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Revidert fordelingsmodell for basisinntekter ved UV fra 2019 

 

Fakultetet har utviklet en revidert modell for fordeling av fakultetets basisinntekter fra 2019. Se 

også notat av 7.6.2018 på samme saksnummer for nærmere beskrivelse av bakgrunnen for 

modellendringene og prinsippene som ligger til grunn for utviklingsarbeidet. 

1 Bakgrunn 

Fakultetets eksisterende modell ble introdusert i 2010 og var modellert på universitetets den gang 

nye tildelingsmodell for basisinntekter fra 2009. 

Sektormodellen med tildeling fra KD er i stor grad videreført i UiOs modell, og på tilsvarende måte 

har vi på UV vært opptatt av å sikre at insentivene følger inn i vår egen interne fordelingsmodell. På 

den måten vet enhetene våre at det de genererer av inntekter får de selv til disposisjon. Modellen 

har naturlig nok vært gjenstand for justeringer de etterfølgende år, både for å ta høyde for 

endringer i rammebetingelser fra KD/ UiO, og for å implementere våre egne lokale prioriteringer. I 

2017 ble sektor- og UiO-modellene omarbeidet i større grad med blant annet introduksjon av nye 

tildelingsvariabler, og fakultetet har derfor arbeider med oppdatering og justering av UV-modellen 

slik at den fortsatt kan følge hovedprinsippene i UiOs justerte modell. 

Fakultetet står også dels midt oppi og dels foran nært forestående strukturelle endringer som også 

tilsier at modellen bør revideres, slik som den forventede utfasingen av tilleggsfinansieringen av 

CEMO, etableringen av FIKS, arbeidet med fakultetets lab-struktur, forvaltningen av LINK mv. 

2 Hovedtrekk i modellarbeidet 

Et kjennetegn i utviklingen av fordelingsmodeller ved UV over tid har vært forutsigbarhet. Derfor 
har også den «nye» modellen vært utviklet med 2018-verdier (utvalgte produksjonsverdier) som 
har summert seg til enhetsvise tildelinger, og deretter justert i et nytt «tilpasningsledd» som har 
gitt samme tildeling til enhetene som de faktisk fikk i 2018 i «gammel» modell. Deretter er 
modellen befolket med 2019-verdier for bruk i den faktiske fordelingen for 2019. 

Gjennom dette arbeidet har vi anvendt prinsippene som beskrevet i prosessnotatet, som 
understreket at modellen bør: 

· understøtte fakultetets vedtatte ønsker om strategisk utvikling gjennom å skape ønskede 
insentiver for enhetene; 
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· synliggjøre eksisterende og evt. skape ytterligere strategisk handlingsrom; 

· i størst mulig grad følge UiOs modell; 
· være enkel og transparent; 
· kalibreres slik at den er inntektsnøytral for foregående år ved implementering. 

Foreslåtte endringer som representerer en strategisk justering av modellens innretniong er det 
redegjort for i avsnittene 3.1 – 3.7. 

I tillegg til den justerte innretningen er regnearkmodellen konstruert på nytt for å sikre at den er 
renset for gammelt formelverk, og at den er bygget opp på en logisk, konsekvent, og gjennomsiktig 
måte slik at produksjon og strategiske prioriteringer i den faktiske ressursfordelingen synliggjøres 
på en god måte.  

Vi har også implementert justeringer i modellformatet som følge av egne erfaringer med dette, 
eksempelvis ved å forberede modellen på nye tildelingsgrunnlag. Dette vil medvirke til at den 
enkelt skal kunne håndtere fremtidige endringer i UiOs fordelingsmodell. 

Modellen er gjennomgått i flere omganger med enhetene i forbindelse med både modellarbeidet og 
budsjettfremlegget for 2019, og er nå oppe til behandling for andre gang i fakultetsstyret. 

3 Endringer i revidert fordelingsmodell ved UV 

De viktigste endringene i den reviderte fordelingsmodellen er: 

3.1 Refordeling av studieplasser  

Studieplassbegrepet i UiOs tildelingsmodell, som også utgjør det mest omfattende grunnlaget for 

tildeling av midler fra KD til UiO, er krevende å forholde seg til. Disse størrelsene har historisk 

ikke vært fordelt ned på enhetsnivå, og har heller ikke hatt noen entydig relasjon til opptaksrammer 

(det antall studenter man maksimalt kan ta opp til studier) eller registrerte studenter (det faktiske 

antallet som på grunn av overbooking og frafall vil avvike fra de formelle opptaksrammene). Alle 

fakulteter ved UiO har i dag en situasjon der opptaksrammene overgår antall studieplasser man 

mottar finansiering for. 

I den eksisterende modellen ved UV ble studieplassene i sin tid fordelt dels utfra praktiske 

realiteter, og dels for å bidra til å fjerne behovet for et fakultært tilpasningsledd. Gjennom perioden 

som har gått ser vi at vi denne fordelingen har resultert i svakere gjennomsiktighet i modellen. 

Ved implementering av den nye modellen har vi vurdert alternative metoder for å fordele 

studieplasser på en måte som fremstår som mer gjenkjennelig, og landet etter en helhetsvurdering 

på fordeling av studiepoenginntekter som nytt fordelingsgrunnlag for studieplassene. Med dette som 

utgangspunkt står fordelingen av studieplassinntekter i tydeligere forhold til studiepoenginntekter. 

