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Dekanvedtak – JF – 2020/05 – Endring av budsjettvedtak for 2020 
og 2021 

Bakgrunn 
Fakultetsstyret behandlet budsjett og årsplan for 2020 i møtet 9. desember 2019. 
Her ble det blant annet vedtatt budsjettiltak for å oppnå balanse i budsjettet for 2020 og 
langtidsbudsjettet for 2020-2024. I 2018 ble det også vedtatt flere budsjettiltak som forutsettes 
iverksatt innenfor samme periode, senest i møtet 14. desember 2018. 
 

Etter styrets vedtak er rammebetingelsene endret noe. Årsresultatet for 2019 ble bedre enn 
forutsatt. Prognosen for 2020 er vesentlig forbedret som følge av unntakssituasjonen og nedgang i 
utdanningsstillinger.  

Samtidig foreligger nå foreløpig ramme for 2021. Denne er noe dårligere enn forutsatt.  

Gitt dette vurderes prognosen for langtidsbudsjettet samlet som noe forbedret siden siste 
behandling i styret. På denne bakgrunn foreslås det en utsettelse av noen av de vedtatte 
budsjettiltak til høsten 2021. Videre foreslås det at det settes av noe midler til midlertidige 
utviklingstiltak på undervisningsprogrammene. Det foreslås ikke endringer i stillingsplanen, 
herunder plan for tilsetting av rekrutteringsstillinger. Alle tiltak må vurderes innenfor helheten av 
fakultetets rammebetingelser gjennom prosessen for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025. 

 
Dekanvedtak: 

1. Følgende budsjettiltak iverksettes ikke høsten 2020 og våren 2021, men utsettes til høsten 
2021 og vurderes da på nytt: 

o Følgende vedtak fra 2018, delvis iverksatt: 
«Timelønn, justeres ned med 2 årsverk pr år. Budsjetteffekt: 6 mill. kr samlet. Dette 
gjelder ytterligere tiltak på undervisnings- og eksamensbudsjettet» 

o Følgende vedtak fra 2019: 
o «Det pålegges et innsparingskrav på 10% av lærekostnader samlet på MA-

Studieprogrammene, utenom Rettsvitenskap. Implementering av kravet 
gjøres med effekt fra høsten 2020.» 

o Vit.ass. stillinger med 50% stillingsbrøk reduseres til 30% stillingsbrøk. 
Implementering gjøres med effekt fra høsten 2021.  
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2. Det settes av 1 mill. kr øremerket til midlertidige utviklingstiltak på 
undervisningsprogrammene for høsten 2020 og våren 2021. Midlene disponeres av 
studiedekanen. 

3. Øvrige budsjettiltak opprettholdes. Tiltak som er iverksatt, helt eller delvis, reverseres ikke. 
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Fakultetsstyresak om budsjett og årsplan 2020: 
https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/191209/v-sak-2.pdf 

https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/191209/v-sak-2.pdf

