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Fordeling 2017 
 
Universitetsstyret behandlet fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 på møte 21. juni 2016. 
 
Fakultetsstyret diskuterte tentativ fordeling 2017 på styremøtet 21. juni 2016. 
 
Den tentative rammen til fakultetet for 2017 er på 692,3 millioner kroner. En nedgang på 15,8 

millioner fra 2016. Dette beløpet er inkludert 2,5 %  lønns- og prisjustering  Endringene kan forklares 

med: 

 Effektiviserings og avbyråkratiseringskutt på 8,5 millioner 

 Flatt kutt på 14,7 millioner 

 Reduksjon i RBO-priser på 5,8 millioner. 

 Lønns og prisstigning for studieplasser og studiepoeng, 9,4 millioner 

 Økt antall stipendiater-og postdoktorstillinger til Toppforsk, samt lønns- og prisstigning på 

tidligere gitte rekrutteringsstillinger, 7.3 millioner 

 Stipendiater til Fellesløftet II er tatt ut, 2,6 millioner 

 Medfinansiering av digital eksamen og eksamensfabrikken i Silurveien, 4,3 millioner 
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Foreløpig tildeling 2017 til fakultetet er spesifisert slik: 

 

 

MED

Fordeling 2017 - Inntekter per hovedaktivitet

Utdanning 2 017 2 016 Endring

Basis

Studieplasser 200 101 194 733 5 368

Varig øremerking utdanning 321 314 7

Resultater

Studiepoeng 111 502 107 486 4 016

Satsinger

Innsatsamidler likestilling

Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid 709 709 0

Total 312 633 303 242 9 391

Forskning

Basis

Stipendiater fulltid - før 2009 90 515 84 927 5 588

Stipendiater fulltid - fra 2009 10 876 10 641 234

Rekruttering fulltid - nye 2014 7 090 6 937 153

Postdoc fulltid - før 2009 16 530 15 223 1 307

Postdoc fulltid - fra 2009 2 966 2902 64

Forskningslab 24 714 24 182 532

Øremerking driftsmidler forskning 1 834 1794 40

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 2 400 2400 0

ERC Starting Grant 400 400 0

ERC Consolidator Grant 600 600 0

Varig øremerking 22 143 21 667 476

Forskningsområde 21 099 20 645 454

Resultater

Avlagte Dr.grader 49 020 53 994 -4 974

NFR-midler 15 509 15 373 136

EU-midler 31 292 30 062 1 230

Publikasjonspoeng 14 823 16 112 -1 289

Satsinger Fellesløftet 2 556 -2 556

SFF - konsortiepartner, Norwegian centre for the... 1 000 1 000 0

Verdensledende miljøer - Human Immunology 6 291 6 291 0

Øremerking NCMM 8 500 8 500 0

Total 336 603 335 207 1 396

Annet

Basis

Tilpasning 47 039 68 793 -21 754

Satsinger

Overføring av adm. årsverk fra MLS 822 822 0

Medfinansiering fra fakultetene - Digital eksamen -1 158 0 -1 158

Medfinansiering - Drift av Silurveien -3 142 0 -3 142

Total 43 561 69 615 -26 054

692 797 708 064 -15 267



Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet: 

 
 
 
 
Ny fordelingsmodell 
Fakultetets nye fordelingsmodell, som ble vedtatt i styremøtet i juni, består av fem komponenter. 
Utdanning, rekrutteringsstillinger, øremerkinger, resultatbasert omfordeling og ledelse og 
administrasjon.  
 
Utdanning er beregnet etter studieplasser og produksjon av studiepoeng. Profesjonsstudiet i medisin 
er omregnet til ukeekvivalenter som deretter er fordelt på instituttene. For bachelor- og 
masterstudiene er dette tillagt instituttet hvor studiet ligger. I utgangspunktet har vi videreført UiO-
priser for studieplasser og poeng. 
 
Måltallene for rekrutteringsstillinger er fordelt slik de har vært gjort de siste årene, med unntak av at 
seks stipendiater er lagt til strategisk fordeling. Finansiering per stilling er satt til 950 tusen kroner pr 
år. For å unngå dobbeltfinansiering for stipendiaters undervisningstid er tildelingen til instituttene 
satt til 75 % for UiO stipendiater og 60 % for kliniske stipendiater. Postdok gir 100 % finansiering. 
 
Øremerkinger består både av videreføringer av øremerkinger vi får fra UiO og fakultetets egne 
øremerkinger. I tillegg ligger det dekning av særskilte kostnader i denne komponenten. Videreførte 
øremerkinger består av Nordic Center of Excellence, ERC, Senter for fremragende forskning, tildeling 
til verdensledende forskningsmiljø, Toppforsk, Vitenskapelig utstyr, Regionaletiske komiteer og 
tildeling til NCMM/BIO. Fakultetets egne øremerkinger er Global Helse, forskerlinjen og biostatistikk. 
 
Resultatbasert omfordeling er helt lik slik den var i gammel fordelingsmodell. Det eneste som er nytt 
av året er at UiO sentralt har kuttet prisene med 5 % for å finansiere sentrale satsinger. 
 
Ledelse og administrasjon består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, felleskostnader og 
strategiske avsetninger. 
 
 
Tilbakemeldinger fra instituttene på tentativ fordeling: 
Instituttene fikk tilsendt tentativ fordeling i begynnelsen av juli 2017. De har sendt inn kommentarer 
på denne tentative fordelingen. Kommentarene er vedlagt dette notatet.  
 
Følgende endringer er gjort i fordelingen etter innspill fra instituttene:  
 
Tellemåte for publikasjonspoeng er korrigert. Fakultetet fikk uttelling etter gammel 
beregningsmetode for publikasjonspoeng. Dette er nå videreført til instituttene. 
 
Kostnader for studieadministrasjon og eksamen for bachelor- og masterstudier er kompensert til de 
instituttene som har slike utgifter. Dette er gjort for å utjevne den forskjellen det har skapt at ca 

Tilpasning 2016 68 793

Pris- og lønnsjustering 1 513

Rammekutt:

Avbyråkratisering og effektivisering -8 523

UiO-kutt -14 745

Tilpasning 2017 47 039



halvparten av studieadministrasjonen for profesjonsstudiet i medisin er dekket av 
fakultetsadministrasjonen mens for BM studiene dekkes kun 15 %.  
 
Helsam får to millioner kroner i omstillingsmidler de neste tre årene for å kunne gjøre nødvendige 
grep i sin organisering.  
 
I tentativ fordeling var det lagt inn et kutt på undervisning på 26 % mens det ikke var trukket i noen 
av de andre komponentene. I endelig fordeling er det kuttet med 15 % både i tildeling for 
undervisning og i tildeling for forskningsresultater. I tillegg kuttes det 39 millioner flatt etter andel 
tildeling i 2017.  
 
Instituttene har også kommet med innspill om øremerkinger som var en del av den gamle modellen 
men som ikke er videreført i den nye. Dette inkluderer midler til SFF-innfasing, egenandeler til 
toppforsk og Jebsen-sentre, postdoktorer til dekanatet, avdelingsleder til IMB og tildeling til avdeling 
for komparativ medisin. Dette er det nå forventet at instituttene skal finansiere innenfor egen 
ramme. Helsam kommenterer også at i gammel modell var det et fradrag i 
undervisningskomponenten for en andel av eksternt finansierte årsverk med undervisningsplikt. 
Dette er heller ikke videreført i ny modell. 
 
Det er også kommet noen innspill på oppbyggingen av den nye modellen. Blant annet hvordan 
fakultetsnivået skal finansieres. 
 
 
 
Fordeling 2017 
 
Fakultetsledelsen foreslår at følgende aktivitet styrkes i fordelingen 2017: 
 
Ombygging av laboratoriearealer i Farmakologisk institutt (FI) 
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 med svært knappe arealer 
(mindre enn10 kvm kontor og lab pr. ansatt) flyttes til FI som har betydelig større lokaler. Grunnen til 
at denne kostanden må dekkes av fakultetet er at Fis lokaler er lokalisert til OUS og kostnader dekkes 
derfor ikke av Eiendomsavdelingen ved UiO og heller ikke av OUS siden FI er en ren 
universitetsavdeling. Samlet kostnad for nødvendige tilpasninger i byggets ventilasjonssystem 
inkludert fjerning av ikke-funksjonelle avtrekksskap 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. 

