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Universitetsstyret behandler budsjettfordelingen for 2017 på møte 21. juni 2016. Sakspapirene og 
vedtaket fra dette møtet er ukjent i skrivende stund, derfor er dette notatet basert på forventet 
tildeling for 2017. 
 
Det er tatt utgangspunkt i tildelingen for 2016 på vel 708 millioner kroner og justert for de seks 
resultatelementene i modellen. Tabell 1 viser ”produksjon” ligger til grunn for tildelingen for 2017. 
 
Tabell1: Oversikt over produksjonen ihht. målindikatorer  

 2013 2014 2015 

Avlagte doktorgrader 207 216 202 
Studiepoeng 1 578 1 619 1 674 
Studentutveksling 187 192  
Publikasjonspoeng 665 665 1 426 
EU-inntekter 17 592 41 081 24 320 
NFR-inntekter 176 555 174 821 182 475 

 
Varlsede kutt i tildelingen. 
Det er forventet at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet som ble innført i 2016 vil bli økt i 
2017. Totalt ser kuttet ut til lå bli 23,5 millioner kroner i 2017.  
 
Det er også foreslått 5 % kutt i prisene for oppnådde resultater. Effekten for fakultetet totalt er på 
5,8 millioner kroner.  
 
I tillegg er det varslet en økning i internhusleie som ikke vil bli kompensert. Dette ser foreløpig ut til å 
beløpe seg til 2,8 millioner kroner for fakultetet. Endelig beløp vil bli oppgitt senere  
 
Til sammen vil dette gi et kutt i størrelsesorden 32 millioner noe som tilsvarer 4,6 % av fjorårets 
tildeling. 
 
Med disse forutsetningene har Det medisinske fakultet vel 708 millioner kroner til disposisjon også 
for 2017.  Dette beløpet er kun konsekvensjustert. Det er ikke lagt inn lønns og prisjusteringer.  
 
 
Økning husleie. 
I tillegg til den varslede økningen i internhusleien har også prisen for lokalene Klinmed leier i 
Søsterhjemmet på Ullevål sykehus økt kraftig ved overgang til ny leiekontrakt. Årseffekten av 
økningen er på 2,7 millioner kroner.  
 
Fakultetsadministrasjonen har også økt antall kvadratmeter vi leier i Sogn Arena. Både har vi 20 
kontorplasser i tredje etasje pluss at vi nå disponerer et møterom i første etasje. Husleien for dette 
vil være 1 million kroner pr år.  
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Bioteknologisenteret og Norsk senter for molekylærmedisin betaler fra egen bevilgning leie for de 
lokalene de disponerer i forskningsparken. Til sammen budsjetterer de med 8 millioner i husleie som 
vil vises i fakultetets regnskaper. 
 
Totalt må vi sette av 14 millioner mer til husleie i 2017. 
 
Strategiske satsinger 
Ved overgang til ny fordelingsmodell er det ryddet opp i en mengde strategiske satsinger. Blant 
andre er følgende satsinger er nå tatt ut av fordelingen: PHD-koordinatorer, undervisningsledere, 
startpakker, fakultetets stimuleringsmidler og toppforskningsstøtte. 
 

 
Fig 1:  Grafisk oversikt over hvordan fordeler fakultetets budsjettramme seg på institutter, fakultetsadministrasjonen og 
satsinger i 2003-2017…. 
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Fig.2 Grafisk oversikt over utviklingen av kostnader til infrastruktur og strategiske satsinger 2003-2017 …. 

 
 
 
 

a) Varige strategiske satsinger er  Enhet for ekstern forskningsfinansiering, Senter for 
biostatistikk, Senter for global helse, utdanningsledere, PhD-koordinatorer, startpakker, varig 
styrking av Sentre for fremragende forskning (SERTA), Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS), 
elæring, likestilling. 
 

b) Midlertidige strategiske satsinger er bidrag til Jebsen sentre, stimuleringsmidler 
forskning, studierevisjoner, fripro/fellesløftet. 
 
Tabell 2: oversikt over kostnader fakultetsadministrasjonen 

  Budsjett 2017 

Fastlønn 58 871 961 

Lønnskostnader eksamen/sensorutbetaling 5 035 168 

Sum lønnskostnader 63 907 129 

    

Husleie Med fak 85 640 000 

Drift  2 700 000 

Reserve 1 000 000 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst 20 645 000 

Midler til vitenskaplig utstyr 8 875 000 

Strategiske midler 9 170 000 

Strategiske midler Studieseksjonen 350 000 

Strategiske midler Forskningsadministrasjonen 3 515 000 

Strategiske midler IKT/ læring 2 200 000 

Strategiske midler Helsevitenskapelig utdanningssenter 1 071 054 
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Sum driftskostnader 135 166 054 

    

Sum kostnader fakultetsadministrasjonen 199 073 183 

 
 
De varslede kutt sammen med økning i husleiekostnader som til sammen gir en utfordring på 46 
millioner kroner tilsier at selv om vi har kuttet mange av de strategiske satsingene vil ikke 
budsjettposten «fritt til instituttene» øke med mer enn fem millioner kroner fra 2016. Samtidig er 
det forventet at instituttene skal løse mange av oppgavene som de strategiske avsetninger var 
øremerket til innenfor eget budsjett. 
 
