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Justering av resultatindikatorer for perioden 2019-2023 

Bakgrunn 
 Resultatindikatorene i langtidsbudsjettet (LTB) er grunnlag for budsjettering av inntekter for 

basisvirksomheten. Ambisjonsnivået bør vurderes og justeres med jevne mellomrom for å få et 
realistisk bilde av inntektsnivå i kommende år. Langtidsbudsjettet, herunder inntekter basert 
på resultatindikatorer, inngår som en del av sak om budsjett og årsplan som skal behandles for 
siste gang i fakultetsstyret 14. desember. 

 
Hovedproblemstillinger 
 Gjeldende resultatindikatorer: 

o https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/lokale-
budsjett/jus/resultatindikatorer-ltb.html 

o Det bør fastsettes nye måltall for perioden minst frem til 2021, for å gi best mulig 
grunnlag for langtidsbudsjett 2019-2023. Er det grunnlag for å opprettholde gjeldende 
ambisjonsnivå eller bør måltallene justeres? 

 
 Omtale av utvalgte indikatorer: 

o Studiepoeng: Fakultetet har ambisjoner om forbedret gjennomføring og et 
resultatmål på 5% økning på kandidat- og studiepoenguttelling. Samtidig vil færre 
kandidater på masteroppgave trekke i motsatt retning. Dette kan tale for at ambisjonen 
bør justeres til å opprettholde nivået på 2017-resultatet, dvs 2750 heltidsekvivalenter 
årlig. Med færre registrerte studenter vil dette likevel gi en (liten) økning i poeng pr 
student heltidsekvivalent. 

o Publikasjonspoeng: Ambisjonsnivået på 2 poeng pr tilsatt kan synes noe høyt i 
forhold til oppnådde resultater de siste årene. Ambisjonen forutsetter et resultat på 344 
poeng i 2018 og 2019, som tilsvarer en økning på nærmere 40 poeng fra 2017. Flere 
faste vitenskapelige tilsatte og SFF bør gi utslag i flere poeng, men kanskje er effekten 
overvurdert og/eller kommer over lengre tid. 

o EU-tildeling: Ambisjonsnivået i gjeldende LTB tilsier nye inntekter hvert år på 
gjennomsnitt 7,5 mill kr. I budsjettallene som nå foreligger fra enhetene er dette 
redusert noe, til ca 5 mill kr årlig, samlet ca 20 mill kr i 2019-2023. Også dette synes 
høyt gitt tilslagsprosent på søknader og konkurransenivået. Tallene innebærer at 
fakultetet må få minst to nye større prosjekter. Det er allerede nå klart at det ikke vil bli 
nye prosjekter i 2019, slik at ambisjonsnivået bør i alle fall utsettes tidsmessig. 

o NFR-tildeling: Regnskapsresultater de siste årene tilsier at et nivå på 25 mill kr kan 
være realistisk så lenge SFF Pluricourts eksisterer. Fra og med 2023 bør det justeres 
ned. 
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Videre fremdrift 
 Fakultetsstyret behandler budsjett og årsplan 14. desember. Samme dag skal fakultetet levere 

årsplan og 5-årig prognose til universitetet sentralt. I disse sakene bør justerte måltall for 
resultatindikatorer være innarbeidet og dermed gi grunnlag for budsjettering av inntekter i 
langtidsbudsjettet. 

 
Forslag til vedtak: 
Måltall for resultatindikatorer: 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 
 Nye studiepoeng 
per heltidsekvivalent 

45,5 46,0 46,0 46,5 47,0 

Gjennomsnittlig 
gjennomføringstid 
ph.d. 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Studentmobilitet - 
Andel 
utvekslingsstudenter 

8% 8% 8% 8% 8% 

Publikasjonspoeng 
pr årsverk 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

EU-tildeling – 
volum1 

2 600 4 100 2 500 2 500 2 500 

NFR-tildeling – 
2volum 

25 000 25 000 25 000 25 000 15 000 

BOA-tildeling 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 
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