 
De grepene som ble gjort i januar 2016 der oppgavene ble fordelt på nytt mellom Studieseksjonens 
studiekonsulenter, fungerer meget bra. 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 
 
 
Økning husleie. 
Fakultetet vil få økte husleiekostnader neste år. Både internleien og eksternleien vil øke. Foreløpig er 

dette beregnet til en økning på 12 millioner men det er mulig dette vil øke ytterligere.  

Med disse forutsetninger er fordeling 2017 beregnet til å bli slik: Alle institutter og sentre får en 
nedgang i tildeling fra 2017. Det er fakultetsadministrasjonen som tar det største prosentvise kuttet. 
 
 

Institutt 
Fordeling 

2016 
Sum 
2017 

KUTT 
Netto 

tildeling 
2017 

Avvik 
2016 - 
2017 

IMB 142 095 146 700 -8 880 137 821 -4 274 

Helsam 95 482 91 921 -5 564 86 357 -9 125 

Klinmed 246 730 245 913 -14 885 231 028 -15 702 

Bio 22 565 22 537 -1 364 21 173 -1 392 

NCMM 16 719 15 050 0 15 050 -1 669 

Husleie / REK 72 100 104 839   104 839   

Strategi 25 922 35 480   35 480   

Ledelse og administrasjon 86 451 68 987 -8 476 60 511   

Totalt 708 064 731 427 -39 168 692 259 -15 805 

 
 
 

Forslag til vedtak: 

 Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017. 

 Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som 
fremkommer i saksfremlegget 



 Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og 
toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen 
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Institutt for helse og samfunn
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Telefaks: 22 85 05 90
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no/helsam

Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 15.08.2016
Saksnr..: 2016/3077 KNUTTST

Kommentarer til tentativ fordeling 2017 fra Helsam

Kort oppsummering av tentativ tildeling
For Helsam gir den foreslåtte tildelingen et kutt på 14.3 mill målt mot 2016 eller ca 15 % av årets 
tildeling. Reduksjonen til instituttet i forhold til 2016, skapes delvis av redusert tildeling fra UiO til 
MED, delvis av økte husleiekostnader for fakultetet, og delvis av innføringen av ny budsjettmodell 
som respons på fakultetsstyrets ønske om å ha større strategisk handlingsrom.

Sammenlignet med tildelingen fra universitet til fakultet er det i fordelingen videre til instituttene 
kuttet primært i utdanningskomponenten. Handlingsrommet til Helsam ligger i summen av de to 
hovedkomponentene "Utdanning" og "RBO" (resultatbasert omfordeling forskning), som utgjør 69 
mill kr. Kuttet på 14.3 mill kr utgjør 21 % av den summen som utgjør instituttets økonomiske 
handlingsrom. Innenfor denne summen skal Helsam levere på utdanning, samt at disse 
komponentene skal gi lønn til så godt som alle faste i vitenskapelige og administrative stillinger.  Et 
21 % kutt her, kan vanskelig tenkes gjennomført uten at det vil få drastiske konsekvenser for 
aktiviteten og mulighetene Helsam har for å nå de mål som er satt og de forpliktelser vi har overfor 
fakultetet, UiO og samfunnet. Instituttet står blant annet foran revisjon av porteføljen av 
masterprogram og oppbygging av en sterkere internasjonalisering, etablering av Senter for global 
helse, samt styrking av utdanning og forskning i primærhelsetjenesten. Det kan bli svært vanskelig 
å få til dette med en tildeling som foreslått.  

Helsam innser at det blir kutt på alle enheter og på fakultetet. Det gjør at vi alle må se etter 
innsparinger, alternativt mulige økte inntekter på sikt.  Vi mener at vi både på instituttnivå og på 
fakultetsnivå må søke å ta mest mulig av kuttene på områder og i aktiviteter som ikke er strategisk 
viktige, samtidig som vi må kunne oppfylle basisoppgaver som gjennomføring av studieprogram.  
Vår tilbakemelding tar utgangspunkt i en slik tilnærming.  Vi gir først noen konkrete 
tilbakemeldinger på tentativ tildeling med innspill på endringer i denne. Deretter går vi gjennom 
de mulige tiltak Helsam kan gjøre, først mulige reduksjoner i aktivitet, og deretter mulige 
inntektsøkninger.  
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Tilbakemeldinger til fordelingen

Fordelingsmodellen har som utgangspunkt å viderefordele midlene slik de fordeles fra UiO. 
Helsam mener den tentative fordelingen ikke følger dette prinsippet, noe som i så fall krever at 
avvikene må begrunnes og diskuteres. 

1. Det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor fakultetet velger å gjøre avkortningen kun på 
utdanningskomponenten. Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke kuttes på samme måte i 
RBO. Det brukes mye ressurser i fakultetsledelsen og fakultetssekretariatet til det som 
skaper RBO, og det er da rimelig at denne delen reduseres med tilsvarende sats som 
utdanningskomponenten. 

2. Det inngår undervisning for doktorgradskurs i utdanningskomponenten, men samtidig er 
RBO for doktorgrader ikke kuttet tilsvarende. Vi foreslår at summen som settes av til 
doktorgradskurs trekkes fra fakultetets samlede RBO for doktorgrader før fordeling til 
instituttene gjøres. 

3. Effektivisering og avbyråkratiseringskuttet burde ha vært håndtert separat framfor å 
inkludere det sammen med øvrige kutt. Dette bør rettes primært inn mot administrative 
ressurser.

4. I fordelingen fra UiO til MED er det en tilpasningskomponent på vel 47 mill kr som det er 
vanskelig å se hvordan er fordelt videre. Denne komponenten har vært i budsjettet for MED 
i flere år, og det er derfor rimelig å fordele den på poster som ikke omfatter særskilte 
tildelinger som øremerkinger, NCMM/BiO og rekrutteringsstillinger. For eksempel kunne 
utdanningskomponenten økes med tilpasningselementet, før kuttene beregnes.  

5. Det er i RBO tatt utgangspunkt i ny beregning av publiseringspoeng, mens det i fordelingen 
fra UiO til fakultetet er brukt den gamle beregningsmodellen. Det medfører at det foreslås 
fordelt ut ca. 5 mill mer under RBO enn det som fakultetet får i sin tildeling. Hvis modellen 
hviler på et prinsipp om viderefordeling av UiOs tildeling, må gammel regnemåte benyttes, 
og summen må svare til UiOs tildeling.   

6. Den foreslåtte fordelingen gjør at instituttene skal dekke alle utgifter til eksamen for 
Ba/Ma-studiene, mens for profesjonsstudiet er dette en egen pott innenfor "admin og 
ledelse" (5,5 mill i sensur/bilagslønn/driftskostnader). Det er videre en del av det 
studieadministrative arbeidet for profesjonsstudiet som gjøres i fakultetssekretariatet, 
mens tilsvarende oppgaver må finansieres av instituttene for Ba/Ma-studiene. Det er 
eksempelvis minst 6 stillinger i studieseksjonen som helt eller delvis gjør 
studieadministrativt arbeid for profesjonsstudiet (ut fra presentasjonen på fakultetets 
nettsider). Denne skjevheten i fordelingen av kostnader til administrative ressurser må 
rettes opp.
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7. Vi kan ikke se at det er noen strategisk grunn til at budsjettet legger opp til at fakultetet skal 
ha flere KD-stipendiater og postdoktorer enn minimumskravet. Antall 
rekrutteringsstillinger som finansieres direkte gjennom modellen, kan reduseres ved å legge 
føringer på bruken av øremerkede forskningsmidler (støtte til Toppforsk, SFF og lignende 
kan gis med forutsetning om at deler av midlene går til å lønne phd/postdoc). Det vil frigi 
midler til de øvrige komponentene. Vi mener dette kan gi innsparinger på opp mot 8 mill 
kr. 

