da belastningen ellers er stor på grunn av 
krav om begrunnelse på karakteren, men det vil gi en betydelig gevinst for lærerne i det det blir 
mulig å gjenbruke oppgaver med jevne mellomrom Likeledes vil dette bidra til at eksamenskvaliteten 
vil øke, i det lærerne kan bruke mer tid på å utvikle og kvalitetssikre eksamenene. 
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Nytt tiltak - Utplassering i psykiatri 
I samarbeidsavtalene mellom helseforetak i Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo er det avtalt at 
helseforetakene så langt det er mulig innenfor egen kapasitet skal være behjelpelig med å finne bolig 
for medisinstudentene i den tiden de er i helseforetak- og allmennpraksis i de områdene hvor 
avstanden til Oslo gjør at studentene ikke kan pendle. For psykiatripraksisen i 8. semester har 
sykehusene så langt både vært behjelpelige med å finne bolig og de har dekket 
overnattingskostnaden der dette har vært aktuelt. Det er nå et økende problem å finne overnatting 
og å få helseforetakene til å dekke dette.  I likhet med annen utplassering, hvor fakultetet dekker 
kostnadene ved overnatting, foreslås det at den øremerkede avsetningen til utplassering i 8.semester 
økes med 300 000 kroner. 
 

Andre avsetninger 

Likestilling 
Fakultet mottar 700 000 kroner fra UiO sentralt til likestillingsarbeid, og det er forutsatt at fakultetet 
selv avsetter tilsvarende. Det er et mål å øke kvinneandelen i vitenskapelig toppstillinger ved fakultet. 
Andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger er økende, men vi har ikke nådd målene enda. Vi 
ønsker også å videreføre forskningsveiledningskurset i samarbeid med legeforeningen og Helse 
SørØst som et tiltak i denne forbindelse. Det foreslås å avsette 500 000 kroner til likestilling i 2016. 
 
Generell reserve og generell drift 
Avsetningen til generell reserve og generell drift videreføres i 2016 med henholdsvis 1 million kroner 
og 1,5 million kroner. 
 
Nytt tiltak - Økonomileder 
Det er forventet høyere aktivitet på økonomiområdet i fremtiden, med styrket innsats for å hente inn 
eksterne midler fra EU, NFR, Jebsen og andre kilder. Fakultetet har allerede satset mye på pre-grant 
støtte til fakultetets forskere i forbindelse med store søknader, nå må også post-grant støtten øke for 
å sikre forskningsgrupper bedre rapportering økonomirapportering til for eksempel EU-prosjekter, 
inklusive Scientia Fellow-satsingen som gir fakultetet betydelige inntekter både fra EU og i form av 
RBO-midler. Likeledes vil overflytting av BIO og NCMM, samt Livsvitenskapssatsingen til fakultetet 
medføre større behov for overordnet økonomiledelse ved fakultetet. Med en total forvaltning på ca 
1,3 milliarder kroner (inklusive eksterne forskningsmidler), så er det behov for  å ansette en 
økonomileder i tillegg til de to økonomikonsulentene som er ansatt ved fakultetssekretariatet..  

 
Aktiviteter som foreslås kuttet 

Forskerlinjen 
Det har de senere årene vært litt lavere aktivitet ved Forskerlinjen. Også for 2016 vil det være færre 
studenter enn maksimalt opptak. Det foreslås derfor at tildelingen reduseres med 1 million kroner 
midlertidig. 
 
Stimuleringsmidler Institutt for helse og samfunn 
I 2013 vedtok fakultetsstyret å tildele Institutt for helse og samfunn 1 million kroner som 
stimuleringsmidler til toppforskning uten at det var knyttet til noen ekstern forskningstildeling. 
Stimuleringsmidlene ble videreført i 2014 og 2015.  
 
Fakultetsledelsen foreslår nå at Institutt for helse og samfunn blir en del av den generelle ordningen 
med toppforskningsstøtte, som tildeles toppforskningsstøtte i forbindelse med tildeling av 
prestisjefylte eksterne tildelinger. 
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Effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt 
Det er gjennomført et generelt og varig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 1 %. For Det 
medisinske fakultet 7,097 millioner kroner. Dette kuttet foreslår dekanen å videreføre til alle 
enheter, bortsett fra BiO og NCMM, som er unntatt fra kutt. Et kutt på 1 % fremkommer som 
følgende: 
 
 

Fakultetet felles 192 476 1 925 190 552 180 640

Institutt for medisinske basalfag 143 530 1 435 142 095 137 447

Institutt for helse og samfunn 96 447 964 95 482 89 862

Institutt for klinisk medisin 242 268 2 423 239 845 234 973

Bioteknologisenteret 22 565 22 565

Norsk Senter for Molekylærmedisin 16 719 16 719

Sum det medisinske fakultet 714 006 6 747 707 258 642 922

Tildeling fra UiO Sentralt 700 032 700 032 640 508

For mye fordelt -13 974 -7 226 -2 414

Hovedfordeling 
2015SUM

Avbyråkratisering
s-kutt

Hovedfordeling 
2016

 
Tabell 10 Forslag til fordeling 2016 
 
Fakultetsledelsen mener det vil være mulig for enhetene å håndtere et kutt på 1 %, blant annet fordi 
resultatet av årets lønnsoppgjør innebærer at fakultetet vil få lavere lønnskostnader enn forventet.  
 
