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Bakgrunn 

• Fakultetsstyret vedtok i møte 15.september 2015 en 

gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen.  

• Presentert i Lederforum 1.desember og 26. januar 

• «Høring» ved instituttene med frist 19.januar 

• Presentert i fakultetsstyret 15.februar 

• Tilbakemeldinger fra instituttene om øremerkede tildelinger 

med frist 4.april 

• Tema i styringsdialogmøtene med instituttene i april og mai 

-------------- 

• Diskusjon i fakultetsstyret 10.mai 

• Vedtakssak i fakultetsstyret møte i juni 

 



Hvilke endringer foreslås 

 
Dagens modell 

• Utdanningskomponenten:         

Etter faktisk utført undervisning og 

særskilte tildelinger 

• Forskningskomponenten: Gitt 

antall rekrutteringsstillinger (ingen 

omfordeling), mange 

øremerkinger og nedskalert 

tildeling på forskningsresultater 

• Forlods avsetning til strategi, 

ledelse og administrasjon  

Foreslått modell 

• Utdanningskomponenten:                 

Etter studieplasser og 

studiepoeng 

• Forskningskomponenten: Større 

grad av omfordeling av 

rekrutteringsstillinger, færre 

øremerkinger og full uttelling på 

forskningsresultater 

• Strategi, ledelse og administrasjon 

finansieres gjennom skattlegging 



Hva har vært de viktigste innvendingene fra 

instituttene 
 

• Avvikling av (nesten) alle øremerkinger, inklusiv 

studieadministrasjon på Helsam 

• Manglende finansiering av studieplasser på Helsam 

• Refordeling av stipendiatstillinger – hvordan ivareta langsiktige 

undervisningsbehov, hvordan ivareta instituttenes egne 

strategiske vurderinger? Er dagens fordeling av 

rekrutteringsstillinger på instituttene riktig? 

• For store omfordelinger 



Øremerkede tildelinger – hva bør 

videreføres – tilbakemelding fra instituttene 

• Bidrag til Jebsensentre 

• Finansiering av studieprogrammer 

• Studiekonsulenter ved bachelor- og masterstudiene 

• Praksis i profesjonsstudiene 

• Statistikk og epidemiologi 

• Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen) 

• Verksted for finmekaniske tjenester 

• Disseksjonsavdelingen 

• Enhet for preklinisk PET 

 



Rekrutteringsstillinger 

Mulige kriterier for eventuell refordeling av rekrutteringsstillinger 

(ikke styrets strategistillinger): 

• Antall faste stillinger/årsverk  

• Antall undervisningsfag 

• Antall «toppforskningsmiljøer», definere toppforskning 

• Antall fagmiljøer 

• Antall EU-søknader 

 



Ledelse, administrasjon og infrastruktur 

• Infrastruktur (husleie) håndteres sentralt for hele 

fakultetet. Ny arealmodell iverksettes fra 2017 

• Fakultetsnivået finansieres gjennom skattesats  

– på utdanningskomponenten og resultatkomponenten på 

forskning 

– Settes en øvre grense for hva som kan avsettes? 



Eksempel på bruk av alternativ modell 

• Forutsetninger: 
– Fordelt etter studieplasser og studiepoeng – samme pris 

som UiO 

– 6 rekrutteringsstillinger trekkes inn årlig i 3 år– totalt 18 

rekrutteringsstillinger til fordeling for fakultetsstyret, kliniske 

stipendiater har 60 % finansiering, universitetsstipendiater 

har 75 % finansiering  

– Ingen øremerking, bortsett fra øremerkede tildelinger fra 

UiO og Senter for biostatistikk og epidemiologi 

– Avsatt 15 mill kroner for tidsbegrenset omstilling og 

strategiske tildelinger for fakultetsstyret 

– Ledelse, administrasjon, strategi og infrastruktur holdes 

ellers på samme nivå som i 2016, finansiert ved 

skattlegging av instituttene og ved forlodds avsetning. 



Eksempel på bruk av alternativ modell 

 

Institutt Utdanning
Rekruteringss-

tillinger

Forskning 

øremerking
RBO

Generell 

drift 

Med.fak.

Sum
Trukket 

skatt

Dagens 

fordeling

Avvik 

beløp
Avvik %

IMB 79 434 32 079 12 058 16 126 139 696 31 910 142 095 -2 399 -2 %

Helsam 51 645 12 427 2 838 15 403 82 313 19 869 95 482 -13 169 -14 %

Klinmed 110 121 58 956 12 229 50 830 232 137 54 977 240 439 -8 302 -3 %

Bio 0 2 312 19 226 1 527 23 065 960 22 565 500 2 %

NCMM 0 2 312 11 716 2 093 16 121 1 101 16 719 -598 -4 %

Husleie 0 0 0 0 72 100 72 100 0 66 700 5 400 8 %

Strategi 2 684 5 202 12 875 5 955 22 820 49 536 38 235 11 301 30 %

Drift admin 0 0 20 645 0 64 572 85 217 0 85 217 0 0 %

Totalt 243 884 113 288 91 587 91 934 159 492 700 185 108 816 707 452 -7 267 -1 %



Overgangsordninger? 

• Legger frem eventuelle forslag til overgangsordninger i junimøtet når 

fakultetet er kjent med tildelingen for 2017. 


