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Forslag til vedtak:  

1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 20. september 2018 og fordeler midler 
til enhetene ihht forslaget. 
 
2) Dekanen får fullmakt til å: 
 

· gjøre de nødvendige justeringer som følge av endringer i tildeling for 2019 i 
universitetets endelige disponeringsskriv eller eventuelle feil i tallgrunnlaget for 
tildelingen som evt. måtte avdekkes. 

 

· presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til enhetene. 
 

· disponere endelig resultat 2018 i samråd med instituttlederne 
 

· disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov. 

 

 
 

 

 



Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje 

Telefon: 22 85 82 76 
Telefaks: 22 85 82 41 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 

Til: 

Fakultetsstyret 

 

 

 

Dato: 20.09.2018 

Saksnr..: 2018/11231  

Budsjettfordeling UV 2019 basert på foreløpig disponeringsskriv 

Universitetsledelsens forslag til fordeling 2019 ble behandlet i Universitetsstyret 19.6.2018. UV-

fakultetet er i et foreløpig disposisjonsskriv (i versjon av 28.6.2018) tildelt en ramme på 274,516 

MNOK, jfr. følgende oppstilling (tall i 1000 kr):  

 

2019 2018 Diff. Diff. %

Utdanningskomponenten 170 118 165 298 4 820 2,9 %

Forskningskomponenten 71 765 69 285 2 480 3,6 %

Tilpasningsledd 32 633 35 754 -3 121 -8,7 %

Sum bevilgning post 50 274 516 270 337 4 179 1,5 %

Hvorav øremerkede bevilgninger 4 326 2 914 1 412 48,5 %

Sum eksklusive øremerkinger 270 190 267 423 2 767 1,0 %

Fakultetet legger med dette fram forslag til fordeling basert på den reviderte fordelingsmodellen 

for basisinntekter. 

Generelt 

Fakultetets rammetildeling er nominelt 1,9 % større i 2019 enn den var i 20181. Lønns- og prisvekst 

er imidlertid beregnet til 2,4 % hvilket innebærer at den totale tildelingen utgjør en reell reduksjon 

på om lag -0,5 %. 

Revidert fordelingsmodell og behandling i modellen for 2019 

Fordelingsmodellen er revidert på bakgrunn av en rekke hensyn som beskrevet i notat datert 

20.9.2018 på sak 2013/3609. Fakultetet har i denne sammenheng anført at vi i sum opplever at 

den nye fordelingsmodellen fremstår som mer gjennomsiktig, mer robust, mer fremtidssikker og 

fleksibel for fakultetsledelsens strategiske prioriteringer i fremtiden. 

Modellen fungerer som i tidligere år ved at alle inntekter henføres til de enhetene som kan 

identifiseres som kilden til produksjonen. Modellen til UiO gir som kjent ikke direkte uttelling for 

all produksjon som utføres, slik som fakultetsadministrative tjenester, og det er dermed slik at vi 

 
1 Merk at 2018-tildelingen er her justert ned med 5,1 mill som var øremerket LINK i 2018. Denne tildelingen lå i UVs 

tildelingsbrev for 2018 men er tatt ut i 2019. 
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«overfordeler» noe til enhetene. Dette hentes tilbake til fellesskapet gjennom en fordelingsbrøk 

basert på enhetenes andel av ansatte årsverk. 

Modellen er kalibrert slik at den er inntektsnøytral for foregående år ved implementering, altså gir 

modellen samme tildeling for 2018 som den gamle modellen gjør. Fra 2019 vil imidlertid 

justeringene som beskrevet begynne å få effekt.  

Behandling av de ulike komponentene i modellen for 2019 

Det er i fordelingen for 2019 foreslått enkelte strategiske avsetninger, samt justeringer i insentiver 

og fungering. Disse kan oppsummeres som følger: 

1) Utdanningsinsentiver  

Det er et strategisk ønske fra fakultetet å styrke utdanningsinsentivene i modellen. Forslaget som 
foreligger er å øke satsene for studiepoengproduksjon med 50% (23 mill.) sett opp mot de 45 mill. 
som fakultetet mottar fra UiO.  

