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Sakstittel: Revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

 

 

Fakultetsstyret vedtok på møte 15.september 2015 en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen. 

Bakgrunnen for dette var spesielt et ønske om å gjøre en vurdering av hvorvidt stipendiat- og 

postdoktorstillingene kunne benyttes strategisk, samt at styret burde ha en strategisk pott.  

 

I etterkant av styremøtet ble det nedsatt en liten arbeidsgruppe som skulle gjennomgå 

budsjettfordelingsmodellen og foreslå endringer. Gruppen har bestått av Bjørn Hol, Halvor Fahle, 

Reidar Rognlien og Mette Groseth Langballe. 

 

Revisjon av budsjettfordelingsmodellen har vært diskutert på Lederforum og i Fakultetsstyret ved to 

anledninger. Modellen har også vært på to høringsrunder ved instituttene. 

 

DAGENS BUDSJETTFORDELINGSMODELL 

Dagens budsjettfordelingsmodell ble benyttet første gang i forbindelse med fordelingen 2010. 

Modellen består av følgende komponenter: 

 Forskningsbasert utdanning  

 Forskning og forskerutdanning  

 Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag  

 Infrastruktur  
 
Komponenten forskningsbasert utdanning består av en basistildeling og særskilte kostnader. 
Basistildelingen er beregnede årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver for både 
grunnutdanning og forskerutdanning. Særskilte kostnader er kostnader som man ikke kan forvente 
dekkes gjennom beregningen av timeplanfestet undervisning. 
 
Komponenten forsknings og forskerutdanning består av rekrutteringsstillinger, teknisk assistanse, 
vitenskapelig utstyr, resultatbaserte omfordelingsmidler, særskilte kostnader og strategiske 
satsinger. 
 
Komponenten Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag består av universitetssykehustilskuddet og 
øremerket tildeling til Regionaletiske komiteer. 
 
Komponenten infrastruktur består av husleie og andre felles driftsutgifter, samt 
fakultetsadministrasjonen og dekanatets midler til strategiske tiltak. 
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Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen 

øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og særskilte 

kostnader/satsinger. Midlene blir stilt til rådighet for instituttene og andre enheter som én samlet 

pott.  

Dagens budsjettfordelingsmodell er en blanding av en innsatsfinansiert fordelingsmodell og en 

resultatbasert fordelingsmodell. Utdanningskomponenten premierer innsatsfaktorene i utdanningen, 

nemlig ressurser til undervisning, eksamen og veiledning, mens i forskningskomponenten premieres i 

stor grad resultater i form av antall doktorgrader, antall publikasjoner og evnen til å hente inn 

eksterne forskningsmidler fra EU og NFR. 

 

Modellen har nå vært brukt i syv år. Det første spørsmålet gruppen stilte seg var hvilke sider ved 

budsjettmodellen som ikke fungerer optimalt og hva som kunne forbedres. Erfaringene fra disse syv 

årene er at enkelte sider ved modellen bør revideres. 

 

Utdanningskomponentens basistildeling 

I dagens modell øker ressurstilgangen ved at volumet på undervisningen øker. Det ble derfor 

forutsatt, ved innføring av modellen, at alle endringer i studieprogrammene også skulle være en 

budsjettsak. Dagens modell har heller ikke tatt hensyn til studieprogrammenes ulike 

finansieringskategori, men behandlet alle etter samme priser. 

 

Det har de siste årene vært mange revisjoner av studieprogrammene, både i grunnutdanningen og i 

forskerutdanningen. Erfaringer fra revisjonene er at det er et sterkt ønske om å opprettholde, eller 

øke, undervisningsvolumet for at ressurstilgangen ikke skal reduseres, selv om man både av 

økonomiske og pedagogiske grunner i mange tilfeller burde ha lagt om undervisningen. Det synes 

som derfor som om den nåværende budsjettmodell i kan ha gitt insentiver til å utføre undervisning 

dyrere enn nødvendig. Dette kan ikke være en ønsket tilpasning. 

 

Slik modellen er nå er det heller ingen insentiver til å slå sammen studieprogrammer, gjøre kullene 

større eller sette i gang andre effektiviseringstiltak. 

 

Rekrutteringsstillinger  

Alle rekrutteringsstillinger er fordelt instituttene, og de har gitte måltall for besatte årsverk som må 

fylles hvert år. Ingen av rekrutteringsstillingene er fullfinansiert, men har differensiert finansiering 

avhengig av hvor stor andel av stillingene som gir undervisning. Det er ingen refordeling av stillingene 

mellom instituttene, men det er åpnet for en omdisponering mellom stipendiater og postdoktorer 

internt i instituttene. 

