
          SAK 36 

Foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 21. juni 2016 (til 

godkjenning i møte 27.9.2016)  

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn 

arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Til stede: 

Frode Vartdal (styreleder, dekan) 

Hilde Nebb (prodekan for forskning) 

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale) 

Britt Nakstad (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale) 

Egil Bodd (ekstern representant) 

Tove Strand (ekstern representant) 

Ida S. Fattah (studentrepresentant) 

Forfall: 

Vivian S. Amundsen (studentrepresentant) 

Helge Leander B. Jensen (vara Vivian S. Amundsen) 

Til stede fra fakultetsledelsen: 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Til stede fra administrasjonen: 

Mette Langballe, Halvor Fahle, Bjørn Hol, Ingrid Kjelsvik (sak 27), Kjetil Tasken (sak 

27) 



Sekretær: 

Astrid Holø 

Godkjenninger 

24/16 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

25/16 Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

26/16 Godkjenning av protokoll fra 10.5.2016 

 Protokoll fra 10.5.2016 

 Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 7.6.2016 (pdf) 

Protokoll fra 10.5.2016 ble godkjent. 

Sakstyper 

V=vedtakssak 

D=diskusjonssak 

O=orienteringssak 

Saker 

27/16-V Fusjon BiO/NCMM 

Direktør Kjetil Tasken redegjorde for saken. 

 saksnotat (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

i) Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å fusjonere NCMM og BiO. 

ii) Fakultetsstyret vedtar vedlagt mandat for det fusjonerte senteret. 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/05-10/protokoll-fakstyre-med-2016-05-10.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/referat-7-6-16-fakultetsstyresaker.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/referat-7-6-16-fakultetsstyresaker.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-27-fusjon-bio-ncmm.pdf


28/16-O Regnskap pr. 30.4 2016 

Seniorrådgiver Halvor Fahle redegjorde og svarte på spørsmål om regnskapet. 

 regnskapsrapport pr. 30.4.2016 (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 30.4.2016 til orientering. 

29/16-O Virksomhetsrapport 1. tertial 2016, sykefravær 2015 

Seniorrådgiver Mette Langballe la fram virksomhetsrapport for 1. tertial 2016 og 

svarte på spørsmål fra styret. 

Fungerende fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler la fram sykefraværsrapport 

for 2015 og svarte på spørsmål. Sykefraværet er lavt og har endret seg lite i en 5-

årsperiode. Det ble redegjort for hvorfor det har vært en økning i sykefraværet ved to 

enheter sammenlignet med tidligere år. Fraværet følges tett opp i linjen. Det ble 

bemerket at det er viktig å finne ut om det er forhold ved arbeidsmiljøet som påvirket 

sykefraværet. 

 saksnotat (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2016, samt sykefraværsrapport for 

2015 til orientering. 

30/16-V Ny budsjettfordelingsmodell 

Seniorrådgiver Mette Groseth Langballe redegjorde for forslag til endringer i forhold 

til forrige forslag, og svarte på spørsmål fra styret. 

 saksnotat (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til revisjon av budsjettfordelingsmodell 

slik som den er beskrevet i notatet. 

31/16-D Årsplan 2017-2019 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-28-regnskap-april-2016.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-28-regnskap-april-presentasjon.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-29-virksomhetsrapport.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-30-ny-budsjettfordelingsmodell.pdf


Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde for prosess og for innhold i første utkast til 

årsplanen. 

 saksnotat (pdf) 

Innspill til planen: 

 Det er ønskelig at innovasjon vektlegges mer. 

 Likevel viktig at det ikke legges opp til mer enn det som er gjennomførbart. 

 Forskning og innovasjon bør omtales separat. 

 Omfattende plan; kan noe kuttes for å sikre gjennomførbarhet. 

32/16-D Tentativ budsjettfordeling 2017 

Seniorrådgiver Halvor Fahle redegjorde for forslaget, som er basert på at ny 

budsjettmodell vedtas. Kutt i tildeling fra UiO og økt husleie medfører reduksjon i 

rammen på nærmere 30 mill NOK. Foreløpig tildeling er 688 mill NOK. 

 saksnotat (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

Punkter fra diskusjonen: 

 reduksjon i rammen kan være en anledning til å gjennomføre nødvendige 

endringer, for eksempel å kutte driftstilskudd til personer som publisere lite 

 øker også nødvendigheten av å tenke nytt med tanke på hvilken type 

ekstern finansiering som bør søkes; det bør skje en dreining mot mer fra 

EU og NFR, da dette gir uttelling i form av resultatbaserte 

omfordelingsmidler (RBO) 

 noen fagmiljøer som kan være strategisk viktig for et universitet å 

ivareta, har ikke like gode muligheter for å skaffe eksterne midler som 

andre; disse miljøene bør ivaretas gjennom budsjettmessig støtte for en 

periode 

 det bør vurderes hvordan god undervisning kan belønnes 

33/16-D Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap 

Dekan Frode Vartdal redegjorde for saken. 

 saksnotat (pdf) 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-31-arsplan-2017-2019.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-32-tentativ-budsjettfordeling.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-32-fordeling-2017-presentasjon.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/sak-33-nedlegging-masterprogram-sykepleievitenskap.pdf


Vedtak (enstemmig): 

Styret slutter seg til det opplegg som er beskrevet for midlertidig og varig endring av 

mastergradsporteføljen. 

Dekanens orientering 

Dekan redegjorde i lukket møte om en pågående sak ved fakultetet. 

Vedlagte saker til informasjon 

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

b) Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Delegering av 

oppgaver i kvalitetssystemets rutiner. 

 orientering (pdf) 

c) Orientering om «Akademisk dugnad for flyktninger» 

 orientering (pdf) 

d) Avlagte doktorgrader 2015 - diverse statistiske data 

 oversikt (pdf) 

Eventuelt 

Egil Bodd refererte til en enkeltsak han hadde fått referert, som bidro til at han stilte 

spørsmål omkring hvordan fakultetet kan sikre at de riktige personene tas opp til 

medisinstudiet, sett i et samfunnsperspektiv. Det ble orientert om, slik styret også 

tidligere er informert om, at en gruppe arbeider med forslag til alternative 

opptakskriterier til studiet. 

 

http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/kvalitetssystemet.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/akademisk-dugnad.pdf
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/dokumenter/avlagte-doktorgrader-2015-statistiske-data.pdf


 



Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Tirsdag 13. september 2016 fra kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, 

Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Gry Larsen (NTL), Haneef Awan (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet) 

 

Fra administrasjonen:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Reidar Rognlien, Ingrid Kjelsvik (sak 1), Mette Langballe, 

Halvor Fahle, Astrid Holø (sekretær) 

 

Verneombud: 

Espen L. Andersen 

 

Sak 3 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 27. september 2016 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/09-27/sakskart-

fakstyre-med-2016-09-27.html 

 

Sak 38/16 Regnskap pr. 31.8.2016 

Reidar Rognlien redegjorde. 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader. Flere ga positive tilbakemeldinger på 

måten regnskapet ble presentert på. 

 

 

Sak 39/16 Budsjettfordeling 2017 

Halvor Fahle redegjorde. Hovedbudskap er at 2017 kan bli krevende, grunnet 

kutt i budsjettet. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Sak 40/16 Årsplan 2017-2019 

Mette Langballe redegjorde. Planen vil bli videre bearbeidet før den legges 

fram for styret. Endringer vil bestå av noe forenkling og omredigering. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Sak 41/16 Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement 

Astrid Holø redegjorde for saken, og refererte de vesentligste endringene. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/09-27/sakskart-fakstyre-med-2016-09-27.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/09-27/sakskart-fakstyre-med-2016-09-27.html
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Fakultetsnotat  
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Regnskap pr august 2016  
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Reidar Rognlien 
Møtedato: 27. august 2016 
 
REGNSKAP pr august 2016 
Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. august 2016. Rapporten vil være en felles rapport for hele 
fakultetet.   
MED hadde pr 31. august 2016 en samlet inntekt på -789 451 millioner kroner. Inntekten fordeler seg 
med -496 369 (63 %) på basis fra basisvirksomheten og med og -293 082 (37 %) fra eksternfinansiert 
virksomhet. 
 
Basisfinansiert virksomhet  
Tabell 1viser endringen i bundne midler fra 31.12.15 til 61.08.16. Økningen for IMB skyldes i 
hovedsak 10 mill. knyttet til midler i forbindelse med et framtidig innkjøp av vitenskapelig utstyr.  Det 
vil for perioden fram til 31.12.16 forventes et forbruk av de bundne midlene. Det positive er at 
Klinmed har redusert sine bundne midler. Tildelt nye midler hvor aktivitet er planlagt frem i tid, vil 
øke saldoen av bundne midler.  
 