Fakultetet foreslår også å øke insentivet for kandidatmidler, men satsen her ønskes økt med 10% 
for 2019 ettersom tiltak for å øke fullføring av studiene vil ta lenger tid før de har reell effekt. Dette 
fordeler snaut 2 mill. utover de 16 mill. som fakultetet mottar. Økningen på 10% signaliserer også 
en intensjon om å styrke også dette insentivet ytterligere i fremtiden. 

CEMO er fra 2019 fullt integrert i modellen, men er skjermet fra kostnadssiden av økningen i 
utdanningsinsentivene ettersom enheten først har fått studenter i 2018 og dermed ikke får noe 
tellende utdanningsproduksjon i modellen før i 2020 (og da med en tredjedel på grunn av et treårig 
glidende gjennomsnitt). 

Produksjonstall og uttelling per enhet fremgår av samletabellen i vedlegget, og i detalj i arkfanene 
3-kandidater og 4-studiepoeng. 

2) Rekrutteringsstillinger  

Fakultetet ønsker å fortsette arbeidet med å refordele fakultetets KD-finansierte 
rekrutteringsstillinger i takt med endringer i aktiviteten ved enhetene, og har lagt inn i tildelingen 
for 2019 en overføring av én rekrutteringsstilling (halvårseffekt første året) fra IPED til ISP. 

Etter at denne overføringen er gjennomført med helårseffekt i 2020 vil ILS ha 19 
rekrutteringsstillinger, ISP 15, IPED 23 og CEMO 4.  

3) Strategiske disponeringer  

Dekanen har tildelt ytterligere én fireårig internt finansiert rekrutteringsstilling etter konkurranse 
til ILS. Stillingen er i 2018 finansiert av dekanens strategiske pott, men foreslås for 2019 
innarbeidet i fordelingen til instituttet som en tidsavgrenset satsing. 

Videre har dekanen tilkjent ILS og ISP midler til én teknisk laboratoriestilling hver for sine 

respektive laboratorier. Stillingene er i 2018 finansiert av dekanens strategiske pott, men foreslås 

for 2019 innarbeidet i fordelingen til instituttene som en varig satsing. 
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Det er videre avsatt 4,7 mill. til fakultære forskergrupper i 2019. Dette er på nivå med avsetningen i 

20182. 

4) Tekniske justeringer 

I 2018 mottok fakultetet en husleieøkning (og medfølgende midler) som ikke ble implementert i 
fordelingen i tide, slik at denne ble både mottatt og belastet sentralt på fakultetet fremfor å fordeles 
ut på enhetene. I 2019 er denne fordelt ut på enhetene, slik at enhetenes tildelinger er inflatert med 
til sammen 7 mill. som vil nulles ut av økt husleiebelastning på det samme beløpet. 

 

5) Felleskostnader og generell disponeringsfullmakt 

Fakultære felleskostnader forøvrig er forutsatt holdt stabile, med en redusert strategisk avsetning 

til dekanens disposisjon på 3,3 mill. av årets midler. Det foreslås i tillegg at det endelige resultatet 

av 2018 disponeres av dekanen i dialog med enhetslederne, samt at dekanen som i tidligere år har 

fullmakt til å trekke på en ikke-avsatt reserve på 1 mill. ved behov. 