 

Med en slik fordeling av rekrutteringsstillinger er det vanskelig å bruke disse som et strategisk 

virkemiddel på fakultetsnivå. Fakultetsstyret har selvfølgelig mulighet til å fordele eller endre 

måltallet for rekrutteringsstillinger mellom instituttene, men med den mangelfulle finansieringen, er 

det lite effektivt virkemiddel. 
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Særskilte tildelinger/øremerkede tildelinger 

Etter syv års bruk av modellen, har det blitt svært mange særskilte eller øremerkede tildelinger. Disse 

finansieres særskilt, og før fordelingsmodellen benyttes på den øvrige virksomheten. Økt omfang på 

de særskilte/øremerkede tildelingene, betyr at mindre midler benyttes i fordelingen gjennom 

modellen. Dette betyr at midler trekkes ut før fordeling og fordeles tilbake med en øremerking. Et 

eksempel er øremerking av midler til utdanningskoordinatorer, hvor midler til tre koordinatorer er 

trukket ut fra instituttene, og tildelt tilbake.  

 

I tillegg til at modellen etter hvert blir mindre oversiktlig, kan en slik måte å finansiere øremerkede 

tiltak på, også ha en omfordelingseffekt som ikke er ønsket. 

 

Infrastruktur 

På samme måte som særskilte/øremerkede tiltak, blir midler til infrastruktur trukket ut før 

fordelingsmodellen anvendes. Det praktiseres ikke et øvre tak på hva som kan avsettes til 

infrastruktur, men omfanget bestemmes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i 

fakultetsstyret. Øker avsetningene til infrastruktur, må fordelingsmodellens faktorer og priser endres 

for å få en fordeling som balansere med fakultetets inntekter. Dette gjør inntektene til instituttene 

mer usikre og uforutsigbare, og vanskeliggjør langtidsplanleggingen. 

 

FORSLAG TIL REVIDERING AV BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN 

Det er arbeidet frem et relativt omfattende forslag til revidering av modellen, men det som er 

foreslått gjør modellen enklere – og baseres på elementer som er kjent.  

 

Det legges opp til mer resultatbasert fordelingsmodell enn den som vi har i dag. 

 

Utdanningskomponenten 

Det foreslås at midler i utdanningskomponenten fordeles etter studieplasser og studiepoeng, med 

tilhørende finansieringskategorier.  

 

I UiOs fordeling til fakultetene blir det også fordelt etter studieplasser og studiepoeng i 

utdanningskomponenten. 

 

Studieplassbegrepet er ikke enkelt. Ved UiO ble det innført i forbindelse med ny 

budsjettfordelingsmodell i 2002. Det var da nødvendig å etablere et utgangspunkt med å gi et gitt 

antall studieplasser pr fakultet. Da antall studieplasser ikke har en tydelig sammenheng med 

opptaksrammer ble følgende fremgangsmåte benyttet: 

 Det ble satt et nullpunkt i 2002, beregnet ut fra fakultetets studiepoengproduksjon i 2000 – 

som er utgangspunktet for MEDs antall studieplasser i finansieringsmodellen. Nye 

studieplasstildelinger etter det, har blitt lagt til de opprinnelige studieplasstildelingene fra 

2002. 

 Opptaksramme: antall studenter som tas opp til et studium for å få et gitt antall 

uteksaminerte kandidater i andre enden – tatt høyde for et estimert frafall.   

Opptaksrammen er derfor normalt høyere enn antall studieplasser. 
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Studieplasser er inndelt i finansieringskategorier, hvor A er høyeste beløp pr studieplass og F lavest.  

Fakultetet hadde følgende studiepoengproduksjon i 2000: 

A B C D E F SUM

1 216 0 0 108 22 94 1 439
MED

 

Det ble gjort noen tekniske endringer i tildelingen og ved innføringen av finansieringsmodellen og 

fakultetet fikk tildelt følgende plasser: 

 

A B C D E F SUM

1 146 0 39 144 34 7 1 370
MED

 
 

De tekniske endringene består primært at hovedfag/master/de to siste årene i profesjonsstudiet i 

klinisk ernæring er flyttet fra finansieringskategori D til C, mens ernæring lavere grad er flyttet fra 

finansieringskategori F til E. Det ble ikke gitt studieplasser til leger utdannet utenfor EU/EØS som var 

registrert ved fakultetet for å ta tilleggseksamen.  Studieprogrammet Internasjonal helse ble heller 

ikke tildelt studieplasser, da det var forventet at dette studieprogrammet skulle være eksternt 

finansiert fra Norad. Det samme gjaldt også for Forskerlinjen, som hadde en egen øremerket 

finansiering fra departementet. I tillegg ble det også en generell nedskalering. 