Tabell 1 

Bundne midler Pr 31.12.15 Pr 31.08.16 Endring 

        

Fakultetsadministrasjonen 19 265 4 000 15 265 

Institutt for medisinske basalfag 10 165 20 675 -10 510 

institutt for helse og samfunn 5 136 4 475   661 

Institutt for klinisk medisin 63 975 54 732 9 243 

Bioteknologisenteret 2 913  9 689 -6 776 

Norsk senter for molkylærmedisin 13 050 13 441 -391 

SUM 114 504 107 012 7 492 

 
 
Tabell 2 viser avviket mellom budsjett og regnskap på 39,8 millioner høyere enn 2015, og 17 millioner 
høyere enn budsjettert. Avviket er stort sett jevnt fordelt på enhetene. 
Driftskostnader er på 121 mill. kroner. Dette er 1,9 mill. under budsjett noe som anses som meget 
bra. 
Totale personalkostnader er på 378 millioner kroner. Dette er 11 millioner kroner under budsjett og 
gir et avvik på 2,8 % fra budsjett. Hovedårsaken til avviket er at lønnsoppgjøret ikke er ferdig og 
forsinkelser i ansettelser. Fakultetet har fått offentlige refusjoner for 13,3 millioner hittil i 2016. 
Dette er 2,7 mill. over budsjett. Summen av egenandel og frikjøp er ca. i null. Det viser god 
oppfølging mot EFV. Overhead er økt med 2 mill. i forhold til budsjett. Dette tyder på økt aktivitet på 
prosjektene i forhold til budsjett. 
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Tabell 2 

  
 

Hia 
Budsjett 

Hia 
Regnskap 

Hia 
Avvik 

Hi Fjor 
Regnskap 

Års-
budsjett 

Inntekter -478 970 -496 369 17 399 -456 803 -734 860 

Inntekt fra bevilgninger -453 519 -470 674 17 155 -437 758 -689 969 

Eksterne inntekter og bidrag -15 309 -15 146 -163 -12 613 -27 586 

Salgs- og leieinntekter -10 142 -10 549 407 -6 432 -17 306 

Personalkostnader 389 570 378 419 11 150 346 340 623 283 

Fast lønn 268 278 259 093 9 185 236 424 428 676 

Timelønn og honorarer 13 461 12 914 547 13 315 21 548 

Overtid 0 854 -854 901 0 

Feriepenger, AGA og pensjon 117 669 116 304 1 365 106 585 187 941 

Offentlige refusjoner -10 585 -13 297 2 713 -12 859 -16 017 

Andre personalkostnader 746 2 551 -1 805 1 974 1 135 

Driftskostnader 123 506 121 583 1 923 98 291 197 757 

Kjøp av tjenester 2 314 10 442 -8 127 7 895 4 388 

Kurs, konferanser og reiser 11 007 14 803 -3 796 17 551 22 855 

Internhusleie 53 393 49 280 4 113 49 087 80 089 

Andre driftskostnader 56 792 47 058 9 735 23 757 90 424 

Investeringer 9 879 23 520 -13 641 29 018 22 779 

Investeringer 9 879 23 520 -13 641 29 018 22 779 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

43 984 27 153 16 831 16 846 108 957 

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter -41 780 -44 097 2 316 -38 949 -78 609 

Egenandel 42 969 52 885 -9 916 37 906 63 879 

Frikjøp -18 348 -27 950 9 602 -18 869 -31 208 

Overhead -66 116 -68 276 2 160 -56 057 -110 530 

Leiested -285 -755 470 -1 929 -750 

Prosjektavslutning 151 507 -356 2 878 151 

Prosjektavslutning Bidrag 151 553 -403 3 117 151 

Prosjektavslutning Oppdrag  0 -47 47 -239 0 

Nettobidrag og prosjektavslutning -41 630 -43 590 1 960 -36 070 -78 459 

Årsresultat 2 355 -16 437 18 792 -19 224 30 499 

Overført fra i fjor -93 430 -93 430 0 -37 824 -93 430 

Akkumulert resultat -91 076 -109 867 18 792 -57 048 -62 931 

 
 
Enheter 
Tabell 3 viser isolert og akkumulert resultat for hver enhet. BIOS og NCMM er nå slått sammen. 
Fakultetssekretariatet har en nedgang på 5 mill. sammenlignet med 01.01.2016. Dette er avsetninger 
som er brukt til påløpte aktivitet. IMB har mottatt ca. 10 mill. til kjøp av utstyr. Helsa og Klinmed har 
underforbruk som i hovedsak skyldes for sene tilsettinger.  Fakultetet vil ha som mål at akkumulert 
resultat skal ligge på maks 5 % av tildeling. 
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Tabell 3 
      

BASIS pr 31.08.16 Fakultets-
sekretariat IMB Helsa Klinmed  

BIOS / 
NCMM Sum fakk 

Sum overført fra i fjor -21 938 2 475 -5 130 -52 874 -15 963 -93 430 

Isolert resultat basis             

Resultat før nettobidrag             

Inntekter -112 360 -116 613 -60 976 -162 375 -44 045 -496 369 

Investeringer 1 406 3 776 2 564 11 302 4 451 23 499 

Personalkostnader 48 234 93 384 65 638 148 191 22 973 -472 870 

Driftskostnader 68 269 17 398 7 083 18 110 10 724 121 584 

Sum resultat før nettobidrag 5 549 -2 055 14 309 15 228 -5 897 27 134 

Nettobidrag fra prosjekter             

Egenandel 325 24 617 9 524 14 626 3 792 52 884 

Overhead -402 -25 765 -18 560 -18 496 -5 054 -68 277 

Frikjøp   -10 458 -10 245 -6 854 -393 -15 393 

Leiested   -755   0   0 

Sum nettobidrag fra  
prosjekter -77 -12 361 -19 281 -10 724 -1 655 -44 099 

Prosjektavslutninger             

Avsluttede bidragsprosjekter -74 -61 882 -863 670 554 

Avsluttede oppdragsprosjekter   11 -40 -17   -47 

Sum prosjekt avslutninger -74 -50 842 -880 670 507 

Sum isolert resultat 5 398 -14 416 -4 131 3 624 -6 884 -16 410 

Akkumulert resultat basis -16 540 -11 941 -9 261 -49 251 -22 848 -109 841 

 
 
Eksternt finansiert virksomhet  
Fakultetet har ved utgangen av august 624 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en 
nedgang på 25 fra årsskiftet. Det er opprettet 106 nye prosjekter hittil i år. Disse har en samlet 
totalramme på 560 millioner kroner. Det er avsluttet 131 prosjekter . Disse prosjektene hadde en 
samlet totalramme på 476 millioner. kroner. Fakultetet har nå 39 EU-prosjekter og 146 prosjekter 
finansiert av NFR. 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 3 284 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig 
aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
Tabell 4 viser en samlet regnskapsoversikt over alle eksternfiansierte prosjekter pr 31.08.2016 Et 
akkumulert resultat viser et underforbruk på 13 mill. Dette viser at aktiviteten er i rute i forhold til 
hva som er planlagt. 
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Tabell 4 
   Hia 

Budsjett 
Hia 

Regnskap 
Hia Avvik 

Hi Fjor 
Regnskap 

Års-
budsjett 

Inntekter -284 399 -291 923 7 524 -251 521 -446 509 

Inntekt fra bevilgninger -3 313  -3 313 721 -3 370 

Eksterne inntekter og bidrag -277 366 -287 213 9 847 -246 176 -437 171 

Salgs- og leieinntekter -3 720 -4 710 990 -6 067 -5 968 

Personalkostnader 157 209 156 990 219 136 540 257 420 

Fast lønn 107 020 109 170 -2 150 94 885 177 700 

Timelønn og honorarer 3 576 2 509 1 067 1 932 3 926 

Overtid  202 -202 95  

Feriepenger, AGA og pensjon 46 225 47 288 -1 063 40 619 76 319 

Offentlige refusjoner -1 642 -7 511 5 869 -5 982 -3 174 

Andre personalkostnader 2 030 5 333 -3 303 4 991 2 650 

Driftskostnader 81 561 70 862 10 699 72 150 138 876 

Kjøp av tjenester 19 287 19 155 133 30 612 29 671 

Kurs, konferanser og reiser 11 993 14 565 -2 572 13 046 29 161 

Internhusleie      

Andre driftskostnader 50 280 37 142 13 138 28 492 80 045 

Investeringer 1 000 5 291 -4 291 6 931 1 500 

Investeringer 1 000 5 291 -4 291 6 931 1 500 

Årsresultat uten nettobidrag og 
prosjektavslutning 

-44 629 -58 779 14 150 -35 901 -48 712 

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter 

39 678 40 706 -1 028 38 121 72 467 

Egenandel -44 551 -52 885 8 334 -37 906 -65 097 

Frikjøp 17 774 25 790 -8 017 18 613 29 807 

Overhead 65 457 67 046 -1 589 55 692 107 257 

Leiested 999 755 244 1 722 500 

Prosjektavslutning -151 -125 -25 -3 117 -151 

Prosjektavslutning Bidrag -151 -125 -25 -3 117 -151 

Nettobidrag og prosjektavslutning 39 528 40 581 -1 053 35 003 72 316 

Årsresultat -5 101 -18 198 13 097 -898 23 604 

Overført fra i fjor -235 403 -235 403 0 -244 041 -235 403 

Akkumulert resultat -240 504 -253 601 13 097 -244 938 -211 800 

 
 
Tabell 5 viser resultat pr enhet. Tabellen viser at Klinmed har et volum på ca. 48 % i forhold til totalen 
på fakultetet. På de andre enhetene er fordelingen som følger: IMB 23 %, Helsa 10 %, BIOS/NCMM 
18 % og fakultetssekretariatet 1 %. Som tidligere nevnt er BIOS og NCMM slått sammen i en kolonne. 
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Enheter 
Tabell 5 

 EFV pr 31.08.16  
Seksjon 

for ledelse IMB Helsa Klinmed  
BIOS / 
NCMM Total 

Overført fra i fjor -2 996 -52 649 -27 718 -116 462 -35 579 -235 403 

Inntekter       

Eksterne inntekter og bidrag -3 515 -69 539 -62 454 -130 687 -21 017 -287 213 

Salgs- og leieinntekter 
 

-933 -138 -2 040 -1 600 -4 710 

Inntekter -3 515 -70 472 -62 592 -132 727 -22 617 -291 923 

Personalkostnader       

Andre personalkostnader 3 452 773 568 523 17 5 333 

Fast lønn 601 22 633 26 293 53 786 5 857 109 170 

Feriepenger, AGA og pensjon 272 10 061 11 762 22 567 2 626 47 288 

Offentlige refusjoner -351 -1 181 -1 521 -3 708 -750 -7 511 

Overtid 
 

49 129 24 
 

202 

Timelønn og honorarer 297 434 672 933 173 2 509 

Personalkostnader 4 270 32 769 37 902 74 125 7 923 156 990 

Driftskostnader       

Andre driftskostnader 32 14 011 2 666 17 152 3 281 37 142 

Kjøp av tjenester 115 3 516 2 619 12 505 400 19 155 

Kurs, konferanser og reiser 269 2 516 4 702 6 672 407 14 565 

Driftskostnader 416 20 043 9 986 36 328 4 088 70 862 

Investeringer 
 

968 6 4 067 251 5 291 

Investeringer 
 

968 6 4 067 251 5 291 

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter       

Egenandel -325 -24 617 -9 524 -14 626 -3 793 -52 885 

Frikjøp  10 397 8 238 6 854 301 25 790 

Leiested  755    755 

Overhead 401 25 656 17 618 18 316 5 054 67 046 

Nettobidrag fra 
eksternfinansierte prosjekter 76 12 192 16 333 10 543 1 562 40 706 