Fakultetsledelsen legger frem et forslag til fordeling hvor det er forhåndsdisponert 7,2 millioner 
kroner, i tillegg til forhåndsdisponeringen i Scientia Fellow på ca 11 millioner kroner. 
 
Fakultetet har de siste årene hatt et betydelig regnskapsmessig overskudd, selv om mesteparten av 
midlene har vært bundet til fremtidig aktivitet. I tillegg har en stor andel av disse midlene vært 
bundet av fakultet eller institutt. 
 
Fakultetsledelsen mener det er liten risiko forbundet med forhåndsdisponering av denne størrelsen. 
 
Forslag til vedtak: 

• Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2016. 
• Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som 

fremkommer i saksfremlegget 
• Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia 

Fellows-prosjektet 
• Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og 

toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen 
• Fakultetsstyret ber dekanen å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober. 



Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Institutt for helse og samfunn
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Org.nr.: 971 035 854

Det medisinske fakultet

Dato: 14.8.2015

Deres ref.: 2015/4018

Vår ref.:

Helsams kommentarer til tentativ tildeling 2016

Fakultetets modell for fordeling av midler til instituttene er transparent, og det gis god mulighet til 

å forstå grunnlaget for tildelingen som delsummer knyttet til ulik aktivitet/produksjon. Vi opplever 

det mer krevende å forstå vurderingene bak de prisjusteringer/endringer av satser som gjøres fra 

år til år, og i hvilken grad det oppstår fordelingsmessige effekter som følge av disse justeringene. 

Innledningsvis vil vi derfor kommentere noen av prinsippene i fordelingsmodellen som vi tenker at 

bør diskuteres både i forbindelse med tildeling 2016, og muligens også som et eget prosjekt med en 

mer generell evaluering av modellen:

 Fordelingsmodellen deler de vitenskapelige årsverkene inn i lab og ikke-lab-fag, og det gis 

et påslag på hhv 50% og 20% på årsverkssatsen for å dekke opp teknisk og administrativ 

støtte på instituttene. Kostnader i forbindelse med konsesjoner, kjøp og bearbeiding av 

statistiske data har gjort en del av ikke-lab-fag-forskningen vesentlig dyrere de siste årene.  

Vi mener at det må vurderes en gjennomgang  av påslaget for teknisk støtte eller eventuelt 

at også Helsams årsverk inkluderes i fordelingen av midler til vitenskapelig utstyr klasse II 

og III. 

 Det er ikke lagt opp til en årlig prisjustering av finansieringen av studieadministrative 

årsverk. Det vil være naturlig med en årlig justering i tråd med øvrig årsverksfinansiering, 

særlig siden fakultetet selv operer med en høyere årsverkssats for et nytt årsverk i 

studieseksjonen.  

 Er det rimelig at de EU-inntektene som fakultetet selv skaffer gis høyere uttelling i 

resultatbasert omfordeling enn de instituttene skaffer? For inntektene i Scientia Fellows-

prosjektet er det foreslått at fakultetet får resultatmidler svarende til 115% av inntektene, 

mens øvrige EU-inntekter gis resultatmidler svarende til 60% av inntektene. 

 Bør måltallene for rekrutteringsstillinger på tvers av instituttene revurderes? Det er 

vesentlig skjevhet i forholdet mellom rekrutteringsstillinger og faste vitenskapelige 

stillinger i hvert institutt. 

 Helsam vil igjen trekke fram at det i fratrekket av eksternfinansierte årsverk må tas hensyn 

til at eksternfinansierte årsverk universitetslektorer kun har undervisning knyttet til 

praksisordningene. Det dreier seg om til sammen to årsverk finansiert av helseforetakene 

for å ivareta praksisutplasseringen på lokalsykehus. Deres undervisning er ikke inne i 
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timegrunnlaget som definerer undervisningsårsverkene, og det gir derfor ingen mening at 

disse årsverkene skal redusere behovet vårt for ordinære undervisningsårsverk. Dette 

kunne modellen lett tatt hensyn til ved å fjerne universitetslektor fra stillingskodene man 

beregner eksternfinansierte årsverk etter. 

Kommentarer til foreslåtte satsninger og kutt

Det er foreslått at fakultetssekretariatet styrkes med en økonomileder, delvis begrunnet med at det 

skal gis med løpende økonomirapporteringsstøtte og delvis begrunnet med økt kompleksitet i 

forbindelse med at fakultetet har fått ansvar for Bioteknologisenteret og NCMM, samt skal være 

vertskap for Livsvitenskapsatsningen. Finnes det en stillingsbeskrivelse for stillingen som 

tydeliggjør hvordan denne stillingen skal bidra til post-grant-støtte og hvor stor andel av stillingen 

som vil brukes til dette? Det oppleves veldig vanskelig å ta stilling til satsningen uten ytterligere 

informasjon. 