 

I kategori A ligger studieprogrammet i medisin, i kategori C ligger master/høyere grad i ernæring og i 

kategori D ligger studieprogrammene i helsefag, sykepleievitenskap og helseadministrasjon. 

 

Samme år som bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi ble opprettet, ble 

sykepleievitenskap lavere grad nedlagt. Fakultetet fikk ingen ny studieplasstildeling for 

bachelorprogrammet, men heller ingen reduksjon ved nedleggelsen av sykepleievitenskap lavere 

grad. Signaler fra UiO i 2014 gikk ut på at det kunne se ut som om det var en overflytting av 

studieplasser fra sykepleievitenskap til helseledelse og helseøkonomi.  

 

Etter 2002 er nye studieplasstildelinger gitt ved opprettelsen av studieprogrammene i Avansert 

geriatrisk sykepleie og European Master in Health Economics and Management. I tillegg har 

profesjonsstudiene i medisin og klinisk ernæring blitt tildelt nye studieplasser i forbindelse med 

vedtak om økt opptak.   

Vi har da følgende studieplasstildeling i 2016: 

A B C D E F SUM

1 187 0 69 204 87 7 1 554MED  
 

For alle bachelor og masterprogrammer er det enkelt å fordele pr institutt, noe mer utfordrende er 

det med studieprogrammet i medisin som fordeles på alle instituttene. 

 

Et alternativ kan være å fordele studieplasser for studieprogrammet i medisin etter hvor stor andel 

ukeekvivalentene i programmet utgjør pr institutt. Følgende andeler er oppgitt i Oslo 2014: 
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 Institutt for medisinske basalfag: 65,5 ukeekvivalenter (31,5 %) 

 Institutt for helse og samfunn: 32,75 ukeekvivalenter1 (15,7 %)  

 Institutt for klinisk medisin: 105,75 ukeekvivalenter (50,8 %) 

 Ikke fordelte ukeekvivalenter2: 4 ukeekvivalenter (2 %) 

 

Dette gir følgende studieplasser i studieprogrammet for medisin: 

 Institutt for medisinske basalfag: 374 studieplasser 

 Institutt for helse og samfunn: 186 studieplasser 

 Institutt for klinisk medisin: 602 studieplasser 

 Ikke fordelte ukeekvivalenter: 23 studieplasser 

 

Med en slik fremgangsmåte blir studieplassene fordelt som følgende i 2016: 

 

Fin.kat A Fin.kat B Fin.kat C Fin.kat D Fin.kat E Fin.kat F

Institutt for medisinske basalfag 374 69 87

Institutt for helse og samfunn 186 204 7

Institutt for klinisk medisin 603

Prosjektoppgave og elektive emner 23  
 

I tillegg til at studiepoeng for bachelor- og masterstudiene fordeles til instituttene der de tilhører, 

foreslås det at studiepoengproduksjonen på medisin fordeles etter samme fordelingsnøkkel som 

ukeekvivalentene gir, samt at studiepoengproduksjonen på bachelor- og masterstudiene fordeles 

instituttene hvor de er produsert. 

 

Studiepoenginntektene skal utgjøre 40 % av studiefinansieringen. Selv om et studieprogram ikke er 

tildelt studieplasser, kan det generere studiepoenginntekter. Det betyr at vi får studiepoenginntekter 

for studieprogrammene i Internasjonal helse, Helseledelse og helseøkonomi og Forskerlinjen3. Med 

fordeling av studiepoengene i medisin på tilsvarende måte som studieplassene (etter 

ukeekvivalenter) får vi følgende fordeling på instituttene for 2016: 

 

Fin.kat A Fin.kat B Fin.kat C Fin.kat D Fin.kat E Fin.kat F

Institutt for medisinske basalfag 350 14 98

Institutt for helse og samfunn 175 256 96

Institutt for klinisk medisin 569  

                                                           
1 Utplasseringen i allmennmedisin og lokalsykehus i 7. modul krediteres likt mellom Institutt for helse 

og samfunn og Institutt for klinisk medisin i studieplanen, med seks ukeekvivalenter hver. 

Kostnadene ved denne undervisningen dekkes i sin helhet fra Institutt for helse og samfunn. Derfor 

legges alle ukeekvivalentene til Institutt for helse og samfunn. 