Prosjektavslutning Bidrag 74 75 -732 1 127 -670 -125 

Prosjektavslutning 74 75 -732 1 127 -670 -125 

Grand Total -1 674 -57 075 -26 815 -122 997 -45 041 -253 601 

 
Grafene 1 og 2 viser fordeling av prosjekter knyttet til finansiør. Graf 1 viser fordelingen pr enhet.  
Graf 2 viser fordeling pr finansiør.  NFR er den suverent største, mens private kommer som en god 
nummer 2. Bidrag fra Throne Holst og Jebsen er de som bidrar mest i denne kategorien. 
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Prognose 2016 / langtidsprognose 2017 – 2020 
Tabell 6 

  2016 2016 Langtidsprognose 

  Årsbudsjett Årsprognose 2017 2018 2019 2020 

              

Sum overført fra i fjor -93 430 -93 430 -75 668 -15 289 -2 477 4 048 

Isolert resultat basis             

Resultat før nettobidrag             

Inntekter -734 860 -741 139 -739 597 -745 720 -740 680 -748 780 

Investeringer 22 779 35 229 58 185 41 871 40 699 39 910 

Personalkostnader 623 283 603 738 623 325 602 643 589 342 585 010 

Driftskostnader 197 757 196 401 199 153 193 670 197 784 198 441 

Sum resultat før nettobidrag 108 957 94 229 141 066 92 464 87 145 74 581 

Nettobidrag fra prosjekter             

Egenandel 63 879 81 097 70 819 71 146 69 994 70 017 

Overhead -110 530 -118 720 -113 417 -114 160 -113 763 -114 060 

Frikjøp -31 208 -37 480 -36 926 -35 313 -35 196 -34 327 

Leiested -750 -958 -1 163 -1 325 -1 655 -2 000 

Sum nettobidrag fra prosjekter -78 609 -76 061 -80 687 -79 652 -80 620 -80 370 

Prosjektavslutninger             

Avsluttede bidragsprosjekter 151 -295 0 0 0 0 

Avsluttede oppdragsprosjekter 0 -111 0 0 0 0 

Sum prosjekt avslutninger 151 -406 0 0 0 0 

Sum isolert resultat 30 499 17 762 60 379 12 812 6 525 -5 789 

Akkumulert resultat basis -62 931 -75 668 -15 289 -2 477 4 048 -1 741 

 
Tabell 6 viser registrert prognose pr 20. august.  Det kutt som fakultetet har blitt forelagt fra UiO 
sentralt og en vesentlig økning i internhusleie (til sammen ca. 40 mill.) gjør at instituttene og 
sentraladministrasjonen vil få en tøff utfordring når budsjett / langtidsbudsjett skal lages. Denne 
prognosen er foreløpig som er lagd på overordnet nivå.  Fram mot 1. desember skal det lages 
detaljerte budsjetter hos den  enkelte enhet. 
 



 



Fakultetsnotat 
 
Til: Det medisinske fakultets styre 
Sakstittel: Fordeling 2017 
Sakstype: Vedtakssak 
Saksbehandler: Halvor Fahle 
Arkivsaksnummer:  
Møtedato: 27.september 2016 
 
 
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 



Det medisinske fakultet Notat
Universitetet i Oslo

Institutt for helse og samfunn
Kontoradr.: Kirkeveien 166, Fredrik Holsts 
hus, 0450 Oslo

Telefon: 22 85 05 50
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.  
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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 



 3 

 

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 



 6 

 

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 
 

 

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

Saksbehandler: 

Trude Abelsen 

+4722851447, trude.abelsen@medisin.uio.no 

 



Universitetet i Oslo Notat 
Institutt for klinisk medisin 
 

 

 

Til: Det medisinske fakultetet 

 

 

 
Dato: 12. august 2016 

Saksnr: 2016/3077 

Saksbehandler: Hans-Jørgen Lund 

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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Årsplan 2017-2019 

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering.  
 
I UiOs årsplan er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak hvor gjennomføring av tiltak 
skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen. Tiltak som skal gjennomføres i 2017 er: 

 Arbeidsmiljøutvikling 

 Innovasjonsløftet 

 Karrierepolitikk 

 Læringsmiljø og utdanningskvalitet 

 Masterplan for eiendommer 

 Plattform for universitetsledelse 

 IT-infrastruktur for forskning og utdanning 
 
UiOs årsplan for 2017-2019 angir seks tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå: 

 Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gi 
god oppfølging underveis i studiene. 

 Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. 

 Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet 

 Rekrutteringsprosessen ved UiO skal forbedres 

 Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, 
og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og 
toppforskningsmiljøer. 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom 
aktiv dialog og samfunnskontakt. 

Fakultetsledelsen legger nå frem en årsplan som i stor grad bygger på UiOs årsplan, men samtidig tar 
med seg de tiltak og aktiviteter som ikke er gjennomført fra planen for perioden 2015-2017.  

Fakultetets årsplan er utarbeidet i nært samarbeid med instituttene. En arbeidsgruppe med 
representasjon fra alle enheter har utarbeidet ved vedlagte forslaget. 

Fakultetets årsplan for 2017-2019 deles inn i følgende kapitler: 

 Forskning 

 Innovasjon 

 Utdanning 

 Organisasjon, ledelse og administrasjon 

 Samfunnskontakt, internasjonalisering og formidling 

 Virksomhetsovergripende utfordringer 

astrhol
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Arbeidsgruppen har forsøkt å lage en enkel årsplan med få og konkrete tiltak. Tiltakene skal også 
være mulig å gjennomføres i en periode preget av betydelige budsjettkutt.  

Målindikatorer 
Målindikatorene for 2017 ble utarbeidet i fjor. Det legges ikke opp til en revisjon av disse. 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019 
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Årsplan 2017-2019 – Det medisinske fakultet  
STRATEGIER OG VERDIER  

Et åpent, handlekraftig og lærende fakultet 

Fakultetets ledelse og administrasjon skal være tydelig, åpen og inkluderende med en handlekraftig 

kultur, der alle tiltak skal være faktabaserte, forpliktende og etterprøvbare. 

Fakultetet skal tilstrebe et innovativt og lærende miljø, der så vel organisasjon som den enkelte 

medarbeider kontinuerlig utvikler seg. 

 

Utdanning, forskning og innovasjon 

Samvirke mellom utdanning, forskning og innovasjon skal være et bærende prinsipp i strategiske valg 

som fakultetet tar, da det her er en gjensidig avhengighet. Studiene og studiekvaliteten skal utvikles 

for å gjøre studentene til kunnskapsrike, reflekterte og etisk bevisste helsearbeidere, som senere i 

livet skal kunne takle nasjonale og internasjonale krav til god yrkesutøvelse. Dette søkes blant annet 

ivaretatt i forbindelse med revisjonen av studieplanen for medisinstudiet. I alle studieprogram vil 

fakultetet styrke utdanningsledelsen og organiseringen av studiene for å opprettholde og 

videreutvikle den høye standarden. Fakultetet skal også drive en mål- og kvalitetsbevisst 

rekruttering, utdannelse og veiledning av stipendiater og postdoktorer (via det nyetablerte 

karriereutviklingsprogrammet ved fakultetet), slik at de blir attraktive arbeidstakere ikke bare i 

akademia men for samfunnet forøvrig. Fakultetet skal ivareta og videreutvikle forskningskvaliteten 

ved å bidra til å skape forskningsgrupper og forskningsklynger som er robuste nok til å skape 

forskning på et høyt nivå. Målet er at våre forskere er attraktive samarbeidspartnere og vinner i 

konkurransen om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt. Det ligger et stort, urealisert 

potensial for innovasjon og entreprenørskap ved fakultetet både hos studenter, forskere og andre 

ansatte. Vi vil fremme en tenkemåte blant våre studenter og ansatte som kan bidra til innovasjon “på 

alle livets veier”, i offentlige institusjoner, i helsevesenet, i globalt helsearbeid og som ledere, ansatte 

og gründere i næringslivet. For å utvikle og ivareta høy kvalitet innen utdanning, forskning og 

innovasjon vil vi arbeide for et styrket tverrfaglig samarbeid med andre fakulteter ved UiO, 

næringsliv, Oslo kommune samt å tilstrebe til enhver tid gode samarbeidsrelasjoner med våre 

universitetssykehus (OUS og Ahus) da de er våre viktigste samarbeidspartnere.  

 

Internasjonalisering 

Internasjonalisering skal være tett integrert i all forskning og utdanning som skjer på fakultetet. 

Forskningssamarbeid rettet mot forskningsmiljøer i høyinntektsland skal i hovedsak drives av 

fagmiljøene. Institusjonelt samarbeid innen forskning og utdanning med sikte på 

kompetanseutvikling skal skje med et begrenset antall internasjonale partnere for å oppnå større 

tyngde i disse satsingene, og bli mer synlige i de institusjoner vi samarbeider med. 

 

Formidling og samfunnsoppdrag 

Fakultetet og våre forskere er forpliktet til å formidle den betydelige kunnskap som våre fagmiljøer 

besitter, og studentene skal oppfordres til å delta i samfunnsdebatten. Formidlingen skal rettes mot 

den brede offentlighet, helsetjenesten, brukere og pasienter, myndigheter, næringsliv og frivillige 
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organisasjoner. Fakultet, studenter og fagmiljøer skal på en fri og uavhengig måte støtte opp under 

samfunnsgagnlig arbeid der man har særlige forutsetninger for å bidra. 