Fakultetsledelsen foreslår at følgende aktivitet styrkes i fordelingen 2016: 
 
Ombygging av laboratoriearealer i Farmakologisk institutt 
Det er et sterkt behov for omfordeling av arealer i laboratorieavdelinger i Rikshospitalet. Flere 
avdelinger har siden 2000 lykkes å hente mer eksterne ressurser med tilhørende nødvendig 
oppbemanning. Samtidig er bemanningen redusert i Farmakologisk institutt, noe som gjør at man 
trenger å gjøre en reallokering der noen aktiviteter fra de andre enhetene flyttes til Farmakologisk 
institutts lokaler. Samlet kostnad for nødvendige tilpasninger i byggets ventilasjonssystem er anslått 
til 1,2 millioner kroner inkludert mva.  
 
Omgjøring av midlertidig stilling som studiekonsulent til en fast stilling for utlysing. 
Pilotering av Nasjonal delprøve for medisinstudiet, satsning på digitale eksamener og behov for økt 
brukerstøtte innen FS, TP og «Mine studier» gjorde en omfordeling av oppgaver internt i 
Studieseksjonen nødvendig i januar 2016. Den midlertidige stillingen som Studieseksjonen fikk besatt 
i januar 2015 med bakgrunn i revisjonen (Oslo 2014) ble benyttet for å møte disse utfordringene. 
Oslo 2014 er i sin avsluttende fase; i løpet at 2017 vil alle modulene være overført fra prosjekt til drift.  
 
Avgjørelser knyttet til Oslo 2014 og målet om digitalisering av alle skriftlige eksamener på 
profesjonsstudiet, kommer til å medføre økt press på de ansatte i seksjonen. Følgende forhold er av 
betydning i denne sammenheng: 
• Bokstavkarakterer skal gradvis innføres fra vår 2017. Dette vil medføre økt press på 

innsynsordningen, flere krav om begrunnelse for karakter og flere klager på selve 
karaktersetting. 

• Oslo 2014 medfører at prosjektoppgaven på 18 studiepoeng endres til en masterekvivalent 
prosjektoppgave på 20 studiepoeng. Selvstendige arbeid i høyere grad skal sensureres av to 
sensorer, hvor av en skal være ekstern. Endringen vil medføre merarbeid for studieseksjonen 
i form av kontraktinngåelser med eksterne sensorer, samt arbeid med utbetaling av 
honorarer. Det vil bli obligatorisk med veiledning på prosjektoppgaven i tråd med UiOs krav 
til masteroppgaver og det skal inngås veiledningskontrakter med de som påtar seg 
veiledningsansvar. Dette blir ikke gjort i dag.  

• Digitale eksamener krever at flere av studiekonsulentene må samarbeide tett med 
eksamenskommisjonene, skrive oppgavene inn i datasystemet, kvalitetssikre og legge inn 
sensorveiledning.  Flere av studiekonsulentene har fått/vil få dette som nye oppgaver. 

 
En omgjøring av den midlertidige stillingen til en fast stilling ansees som nødvendig for at 
Studieseksjonen skal klare å håndtere eksisterende og nye driftsoppgaver i årene fremover. 
 
Stillingen liggere allerede inne i lønnsbudsjettet for 2017 som en midlertidig stilling. Det vil derfor 
ikke være noen ekstra kostnader i 2017 
 



 
Aktiviteter som foreslås kuttet i 2016 
 
Kutt stilling i fakultetsadministrasjonen. 
Dekan ønsker å fokusere på å begrense veksten i administrative årsverk. Fakultetet har derfor lagt 
inn kutt av en administrativ stilling i en uspesifisert avdeling uten videre kommentar. Forventet 
innsparing av tiltaket er 0,75 millioner kroner. 
 
 
Resultatbasert tildeling i forbindelse med Scientia Fellows-programmet 
I 2014 fikk fakultetet 19,4 millioner kroner fra EU til Scientia Fellows-programmet. Denne tildelingen 
har generert 7 millioner kroner i fakultetets resultatbaserte tildeling. Midlene er tenkt brukt til et 
post-grant team, ekspertpanel i forbindelse med søknader, veiledning- og ledelseskurs for 
postdoktorene, overhead til instituttene og andre aktiviteter som vil øke forskergruppenes 
muligheter til prestisjefylte tildelinger. 
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