Det er foreslått å fjerne særskilte stimuleringsmidler på 1 mill til Helsam. Midlene var begrunnet i 

at våre miljøer ikke kunne søke om å bli Jebsen-sentre, og at fakultetet hadde avsetninger for 

egenandeler inn i disse og tilsvarende store sentre. Vi registrerer at disse forutsetningene er noe 

endret ved at også våre forskningsmiljøer deltar i søknader om Jebsen-sentre og andre 

toppforskningsinitiativer. Vi vil derfor ikke protestere på at de særskilte stimuleringsmidlene fases 

ut. 

Det er foreslått satt av 1 mill til såkornmidler ifb strategisk samarbeid med to universiteter i Kina.  

Det er i liten grad begrunnet hvorfor disse såkornmidlene ikke gjøres tilgjengelig for alle de 

utvalgte strategiske samarbeidspartnere til fakultetet. Helsam foreslår at såkornmidlene gjøres 

tilgjengelig for prosjekter også med fakultetets øvrige strategiske samarbeidspartnere. 

Med hilsen

Nina K. Vøllestad Knut Tore Stokke

instituttleder administrasjonssjef
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IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2016

Vi viser til tentativ fordeling per 2. juli 2015. Institutt for medisinske basalfag har følgende 

kommentarer til fordelingen.

 Det er positivt at årsverksats for undervisning er økt mens faktoren er uendret.

 Oppjustering av satser tilsvarer en økning på 2 % fra nivået i 2010. En så moderat økning 

gir en reelt redusert tildeling sett i forhold til 2010-tildelingen. Når postene er ment å være 

permanente tildelinger (ikke innfasinger) bør disse justeres til 2010-nivå.

 Modulkoordinatorene for modul 1 og 2 på medisinstudiet flyttes til IMB. I tentativ fordeling 

2016 økes tildelingen til studieadministrasjon med kr 1,3 mill. Dette beløpet er for lavt til å 

dekke lønn til de to stillingene, som i gjeldende lønnstrinn for de aktuelle tilsatte vil være kr 

1,4 mill i 2016. Vi ber om at tildelingen til IMBs studieadministrasjon justeres tilsvarende, 

og at den i påfølgende år justeres i takt med forventet lønnsøkning.

 Tildelingen til dyreavdeling og verksteder er økt med 2 % i forhold til 2010-tidelingen, men 

redusert i forhold til forhold til tildelingen for 2013-2015. Vi antar at det beror på en feil, og 

ber om at beløpet justeres med 2 % i forhold til nivået i 2015.   

 Tildeling på 0,5 mill til statistikkmiljøer ser ut til å mangle. Inntil 2012 ble det overført kr 

0,5 mill til Biostatistikk. Det er forutsatt at Biostatistikk skal yte samme nivå av veiledning 

og undervisning for fakultetet som miljøet tidligere har gjort, og at den nye satsingen 

kommer i tillegg. Vi tolker det da slik at IMB ikke mottar tilstrekkelig midler fra fakultetet, 

og ber om at den opprinnelige tildelingen til statistikkmiljøer tas inn i hovedfordelingen 

igjen.

 IMB har, i likhet med Institutt for klinisk medisin, siden 2011 mottatt en delfinansiering på 

kr 0,45 mill til instituttets innkjøpsfunksjon. I Tentativ fordelingen 2016 er beløpet til 

Institutt for klinisk medisin økt med kr 0,65 mill, med merknaden «kommunikasjon», uten 

at dette er kommentert i brevet eller i sakspapirene til fakultetsstyret. Det vil være ønskelig 

med noe nærmere informasjon om denne særskilte tildelingen. 
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 Formuleringene som omtaler effektiviserings‐ og avbyråkratiseringskuttet på 7,1 mill 

kroner fremstår som uklare (viser til første og siste side i fakultetets notat). I forkant av en 

eventuell fordeling av et kutt vil vi be om at det legges opp til at instituttene kan gi innspill 

til prioriteringene. 

 IMB har, som kjent, konkrete og komplekse utfordringer i et betydelig omfang knyttet til 

HMS, særlig innen laboratorievirksomheten. Dette skiller seg fra de øvrige instituttene. 

Kravene til oppfølging på dette området er betydelig skjerpet, noe som er svært 

ressurskrevende. Vi ønsker en oppdatering på hvorledes fakultetet vil organisere sitt HMS-

arbeid.  

Med hilsen

Jan G. Bjålie

Instituttleder Eva Helene Mjelde

Administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:

Eva Helene Mjelde

+4722851180, e.h.mjelde@medisin.uio.no
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Til: 
MED LED Seksjon for ledelse 
 
 
 
Dato: 14.08.2015 

 Saksnr..: 2015/4018 INGRIDKJ 

Tilbakemelding på tentativ fordeling for 2016 
Vi viser til tentativ fordeling per 2. juli 2015. Bioteknologisenteret i Oslo har ingen kommentarer til 
fordelingen. 
 

 

Med hilsen 
 
Kjetil Taskén 
Senterdirektør    Ingrid Kjelsvik 
      Kontorsjef 
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