8. Utdanningskomponenten i den nye fordelingsmodellen justerer ikke lenger for at en del av 
undervisningen utføres av eksternfinansierte ansatte. Det skaper en vesentlig skjevhet i 
fordeling ut til instituttene. Eksternfinansierte undervisningsårsverk utgjorde i 2014 22% av 
det estimerte behovet til Klinmed, mens de for IMB og Helsam utgjorde hhv 2% og 12%. 
Dette betyr at deler av undervisningen i prinsippet finansieres dobbelt, både gjennom 
utdanningskomponenten og ved eksternt finansierte stillinger. Den store skjevheten 
mellom instituttene mht tilgang på slik ekstern finansiering skaper forskjeller som vi mener 
er urimelige. Helsam foreslår at denne skjevheten kan sees i sammenheng med den 
avkortningen UiO gjør i sin finansiering av studieplasser ved MED. Etter det vi forstår er 
avkortningen begrunnet i at undervisning ved fakultetet blir billigere som følge av at vi kan 
bruke arealer og arbeidskraft på universitetssykehusene. Hvis fordelingsmodellen legger til 
grunn ordinære UiO-priser for Ba/Ma-studiene vil vi få en omfordeling i 
utdanningskomponenten på ca 12.4 mill. Vi vil for øvrig oppfordre fakultetet til å ta initiativ 
til at denne avkortningen fjernes i den varslede gjennomgangen av fordelingsmodell på 
UiO-nivå. Et sekundært mål må være at avkortningen fjernes for all 
utdanningsvirksomheten som skjer utenfor sykehusene.

Arbeidet med å revidere fakultetets fordelingsmodell tok utgangspunkt i å skape et større strategisk 
handlingsrom for fakultetsstyret. Når fakultetet bruker utdanningskomponenten som 
salderingspost gir det signal om at det er på utdanningsområdet vi må redusere kostnadene, og at 
det lønner seg å vri aktivitet i retning av å øke forskningsproduksjonen for å få bedre RBO-
uttelling. Er det en ønsket effekt av forslaget til tildeling?

Mulige tiltak for reduserte kostnader med tilhørende konsekvenser for Helsam

Gitt kuttet for fakultetet samlet og de signaler som ligger i tentativ fordeling innser vi at Helsam 
uansett må gjøre tiltak for å møte en redusert finansiering over basis. Nedenfor følger noen aktuelle 
tiltak for Helsam, og som i variabel grad kan gi innsparing. 

Tiltak Konsekvens Effekt/Innsparing

Kutte frikjøp til å skrive 
søknader

Redusert mulighet for å øke 
eksterne inntekter

6 månedsverk pr år = 0,5 
mill
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Unngå overoppfylling av 
måltallet for 
rekrutteringsstillinger

Redusert antall doktorgrader og 
publikasjoner

Liten effekt i 2017. Noe 
effekt i LTB-perioden (til 
2021). 

Fjerne/redusere volumet 
for funksjonene som 
utdanningsleder og phd-
koordinator

Reduserte ytelser til fakultetet.

Økning av tilgjengelige 
undervisningsressurser. 

Økt belastning på institutt- og 
avdelingsledere.  

Noen oppgaver tilbakeføres til 
fakultetet eller må bortfalle

Frigjør inntil 2 vit stillinger 
til undervisning

Omgjøre til billigere 
undervisningsformer og 
mer effektiv undervisning 
hvor mulig; f.eks. større 
grupper og overgang fra 
grupper til forelesning

Reduserte kostnadene med 
utdanningen (lærerinnsats).

Potensielt fall i 
undervisningskvalitet  

Vil sannsynligvis føre til motstand 
fra studentene og potensielt ha en 
negativ påvirkning på rekruttering 
av studentene. 

Ingen eller svært liten 
effekt i 2017, men mulighet 
for innsparinger i LTB-
perioden. 

En fremtidig 
samlokalisering av Helsam 
vil gi muligheter for 
innsparing, men det ligger 
langt frem

Slå sammen 
studieprogram

Mer effektiv undervisning (større 
kull), og noe redusert behov for 
studieadministrasjon

Ingen eller svært liten 
effekt i 2017, men mulighet 
for innsparinger i LTB-
perioden.

Tilpasse 
studieprogrammenes 
opptak til det antall 
studieplasser som er 
finansiert

Reduserte 
undervisningsoppgavene og behov 
for færre ansatte. 

Lavere studiepoengproduksjon og 
dermed også reduserte inntekter.

Det kan ta tid å få 
avganger/omdisponeringer av 
ansatte

Ingen effekt i 2017, kan gi 
innsparinger i LTB-
perioden, men vil også 
innebære tap i interne og 
eksterne inntekter. 

Usikkert om den 
langsiktige effekten er 
positiv eller ikke. 

Hel eller delvis 
stillingsstopp

Lite strategisk tilnærming 
ettersom det er tilfeldig hvilke 

Kan gi vesentlige 
innsparinger også på kort 
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stillinger som blir vakante. 

Økt undervisningsbelastning på 
gjenværende ansatte 

Færre som kan bidra til å 
gjennomføre UiOs, fakultetets og 
instituttets strategiske valg, som å 
utvikle større prosjekter og 
innhente mer NFR og EU-
finansiering, eller etablering av 
større internasjonale 
samarbeidsprosjekter

sikt (fra 2018) fordi 
erstatninger/nye stillinger 
er budsjettert inn. 

På sikt vil det redusere 
ekstern finansiering

Redusere driftskostnader Kutt i drift vil kunne svekke 
produksjon og redusere 
internasjonalt nettverksbygging 
og forskningssamarbeid. Vil også 
ha negative konsekvenser for 
arbeidsmiljøet. 

Effekt fra første år, men 
begrenset hvor stor 
effekten kan bli

Erstatte prof/1.am med 
universitetslektorer

Forskningsandel og kvalitet i 
undervisning faller

Færre som kan bidra til å 
gjennomføre UiOs, fakultetets og 
instituttets strategiske valg, som å 
utvikle større prosjekter og 
innhente mer NFR og EU-
finansiering, eller etablering av 
større internasjonale 
samarbeidsprosjekter

Omdømmefall 

Vil kunne gi 
lønnsinnsparinger på lang 
sikt, men liten effekt i LTB-
perioden

På sikt vil det redusere 
ekstern finansiering

Redusert 
forskningsadministrativ 
støtte

Redusert kapasitet til følge opp 
kvalitetssystemet for forskning. 

Større avhengighet av fakultets 
forskningsadministrative 
ressurser

Flere administrative oppgaver må 

Innsparing/omdisponering 
på 1-3 administrative 
årsverk.  



6

pålegges forskerne. 

Risiko for fall i eksterne inntekter.

Revidere ny administrativ 
bemanningsplan vedtatt 
mai 2016

Redusert kapasitet på 
administrative tjenester. Flere 
administrative oppgaver må 
pålegges forskerne. 

Innsparing/omdisponering 
av administrative årsverk. 

Mulig effekt på både kort 
og lang sikt. 

Instituttet har også vurdert om en eventuell omorganisering med færre avdelinger kan gi 
innsparinger. Med et marginalt ledervolum i avdelingslederstillingene i dag (20 % pr 
avdelingsleder), er det vanskelig å se at det kan gi vesentlig økonomisk effekt. Noe innsparing kan 
sannsynligvis hentes ut ved at administrasjonen gir støtte til færre avdelingsledere. En 
omorganisering av instituttet vil bli diskutert, men da hovedsakelig med tanke på strategiske 
gevinster. 

Gjennomgangen ovenfor viser at det kan være mulig å redusere noe på kostnadssiden, men de aller 
fleste tiltakene vil innebære risiko for langsiktige negative effekter som redusert ekstern 
finansiering, redusert vitenskapelig produksjon (inkl doktorgrader) og muligens også redusert 
studiepoengproduksjon. De negative effektene vil redusere instituttets evne til å bidra til 
oppfyllelse av UiOs og fakultetets strategier og mål. Redusert bemanning vil også begrense vår 
mulighet til å styrke internasjonalisering, innen forskning så vel som innen utdanning. For 
eksempel er det igangsatt et arbeid for ett av programmene om å gå inn et samarbeid om en 
nordisk master-grad. Innsparingstiltakene kan gjøre det vanskelig å følge opp slike initiativ. 