 

Organisasjon, ledelse og rekruttering 

Styrking av lederskap på alle nivåer er en prioritert oppgave for at fakultetet skal nå sine mål. 

Rekruttering skal understøtte en kontinuerlig fornying og omstilling av fakultetet. Det skal 

gjennomføres grundige rekrutteringsprosesser for alle typer personell, og de som ansettes skal få 

god oppfølging for å bli trygge og gode arbeidstakere..  

 

Verdier og normer 

All aktivitet ved fakultetet skal tuftes på grunnleggende verdier og normer som akademisk frihet, 

dokumentert kunnskap, fri meningsbrytning, etterrettelighet, åpenhet, solidaritet, engasjement, 

sjenerøsitet og hjelpsomhet. 

 

Økonomi 

Fakultetet er inne i en omstillingsperiode med lavere basisfinansiering. Dette innebærer en streng 

prioritering av fakultetets satsinger i årsplanperioden. Prioriterte satsinger i planperioden innebærer 

tiltak som vil kunne generere fremtidige inntekter, som økning av eksterne inntekter og forbedring av 

studiekvalitet. 
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FORSKNING  

 

Mål 1: Fakultetet skal ha en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering både fra nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder 

Gjennom forskerstøtteapparatet ved fakultetet, Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF), tilbyr 

fakultetet i samhandling med instituttene en målrettet og strategisk forskningsstøtte til store 

søknader fra EU, Jebsen-senter, Forskningsrådet og andre internasjonale utlysninger.  

 

Tiltak: 

 Identifisere potensielle søkermiljø og bistå i arbeidet om gode søknadsprosesser. 

 Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og dyktiggjøre forskere til å skrive flere og 

bedre  

 Senterleder og forskningsgruppeledere skal se til at forskere blir tidligere uavhengige 

prosjektledere 

 EEF skal arbeide tett mot fagmiljøene for å tilby sine støttefunksjoner for bedre 

søknadsskrivinger. 

 Invitere forskningsgruppeledere og forskere til informasjonsseminarer i god tid før ulike 

utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet   

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Øke antallet tematiske søknader og flere tilslag i Horisont 2020 

 Øke antallet ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 

7.rammeprogram 

 Øke antallet søkere til Marie Curie og COFUND- programmene 

 Søke Scientia Fellows II søknad i COFUND- programmet høsten 2017 

 Øke antall FriPro og tematiske søknader med tilslag i Forskningsrådet 
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INNOVASJON 

 

Mål 2: Styrket innovasjonsvirksomhet  

Fakultet ønsker gjennom utdanningene, doktorgrads- og postdoktorprogrammer å fremme økt 

kompetanse innen innovasjon, entreprenørskap og tjenesteutvikling i helsevesenet og annen 

helserelatert virksomhet.  

 

Tiltak: 

 Web-sider om innovasjon ved fakultetet og enheter skal utvikles og vedlikeholdes  

 Etablere innføringskurs i innovasjon for alle studenter første studieår, samt tilby valgfrie kurs 

i innovasjon og entreprenørskap i de elektive studieperiodene i medsinistudiet 

 Tilby valgfrie kurs i innovasjon til phd-studenter og i postdoktorprogrammet 

 Etablere Helseinnovatørskolen i samarbeid med NTNU og Karolinske institutet 

 Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon i alle studieprogrammer 

 Etablere en møteplass der studenter, forskere og andre ansatte ved UiO møtes for å utvikle 

side ideer.  

 Forankre samarbeid med næringsliv og nærinsgklynger (bl.a. Oslo Cancer Cluster, 

OsloMedTech, Nansen Neuro Network, Norin, Oslo Life Science Cluster, Oslo Tech) om 

innovasjonsaktivitetene ved fakultetet og samarbeid med fagmiljøene 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Helseinnovatørskolen er etablert 

 Studenter og forskere gis anledning til å skaffe seg innsikt i hvordan nytenkning kan bli satt ut 

i liv til det beste for pasienter, helsevesenet og samfunnet for øvrig. 

 Fakultetet har etablert mediekanaler for synliggjøring av innovasjonen.  

 Flere nærings ph.d. og offentlig sektor ph.d.  

 Økt kunnskap og praktisk erfaring om innovasjon hos studentene 
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UTDANNING 

 

Mål 3: Videreutvikling av studieprogrammene.  

Fakultetet vil fortsette sin offensive satsing på utdanningskvalitet gjennom revisjoner av eksisterende 

programmer, samt gjennomføre tiltak for å øke kvaliteten av undervisningen og med bedre 

evaluering av studentenes kompetanse.  

 

Tiltak: 

 Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i undervisningen.  

o Teambasert læring 

o «Flipped classroom» 

o «Blended» læring 

o E-læringsressurser for studenter og lærere 

o Podcasting 

o Digitalisering av sensur  

 Utvikle ultralydundervisning for studenter  på studieprogrammet i medisin 

 Styrke klinisk ferdighetstrening i medisinutdanningen 

 Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til masterprogrammene for 2017 midlertidig 

omdisponere studieplasser, og innen mars 2017 legge frem forslag til varig omdisponering, 

fra sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer på instituttet.  

 Sluttføre utredningen om alternative opptaksformer på profesjonsstudiet i medisin  

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Alle moduler i den nye studieplanen i medisin, Oslo 2014, med nye undervisningsformer og 

digitale eksamener, samt elektive emner og gjennomføre pilotering av mentorordning skal 

være sluttført.   

 Nasjonal eksamen i profesjonsstudiet i medisin er pilotert 

 Ultralydundervisning i basalfag og kliniske fag for medisinstudenter er implementert 

 Institutt for helse og samfunns masterprogrammer er omstrukturert 

 Pilot for alternative opptakskriterier er gjennomført 

 

 

Mål 4: Fakultetet skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans 

gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.  

Fakultetet vil fortsette sin satsing på bruk av digitalt støttede læringsformer og varierte 

undervisnings- og vurderingsformer. Arbeidet med gjenbruk og kvalitetssikring av digitale 

eksamensoppgaver vil også fortsette i årene som kommer. Fakultetet vil fortsette sitt samarbeid med 

Oslo kommune om tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for studenter i ernæring, odontologi, 

medisin og geriatrisk sykepleie. 

 

Tiltak: 

 Fakultetet vil pilotere praksis på sykehjem som en del av Oslo2014 
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 Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive perioder med viktige fremtidige arbeidsplasser i 

helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter  

 

Forventede resultater 2017 -2019: 

 Øke andel digitaliserte lærings- og evalueringsformer 

 Øke tverrprofesjonell læring 

 

Forventede resultater 2019: 

 Styrket arbeidslivsrelevansen av utdanningene 

 

 

Mål 5: Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker studentenes læringsmiljø og studentenes 

integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiet. 

 

Tiltak: 

 Identifisere problemer ved gjennomføring av studier ved gjennomgang av 
studiebarometeret, frafallsanalyser etc. og bidra til at disse problemene blir redusert 

 Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle informasjon om tiltak som bedrer 

gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid med masteroppgaven 

 Økt bruk av tema fra sektorer i Oslo kommune i masteroppgaver, prosjektoppgaver og 

studentforskning. 

Forventede resultater 2017: 

 Fakultetet skal ha styrket introduksjonsopplegg og mottak 

 Fakultet har bidratt til erfaringsdeling og sprednings av god praksis 

 

Forventede resultater 2019: 

 Frafallet er redusert i de ulike programmene (vektlegging av de første to semestre?) 

 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i programevalueringene 

 Økt andel bachelor-, master og PhD-studenter som gjennomfører på normert tid 
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ORANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 

 

Mål 6: Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn (Helsam) 

Institutt for helse og samfunn er i dag lokalisert på Ullevål og i to bygg i Forskningsveien. En 

forutsetning for å få best mulig effekt av sammenslåingen av de to instituttene i 2010, var 

samlokalisering. 

 

Tiltak: 

 Arbeide for at samlokalisering av Helsam blir en del av UiOs masterplan for eiendommer 

 Arbeide for en alternativ plassering av Helsam i det nye lokalsykehuset som skal bygges på 
Aker-tomten 

 

Forventede resultater 2019: 

 Samlokalisering av Institutt for helse og samfunn blir en del av UiOs masterplan for eiendom 

 

 

Mål 7: Fakultetet har et implementert kvalitetssikringssystem for helseforskning 

For å sikre at kvalitetssystemet fungerer optimalt har fakultetet har fakultetet styrket arbeidet med 

internkontroll for forskning.  

 

Tiltak: 

 Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold til opplæringsplan 

 Alle forskningsprosjekt skal registreres i UiOs nye prosjektregister 

 

Forventede resultater 2017: 

 All forskning foregår i henhold til kvalitetssikringssystemet 
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SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG FORMIDLING 

 

Mål 8:Fakultetets forskning og utdanning skal synliggjøres i samfunnet 

Fakultetet skal styrke forskningsformidlingen både overfor allmennheten generelt (Forskningstorget, 

«Viten på lørdag» og andre seminarer) og mot særlige målgrupper.  

Fakultetet skal synliggjøre studiene ved fakultet overfor potensielle studenter, allmennheten 

generelt, samt mot helsesektoren og særlige målgrupper som brukerorganisasjoner, fagforeninger og 

potensielle arbeidsgivere.  

 

Tiltak: 

 Tilbud i medietreningskurs til forskerne  

 Etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i UiOs og fakultetets årsplantiltak 

 Implementere en forbedret engelskspråklig web 

 

Forventede resultater 2019: 

 Større nasjonal og internasjonal kunnskap om fakultetets forskning og utdanninger i 

samfunnet og øke allmennkunnskapen om medisinsk forskning og utdanning. 

 

Mål 9:Styrket internasjonalisering  

Fakultetet har fokusert det institusjonelle samarbeidet med et begrenset antall strategiske partnere i 

USA, Australia, Sør-Afrika, Etiopia, Kina og Russland. Det er fortsatt en målsetting å opprettholde en 

høy andel utveksling av studenter (ut og inn). 