 

2
 Prosjektoppgave og elektive emner. Ukeekvivalenten er lavere enn i studieplanen og er et anslag etter hvor 

mye midler som trengs for gjennomføring. 

3
 Studiepoeng fordeles ikke videre til Forskerlinjen selv om de produserer, da det er gitt en øremerket tildeling. 
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Studieprogrammenes studieplasser og studiepoeng er ikke nødvendigvis lagt i samme 

finansieringskategori. Som vi ser av tabellen over er studieprogrammet i ernæring lagt i 

finansieringskategori D når det gjelder studiepoeng, mens det ligger i finansieringskategori C og E når 

det gjelder studieplasser. Lavere grad i helseledelse og helseøkonomi gir uttelling i 

finansieringskategori F ved studiepoenginntekter. 

Det foreslås at fakultetet viderefører UiO-prisene til instituttene i utgangspunktet.  

 

Et spørsmål som raskt dukker opp ved en slik fordeling, er om kostnadene i alle ukeekvivalenter er 

like, eller om det er store forskjeller, slik at det ville være riktigere med differensierte priser. Vi velger 

å se bort fra dette budsjettmessig fordi det enkelte institutt har stor frihet til å velge 

undervisningsformer/pedagogiske metoder innenfor de samme gitte rammer. Imidlertid er det gjort 

noen regneeksempler på dette. En særlig kostbar ordning i medisinstudiet som utplassering i 

allmennpraksis og lokalsykehus 13 uker i 1., 2. og 7. modul har i dagens budsjettfordelingsmodell 

13,5 millioner kroner øremerket til aktiviteten. I den foreslåtte modellen vil disse 13 

ukeekvivalentene utgjøre i underkant av 17 millioner kroner. Det vil si at særlig kostbar undervisning 

vil kunne dekkes innenfor forslag til utdanningskomponent. 

 

Rekrutteringsstillinger 

Fakultetet har et minstekrav på 122 utførte stipendiatårsverk og 19 utførte postdoktorårsverk. Alle 

årsverkene/måltallene er nå fordelt instituttene. Nye rekrutteringsstillinger blir tildelt i UiOs budsjett-

tildeling. 

 

Fordeling av rekrutteringsstillinger er et viktig strategisk virkemiddel, også for instituttene. Det 

foreslås at de fleste rekrutteringsstillinger fortsatt beholdes på instituttnivå, men at et gitt antall 

refordeles årlig av fakultetsstyret. 

 

Hvor stor andel som skal refordeles hvert år, er et politisk spørsmål som fakultetsstyret må ta stilling 

til. Det foreslås at 18 stipendiatstillinger trekkes inn over 3 år til refordeling av fakultetsstyret.  

 

Det gjenstår fortsatt en del arbeid for eventuelt å bestemme hvor stor andel av stillingene som skal 

defineres som kliniske stipendiater, universitetsstipendiater eller postdoktorer. Dette har innvirkning 

på finansieringsgraden av stillingen. En klinisk stipendiat har fem års tilsetningstid, fordelt på 3 år 

forskning og to år undervisning, og 60 % finansiering. En universitetsstipendiat har normalt fire år 

tilsetningstid, fordelt på 3 år forskning og ett år undervisning, og 75 % finansiering. Den resterende 

finansiering av stillingen er forventet å bli «hentet» fra modellens utdanningskomponent. 

 

Ved fakultetet er det Institutt for klinisk medisin som benytter kliniske stipendiater, de to andre 

instituttene benytter for det meste universitetsstipendiater. 

 

Kriterier for fordeling av stipendiater mellom instituttene kan for eksempel være antall 

undervisningsfag, antall forskningssterke sentre, antall NFR- eller EU-tildelinger osv. En eventuell 

refordeling av stipendiatstillinger mellom instituttene vil bli fremmet i egen sak for fakultetsstyret. 
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Resultatbaserte omfordelingsmidler 

Det foreslås at resultatbaserte omfordelingsmidler for doktorgrader, publikasjoner og EU/NFR 

videreføres med samme priser som UiO-prisene. 

 

I Kunnskapsdepartementets «Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for universitet og 

høgskoler» er det varslet endringer i resultatindikatorer i finansieringssystemet fra og med 2017. 

Endringene som er varslet er ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, ny indikator for 

antall uteksaminerte kandidater, EU-indikatoren blir utvidet og vil gjelde alle inntekter fra EU og 

beregningen av publiseringspoeng blir justert. Satsene på indikatorene vil bli fastsatt på grunnlag av 

oppnådde resultater i 2015. Disse endringene vil kunne være enkle å innføre i fakultetets forslag til 

ny fordelingsmodell. 