Flere av de mulige tiltakene vil gjøre oss mindre attraktive for internasjonale toppforskere, slik at vi 
også på dette punktet vil være svekket ifht å bidra til UiOs og MEDs mål og ambisjoner.  

Kan inntekter styrkes?

1. Eksterne inntekter gjennom forskningsprosjekter kan økes og/eller nettoeffekten fra de 
eksterne prosjektene kan økes. Helsam har høyt volum på eksterne inntekter, og kutt i 
basisvirksomheten gjør det mer sannsynlig at eksterne inntekter faller som følge av tiltak 
som vist over.  Helsam har også høy grad av inntjening fra de eksterne prosjektene 
sammenlignet med IMB og Klinmed. Inntjening fra eksterne prosjekter utgjør for Helsam 
ca 20% av våre basisinntekter i dag, og vi anser at vi har små muligheter til å øke dette.

2. Ved å ta opp flere studenter til Ba/Ma-studiene kan studiepoengproduksjon økes og derved 
potensielt øke basisfinansieringen. Dette har imidlertid også en kostnadsside, slik at 
gevinsten i noen grad spises opp ved økte utgifter. Dessuten er lokalsituasjonen vår slik at vi 
har svært begrenset mulighet til å øke antall studenter og dermed oppnå stordriftsfordeler. 
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Det må en nesten dobling av studiepoengene for å dekke kuttet. Dette synes å være 
vanskelig da fire av Ma-programmene ligger på over 80% fullføring (ifht studieplasser) 
mens kun ett program ligger på under 50 % . Det er mao kun en kraftig overbooking av 
studenter som kan kompensere kuttet. Dette vil samtidig skape nye utgifter.  

3. Inntektene gjennom basistildelingen kan potensielt økes ved økt antall doktorgrader, 
publikasjoner, og finansiering fra NFR og EU. En dobling av alle disse vil kunne gi ca 18-19 
mill kr i økte inntekter. En viss økning er lagt inn i plan-perioden, men langt fra nok til å 
oppveie hele kuttet. Den planlagte økningen vil imidlertid bli krevende å gjennomføre 
dersom flere av de foreslåtte tiltakene gjennomføres. 

Avsluttende kommentar

Dersom Helsam må tilpasse seg en varig reduksjon på 15 %, er det vanskelig å se at de foreslåtte 
tiltakene kan bringe oss i balanse. Flere har begrenset økonomisk gevinst og mange av 
innsparingene vil også gi redusert mulighet for økte inntekter, snarere vil inntektene falle. Dette 
gjør at instituttet i en slik situasjon må gjennomføre en større omstillingsprosess, der både 
utdanningsportefølje, forskningsorientering, administrasjon, ledelse, samt instituttorganisering må 
gjennomgås med tanke på kostnadskutt. En slik prosess vil ta tid og mulige innsparingseffekter vil 
først komme om flere år. Mange av oppgavene er vi forpliktet til i flere år frem i tid, og det er 
begrenset med innsparingsmuligheter. Det må derfor uansett lages langsiktige 
overgangsordninger.

Med hilsen

Nina K. Vøllestad Knut Tore Stokke
instituttleder administrasjonssjef

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

Saksbehandler:
Knut Tore Stokke
+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no
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Tilbakemelding fra IMB på Tentativ fordeling 2017 

Vi viser til notat av 4. juli 2016 og «Tentativ fordeling 2017 - Sendt instituttene 7. juli 2016.xlxs» 

Overordnet kommentar  

Institutt for medisinske basalfag er positivt innstilt til prinsippene og hovedelementene i 

fakultetets nye budsjettmodell, men ser flere utfordringer med enkeltelementer så vel som 

behovet for overgangsordninger og for å se fakultetets økonomi helhetlig.  

 

 God økonomistyring og resultatoppnåelse fordrer størst mulig grad av forutsigbarhet og 
transparens i de kriterier tildelingene gis etter. Revisjonen av budsjettfordelingsmodellen 
er et riktig skritt i denne retningen. IMB mener at fakultetet bør ta denne prosessen enda 
noen skritt lenger ved å sikre at alle tildelingskriteriene er klare og transparente, og mest 
mulig forutsigbare. Instituttet innførte ny budsjettmodell for 2016 med avdelingsvis 
tildeling, og har gjort nyttige erfaringer som vi ønsker å dele med fakultetet (vedlegg 1). 
 

 Vi mener det er en forbedring at UiO-prisene videreføres til de ulike studiene, slik at 
aktivitetene i de ulike delene av fakultetet og instituttene kan tilpasses de økonomiske 
realitetene.  

 

 Vi gir støtte til at undervisningsvolum erstattes av ukeekvivalenter ved tildeling av midler til 
profesjonsstudiet i medisin. Dette er viktig for å sikre rasjonell utnyttelse av ressurser og 
nødvendig effektivisering.  

 

 Intensjonen med å redusere omfanget av øremerkinger satt av fakultetet, støttes. Over tid 
har øremerkingene vokst i antall. Likelydende øremerkinger til alle instituttene, og 
særskilte tildelinger til det enkelte institutt for å dekke eget tjenestetilbud, burde kunne 
erstattes av krav til aktivitet i det årlige disposisjonsskrivet slik vi oppfatter at ny modell 
legger opp til. IMB har imidlertid flere ganger påpekt, og fått medhold i, at øremerking 
må opprettholdes der hvor instituttene har ansvar for et tjenestetilbud som går utover 
eget institutt. 
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 Enkelte av IMBs fagmiljøer og aktiviteter rammes hardt av den nye fordelingsmodellen og 
må iverksette betydelige tiltak. Det er utfordrende at ny budsjettmodell, som først ble 
besluttet i fakultetsstyret i juni i år og fortsatt har enkelte uavklarte elementer, 
implementeres uten overgangsordninger samtidig med flate rammekutt. Det svekker også 
instituttenes handlingsrom til å iverksette overgangsordninger der det er behov for det.  

 
Institutt for medisinske basalfag har konkrete innspill til justeringer som etter vår mening vil styrke 

den nye budsjettmodellen og hindre utilsiktede konsekvenser. Disse er utdypet nedenfor. Vi legger 

til grunn at det er mulig å vurdere disse innspillene prinsipielt, fremfor å vektlegge hvordan 

justeringene vil gi utslag for det enkelte institutt. Det er en krevende øvelse for både fakultetet og 

instituttene, men gitt at det fremdeles er forhold ved den nye modellen som ikke er endelig 

avklart, bør det være mulig å få til uten å sette instituttene opp mot hverandre. 

 

Konsekvenser for IMB 

 
I tentativ fordeling er instituttets samlede tildeling redusert med 8 mill. kr i forhold til tildelingen i 

2016 (dvs. i ikke-inflasjonsjusterte  2016-kroner) pga. effektene av den nye fordelingsmodellen og 

flate kutt. IMB fordeler fakultetets tildelinger til de enhetene som har står bak inntjeningen. For 

fagmiljøene ved IMB slår den nye fordelingen ulikt ut. Noen miljøer vil totalt sett få noe styrket 

økonomi eller opprettholde eksisterende nivå. Enkelte får behov for å gjøre det vi vurderer som 

krevende, men overkommelige tilpasninger. For ernæringsmiljøet innebærer effekten en 

betydelig avkortet inntekt som vil gjøre krevende tilpasninger nødvendige. Tildelingsreduksjonen 

betyr at instituttets handlingsrom til å lage egne overgangsordninger for fagmiljøet er begrenset. 

For å gi avdelingene en omstillingsfase vil IMB fordele den tildelte rammen for 2017 i tråd med 

instituttets eksterende budsjettfordelingsmodell og implementere effekten av fakultetets nye 

modell fra 2018.  

 

IMB ser at øremerkingen til OCBE videreføres som en satsing for hele fakultetet, og mener det er 
en viktig og riktig bruk av øremerking.  
 

Øremerkingen til Avdeling for komparativ medisin (dyreavdelingen) er ikke videreført i ny modell. 