 

Tiltak: 

  Arrangere seminar mellom noen av våre forskningsgrupper og partnergrupper ved Peking 

University Health Science Center i Beijing 

 Nettverksmøter og tildeling av prosjektmidler til forskningsgrupper med fellesprosjekter i 

Kina, Russland og Sør-Afrika 

 Hospitering ved Medfak og UiO av nøkkelpersonell fra administrasjonen ved Jimma 

University, Etiopia 

 Mobilitetsstipend for forskere på korte opphold i Sør-Afrika, Russland og Kina 

 Mobilitetsstipend for lærere på korte opphold ved anerkjente universitet for å styrke 

nyskapende undervisning 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Økt forskningssamarbeid innen stamcelleforskning, kardiologi, palliativ behandling, kreft, og 

nanoteknologi med fokus på pasientnær forskning i St.Petersburg, Russland. 

 Styrket forskning- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika (Universitetene Cape Town og 

Stellenbosch) 

 Flere felles forskningsprosjekter innen kreftforskning og revmatologi i Beijing, Kina 

 Styrket PhD program ved Jimma University, Etiopia 

 Styrket forsknings- og studieadministrasjon ved Jimma University, Etiopia 

 Økt studentutveksling 
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORDRINGER 

 

Mål 10: Være attraktive for de beste forskere og undervisere 

Fakultetet vil ved nyansettelser av vitenskapelig personale legge vekt på å rekruttere personer som 

med en selvstendig profil har vist å kunne produsere forskning av høy kvalitet og som er i stand til å 

hente eksterne forskningsmidler. Tydelige karriereveier for unge forskere er viktig.   

 

Tiltak: 

 Etablere et karriereutviklingsprogram (postdoktorprogrammet) 

 Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger 

 Bruk av kallelser der det er strategisk viktig 

 Bruk av innstegsstillinger der det er ønskelig 

 

Forventede resultater 2019: 

 Redusert tid for rekruttering av vitenskapelige ansatte 

 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi 

 Ansette flere forskere som har potensial til å hente inn mye eksterne forskningsmidler (2019) 

 Øke forskermobilitet 

 

 

Mål 11: Styrke sektorsamarbeidet 

Universitetssykehusene og kommune- og primærhelsetjenesten er viktige samarbeidspartnere for 

fakultetet. Fakultetet vil bruke de samarbeidsarenaer som er etablert til å videreutvikle samarbeidet 

for å styrke utdanningene og forskningen. 

 

Tiltak: 

 Etablere samarbeid med sykehjem for utplassering av fakultetets studenter  

 Starte samarbeid med kommunale enheter om utdannelse av «offentlige» PhD-kandidater 

 Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger med vitenskapelig og pedagogisk 

kompetanse 

 

Forventede resultater 2017-2019: 

 Utdanne årlig to «offentlige» PhD-kandidater i samarbeid med Oslo kommune 

 Etablert praksisutplassering i sykehjem i medisinstudiet (siste semester og i elektive perioder) 

 En vertskapsmodell for plassering av eksterne prosjekter er etablert mellom fakultetet og 

universitetssykehusene  

 Flere kjernefasiliteter blir driftet i felleskap mellom fakultetet og OUS.  
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Vedlegg 1 

RESULTATINDIKATORER MED AMBISJONER FOR 2017 
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           Vedlegg 2 

 

FORSKNING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 1 Fakultetet skal ha en betydelig økning i 

ekstern forskningsfinansiering både fra nasjoanale 

og internasjonale finansieringskilder

Identifisere potensielle søkermiljøer og bistå i 

arbeidet om gode søknadsprosesser
AU AU AU AU AU

Ledere på alle nivåer må sørge for å oppmuntre og 

dyktiggjøre forskere til å skrive flere og bedre
AU AU AU AU AU

Senterledere og forskningsgruppeledere skal se til 

at forskere blir tidligere uavhengige 

prosjektledere

A AU AU AU AU

EEF skal arbeide tett mot fagmiljøene for å tilby 

sine støttefunksjoner for bedre søknadsskrivinger
AU

Invitere forskningsgruppeledere og forskere til 

informasjonsseminarer i god tid før ulike 

utlysninger fra EU og fra Forskningsrådet

A AU AU AU AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 

 

INNOVASJON Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 2 Styrket innovasjonsvirksomhet

Web-sider om innovasjon ved fakultet og enheter 

skal utvikles og vedlikeholdes 
AU AU AU AU AU

Etablere innføringskurs i innovasjon for alle 

studenter første studieår, samt tilby valgfrie kurs i 

innovasjon og entrepresørskap i de elektive 

studieperiodene i medisinstudiet

AU

Tilby valgfrie kurs i innovasjon til phd-studentene 

og i postdoktorprogrammet
AU

Etablere Helseinnovatør i samarbeid med NTNU og 

Karolinska institutet
AU

Etablere et undervisningsopplegg i innovasjon i 

alle studieprogrammer
A AU AU

Etablere en møteplass der studenter, forskere og 

andre ansatte ved UiO møtes for å utvikle sine 

ideer.

AU

Forankre samarbeid med næringsliv og 

næringslivsklynger (bl.a. Oslo Cancer Cluster, 

OsloMedTech, Nansen Neuro Network, Norin, Oslo 

Life Science Cluster, Oslo Tech) om 

innovasjonsaktivitetene ved fakultetet og 

samarbeid med fagmiljøene.

AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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Vedlegg 2 

UTDANNING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 3 Videreutvikling av studieprogrammene. UiOs 

felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle 

studieprogram

Pilotering av nyskapende effektiviseringstiltak i 

undervisningen
A U U U

Utvikle ultralydundervisning for studenter på 

studieprogrammet i medisin
AU U U

Styrke klinisk ferdighetstrening i 

medisinutdanningen
A U

Institutt for helse og samfunn vil ved opptak til 

masterprogrammene for 2017 midlertidig 

omdisponere studieplasser, og innen mars 2017 

legge frem forslag til varig omdisponering, fra 

sykepleievitenskap til øvrige masterprogrammer 

på instituttet.

A AU

Sluttføre utredningen om alternative 

opptakskriterier på profesjonsstudiet i medisin
AU

Tiltak 4 Fakultetet skal styrke studentenes 

læringsutbytte og utdanningenes 

arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende 

og studentaktive lærings- og vurderingsformer

Fakultetet vil pilotere praksis på sykehjem som del 

av Oslo 2014
A U

Mer bruk av praksis og kontakt i de elektive 

perioder med viktige arbeidsplasser i 

helseinstitusjoner og andre relaterte virksomheter 

AU U U U

Mål 5 Fakultetet skal iverksette tiltak som styrker 

studentenes læringsmiljø og studentenes 

integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging 

underveis i studiet.

Identifisere problemer ved gjennomføring av 

studier ved gjennomgang av studiebarometeret, 

frafallsanalyser etc. og bidra til at disse 

problemene blir redusert

AU U U U

Fakultetet vil stimulere, understøtte og formidle 

informasjon om tiltak som bedrer 

gjennomstrømming og ha et særlig fokus på arbeid 

med masteroppgaven

A U U U

Økt bruk av tema fra  sektorer i Oslo kommune i 

masteroppgaver, prosjektoppgaver og 

studentforskning.

A U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 6 Samlokalisering av Institutt for helse og 

samfunn

Arbeide for at samlokalisering av Institutt for helse 

og samfunn blir en del av UiOs masterplan for 

eiendom

AU U

Arbeide for en alternativ plassering av Helsam  i 

det nye lokalsykehuset som skal bygges på Aker-

tomten

AU U

Mål 7 Fakultetet har et implementert 

kvalitetssikringssystem for helseforskning

Alle relevante ansatte gjennomgår kurs i henhold 

til opplæringsplan
A U U U U

Alle forskningsprosjekt skal registreres i UiOs nye 

prosjektregister
A U U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 

 

SAMFUNNSKONTAKT, INTERNASJONALISERING OG 

FORMIDLING Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 8 Fakultetets forskning og utdanning skal 

synliggjøres i samfunnet

Tilbud i medietreningskurs til forskere AU

Etablere en kommunikasjonsplan med bakgrunn i 

UiOs og fakultetets årsplantiltak
AU U U U U

Implementere en forbedret engelskspråklig web AU AU AU AU AU

Tiltak 9 Styrket internasjonalisering

Arrangere seminar mellom noen av våre 

forskningsgrupper og partnergrupper ved Peking 

University Health Science Center i Beijing

AU

Nettverksmøter og tildeling av prosjektmidler til 

forskningsgrupper med fellesprosjekter i Kina, 

Russland og Sør-Afrika

AU

Hospitering ved Medfak og UiO av 

nøkkelpersonaell fra administrasjonen ved Jimma 

University, Etiopia

AU

Mobilitetsstipend for forskere på kortere opphold i 

Sør-Afrika, Russland og Kina
AU

Mobilitetsstipend for forskere på korte opphold 

ved anerkjente universitet for å styrke nyskapende 

undervisning

AU

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 
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VIRKSOMHETSOVERGRIPENDE UTFORSDRINGER Fak IMB Helsam Klinmed NCMM

Mål 10 Være attraktive for de beste forskere og 

undervisere

Etablere et karriereutviklingsprogram 

(Postdoktorprogrammet)
AU

Redusere gjennomsnittlig rekrutteringstid for 

vitenskapelige stillinger
AU AU AU AU AU

Bruk av kallelser der det er strategisk viktig A U U U U

Bruk av innstegsstillinger der det er ønskelig A U U U U

Mål 11 Styrke sektorsamarbeidet

Etablere samarbeid med sykehjem i Oslo for 

utplassering av fakultetets studenter
A U U U

Starte samarbeid med kommunale enheter om 

utdannelse av "offentlige" PhD-kandidater
A U U

Bidra til den nye spesialistutdannelsen for leger 

med vitenskapelig og pedagogisk kompetanse
A U U U U

 
A=Ansvarlig 

U=Utfører 

 



FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 
Til: Fakultetsstyret 

Fra: Dekan  

Saksbehandler: Astrid Holø 

Sakstype: Vedtakssak 

Møtedato: 27. september 2016 

 

Sakstittel:  

Forslag til endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet 

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Foranledning for forslag til revisjon, er primært at fakultetsadministrasjonen ved flere anledninger har 

mottatt signaler om at det oppleves uklart hva som er riktig sammensetning av instituttrådene. Vi har 

samtidig foretatt en gjennomgang av hele reglementet, og foreslår enkelte justeringer som tilpasning til 

gjeldende regelverk/faktisk situasjon. Det er også foretatt mindre språklige justeringer, som ikke 

kommenteres spesielt nedenfor. 

