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Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO 

Om budsjettforslaget 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo 
(UiO) på 5,465 mrd. kroner.  Dette er en økning på 160,195 mill. kroner (3%). I statsbudsjettet er 
det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,7%. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen i offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i 
rammen på 26,973 mill. kroner. Det er lagt inn en reduksjon på 1,626 mill. kroner som følge av 
gevinster ved overgangen til digital post. 

Det er ikke foreslått nye studieplasser eller nye rekrutteringsstillinger til UiO i 2018. 

UiO får en styrking av basis på 15,545 mill. kroner i 2018. Dette som følge av Stortingets vedtak om 
justeringer av basis i forbindelse med etablering av nytt finansieringssystem i sektoren i 2017. 
Dette er som forventet. 

UiO får en økning i resultatbaserte inntekter på 4,703 mill. kroner. Det er en vekst for 
utdanningsinsentivene på 33,796 mill. kroner og en reduksjon for forskningsinsentivene på 28,993 
mill. kroner. 

Utover dette er veksten i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om 
økning i antall rekrutteringsstillinger (helårseffekt i 2018) og opprettelse av studieplasser til 
flerårige utdanningsprogram (2012, 2015, 2016 og 2017).  

Regjeringen holder fast ved at det skal knyttes økonomiske virkemidler til utviklingsavtalene med 
institusjonene. Kunnskapsdepartementet (KD) tar sikte på at forslag om finansieringsmodell for 
utviklingsavtaler kommer i forslag til statsbudsjett for 2019. 
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Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2018 

Forslaget til statsbudsjett for 2018 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som 
ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2018 den 20. juni 2017. 

 
 

Prosjektering til fremtidige byggeprosjekter 

Det blir, utover oppstartmidler til UiOs livsvitenskapsbygg på 50 mill. kroner, foreslått 
prosjekteringsmidler på 10 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg for Det odontologiske 
fakultet, 15,5 mill. kroner til prosjektering nybygg for Vikingtidsmuseet og 6 mill. kroner til 
prosjektering av brukerutstyr i veksthuset. 

 
 
 
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør     Ellen Johanne Caesar  

direktør virksomhet- og økonomistyring 
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Notat med orientering om forslag til statsbudsjett 2018 

 

O-sak 2 - side 2 av 5



Universitetet i Oslo Notat 
Enhet for Lederstøtte 

 

                                                                                      Saksbehandler: 

                                                                                      Marianne Løken 

                                                                                       22856137, marianne.loken@admin.uio.no 

 

 

ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2018 

1. Forslag til statsbudsjettet 2018 for UiO 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 

5,465 mrd. kroner.  Dette er en økning på 160,195 mill. kroner (3%). I statsbudsjettet er det lagt inn en 

lønns- og priskompensasjon på 2,7%. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 

offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 26,973 mill. kroner. Det 

er lagt inn en reduksjon på 1,626 mill. kroner som følge av gevinster ved overgangen til digital post. 

Det er ikke foreslått nye studieplasser eller nye rekrutteringsstillinger til UiO i 2018. 

UiO får en styrking av basis på 15,545 mill. kroner i 2018. Dette som følge av Stortingets vedtak om 

justeringer av basis i forbindelse med etablering av nytt finansieringssystem i sektoren i 2017.  Dette er som 

forventet. 

KD viderefører for øvrig de endringer som ble foretatt i finansieringssystemet i 2017. Det er imidlertid 

foretatt endringer i beregningsgrunnlaget for uttelling i resultatelementet. I 2018 er det resultatene i 2016 

som er beregningsgrunnlaget, mens beregningsgrunnlaget i 2017 var basert på et treårig gjennomsnitt for 

årene 2013-2015. Endringen i beregningsgrunnlag, samt endringer i utdannings- og forskningsresultater 

våre, innebærer en samlet økt uttelling på 4,703 mill. kroner. Dette fordeler seg med 11,883 mill. kroner for 

indikatorer i åpen ramme1og en reduksjon i uttelling for indikatorer med lukket ramme2 på 7,180 mill. 

kroner. Dette betyr at for utdanningsinsentivene blir veksten på 33,696 mill. kroner, mens vi på 

forskningsinsentivene (inkl. doktorgrader) får en reduksjon på 28,993 mill. kroner. 

Utover dette er veksten i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om økning i 

antall rekrutteringsstillinger (helårseffekt i 2018) og opprettelse av studieplasser til flerårige 

utdanningsprogram (2012, 2015, 2016 og 2017).  

Regjeringen holder fast ved at det skal knyttes økonomiske virkemidler til utviklingsavtalene med 

institusjonene. Kunnskapsdepartementet (KD) tar sikte på at forslag om finansieringsmodell for 

utviklingsavtaler kommer i forslag til statsbudsjett for 2019. 