Avdelingen er dimensjonert for å tilby dyreforsøk til en betydelig større målgruppe enn instituttets 

egne brukere, og prosjektet er første byggetrinn i UiOs livsvitenskapssatsing. Det er ikke mulig å få 

konkurransedyktige priser uten en form for subsidiering. Avdelingen er utformet for å dekke 

behov langt utover instituttets egne, og IMB mener det er urimelig og uholdbart at vi med egne 

midler skal drifte et tilbud i den skala som det er planlagt og bygget for i dag. Når øremerkingen 
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faller bort, blir behovet for at fakultetet løfter denne virksomheten ut av instituttnivå, igjen ytterst 

aktualisert. I motsatt fall må IMB på ny vurdere om avdelingen kan videreføres i det omfang man 

er dimensjonert for i dag, med nedskalering av tjenestetilbud og nedbemanning som sannsynlig 

utfall. 

 
Også tildelingen til verkstedene har falt bort i ny modell. Subsidierte priser på fakultetsnivå vil ikke 

kunne opprettholdes. Vi har allerede fått signaler fra verkstedene på at dagens prisnivå er på 

smertegrensen for å opprettholde et konkurransedyktig tilbud. Tjenestetilbud og dimensjonering 

vil måtte vurderes. 

 

Tiltak for å sikre forutsigbar finansiering av fellesnivået 

For å sikre forutsigbarhet og gode insentiver mener IMB at: 

 inntektene bør føres ut til den enheten som har forårsaket inntekten eller er ansvarlig for 

aktiviteten som skaper inntekten, og  

 fellesnivået bør bli finansiert med en lik prosentsats på institutter og sentre 

En slik modell ville beholdt insentivene til økt produksjon og effektivisering, og forhindre ulike 

fordreininger med ofte uklar begrunnelse.  Enhetene som bidrar mest i en slik modell vil også ha 

høyest betalingsevne og sannsynligvis ha mest nytte av fellesnivået. Ved å la de samlede inntekter 

gå direkte til instituttene og kreve dekning av fellesnivået etter en fast sats, sikres en god 

tilpasning og dimensjonering av støttefunksjonene. I en situasjon med økt aktivitet og 

inntektsøkning vil fakultetsadministrasjonen og støtteapparatet bli sikret nødvendige økte 

inntekter. Dersom det motsatte inntreffer fordeles ansvaret for innsparinger og effektiviseringer 

på en tydelig måte. IMB innførte en slik modell i 20151. 

                                                           
1 Erfaringer med ny budsjettmodell ved IMB: IMB har utviklet en økonomistyring der vi simulerer inntekter (inkludert øremerkede midler) og 
utgifter i årene fremover med henblikk på å opprettholde budsjettmessig balanse i det enkelte regnskapsår. På denne måten sikrer vi at aktiviteten 
opprettholdes på et nivå som står i forhold til totaløkonomien. Instituttet innførte ny budsjettfordelingsmodell for 2016, der hovedprinsippene er:  

 Alle inntekter fra fakultetet, herunder RBO (resultatbasert omfordeling), fordeles til avdelingene utfra hvor inntekten hører hjemme eller 
er forårsaket. 

 Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet tilfaller avdelingene uavkortet. 

 Kostnader på fellesnivå, inkludert administrasjonskostnader, dekkes av en prosentsats som tas flatt av samlede inntekter til våre 
avdelinger.  

 Startpakker ved rekruttering, stipendiatstillinger og utstyrsmidler i kategori 50 – 200.000 ligger fremdeles på fellesnivået. 
Erfaringen etter bare ett år er at sammenhengen mellom inntekter fra eksterne kilder og andelingens handlingsrom blir stadig tydeligere for 
forskerne. Modellen er laget for å gjøre det enklere for fagmiljøene å påvirke sin egen økonomiske situasjon. Den gir insentiver til å satse på 
prosjekter med god kostnadsdekning (overhead) og aktiviteter som gir RBO-inntekter. Fagmiljøer med høy aktivitet for eksempel i form av eksterne 
prosjekter vil bidra forholdsmessig mer til finansieringen av fellesnivået, men også ha større behov for støttetjenester. Instituttet har mulighet til å 
justere prosentsatsen som finansierer fellesnivået dersom det er gode begrunnelser for dette, men effekten av slike justeringer vil spres jevnt over 
instituttets samlede aktivitet.  
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Fakultetsstyret har i revidert budsjettmodell valgt å finansiere fellesnivået ved avkortinger på 

inntektskompontene. Fakultetet foreslo imidlertid innledningsvis å følge de samme prinsipper som 

IMB, der en prosentsats på samlede inntekter til avdelingene benyttes som inntekt for å finansiere 

administrasjon og fellestjenester (jf. vedlegg 1). Vi mener en slik modell vil være en fordel også for 

fakultetet og vil anbefale at fakultetsstyret vurderer dette på nytt. Alternativt mener vi at 

fakultetet bør tilstrebe samstemming av avkortingen av inntekskomponentene, slik at 

avkortingen av inntekskomponentene blir like eller likere. 

Gjennom å ha ulik avkortning i satsene på inntektskomponentene, fordeler modellen 

finansieringen av fakultetsnivået ulikt mellom instituttene og aktivitetene. Studieplasser og -poeng 

er avkortet med 26 %, mens RBO-komponentene er avkortet med 5 %. Øremerkede tildelinger er 

ikke avkortet. 

Inntekter og kostnader tilknyttet fakultetets forskerutdanning blir svært ulikt fordelt mellom 

enhetene i ny modell. Inntektene fordeles til instituttene som RBO-uttelling per avlagt doktorgrad, 

mens en stor andel av administrasjonen utføres på fakultetsnivå.  

IMB mener at den store forskjellen i avkortninger av inntekter for studieplasser og –poeng  og 

inntekter fra RBO bør reduseres. 

 

 «Flate kutt» og ubenyttede midler 

 
Institutt for medisinske basalfag ser utfordringer ved UiOs og fakultetets håndtering av 
ubenyttede midler og bruk av flate kutt.  
 
I Universitetsstyresak 2016/4071 (V-sak 5, møte av 6. juni 2016) er følgende opplyst: 
 
Ved årsskiftet var mindreforbruket for UiO samlet 158 mill. kroner, mens det for fakulteter, museer, sentre 
og UB lå på 626 mill. kroner. Rammekuttet for fakulteter, museer, sentre og UB utgjør 147 mill. kroner. 

 
UiO har avstått fra å inndra eller avkorte regnskapsmessig overskudd i fakultetene. Det gis i stedet 

inntrykk av at det betydelige rammekuttet for 2017 legitimeres av mindreforbruket. Den valgte 

løsningen kan oppfattes som en belønning av enheter med mindreforbruk.  

 

Tabellen nedenfor viser et mindreforbruk i ulikt omfang i samtlige enheter ved fakultetet med 

unntak av IMB: 
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Regnskapsresultat basisfinansiert virksomhet 2015

50 Seksjon for ledelse -21 937 581                                       

51 Institutt for medisinske basalfag 2 475 356                                           

52 Institutt for helse og samfunn -2 415 515                                         

53 Institutt for klinisk medisin -52 874 300                                       

56 Biotechnology Centre of Oslo -2 913 043                                         

57 Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM -13 050 189                                       

Sum -90 715 272                                        
 

Det er viktig å merke seg at de enhetene som får de største kuttene i tentativ fordeling, ikke er de 

samme som forvalter de største beholdningene av ubrukte midler. Enheter som har lagt vekt på å 

opprettholde regnskapsmessig balanse er dårligere rustet til å håndtere flate kutt enn enheter 

som har større mengder ubenyttede midler. IMB har «lånt» av øremerkede midler for å 

opprettholde tilnærmet regnskapsmessig balanse og hadde som eneste enhet ved fakultetet et 

regnskapsmessig underskudd ved forrige årskifte, og kommer derved dårlig ut.  

 
IMB mener at fakultetet bør formidle til UiO sentralt behovet for å revurdere praksis med 
rammekutt kombinert med stort omfang av mindreforbruk.  
 
IMB mener at fakultetet må vurdere verdien av å beholde 22 mill kr i ubenyttede midler 
tilgjengelig for tiltak i fakultetsregi opp mot tapene i fakultetets samlede virksomhet som følge 
av nedskjæringer i instituttene.  
 