 

De viktigeste endringene består i beskrivelse av instituttrådenes sammensetning (alternative 

muligheter), og at gruppen professor II nå splittes mht hvilken valggruppe de skal tilhøre, slik at fast 

tilsatte professor II inngår i gruppen fast vitenskapelig personale, og midlertidig tilsatte professor II 

inngår i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. Inntil nå har alle, både fast og midlertidig tilsatte 

professor II, inngått i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. Se for øvrig beskrivelse av 

endringsforslagene nedenfor. 

 

Saksgang 

Forslag til justert reglement har vært behandlet i ledergruppen og i Lederforum. I tillegg har forslag 

vært sendt instituttene til uttalelse. Innspill framkommet i denne prosessen er tatt hensyn til i 

foreliggende forslag. 

 

Foreslått endringer/justeringer: 

 

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 

Her er det, i tråd med gjeldende situasjon, lagt inn mulighet for at det kan være to prodekaner for 

utdanning. I tillegg er det tilføyd «administrasjon». 

 

§1.2 Organisering på instituttnivå 

Her er det tilføyd «stedfortreder for instituttleder», samt «administrasjonssjef», i tråd med gjeldende 

ordning, nedfelt i Normalregler for institutter. 

 

§ 2 Kompetansefordeling og delegering 

Her er det tilføyd omtale av ledelsesnivå under instituttleder, som nå finnes ved alle våre institutter. 

 

§ 3.1 Fakultetsstyret 

Teksten er her justert slik at den er i samsvar med hva som framgår av Normalregler for fakulteter. 
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§ 3.2 Instituttråd 

Her er beskrivelse av rådets saksområder justert i tråd med teksten i Normalregler for institutter.  

 

Videre forslår vi nytt pkt. 3.2.1 vedrørende sammensetning av rådet. I Normalregler for institutter 

framgår det at fakultetsstyret bestemmer sammensetning av instituttrådet. Det medisinske fakultets 

styre fattet 2.2.2004 følgende vedtak vedrørende sammensetning av instituttråd: 

 

 «Det vitenskapelige personalet skal ha minst 50 % av medlemmene 

 Studentene kan kreve inntil 25 % av medlemmene 

 Teknisk-administrativt personale kan kreve inntil 25 % av medlemmene 

 

Instituttleder må imidlertid aktivt gjøre både studentene og sine eventuelle ansatte i teknisk-

administrative stillinger oppmerksom på retten til å kreve representasjon hver gang det er valg. 

 

Representanten velges av de grupper de utgår fra, fortrinnsvis gjennom allmøter arrangert av 

instituttleder, jf. også UiOs ordinære valgprosedyrer. 

 

Studentrepresentanter oppnevnes for ett år og de øvrige representanter for fire år, og de respektive 

gruppene avgjør selv om de vil velge vararepresentanter. 

 

Instituttrådet har ingen selvstendig rolle som beslutningsorgan, men skal gi råd til 

instituttleder/fakultetsdivisjonsleder.» 

 

Ovennevnte bestemmelse vedrørende instituttrådet har aldri vært innlemmet i styrings- og 

administrasjonsreglementet, og det har gjennom årene hersket usikkerhet ved instituttene vedrørende 

hva som er riktig sammensetning av rådet og riktig prosedyre for valg/oppnevning. Vi foreslår derfor 

at fakultetsstyret fatter bestemmelse om endret sammensetning av rådet, og at dette tas inn i 

reglementet. Endringer i organisasjonsstruktur og sammensetning av personale, samt mulighet for 

enklere valggjennomføring siden 2004, tilsier endring i så vel sammensetning av rådet som 

gjennomføring av valg. Vi foreslår samme type sammensetning av rådet som av fakultetsstyret, dog 

med alternative løsninger mht antall, siden også instituttene varierer i størrelse. Løsningen medfører at 

alle grupper personale blir representert, og oppfyller universitets- og høyskolelovens krav om 

representasjon for studentene. Vi foreslår følgende:  

 

3.2.1 Instituttrådets sammensetning 

Instituttrådet ledes av instituttleder og skal ha 7 eller 9 eller 11 medlemmer, sammensatt slik: 

Råd med 11 medlemmer: 

 Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 4 (evt 3) representanter for det fast vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt professor II 

 2 representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet, inklusiv midlertidg tilsatt 

professor II 



 2 representanter for det teknisk-administrative personalet 

 2 studenter 

Råd med 9 medlemmer: Råd med 7 medlemmer: 

 Instituttleder  Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 3 (evt 2) representanter for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 1 (2) representant(er) for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 2 studenter  2 studenter 

 

Det enkelte institutt avgjør hvilken modell som skal benyttes ved enheten. Ved endring av modell 

avgjør instituttleder etter at sittende instituttråd har uttalt seg. 

Fast tilsatt professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

Hvis instituttleders nestleder er medlem av rådet, skal vedkommende være instituttleders stedfortreder 

i rådet. Hvis instituttleders nestleder ikke er fast medlem av rådet, skal vedkommende være vara for 

instituttleder og fungere som leder av rådet i instituttleders fravær. 

Rådets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

§ 4 Ledelse 

Her har vi oppdatert med tekst hentet fra Normalregler for fakulteter og Normalregler for institutter. 

§ 6 Innstillings- og tilsettingsorganer 

Vi har her slått sammen tidligere §§ 6 og 7, og samlet alt som vedrører tilsettinger i § 6. 

Innholdsmessig er det oppdatert slik at det samsvarer med gjeldende regelverk. I stedet for å nevne alle 

varianter, vises det til gjeldende regelverk og delegasjonsoversikter. 

 



§ Øvrige utvalg og råd 

Her har vi valgt å ta bort oversikt over øvrige utvalg og råd, siden dette varierer over tid. Imidlertid 

ønsker vi å regelfeste at det er fakultetsstyret som vedtar mandat og sammensetning, mens dekan 

oppnevner utvalgsmedlemmer på vegne av fakultetet. Dette er ikke til hinder for at det i mandat for et 

slikt organ kan framgå at enkelte medlemmer kan oppnevnes av andre, for eksempel studenter, 

grupper av tilsatte eller tjenestemannsorganisasjoner.  

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar foreslåtte endringer i Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske 

fakultet.  

 

 

Vedlegg: 

 Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement 

 Gjeldende styrings- og administrasjonsreglement 

 Høringssvar fra Klinmed 
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§ 1 ORGANISERING 
 

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 
Det medisinske fakultet skal ha: 

 Fakultetsstyre 

 Dekan 

 En prodekan for forskning 

 En eller to prodekaner for utdanning 

 Fakultetsdirektør 

 Seksjonssjefer 

 Administrasjon  

 

Prodekanene og fakultetsdirektør utgjør dekanens ledergruppe på fakultetsnivå. I tillegg har dekan et 

rådgivende lederforum, bestående av ledere ved grunnenhetene og ved fakultetsadministrasjonen. 

 

§ 1.2 Organisering på instituttnivå 
Instituttene ved Det medisinske fakultet skal ha: 

 Instituttråd 

 Instituttleder 

 Stedfortreder for instituttleder 

 Administrasjonssjef 

 Administrasjon 

 

 

§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING 
 

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor 

det formelle styringshierarkiet.  

 

Dekan er forpliktet i forhold til fakultetsstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenelig med 

rammer gitt av universitetsstyret eller pålegg gitt av rektor eller universitetsdirektør. I en slik 

konfliktsituasjon kan rektor instruere dekan om løsninger som avviker fra fakultetsstyrets vedtak. 

  

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder, som har 

personlig lederansvar på henholdsvis sentralt-, fakultets- og grunnenhetsnivå. Ved Det medisinske 

fakultets institutter er det i tillegg opprettet nivå under instituttledernivå. Instruksjon, rapportering og 

delegering skjer via disse ledernivåene. 

 

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekan selv i hvilket omfang myndighet delegert fra 

rektor skal delegeres videre til underordnede ledd, som blant andre prodekaner, fakultetsdirektør og 

instituttledere.  

 

 

§ 3 KOLLEGIALE ORGANER 
 

§ 3.1 Fakultetsstyret 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler, 

samt vedtak fattet av universitetsstyret.  

 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 
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 overordnede mål, prinsipper og prioriteringer innenfor rammen av UiOs prioriterte mål og 

strategier 

 langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling  

 årsplan og budsjett 

 fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de 

rammer universitetsstyret har gitt 

 utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser for valg av 

ledere ved fakultetet 

 tilsetting av instituttleder  

 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av: 

 regnskap og årsrapport 

 opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

 

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret skal 

normalt omfattes av dekanens kompetanse. 

 

§ 3.1.2 Fakultetsstyrets sammensetning 
Styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer, slik sammensatt:  

• Dekan  

• Prodekan for forskning (nestleder) 

• 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

• 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv midlertidig 

tilsatt professor II 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale  

• 2 studentrepresentanter  

• 2 eksterne representanter  

 

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det 

velges minst to vararepresentanter.  

 

Dekan er styrets leder og prodekan for forskning er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i 

samsvar med ”Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet”. Fakultetsdirektør er 

styrets sekretær. 

 

Fast tilsatt professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Fakultetsstyrets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representant for midlertidig vitenskapelig personale velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

 

§ 3.2 Instituttråd 
Instituttrådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. 

langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan 

drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger 

er rådgivende overfor instituttleder. 