2.  Nærmere om budsjettforslaget 

UiO vil få til sammen 17,522 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i 2012, 2015, 2016 og 
2017).  Bevilgningen til helårseffekt de 10 nye rekrutteringsstillingene innen IKT i 2017 utgjør 8,016 mill. 
kroner. 
 
For spesifikasjon av endringer i resultatinsentiver for utdanning og forskning viser vi til tabellen i punkt 4. 
 

                                                           
1 Åpen ramme: studiepoeng, kandidater, doktorgradskandidater, utvekslingsstudenter og utreisende på Erasmus+ 
2 Lukket ramme: EU-midler, NFR-midler, BOA-midler og publieringspoeng 
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3. Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO 

Det foreslås 50 mill. kroner i oppstartbevilgning til UiOs livsvitenskapsbygg, herav 5 mill. kroner til 

prosjektering av utstyr og inventar. Det foreslås videre 10 mill. kroner til prosjektering av nytt bygg for Det 

odontologiske fakultet, 15,5 mill. kroner til prosjektering nybygg for Vikingtidsmuseet og 6 mill. kroner til 

prosjektering av brukerutstyr i veksthuset. 

Det foreslås bevilget 75 mill. kroner til oppgradering av bygningsmassen ved de selvforvaltende 

institusjonene, en videreføring av nivået i 2017. Departementet forventer at bevilgningene skal utløse 

tilsvarende beløp til samme formål fra institusjoner som får tildelt midler. Departementet vil komme tilbake 

til fordeling av midlene i tildelingsbrevet til institusjonene. 

For sykehusarealer legges det opp til en hovedmodell for finansiering av nye universitetsarealer i sykehus 

der helseforetakene er eier av byggene ved ferdigstillelse og universitetene leier arealene av 

helseforetakene. Husleiekompensasjon for universitetsareal i sykehusbygg vil bli håndtert i tråd med 

prinsipper for fastsettelse av husleiekompensasjon i statlige bygg. Kompensasjonen skal maksimalt utgjøre 

75 pst. av de økte kostnadene. Husleieutgiftene til universitetene blir delfinansiert ved at det blir trukket ut 

beløp fra rammene til helseforetakene tilsvarendedagens utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold for 

universitetsareal. 

Det foreslås en økning til Norges forskningsråd (NFR) knyttet til Fri prosjektstøtte (FRIPRO Toppforsk) på 50 

mill. kroner. Dette er en del av departementets andel av spleiselaget Fellesløftet III, det forventes at 

institusjonene matcher med tilvarende beløp. UiO vil basert på tidligere erfaringer få ca. 30% av midlene. 

Støtten til SFF IV foreslås styrket med 45 mill. kroner, en andel av beløpet er en ren prisjustering. Det 

forventes imidlertid at det er «friske» midler i den foreslåtte avsetning.  En betydelig andel av styrkingen 

bør tilflyte UiO som hadde 50% av de nye SFF-prosjektene i denne runden. 

Det foreslås en bevilgning til forskningsprosjektet Arven etter Nansen 20 mill. kroner. 

Det foreslås å styrke øremerkede tiltak i Horisont 2020, primært rettet mot instituttsektoren, med 78,7 mill. 

kroner i 2018 (STIM-EU). 

Det er i budsjettforslag for 2018 foreslått 746,4 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for 

tilskudd til 2200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.  

Studiestøtten foreslås trappet opp med en kvart måned. Dette innebære at halvparten av utvidelsen av 

støtteperioden er gjennomført. 

Det foreslås 50 mill. kroner ettårig tiltakspakke til FORNY, en videreføring fra 2017. 

Det foreslås en videreføring av bevilgningen på 145 mill. kroner til strukturtiltak i universitets- og 
høgskolesektoren.  
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4. Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo 

 

 

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2018 

Forslaget til statsbudsjett for 2018 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt 

til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2018 den 20. juni 2017.  

Bevilgning 2017 5 304 829 803       

Lønns- og priskompensasjon - basis 143 008 197           

Reduksjon avbyråkratisering og effektvisering - Kuttet øker med 0,5% -26 973 000           

Endringer  i resultatinsentiver:

Studiepoeng 22 743 000             

Utveksling (inkl. Erasmus+) 4 290 000               

Kandidater 6 663 000               

Doktorgrader -21 813 000           

Publisering -340 000                 

EU -3 876 000              

NFR -3 160 000              

BOA 196 000                   

Økt basis som følge av endringer i finansieringssystemet 15 545 000             

Reduksjon gevinst overgang til digital post -1 626 000              

Helårseffekt nye rekrutteringsstillinger i 2017 8 016 000               

Nye studieplasser i revidert 2017 6 800 000               

Nye studieplasser i 2017 2 282 500               

Nye studieplasser i revidert 2016 2 075 000               

Nye studieplasser i 2016 4 350 000               

Studieplasser RNB 2012 2 015 000               

Forslag til bevilgning 2018 5 465 025 000       
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