Dette innebærer en forskyvning av studieplasser i modellen, primært fra IPED til ISP og ILS. 

CEMO er også tilgodesett med studieplasser i den nye modellen. 

Studieplassfordelingen er det første av to «varige» størrelser i modellen som enhetene bærer med 

seg inn i fremtiden, inntil det eventuelt tilføres noe nytt eller modellen revideres på dette punktet. 
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3.2 Implementering av tilpasningsledd 

Refordeling av studieplasser aktualiserer behovet for et tilpasningsledd, likt det man finner i UiOs 

modell. I den gamle modellen var behovet fjernet gjennom justering av fordelingen av 

studieplasser. I den reviderte modellen er det etablert et tilpasningsledd først for å balansere ut 

forskyvningene som resultat av refordelingen av studieplasser og dernest for å ivareta tildelinger og 

kutt som ikke skyldes endringer i produksjonen. 

Tilpasningsleddet er det andre av to «varige» størrelser i modellen som enhetene bærer med seg inn 

i fremtiden, inntil det eventuelt tilføres noe nytt eller modellen revideres på dette punktet. 

3.3 Utfasing av publiseringsinsentivet 

Ved innføringen av fakultetets eksisterende fordelingsmodell i 2010 ble det besluttet å firedoble 

satsen for publiseringspoeng, som et tiltak for å stimulere til økt publiseringsaktivitet. Dette var det 

eneste avviket fra prinsippet om uforandret tildeling til enhetene. 

Fakultetsstyret besluttet senere å redusere dette til dobbel sats fra 2015, og ved teknisk 

gjennomgang av modellen ble det klart at insentivet måtte reverseres helt ut for å skape et 

inntektsnøytralt utgangspunkt for modellen. 

I 2010 ble firedoblingen integrert i kalibreringen for inntektsnøytralitet ved implementering, noe 

som vi ser i ettertid har svakheter. IPED (PFI) hadde på det tidspunktet høyt publiseringsnivå (og 

betydelig høyere enn de andre enhetene), og dermed begrenset insentiv for vekst. Samtidig fungerte 

dette også slik at IPED ville få redusert bevilgning i forhold til de andre enhetene ved fjerning av 

insentivet. 

I den nye modellen er publiseringsinsentivet faset ut, samtidig som enhetene er proporsjonalt justert 

i tilpasningsleddet for bortfallet slik at nettoeffekten på fordelingen mellom enhetene er null. 

Publiseringselementet er gjennom dette også klart for eventuelle fremtidige beslutninger om en ny 

styrking av dette insentivet. 

3.4 Integrering av CEMO  

CEMO er en relativt ny virksomhet med midlertidig finansiering. Det ville derfor vært urimelig å 

behandle senteret på lik linje med de etablerte instituttene i tildelingsmodellen. Eksempelvis hadde 

ikke senteret studieinntekter overhodet, og heller ikke en treårig produksjonshistorie for å tilføres 

inntekter og fordele andel felles utgifter i eksisterende modell. 

Etter hvert som CEMO har bygget seg opp i størrelse over tid har de også nådd et historikknivå som 

tillater innfasing i modellen på bredere grunnlag, og i den nye modellen er CEMO fullt integrert på 

linje med instituttene. 

3.5 Siste tilgjengelige årsverk i fordelingsnøkkelen 

I eksisterende modell var fordelingsnøkkelen kostnader (og inntekter) som ikke kan henføres til 

spesifikke enheter basert på et treårig glidende gjennomsnitt for ansatte årsverk. Selv om dette ga en 

mer stabil utvikling i fordelingen innebar det også en tydelig forsinkelse når enheter har vokst raskt. 
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Etter etableringen av mer tilgjengelig årsverksdata på UiO er vi nå i stand til å hente oppdatert 

nøkkelgrunnlag hver måned. Vi har derfor etablert «midt i modellkjøringsåret» som grunnlag, altså 

1. juli i året før det som bevilgningen gjelder for (eksempelvis 1. juli 2018 for bevilgning 2019). 

3.6 Integrering av kandidatmidler 

Kandidatmidler var en ny komponent i modellen i 2018, og utgjøres av de midlene som vi mottar 

som insentiv for at studentene fullfører sine utdanningsløp ved at det utstedes vitnemål. Disse 

midlene ble pragmatisk implementert ved en midlertidig fordeling i fakultetets fordelingsmodell 

for 2018 ettersom UiOs grunnlag inneholdt en rekke svakheter som først er ordnet i forbindelse 

med 2019-fordelingen. 

Ved implementering av den nye modellen har vi først sikret en riktigere fordeling av 

kandidatmidler før justeringen i tilpasningsledd. 

4 Konklusjon 

I sum opplever vi at den nye fordelingsmodellen fremstår som mer gjennomsiktig, mer robust, mer 

fremtidssikker og fleksibel for fakultetsledelsens strategiske prioriteringer i fremtiden. Arbeidet 

med fakultetets fordelingsmodell er fullført og forankret blant enhetslederne, og resultatet er klart 

for vurdering og eventuelt vedtak i fakultetsstyret.  

I forlengelsen av behandlingen av modellen foreligger eget forslag til prioriteringer og fordeling for 

2019. Modellen vil i så fall være operativ fra 1. januar 2019 med virkning på 2019-budsjettet.  
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