 

Instituttrådet har i tillegg følgende funksjoner: 
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• Instituttrådet nominer overfor fakultetsstyret medlemmer til valgkomité før valg av 

instituttleder. 

• Instituttrådet kan vurdere endring av rekrutteringsform for instituttleder forut for nytt valg, 

åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell 

anbefaling om endring fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til 

universitetsstyret, vedlagt instituttrådets anbefaling.  

• Instituttrådet innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av instituttleder. Det anbefales at 

instituttrådet oppnevner en intervjukomite.  Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende 

overfor innstillingsorganet. Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte 

at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og 

personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet 

til å ta med en felles representant i komiteen. Lederkompetanse er et sentralt 

vurderingskriterium for denne stillingskategorien. 

 

3.2.1 Instituttrådets sammensetning 

Instituttrådet ledes av instituttleder og skal ha 7 eller 9 eller 11 medlemmer, sammensatt slik: 

Råd med 11 medlemmer: 

 Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 4 (evt 3) representanter for det fast vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt professor II 

 2 representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet, inklusiv midlertidg tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det teknisk-administrative personalet 

 2 studenter 

Råd med 9 medlemmer: Råd med 7 medlemmer: 

 Instituttleder  Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 3 (evt 2) representanter for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 1 (2) representant(er) for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 2 studenter  2 studenter 
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Det enkelte institutt avgjør hvilken modell som skal benyttes ved enheten. Ved endring av modell 

avgjør instituttleder etter at sittende instituttråd har uttalt seg. 

 

Fast tilsatt professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Hvis instituttleders nestleder er medlem av rådet, skal vedkommende være instituttleders stedfortreder 

i rådet. Hvis instituttleders nestleder ikke er fast medlem av rådet, skal vedkommende være vara for 

instituttleder og fungere som leder av rådet i instituttleders fravær. 

 

Rådets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

 

 

§ 4 LEDELSE 
 

§ 4.1 Dekan 
Dekanen er øverste leder ved fakultetet, og har ansvar for å forberede saker til fakultetsstyret, samt 

sørge for iverksetting av styrets vedtak. Oppgaver som ikke er lagt til fakultetsstyret er dekanens 

ansvar. Dekan utøver sin myndighet etter delegering fra henholdsvis rektor, universitetsdirektør og 

fakultetsstyret innenfor det mandat disse har. Rapportering skjer i tilsvarende linjer. 

 

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging av fakultetets virksomhet. 

Lederfunksjonen inkluderer budsjettplanlegging og -oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, 

og med at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede 

instanser.  

 

Dekan kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

 

Dekan velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av 

dekan skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement. 

 

§ 4.2 Prodekaner 
Det medisinske fakultet har en prodekan for forskning og en eller to prodekaner for utdanning, som 

ivaretar oppgaver delegert fra dekan.  

 

Prodekan for forskning er stedfortreder for dekan, og har spesielt ansvar for forskningssaker og 

forskningskoordinering.  Prodekan(er) for utdanning har spesielt ansvar for forvaltning og utvikling av 

fakultetets studier.  

 

Fungeringsperiode for prodekaner er fire år, maksimalt åtte år totalt. Prodekaner utpekes og 

oppnevnes av dekan. 

 

§ 4.3 Instituttleder 
Instituttleder har ansvaret for grunnenhetens virksomhet, innenfor rammer gitt av universitetsstyret, 

samt instrukser og fullmakter delegert fra dekan. 

 

Instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilrådning fra instituttrådet og 

fakultetsstyret, bestemmer at det skal foretas tilsetting.  Valg foretas etter Valgreglement for 

Universitetet i Oslo. Tilsetting foretas etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og 

institutter.  
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Instituttleder velges/tilsettes for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg/tilsetting for 

ytterligere en periode. 

 

Stedfortreder for instituttleder utpekes og oppnevnes av instituttleder blant grunnenhetens 

vitenskapelige personale. Stedfortreder oppnevnes for periode på fire år, maksimalt åtte år totalt. 

 

§5 ADMINISTRASJON 
 

§ 5.1 Fakultetsadministrasjon 
Fakultetet skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar fakultetets administrative 

oppgaver. 

 

§ 5.1.1 Fakultetsdirektør 
Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i 

samråd med og på delegasjon fra dekanen.  

 

 

§ 5.2 Instituttadministrasjon 
Grunnenheten skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar instituttets administrative 

oppgaver i samråd med og på delegasjon fra instituttleder. Støtteapparatet ledes normalt av en 

administrasjonssjef. 

 

§ 6 INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSORGANER 
 

Ved tilsetting av instituttleder tilsetter fakultetsstyret etter innstilling fra instituttrådet. 

 

Dekan innstiller til stillingen som fakultetsdirektør overfor universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet for alle vitenskapelige stillinger med unntak av professor 

faglig ledelse (SKO 1404) og for tilsetting av professor (SKO 1013) uten kunngjøring (kallelse). 

 

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndighet til fakultetets tilsettingsutvalg, instituttenes 

innstillings- og tilsettingsutvalg og til ledere i henhold til den til enhver tid gjeldende 

delegasjonsoversikt. 

 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller i SKO 1404 professor faglig ledelse og professor uten 

kunngjøring (kallelse). Det sentrale tilsettingsutvalget ved UiO tilsetter i disse stillingene. 

 

I teknisk-administrative stillinger innstilles og tilsettes i henhold til reglene i UiOs personalreglement, 

jfr. Tjenestemannslovens bestemmelser. 

 

§ 6.1 Fakultetets tilsettingsutvalg 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold til den til enhver 

tid gjeldende delegasjonsoversikt. 

 

Utvalget ledes av dekan. Sammensetning for øvrig er to representanter fra det vitenskapelige 

personalet utpekt av dekan, en representant for det teknisk-administrative personalet utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, og en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 

studentutvalg. 
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§ 6.1.2 Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg 

Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold 

til den til enhver tid gjeldende delegasjonstabell. 

 

Utvalgene ledes av instituttleder. Sammensetning for øvrig er to representanter for det vitenskapelige 

personalet utpekt av instituttleder, en representant for det teknisk-/administrative personale utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, samt en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 

studentutvalg. 

 

§ 6.2. Tilsettingsrådet  

 

Tilsettingsrådet fatter vedtak i tilsettingssaker som gjelder teknisk-administrativt personale i henhold 

til reglene i UiOs personalreglement, jfr. Tjenestemannslovens bestemmelser.  

 

Rådet består av ni medlemmer. Fire medlemmer med vara oppnevnes av UiO. NTL, Forskerforbundet, 

Akademikerne og Parat oppnevner ett medlem hver. I tillegg oppnevner UiO leder av tilsettingsrådet. 

 

§ 7 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 
 

Det medisinske fakultet kan ha organer for forsknings- og undervisningssaker, definert ut fra de behov 

som til enhver tid gjør seg gjeldende. Fakultetsstyret selv vedtar mandat og sammensetning for slike 

faste utvalg, og dekan oppnevner utvalgsmedlemmer etter delegasjon fra fakultetsstyret.  Medlemmer 

kan ihht mandat oppnevnes eller foreslås også av andre, for eksempel studenter, 

tjenestemannsorganisasjoner eller grupper av tilsatte. 
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§ 1 ORGANISERING 
 

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 
Det medisinske fakultet har på fakultetsnivå: 

 Fakultetsstyre 

 Dekan 

 To prodekaner  

 Fakultetsdirektør 

 Ass. fakultetsdirektør 

 

Prodekanene, fakultetsdirektør  og ass. fakultetsdirektør utgjør dekanens ledergruppe på fakultetsnivå. 

I tillegg har dekan et rådgivende lederforum. 

 

§ 1.2 Organisering på instituttnivå 
Grunnenhetene ved Det medisinske fakultet har: 

 Instituttleder 

 Instituttråd 

 Administrasjon 

 

 

 

§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING 
 

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor 

den formelle styringspyramiden.  

 

Dekan er forpliktet i forhold til fakultetsstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenelig med 

rammer gitt av universitetsstyret eller pålegg gitt av rektor, henholdsvis universitetsdirektør. I en 

eventuell slik konfliktsituasjon kan overordnet nivå, ved rektor, instruere dekan om løsninger som 

avviker fra fakultetsstyrevedtaket. 

 

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder, som har 

personlig lederansvar på henholdsvis sentralt-, fakultets- og grunnenhetsnivå. Instruksjon, 

rapportering og delegering skjer via disse tre ledernivåene. 

 

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekan selv i hvilket omfang myndighet delegert fra 

rektor skal videredelegeres til underordnede ledd, som blant andre prodekaner, fakultetsdirektør og 

instituttledere.  

 

 

 

§ 3 KOLLEGIALE ORGANER 
 

§ 3.1 Fakultetsstyret 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler 

samt vedtak fattet av universitetsstyret.  

 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

 overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten 

 langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling  

 årsplan og budsjett 
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 fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor 

de rammer universitetsstyret har gitt 

 utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser for valg av 

ledere ved fakultetet 

 innstilling ved tilsetting i stilling som instituttleder 

 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av: 

 regnskap og årsrapport 

 opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 

Fakultetsstyret fremmer forslag overfor universitetsstyret om eksterne representanter til 

fakultetsstyret. 

 

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret skal 

normalt omfattes av dekanens kompetanse. 

 

§ 3.1.2 Fakultetsstyrets sammensetning 
Styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer og være sammensatt som følger:  

• Dekan  

• Prodekan for forskning  

• 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling 

• 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, samt professor II 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale  

• 2 studentrepresentanter  

• 2 eksterne representanter  

 

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det 

utpekes minst to vararepresentanter.  

 

Dekan er styrets leder og prodekan for forskning er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i 

samsvar med ”Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet”.  

 

Fakultetsstyrets funksjonstid er 4 år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Studentrepresentantene velges for ett år fra september til august.” 

 

§ 3.2 Instituttråd 
Instituttrådet skal uttale seg om langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap 

og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å 

ta opp. Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. 