 

Fordelingsforslaget for 2019 

Forslaget til fordeling av basismidler etter behandling i fakultetets fordelingsmodell oppsummeres 

som følger: 

 

ILS ISP IPED CEMO FELLES TOTALT

Forslag til fordeling 2019 86 110 151 56 487 622 71 631 817 3 981 459 56 304 951 274 516 000

Justert fordeling 2018 87 243 987 53 041 081 70 721 619 4 980 385 59 814 016 275 801 088

Reell endring -1 133 836 3 446 541 910 199 -998 926 -3 509 065 -1 285 088

Faktisk fordeling 2018 81 506 277 48 879 354 66 897 335 4 570 951 67 483 083 269 337 000

1) Utdanning 

Basiskomponenten: Fakultetet har fått 6,5 nye kategori D-plasser i år (andre del av 

halvårseffekt fra 2018, til sammen 13), som er masternivå-plasser tildelt CEMO for etablering av 

masterprogrammet. Den faktiske tildelingen til CEMO er 20 plasser etter at til sammen 7 plasser er 

refordelt fra instituttene i forbindelse med revidering av modellen. 

Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning i bevilgning fra UiO på 

6,0 % samlet, med variasjoner som spenner mellom 9 % for ILS, via 6% for IPED og 4 % for ISP. 

Dette er dels pga lønns- og prisvekst, men i hovedsak pga produksjonsøkning. 

Føringer/ satsinger: Fakultetet mottar følgende midler med føringer innen utdanningsområdet: 

 
2 Rent bokføringsmessig var 2,3 mill. i 2018 belastet dekanens strategiske disponeringer. 
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• 5,0 MNOK i styrking av programfinansieringen til lektorprogrammet som følge av økte 
praksiskostnader. 

• 3,4 MNOK i styrking av programfinansieringen til PPU som følge av økte praksiskostnader. 

• 3,1 MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om 
universitetspedagogikken. 

• 2,0 MNOK for styrking av innsatsen mot EVU for lærere som forvaltes av samarbeids-
organet STYLE. 

• 1,1 MNOK tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen. 

• 0,5 MNOK for satsinger rettet mot utdanningskvalitet. 
 

2) Forskning 
 

Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 2,4 % fra 2017, altså 

reelt sett nullvekst. 

Resultatkomponenten: Fakultetet har 0 i nominell vekst på resultatkomponenten i forskning, 

noe som kommer fra en blanding av beskjeden vekst og mindre reduksjoner i de forskjellige 

underkomponentene. Til tross for solide 15 % vekst i publiseringspoeng fra 308 poeng i snitt til 355 

blir resultatet tilnærmet null ettersom rammen er lukket og andre har tilsvarende vekst.  

Føringer/ satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet: 

• 0,6 MNOK i øremerkede midler til driftsstøtte for forskere. 

• 0,8 MNOK i (nå) midlertidig støtte til PROTED/ SFU (toppforskning). 

3) Andre tildelinger 
 

Lønns- og prisjusteringer er satt til 2,4% for 2019. I tillegg har fakultetets ramme blitt kuttet med 

1,6 MNOK for 2019 som vår andel av et varslet rammekutt. Fakultetet er også i 2019 blitt belastet 

for forventet avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt der vår andel er estimert til 2,4 MNOK. 

4) Fakultetets fellesbudsjett 

Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 56,3 MNOK (nominelt 67,5 og reelt 59,8 i 2018). Dette er 

primært et resultat av overføring av husleie til enhetene som beskrevet, samt ingen stillingsvekst og 

beskjedne forventninger til lønnsvekst. 

Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget. 

 

Forslag til vedtak  
1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 20. september 2018 og fordeler 

midler til enhetene ihht forslaget. 
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2) Dekanen får fullmakt til å: 

• gjøre de nødvendige justeringer som følge av endringer i tildeling for 2019 i 
universitetets endelige disponeringsskriv eller eventuelle feil i tallgrunnlaget for 
tildelingen som evt. måtte avdekkes. 

• presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til 
enhetene. 

• disponere endelig resultat 2018 i samråd med instituttlederne 

• disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov. 

 

 

Med hilsen 

 

Bård Kjos 

fakultetsdirektør 

Jarle V. Traavik 

økonomileder 

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

 

 

Saksbehandler: 

Jarle V Traavik 

+4722858264, j.v.traavik@uv.uio.no






















