Fakultetet bør vurdere å benytte oppsparte midler til å lage overgangsordninger for 

aktivitetsområder som er hardest rammet av den foreliggende situasjonen med ny modell og flate 

kutt. Dette vil også sikre at fagmiljøer eller aktiviteter som ikke har like gode muligheter for å 

skaffe eksterne midler som andre, men som kan være strategisk viktig for et universitet å 

ivareta, kan innvilges overgangsordninger for å tilpasse seg. 

 

Øvrige innspill til budsjettmodellen og tentativ tildeling 

Særavkortinger i studieplasspriser 

Særavkorting i studieplassprisene til Det medisinske fakultet bør igjen problematiseres i 

forbindelse med den varslede gjennomgangen av UiOs interne fordelingsmodellen høsten 2016. Fra 

UiO mottar fakultetene midler på bakgrunn av antall bevilgede studieplasser ganget opp med en 

pris per plass. Prisene er differensiert utfra kategorier fastsatt av departementet. 

Profesjonsstudiet i medisin er klassifisert i kategori A, som gir høyest pris, mens masterstudiene er 
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klassifisert i kategoriene C-F, til lavere priser. I UiOs fordelingmodell har Det medisinske fakultet en 

særavkorting i prisene, og får betydelig lavere tildeling per studieplass enn de andre fakultetene. 

Med omlegging av fakultetets fordelingsmodell bort fra undervisningstimebasert til studieplass- og 

studiepoengbasert fordeling, blir avkortingen spesielt merkbar for bachelor- og masterstudiene, 

som i utgangspunktet har moderate/lave studieplass-priser.  Begrunnelsen for UiOs særavkorting i 

studieplassprisene til medisin er for oss uklar, og IMB ber fakultetet om å på nytt be om en 

endring av denne praksisen og  likebehandling med de øvrige fakultetene. 

 

Postdoktor til prodekan for forskning 

Prodekan for forskning har hatt en personlig avtale med dekanatet om støtte til postdoktor i den 

perioden vervet varer. Disse midlene er tidligere ført øremerket med hovedtildelingen til 

instituttene, men er ikke videreført i ny fordeling. Det er ikke rimelig at instituttet skal dekke 

kostnader for avtaler de ikke har myndighet over. IMB foreslår at midlene forvaltes på 

fakultetsnivå innenfor de rammer som fakultetet setter av for å drifte ledelsen. De respektive 

instituttene fakultetsledelsen har sin opprinnelige tilhørighet hos, kan så få midler videreført når 

det blir aktuelt med tilsettinger. 

Støtte til ny avdelingsleder 

Med omorganiseringen av IMB fra 1.1.2015 fikk instituttet en særlig tildeling fra fakultetet for å 

kunne dekke en avdelingslederstilling. Dette er en av de øremerkingene som faller bort, etter at 

IMB har mottatt bevilgningen i to år. Om det hadde vært et tilsagn om støtte til et åremål for 4-5 

år, så ville dette vært å anse som en overgangsordning/innfasing. Nå framstår dette som et 

forventningsbrudd. 

 

Tekniske justeringer 

Vi oppfatter at avkortingen i øremerkingen til OCBE fra 4,58 til 4,5 mill. er en teknisk feil som vil bli 

rettet opp i forbindelse med endelig tildeling. Vi anmoder dessuten om at tildelingen justeres årlig 

for å kompensere for lønns- og prisstigning. 
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Som en konsekvens av redusert tildeling vil IMB måtte redusere aktiviteten fra 2017. På hvilke 

områder dette vil bli er for tidlig å si. Vi viser for øvrig til IMB's tidligere kommentarer til forslag til 

ny budsjettfordelingsmodell - øremerkede midler (vedlegg 1) 

 

 

Med hilsen 

 

Jan Gunnar Bjålie 

instituttleder 

Trude Abelsen 

seksjonsleder økonomi 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1: IMB's kommentarer til forslag til ny budsjettfordelingsmodell - øremerkede midler 
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Tentativ fordeling 2017 

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) viser til notat av 4. juli 2016, hvor vi blir invitert til å gi tilbakemelding 

på den tentative fordelingen for 2017. Vi vil i det etterfølgende redegjøre for vår foreløpige analyse av 

tentativ tildeling, herunder hvilke konsekvenser denne antas å medføre. 

Sammendrag 

Tentativ tildelt beløp for 2017 ligger 12,7 millioner lavere enn det som hittil er blitt lagt til grunn i våre 

langtidsprognoser, senest som del av virksomhetsrapport per 30. april 2016. Vi hadde opprinnelig ventet en 

økning på 1 million, men må i stedet planlegge for en reduksjon på 11,7 millioner.  

Et kutt i denne størrelsesorden vil kreve tiltak utover de mindre justeringene som normalt håndteres på 

administrativ nivå. Dersom tentativ tildeling for 2017 også representerer en forventning om tilsvarende 

reduksjoner for kommende år vil dette innebære betydelige endringer for instituttets økonomiske 

situasjon. Følgende tabell illustrerer langtidseffekten av tentativ reduksjon, før iverksetting av  tiltak, sett 

med utgangspunkt i vår økonomiske analyse fra virksomhetsrapporten per 1. tertial 2016: 

 

 Klinmed vil i det videre arbeidet for å tilpasse seg til den nye situasjonen se på følgende områder: 

1. Tiltak som gir økte RBO-tildelinger 

2. Tiltak som gir økt nettobidrag fra eksterne prosjekter 

3. Tiltak som gir kostnadsreduksjon i basisorganisasjon 

4. Disponering av øremerkede tildelinger 

Våre foreløpige analyser tilsier at noe av tentativt kutt kan bli møtt med tiltak for generering av både økte 

inntekter og reduserte kostnader. Dette vil kunne redusere behovet for nedskalering av basisorganisasjon. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utgangspunkt, jf. virksomhetsrapport 1-2016 -27,2 -21,1 -22,2 -25,1 -28,4 -30,1

Årlig endring, jf. tentativ tildeling 0 -12,7 -12,7 -12,7 -12,7 -12,7

Netto balanse før tiltak -27,2 -33,8 -47,6 -63,2 -79,2 -93,6

Netto balanse ved utganger av året
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Den tentative tildelingen inneholder noen forhold hvor Klinmed har behov for en nærmere avklaring. Dette 

gjelder: 

1. Bortfall av tildeling til SFF-innfasing 

2. Manglende tildeling til egenandel Jebsen-sentra 

3. Beløpsstørrelse på tildeling egenandel Toppforsk 

4. Fremtidig generering av RBO-midler fra publikasjonspoeng 

Ny budsjettfordelingsmodell innebærer for Klinmed en tildeling hvor andel henført til undervisning blir 

redusert, og hvor tildeling henført til forskning blir styrket. Vi ønsker fakultetets vurdering av hvorvidt dette 

er en ønsket utvikling. 

Tildeling 2017 vs tildeling 2016 - sammenligningsgrunnlag 

I fakultetets notat av 4. juli 2016 blir det i tabellen på side 1 presentert en 2016-tildeling som det, etter vår 

vurdering, ikke vil være helt korrekt å sammenligne med beløpet i kolonne A -Sum 2017 (før kutt).  En slik 

sammenligning vil innebære å sammenligne en tildeling for 2017 før kutt med en tildeling for 2016 etter 

kutt. Videre er beløpet for 2016 ikke korrigert for økning henført til phd-emner. 

For korrekt sammenligning mot beløp i kolonne Sum 2017 (A) må beløpet i kolonne Fordeling 2016 (B) 

korrigeres som følger: 

 

Vi får da følgende justerte fremstilling av overgangen fra 2016 til 2017: 

 

Justert tabell viser at netto endring i tildelt ramme er 11,7 millioner. Av dette henføres 6,2 millioner til 

endringer i budsjettmodell, og 5,5 millioner til økt kutt. 