 

§ 3.3 Instituttstyre 

Ingen av fakultetets grunnenheter har per i dag styre. Reglement utarbeides ved behov. 

 

 

 

§ 4 LEDELSE 
 

§ 4.1 Dekan 
Dekan er fakultetets øverste leder, og leder Det medisinske fakultets virksomhet innenfor rammer 

fastsatt av universitetsstyret, samt instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak 

fattet i fakultetsstyret. Dekan har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke 

eksplisitt er tillagt annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er 

ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde gjennom 
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universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor 

universitetsdirektøren. 

 

Dekanen leder fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til 

vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde, samt for å iverksette de 

vedtak som fattes.  

 

 Dekanen representerer fakultetet utad, har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, 

informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og ivaretar forholdet til 

tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer. 

  

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere. En viktig oppgave 

for dekan er oppfølging av virksomheten gjennom instituttlederne. 

 

Dekan kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

 

Dekan velges for en periode på 4 år, med adgang til gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av dekan 

skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement. 

 

§ 4.2 Prodekaner 
Det medisinske fakultet har en prodekan for forskning og en prodekan for utdanning, som ivaretar 

oppgaver etter delegering fra dekan.  

 

Prodekan for forskning er stedfortreder for dekan, og har spesielt ansvar for forskningssaker og 

forskningskoordinering.  Prodekan for utdanning har spesielt ansvar for forvaltning og utvikling av 

fakultetets studier. Konkrete oppgaver tillagt de respektive prodekanene fremgår av 

”Stillingsbeskrivelse for prodekaner ved Det medisinske fakultet”. 

 

Fungeringsperiode for prodekaner er 4 år, maksimalt 8 år totalt.  

 

Prodekaner utpekes og oppnevnes av dekan. 

 

§ 4.3 Instituttleder 
Instituttleder har ansvaret for grunnenhetens virksomhet, innenfor rammer gitt av universitetsstyret, 

og instrukser og fullmakter delegert fra dekan. 

 

Konkrete oppgaver tillagt instituttlederfunksjonen framgår av ”Stillingsbeskrivelse for instituttleder 

ved Det medisinske fakultet”. 

 

Instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilrådning fra instituttrådet, bestemmer 

at det skal foretas tilsetting.  Valg foretas etter Reglement for tilsetting og valg av ledere ved 

fakulteter og institutter del 2 og 3. Tilsetting foretas etter det samme reglements del 4 og 5. 

 

Instituttrådet kan vurdere valg/tilsetting forut for nytt valg, åremålsperiodens utløp eller når 

instituttleder slutter. 

 

Stedfortreder for instituttleder utpekes og oppnevnes av instituttleder blant grunnenhetens 

vitenskapelige personale. Stedfortreder oppnevnes for periode på 4 år, maksimalt 8 år totalt. 
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§5 ADMINISTRASJON 
 

§ 5.1 Fakultetsdirektør 
Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i 

samråd med og på delegasjon fra dekanen. 

Konkrete oppgaver for fakultetsdirektør fremgår av ”Stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør ved Det 

medisinske fakultet” 

 

§ 5.2 Ass. fakultetsdirektør 
Ass. fakultetsdirektør er fakultetsdirektørens stedfortreder og får sine arbeidsoppgaver delegert av 

fakultetsdirektøren. 

 

§ 5.3 Instituttadministrasjon 
Grunnenheten skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar instituttets administrative 

oppgaver i samråd med og på delegasjon fra instituttleder. 

 

 

 

§ 6 INNSTILLING OG TILSETTING 
 

Instituttet tilsetter stipendiat og vit.ass., med unntak av universitetsstipendiater. Instituttet tilsetter 

postdoktor og vitenskapelige mellomgruppestillinger for inntil ett år. 

 

Instituttet innstiller postdoktor og vitenskapelige mellomgruppestillinger uover ett år, og professorater 

(unntatt SKO 1404 professor faglige ledelse og professor I uten kunngjøring). Fakultetets 

tilsettingsutvalg tilsetter i disse stillingene jfr. § 7.1. 

 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller i SKO 1404 professor  faglig ledelse og professor I uten 

kunngjøring. Det sentrale tilsettingsutvalget tilsetter i disse stillingene. 

 

Instituttrådet innstiller instituttleder. Fakultetsstyret tilsetter instituttleder. 

 

Dekan innstiller fakultetsdirektør. Fakultetsdirektør tilsettes av det organ som universitetsstyret 

bestemmer. 

 

Teknisk-administrative stillinger innstilles og tilsettes i henhold til reglene i UiO`s personalreglement, 

jfr. Tjenestemannslovens bestemmelser. 

 

 

 

§ 7 UTVALG 
 

§ 7.1 Tilsettingsutvalg 

Tilsettingsutvalget ved Det medisinske fakultet fatter vedtak ved tilsetting av postdoktor, 

vitenskapelige mellomgruppestillinger utover ett år og professorater (unntatt SKO 1404 professor 

faglig ledelse og professor I uten kunngjøring). Utvalget ledes av dekan. Sammensetning for øvrig er 

to representanter fra det vitenskapelige personalet utpekt av dekan for en periode på to år, en 

representant for det teknisk-administrative personalet utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i 

fellesskap, og en representant utpekt av studentene. 
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§ 7.2 Andre permanente utvalg 

Det medisinske fakultet skal ha rådgivende organer for forsknings- og undervisningssaker, definert ut 

fra de behov som til enhver tid gjør seg gjeldende.  

 

På tidspunktet for inngåelse av dette reglement har fakultetet følgende organer: 

 

 Semesterutvalg 

 Opptakskomiteer 

 Utvalg for lisenssaker og utenlandsmedisinere 

 Legatutvalg 

 

 

I tillegg kan fakultetet ha ulike utvalg relatert til studieprogrammer og studieportefølje, som ledes av 

prodekan for utdanning og har representasjon fra aktuelle berørte grupper. 

 

Fakultetsstyret vedtar mandat og sammensetning for slike faste utvalg, og dekan oppnevner 

utvalgsmedlemmene. 

 

 

 

§ 8 IKRAFTTREDELSE 
Dette reglement trer i kraft 25. mai 2010. 



Universitetet i Oslo HØRINGSSVAR 
Institutt for klinisk medisin 
 

 

 

Til: Fakultetsledelsen ved Det medisinske fakultet  

 

 

 
Dato: 24. juni 2016 

Justert forslag til revidert administrasjonsreglement – Høringsuttalelse fra Klinmed 

 

Vi viser til epost fra seniorrådgiver Astrid Holø 2.5.2016 hvor enhetene bes å gi skriftlig 

tilbakemelding på fakultetets forslag til nytt administrasjonsreglement.  Institutt for klinisk 

medisin har følgende innspill: 

1. Instituttrådets sammensetning/ stemmerettskategori for professor II  

I utkast til revidert administrasjonsreglement står følgende:  

«Alle professor II er inkludert i valggruppen midlertidig vitenskapelig personale, også professor II 

med fast tilsetting» 

Institutt for klinisk medisin mener siste ledd er i strid med det gjeldende Valgreglement ved UiO. I 

valgreglementet § 6 står følgende: «Vitenskapelig tilsatte i stillinger som stipendiat, postdoktor, 

professor II og forsknings- og undervisningsstillinger med sluttdato tilhører 

stemmerettskategorien midlertidig vitenskapelig tilsatte».  

Det er slik instituttet leser Valgreglementet ved UiO tilsettingsforholdet (fast eller midlertidig) som 

avgjør hvilken stemmerettskategori som skal benyttes. Institutt for klinisk medisin har, for øvrig 

etter pålegg fra fakultetet, gitt professor II fast tilsetting (istedenfor midlertidige 5- årsstillinger 

som tidligere). Etter instituttets syn må fast tilsatt professor II behandles på lik linje med andre 

fast vitenskapelige tilsatte. Professor II uten sluttdato må derfor inngå i stemmerettskategorien 

«fast vitenskapelige tilsatte». Professor II med sluttdato skal fremdeles inngå i 

stemmerettskategorien « midlertidige vitenskapelige tilsatte».  

Beskrivelsen av instituttrådet sammensetning er i denne sammenheng derfor også unøyaktig. Fordi 

professor II ikke kan forutsettes å være midlertidig tilsatt, må sammensetningen være 4 

representanter for de faste vitenskapelige tilsatte og 1 representant for de for midlertidig 

vitenskapelige tilsatte.  
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2. Funksjonstid for midlertidig vitenskapelige ansatte 

I henhold til Valgreglement ved UiO er funksjonstiden (valgperioden) for midlertidig tilsatte i 

undervisnings- og forskerstillinger og studenter er ett år.  Institutt for klinisk medisin stiller seg i 

utgangspunktet positiv til å utvide funksjonstiden for de midlertidig vitenskapelige tilsatte fra ett til 

to år, gitt at Valgreglementet ved UiO gir fakultetet anledning til å gjennomføre en slik tilpasning. 

 

3. Innstillings- og tilsettingsorganer 

Institutt for klinisk medisin ønsker å gi en kommentar til følgende setning: 

«Fakultetsstyret tilsetter instituttleder etter innstilling fra instituttrådet» 

I henhold til Valgreglementet velges instituttleder dersom ikke universitetsstyret selv, etter 

tilrådning fra instituttråd/fakultetsstyret, bestemmer at det skal foretas tilsetting. Institutt for 

klinisk medisin mener dette må gjenspeiles i fakultetets administrasjonsreglement, slik at det ikke 

gis et inntrykk av at instituttledere på Det medisinske fakultet som hovedregel tilsettes. Vi foreslår 

derfor at denne setningen nyanseres slik at dette kommer tydelig frem. Eks. «Ved tilsetting av 

instituttleder tilsetter fakultetsstyret etter innstilling fra instituttrådet» 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ivar P. Gladhaug      Jorun Ur 

Instituttleder       stedfortreder adm. sjef 

 

 

 

 

 

         

 

Saksbehandler: 

       Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby 
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