 

Særskilte tildelinger/øremerkinger 

Det foreslås at de aller fleste av de nåværende øremerkede tildelinger fjernes. Det betyr ikke at den 

øremerkede aktiviteten skal opphøre, men at instituttene gjennomfører aktiviteten gjennom den 

tildelte budsjettramme. Hva som skal gjennomføres kan beskrives i det årlige disposisjonsskrivet.  

 

Særskilte tildelinger som må videreføres er øremerkinger fra UiO sentralt (inkl. BiO og NCMM), 

regionaletiske komiteer, forskerlinjen samt midler til vitenskapelig utstyr (klasse II og klasse III). 

 

Det ble sendt et notat til instituttene 8.mars, hvor vi ba instituttene om en tilbakemelding på hvilke 
øremerkinger som de mente bør videreføres i ny modell. Forutsetninger for aktiviteten skal 
øremerkes er at aktiviteten ikke finansieres gjennom de andre komponentene i 
Budsjettfordelingsmodellen eller at den skal utføres for flere enheter, men hvor det ikke vil være 
naturlig med internfakturering. Vedlagt følger svarene fra instituttene. Hvilken aktivitet som skal 
øremerkes må fakultetsstyret ta stilling til i den konkrete budsjettfordeling, men eksempler på det 
kan være Senter for biostatistikk og epidemiologi og studieadministrasjon. 
 

Infrastruktur 

Det foreslås at kun husleie (intern og ekstern) legges under infrastruktur. Alle enheter ved fakultetet 

har enten internhusleie, ekstern husleie eller begge deler. Inntil videre vil all husleie dekkes av en 

avsetning sentralt ved fakultetet. 

 

Ledelse og administrasjon 

Ledelse og administrasjon foreslås som egen komponent.  Det foreslås at ledelse og administrasjon 

på fakultetsnivå budsjetteres og vedtas av fakultetsstyret i behandlingen av budsjettfordelingen. 

 

Strategi 

Det foreslås at styrets og fakultetsledelsens strategiske satsinger også er en egen komponent, og skilt 

fra ledelse og administrasjon. Dette vil tydeliggjøre hva som er strategiske satsinger og hvilke 

handlingsrom fakultetsstyret og fakultetsledelsen har. Strategiske satsinger bør primært være 

midlertidige og være betinget av at det gjennomføres særskilte satsinger og at disse eventuelt bli fast 

når aktiviteten finansierer seg selv gjennom økte inntekter basert på budsjettmodellen. 
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Det foreslås at omfanget av strategiske satsinger vedtas av fakultetsstyret i behandlingen av 

budsjettfordelingen. 

 

BiO og NCMM 

BiO og NCMM ble overført til fakultetet i 2015. Overføringen forutsatte at fakultetet videreførte de 

øremerkede tildelingene til de to enhetene. Dette er gjort i den foreslåtte fordelingsmodellen, 

unntaket er skattlegging på resultatindikatoren doktorgrader, som fakultetet og BiO/NCMM har en 

avtale om betaling for tjenester fra Seksjon for forskningsadministrasjon. Ved en eventuell innføring 

av ny fordelingsmodell vil fakultetet ha en dialog med de to enhetene om skattlegging for mottatte 

tjenester fra fakultetsnivået. 

 

REGIONALETISKE KOMITEER 

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sørøst (REK) finansieres med en 

egen øremerket tildeling fra Kunnskapsdepartementet. Det er forutsatt fra departementet at 

virksomheten ikke skal dekke egen infrastruktur innenfor tildelingen, og er derfor i den foreslåtte 

modellen unntatt fra beskatning. 

 

OPPSUMMERING 

Tankegangen fra dagens modell foreslås hovedsakelig videreført, men i en enklere og mer 

transparent form. Siden vi legger inn studieplasser og studiepoeng, i stedet for volumet av 

undervisningen, viderefører vi UiO-modellen med de insentiver som ligger der. Dette er insentiver 

som økt tilførsel av ressurser ved økt produksjon av flere studiepoeng og ved effektivisering av 

undervisningen. Når det gjelder forskningskomponenten, videreføres modellen i stor grad, bortsett 

fra at det innføres en gradvis inndragning av rekrutteringsstillinger til strategisk omfordeling av 

fakultetsstyret.  Videre foreslås det mindre øremerkinger, uten at ønsket aktivitet skal avvikles. Det 

foreslås ingen endringer i avsetning til ledelse, administrasjon og strategi på fakultetsnivå.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til revisjon av budsjettfordelingsmodell slik som den er 

beskrevet i notatet. 

 