  

Institutt Fordeling 2016

Klinmed - oppgitt 246 730

Korreksjon 1 - phd-emner 1 020

Korreksjon 2 - eff kutt 2016 2 439

Klinmed - korrigert 250 189

Institutt 2016 2 017
Endring gr 

modell
2016 2017

Endring 

kutt
2016 2017

Avvik 

2016 - 

2017

Avvik %

Klinmed 250 189 244 025 -6 164 -2 439 -7 948 -5 509 247 750 236 077 -11 673 -5 %

Budsjettmodell Kutt Netto tildeling
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Ny budsjettfordelingsmodell 

Ny budsjettfordelingsmodell innebærer en tydeliggjøring av de økonomiske rammebetingelsene for 

henholdsvis undervisning og forskning. En rekke spesifiserte tildelingselementer er fjernet og blitt erstattet 

med faste satser for antall studieplasser og studiepoeng. Videre blir det nå gitt større dekningsgrad for 

kostnader til rekrutteringsstillinger, samt at resultatelementene fra forskningsaktiviteten er blitt justert opp 

(økte RBO-satser). Dette har gitt oss en modell med større andel av intensivbasert tildeling. 

Av de spesifiserte tildelingselementene som har blitt fjernet har vi de største beløpsmessige utslagene fra 

tidligere støtte til henholdsvis teknisk assistanse (26,2 millioner) og sykehustilskudd (15,5 millioner). 

Sykehustilskuddet var i forrige budsjettfordelingsmodell ikke eksplisitt henført til undervisning og/eller 

forskning. Vi har for videre analyse og sammenligning fordelt dette 50/50 mellom undervisning og 

forskning. Dette har gitt oss følgende sammenligning av tentativ tildeling 2017 og tildeling 2016: 

 

Vår observasjon er at ny budsjettmodell innebærer lavere tildeling til utdanning, og høyere tildeling til 

forskning. Klinmed vil i kommende styringsdialoger eksternt og internt benytte dette som utgangspunkt for 

vurderinger av hvilke tiltak som skal iverksettes.  Generelt vil gjelde at kostnadsnivået for virksomheten skal 

gjenspeile tilhørende andel av inntekter. 

I ny budsjettmodell, og den tentative tildelingen for 2017, er det imidlertid noen forhold vi ønsker nærmere 

belyst og forklart. Dette gjelder følgende:  

a) SFF-innfasing 

Vi observerer at tidligere lovet tildeling til innfasing CIR og CCB ikke er inkludert i oppstillingen over 

den øremerkede andelen av forskningstildelingen. Vi har iverksatt bruk av disse midlene, og legger 

til grunn at dette vil komme på plass i revidert fordeling. Alternativt må instituttet søke å avslutte 

pågående bruk av disse midlene. Vi ber om en nærmere avklaring på dette punktet. 

b) Toppforsk 

Vi observerer at fakultet benytter en sats på TNOK 161,8 ved kalkulering av egenandelsbidrag til 

stipendiater i Toppforsk-prosjekter. Vi kjenner ikke grunnlaget bak denne satsen og ber om en 

nærmere avklaring på dette punktet.  

  

Utdanning Forskning Sum Kutt Netto

A B C (A+B) D C+D

Tildeling 2016 124 504 125 686 250 189 -2 439 247 750

Tildeling 2017 105 138 138 886 244 025 -7 948 236 077

Endring -19 365 13 201 -6 164 -5 509 -11 673



 4 

 

 

c) Jebsen 

Vi observerer at fakultets egenandelsbidrag til K.G. Jebsen – senter for cøliakiforskning (oppstart 

15. august 2016) og K.G. Jebsen – senter for psykoseforskning (vedtatt forlenget fra august 2016 til 

desember 2018) ikke er inkludert i oppstillingen over den øremerkede andelen av forsknings-

tildelingen. Vi har planlagt og budsjettert med bruk av disse midlene, og legger til grunn at dette vil 

komme på plass i revidert fordeling. Alternativt må instituttet søke å avslutte pågående bruk av 

disse midlene. Vi ber om en nærmere avklaring på dette punktet. 

d) RBO - publikasjoner 

Vi observerer at ny tellemetode har gitt utslag i høyere tallverdi for 2015, hvilket igjen har påvirket 

grunnlaget for tentativ 2017-tildeling. Dersom dette også legges til grunn for kommende års 

beregninger vil vi fra år 2019 ha et tildelingsgrunnlag som er mellom 2 og 2,5 ganger høyere enn 

tidligere. For Klinmed vil dette kunne bety en fremtidig økning på ca. 8,3 millioner. Vi ber om en 

nærmere avklaring på dette punktet. 

e) Rekrutteringsstillinger 

Vi observerer at tentativ tildeling baserer seg på totalt 82 rekrutteringsstillinger, hvilket innebærer 

en nedgang på 3 i forhold til måltallet for 2016. Vi vil følgelig legge til grunn for vårt videre 

budsjettarbeid at måltallet for 2017 da vil bli tilsvarende redusert.  

Foreløpig konsekvensanalyse 

Vi har i våre langtidsprognoser, senest som del av virksomhetsrapport per 30. april 2016 og offisiell Buddy 

2016 T1, lagt til grunn en 2017-tildeling på 248,8 millioner. Vi har i tabellen nedenfor synliggjort endringene 

i instituttets forventede rammebetingelser for kommende år:  

 

Med en reduksjon i størrelsesorden 12,7 millioner vil instituttet måtte iverksette betydelige tiltak utover de 

mindre justeringene som normalt er blitt håndtert på administrativt nivå, og hvor hovedfokuset har vært å 

se på kostnadsbesparende tiltak. Vi vil her varsle at den tentative reduksjonen vil medføre behov for å se på 

samtlige deler av instituttets virksomhet.  

Utdanning Forskning Sum Kutt Netto

Tildeling 2017 A B C (A+B) D C+D

Gammel modell 124 504 124 290 248 793 0 248 793

Ny modell 105 138 138 886 244 025 -7 948 236 077

Endring -19 365 14 597 -4 768 -7 948 -12 716
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Med økte satser for RBO-inntekter vil det være naturlig å primært fokusere på tiltak som kan styrke denne 

uttellingen, og samtidig begrense kostnadskutt som vil kunne svekke instituttets evne til å betjene de 

aktivitetene som genererer RBO-inntekter.   

Vi vil i vår videre tilnærming se på følgende områder (i prioritetsmessig rekkefølge):  

1. Tiltak som gir økte RBO-tildelinger 

2. Tiltak som gir økt nettobidrag fra eksterne prosjekter 

3. Tiltak som gir kostnadsreduksjon i basisorganisasjon 

4. Disponering av øremerkede tildelinger 

Vår vurdering er at vi på kort sikt (for budsjettåret 2017) ikke vil kunne oppnå nødvendig effekt av alle 

tiltak, men at instituttet på lengre sikt må få justert kostnadsnivået i tråd med tilgjengelige rammer. 

Aktuelle tiltak vil bli grundig gjennomgått i arbeidet frem mot 1. desember 2016, men instituttet vil i det 

etterfølgende her redegjøre for våre foreløpige vurderinger: 

1. Tiltak som gir økte RBO-tildelinger 

 

I ny budsjettmodell har dette gitt de største beløpsmessige utslag for doktorgrader og 

publikasjoner. For NFR- og EU-prosjekter er RBO-effekten noe mindre, men tiltak for å øke volumet 

av disse vil også medføre effekter fra tiltakskategori 2 (økt nettobidrag). 

 

Klinmed har fra tildeling 2016 til tildeling 2017 redusert gjennomsnittet av doktorgrader fra 158 til 

149, og basert på produksjonen i 2015 vil grunnlaget kunne bli ytterligere redusert.  For å unngå 

redusert 2018-tildeling må instituttet øke produksjonen i 2016 med 10 i forhold til faktisk 

produksjon i 2015. Vår foreløpige vurdering er imidlertid at Klinmed mest sannsynlig vil oppleve en 

fremtidig produksjon på nivå med 2015, og at fremtidige tildelinger således vil bli redusert.  

