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Budsjett arbeidet – hva har skjedd siden juni?

• Foreløpig tildeling til MED fra UiO behandlet på styremøte MED på juni møtet

• Brev ut til instituttene med den foreløpig fordelingen og saksbehandling av kommentarer og 

spørsmål i august og vedlagt

• «Endelig» fordeling til MED fra UiO mottatt i august; medførte + 1,2 MNOK i endring til MED

• Styret vedtar i dag endelig fordeling 

• Fakultetet fortsetter sitt da sitt detaljerte 2020 budsjettarbeid med dette som forutsetning 

• Dekanen mottar sitt endelige tildelingsbrev i desember på samme tidspunkt som vedtak av 

statsbudsjettet
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Gjeldende budsjettmodell er fra 2016

1. Gjeldende modell er fra 2016. En hoved endring fra tidligere modell er at vi legger inn studieplasser og 

studiepoeng, i stedet for volumet av undervisningen.

2. Revidert budsjettmodell, hvor hovedendringen var fordeling av undervisning basert på andel av 

undervisningen på medisinstudiet. Fordelingsmodellen har nå virket for 4 budsjett år og virkningen av 

fordelingen vil nå bli evaluert før budsjettåret 2021

3. Fakultetet viderefører fordelingen fra UiO sentralt gjennom å:

i) kvalitetssikre tildelingen vi får

ii) legge det inn i vår egen budsjettmodell for videreføring

4. For å finansiere fakultetsadministrasjon og strategiske satsninger gjør vi en % kutt i UiO sine satser for   

Utdanning og resultatbaserte omfordeling på doktorgrader, publikasjoner, NFR og EU midler/annen BOA. 

Fakultetsstyret har i 2017 bevilget 48 MNOK til egenfinansierte toppforskprosjekter, besuttet finansiert av fakultets 

administrasjonens akkumulerte mindreforbruk
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Fakultetets fordelingsmodell

• Fakultetets fordelingsmodell består av fem komponenter: 

– Utdanning

– Rekrutteringsstillinger

– Øremerkinger

– Resultatbasert omfordeling basert på forskningsresultater

– Ledelse og administrasjon 
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Utdanningskomponenten

• 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.
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Forskningskomponenten – RBO midler fordelt på 

gjennomsnitt oppnådd pr. institutt 2016 - 2018

• Antall doktorgrader

• Antall publikasjoner

• NFR midler 

• EU midler 

• Annen BOA 
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Øremerkinger

• 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 ERC, Senter for fremragende forskning, tildeling til 

verdensledende forskningsmiljø, Toppforsk, Vitenskapelig utstyr, Regionaletiske komiteer og 

tildeling til NCMM. Fakultetets egne øremerkinger er Global Helse, forskerlinjen og biostatistikk.

=> MED har historisk fulgt godt med på øremerkede midler og klassifiserer dette i sin interne 

rapportering mellom øremerkede midler fra UiO sentralt, eventuelt fra enheter utenfor UiO, fra 

fakultet til institutt og på instituttet selv. UiO sentralt ønsker ikke/ber ikke eksplisitt om slik 

rapportering per i dag. 
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2020 fordelingen – ABE og rammekutt videreført

• UiO har videreført og økt ABE kutt og også kommet med nye rammekutt for MED

• Økningen i disse kuttene utgjør henholdsvis 3,6 og 8,6 MNOK fra 2019 til 2020 

• Totalt siden 2016 har MED blitt kuttet 177 MNOK fra 2015 nivå
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ABE og rammekutt MED

Tall i mill kr. 

2016 2017 2018 2019 2020 Totalt

ABE 7,1 15,6 21,6 27 30,6 101,9

Rammekutt 0 14,7 14,7 18,4 27,3 75,1

Totalt 7,1 30,3 36,3 45,4 57,9 177



MEDs resultater
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MED sine resultater og innvirkning på 2020 budsjettet 

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 

2020 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se 

hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.  

 2015 2016 2017 2018 

Avlagte doktorgrader 202 190 223 207 

Studiepoeng 1 633 1 617 1 684 1 689 

Studentutveksling 192 277 197 225 

Publikasjonspoeng 1 426 1 571 1 660 1 650 

EU-inntekter 24 320 45 794 53 332 42 723 

NFR-inntekter 182 475 226 202 207 155 231 964 

BOA-inntekter 131 070 135 965 144 581 138 038 

Kandidater 348 354 449 423 

 

BOA = bidrags og 

oppdragsfinansiert aktivitet



Andre endringer

• Den delen av tildelingen som gjelder utdanning og forskning er prisjustert med mellom 2,7 – 3,2 

prosent. 

• Resultatelementene bidrar med en økning på 6,7 MNOK

• Verdensledende miljø; «Human Immunologi», fikk siste tildeling i 2019 og gir en reduksjon  på 

6,3 MNOK

• Utfasing av toppforsk forskning fortsetter i full hastighet og utgjør 2 MNOK i reduksjon

• Fakultetet har fått 0,8 MNOK i tildeling i forbindelse med koordinering av SF-2
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Forslag til fordeling for 2020 innad på MED
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Institutt Utdanning
Rekruterings-

stillinger

Forskning 

øremerking
RBO Drift adm

Delsum 

2020

økning av 

ABE og 

ramme-

kutt

Tildeling 

2020

IMB 88 178 35 147 15 531 21 249 160 104 -3 249 156 855

Helsam 57 706 14 071 10 633 14 293 96 703 -1 962 94 741

Klinmed 120 131 63 504 13 062 49 897 246 594 -5 004 241 590

NCMM 3 487 26 346 3 206 33 038 -670 32 368

REK / Husleie 0 25 097 0 110 809 135 906 135 906

Vitenskapelig utstyr 8 875 8 875 8 875

Strategi 2 951 0 4 015 9 855 5 762 22 583 22 583

Ledelse og administrasjon 0 0 0 0 67 073 67 073 -1 361 65 712

Totalt 268 966 116 208 103 558 98 500 183 644 770 876 -12 246 758 630



Forslag til vedtak
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 Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2020 slik det fremkommer i tabellen over med 

tilhørende regneark i vedlegg 3 

 Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II 

 Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen. 