 

Ny tellemetode for publikasjonspoeng synes å gi betydelig positive utslag. Dersom dette faktisk vil 

gi den effekten som tentativ fordeling tilsier, jf. bokstav d i vår tekniske vurdering ovenfor, vil en 

produksjonsøkning på 5 % fra 2015-nivå medføre en fremtidig økning på ytterligere 1 million i 

forhold til de ca. 8,3 millionene omtalt ovenfor. Vår foreløpige ambisjon er å øke produksjonen 

med 5 % til 945 poeng.  

 

Instituttet vil i kommende dialogmøter med klinikkene fokusere nærmere på sammenhengen 

mellom forskningsaktivitet og økonomiske resultater, blant annet med sikte å øke volumet av 

fremtidige EU- og NFR-inntekter. Se også neste punkt. 
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2. Tiltak som gir økt nettobidrag fra eksterne prosjekter 

Dette vil både omfatte tiltak som gir en økning i brutto forskningsvolum (jf. pkt. 1 over), men også 

tiltak som medfører høyere nettobidrag fra prosjektene.  Generelt vil gjelde fokus på å øke graden 

av forskningsaktivitet i Klinmed-regi. For prosjekter hvor det vesentligste av aktiviteten er blitt lagt 

til samarbeidspart gir dette instituttet svært begrensede inntekter. 

For EU-prosjekter gjelder både et relativt lavt antall prosjekter og til dels store periodiske intervaller 

mellom innbetalingene. Dette gjør det utfordrende å forutsi kommende års tildelinger. Ny 

budsjettmodell medfører betydelig vekst i RBO-uttelling. Dette er positivt, men medfører samtidig 

risiko for fall i kommende tildelinger. Dersom instituttet legger nivået fra 2015 til grunn for den 

fremtidige prognostiseringen vil dette medføre en reduksjon i RBO-inntektene. Vår foreløpige 

ambisjon er imidlertid å øke gjennomsnittet av årlig EU-tildeling til 13 millioner. 

For NFR-prosjekter gjelder at aktivitet plassert hos samarbeidspartner innebærer en svekkelse av 

disponibel ramme tilsvarende ca. 28 % av det overførte beløpet. For 2016 er samlet volum av 

overførte NFR-tildelinger ca. MNOK 23, hvilket medfører at potensielle netto inntekter på MNOK 

6,4 er blitt overført samarbeidspart. Overført volum tilsvarer ca. 20 % av brutto NFR-tildeling. Vår 

foreløpige ambisjon er å redusere overført volum fra 20 % til 15 %. 

Klinmed har fra tildeling 2015 til tildeling 2017 løftet NFR-gjennomsnittet fra MNOK 66 til MNOK 75. 

Basert på antatte volumer for 2016 og 2017 er vår foreløpige ambisjon å øke dette gjennomsnittet 

ytterligere fra MNOK 75 til MNOK 85. 

Det er kun et mindretall (20 %) av instituttets prosjekter som belastes for frikjøp av vitenskapelige 

ansatte fra basisorganisasjonen. Utviklingen fra 2013 til 2015 har videre vært den at samlet volum 

av frikjøpsinntekt har blitt redusert fra å tilsvare ca. 100 % av egenandelskostnad til å tilsvare ca. 

55 %. Vår foreløpige ambisjon er å øke andelen av prosjektmassen med frikjøpsbelastning fra 20 til 

22 %. 

 

Klinmed mottar gaveforsterkning for ca. 10 % av prosjektporteføljen. Totalt vil dette for 2016 

beløpe seg til ca. 9 millioner. Instituttet har frem til nå hatt en noe varierende praksis i disponering 

og fordeling av disse midlene. For prosjekter som vil generere gaveforsterkning, og hvor finansiør 

har gitt begrensninger for uttak over overheadinntekter, vil instituttet vurdere beskatning av 

gaveforsterkning slik at nettobidrag tilsvarer nivået for nettobidrag fra NFR-prosjekter. 

 

3. Tiltak som gir kostnadsreduksjon i basisorganisasjon 

Generelt vil gjelde at kostnadsnivået må bli tilpasset tilgjengelig økonomisk ramme. Dette må gjelde 

for all virksomhet. Det er videre nødvendig å betrakte basisorganisasjon som et samlet hele, for å 

beholde best mulig balanse mellom ulike organisatoriske og profesjonsmessige ledd, og på en slik 
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måte at kostnadskutt som vil kunne svekke instituttets evne til å betjene de aktivitetene som 

genererer RBO-tildelinger og nettobidrag fra prosjekter blir begrenset.  

Klinmed har i vår nåværende langtidsprognose en reduksjon i antall rekrutteringsstillinger finansiert 

enten via egenandeler i senterstruktur og toppforskprosjekter, eller via bruk av andre bundne 

midler. Vår foreløpige ambisjon er å dempe denne reduksjonen. 

Tentativ reduksjon i måltallet for rekrutteringsstillinger (fra 85 til 82) innebærer at kostnadsnivået 

kan bli tilsvarende redusert. 

Avtale inngått i 2012 angående tildeling av driftsmidler til de vitenskapelige toppstillingene 

innebærer en kostnadsvekst fra 2015 til 2017 på MNOK 7. Basert på tentativ tildeling kan det bli 

nødvendig å vurdere en reforhandling av avtalen fra 2012. Dette vil i så fall involvere både 

sykehus/helseforetak og universitet/fakultet. 

Det vil også kunne bli nødvendig å vurdere en reduksjon av eksisterende volum av bundne midler, 

gjennom å trekke tilbake tidligere pålagt bindinger. 

4. Disponering av øremerkede midler 

Øremerkede tildelinger har frem til nå blitt viderefordelt ubeskåret til forskningsmiljøene. Med 

reduserte rammer må denne praksis revurderes.  En instituttskatt på 10 % for SFF og ERC vil kunne 

medføre en styrking av disponibel ramme, men iverksetting av dette vil i så fall bli justert mot 

eventuell bruk av øremerkede midler til dekning av rekrutteringsstilling, jf. pkt. 3 ovenfor. 

Risikomomenter 

 Undervisningskostnader 

Tentativ tildeling for 2017 gjør det nødvendig å gjennomføre en omfattende gjennomgang av 

instituttets kostnadsnivå for gjennomføring av undervisning. Vi viser imidlertid til vårt notat av 3. 

mai 2016 angående vår vurdering av en økt belastning på undervisningsressursene. Implementering 

av nye normer for undervisning vil gjøre det utfordrende å iverksette kostnadsbesparende tiltak.  

 Eksternfinansiert virksomhet 

Med en større økonomisk uttelling for volum fra eksternfinansiert virksomhet vil vi samtidig risikere 

høyere bortfall av tildeling dersom aktivitetsnivået vil falle. Basert på instituttets nåværende totale 

prosjektmasse genererer den eksternfinansiert virksomheten i gjennomsnitt ca. 9 % i RBO-inntekter 

og ca. 14 % i nettobidrag. Følgende tabell illustrerer de gjennomsnittlige effektene av dette: 
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Muligheter 

Ny budsjettmodell gir som nevnt ovenfor mulighet for til dels betydelig økte RBO-inntekter. Dersom 

instituttet lykkes med flere av punktene 1-4 over vil dette på sikt kunne hente inn og balansere tentativt 

kutt.  

Oppsummering 

Et tentativt kutt på 12,7 millioner i forhold til tidligere forventet 2017-tildeling vil nødvendiggjøre 

betydelige tiltak. Ny budsjettmodell gir imidlertid mulighet for å målstyre tiltak som bedrer den fremtidige 

situasjonen. Vår foreløpige vurdering er imidlertid at samlet basisorganisasjon må nedjusteres. Dette vil 

primært innebære nedskaleringer som ikke svekker instituttets evne til å betjene de aktivitetene som 

genererer RBO-tildelinger og nettobidrag fra prosjekter. 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar P Gladhaug      Hans Mossin 

Instituttleder       Administrasjonssjef 

Inntekter fra EFV -30 % -20 % -10 % 0  + 10 %  + 20 %  + 30 %

Utgangspunkt = tentativt 2017-nivå 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7

Endring RBO-inntekt og nettobidrag fra EFV -12,6 -8,4 -4,2 0 4,2 8,4 12,6

Sum 34,1 38,3 42,5 46,7 50,9 55,1 59,3

Sensitivitet volumendring
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