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Budsjettinnspill 2017 

Hovedproblemstillinger i saken 
I henhold til tildelingsbrevet for 2015 skal budsjettforslag for 2017 sendes 
Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2015. Kunnskapsdepartementet bruker 
satsingsforslagene utenfor rammen som del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet. 
 
UiOs utkast til innspill til statsbudsjettet for 2017 følger vedlagt. I innspillet foreslås det tre 
hovedsatsinger: økt grunnfinansiering, infrastruktur og frie forskningsmidler.  
 
UiOs argumentasjon og prioriteringer følger i hovedsak innretningen fra budsjettinnspillet for 
2016, og fremkommer i vedlagte utkast til brev til departementet.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag 
utenfor rammen for 2017. 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
      direktør virksomhets- og økonomistyring 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Kopi av utkast til brev til Kunnskapsdepartementet m/spesifikasjon av budsjettforslaget for 2017 
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Innspill til statsbudsjett 2017 fra Universitetet i Oslo (UiO) 
Norge er i en spesiell situasjon etter fallet i oljeprisen. Den omstillingen Norge trenger krever sterk 
satsing på høyere utdanning og forskning. Det må satses både med lang tidshorisont – investering i 
grunnforskning for nye idéer – og med kortere tidshorisont – investering i de idéene som allerede 
er inne i et innovasjonsløp og som må bringes til neste milepæl. Innen utdanning må det satses 
både på volum og kvalitet. Regjeringen tilkjennegir i sin erklæring høye ambisjoner for norske 
universiteter og norsk forskning. Disse ambisjonene er sterkt sammenfallende med UiOs ambisjon 
om å bli et ledende europeisk forskningsuniversitet innen 2020. 

Vi støtter Regjeringens ambisjoner for norsk deltakelse i EUs forskningsprogrammer. I et 
omstillingsperspektiv er det avgjørende at vi får tilgang til den ekspertisen og forskningen som 
deltagelse i Horisont 2020 tilbyr. For å sikre internasjonale toppmiljøer som kan nå opp i 
konkurransen om EU-midler, er det også nødvendig med spissede investeringer som styrker 
eksisterende miljøer og gjør det mulig å bygge opp nye, konkurransedyktige miljøer. Budsjettet for 
2015 inneholdt en lovende, men forsiktig start på spissing og etablering av slike verdensledende 
miljøer. UiO mener det er nødvendig å videreføre denne satsingen for at Norge skal hevde seg i 
internasjonal konkurranse om forskningsmidler.  

Rammene for støtte til frie, forskerinitierte prosjekter må styrkes ytterligere for at vi skal tiltrekke 
oss de beste talentene til norsk forskning. Disse talentene må få tilstrekkelig handlingsrom og god 
finansiering.  

NIFU har gjennom sin nylig fremlagte rapport vist at vi har et velfungerende virkemiddelapparat 
for kommersialisering. Flere ressurser i FORNY 2020 gjør at vi kan legge mer innsats i, og få mer 
ut av, vårt innovasjonsarbeid. 

I en periode med nedgang i norsk industri og økende ledighet, bør det satses på infrastruktur og 
vedlikehold av bygg. Det er et stort vedlikeholdsetterslep i universitetssektoren, ikke minst når det 
gjelder museumsbygg. Etterslepet rammer kvaliteten både på forskning og utdanning. UiO mener 
det er behov for en helhetlig plan for nybygg, vedlikeholds- og rehabiliteringsutfordringer i 
sektoren. 
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I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tas det viktige og riktige grep for forskningen. 
Vi etterlyser imidlertid en tydeligere strategi for hvordan utdanning skal relateres til forskning, og 
hvordan forskning og utdanning skal sees i sammenheng. Vi ser derfor frem til den kommende 
stortingsmeldingen om kvalitet i vår sektor.  
 

1. Verdensledende miljøer, EU-forskning og internasjonale allianser 
UiO ønsker at arbeidet med utvikling av verdensledende fagmiljøer skal styrkes. Satsing på ledende 
toppforskere og etablering av nødvendige forutsetninger for utviklingen (arealer, utstyr, postdoc, 
stipendiater, driftsmidler) er svært krevende. 

En økt satsing vil gi et sterkere strategisk handlingsrom og større mulighet til å utvikle vår 
internasjonale konkurransedyktighet. Dette vil kunne bidra ytterligere til utvikling av 
verdensledende fagmiljøer 

For å sikre internasjonale toppmiljøer som kan nå opp i konkurransen om EU-midler, er det også 
nødvendig med spissede investeringer som styrker eksisterende miljøer og gjør det mulig å bygge 
opp nye, konkurransedyktige miljøer. Det er også viktig å sikre mekanismer som gjør 
institusjonene i stand til å møte kravene om egenandel når man vinner frem i konkurransen om 
forskningsmidler. 

Kunnskapsdepartementet har høye ambisjoner i sin nye EU-strategi. Uttellingen fra EU skal økes 
med 6o %. Dette målet kan nås. Men forutsetningen er at institusjonene legger bredsiden til og at 
regjeringen opprettholder sin offensive linje og sikrer enda bedre rammebetingelser for norsk 
forskning. Konkurransen om EU-midlene blir stadig hardere, og det er nødvendig – slik også 
langtidsplanen legger opp til – med et særskilt bevilgningsmessig fokus på dette frem mot 2020. 

Universitetet ber om en varig tildeling til utvikling av verdensledende fagmiljøer på 
100 mill. kroner fra 2017. 

Etter at Resultatbasert omfordeling (RBO) ble innført har norske universiteter og høgskoler vist en 
formidabel produksjonsvekst, og RBO har blitt styrket i tråd med innspill fra UiO og sektoren 
forøvrig. Rammen for RBO kan styrkes ytterligere for at alle institusjonene skal se at 
kvalitetshevning gir økte ressurser og økt strategisk handlingsrom. 

Et økt strategisk handlingsrom vil være viktig for UiO i arbeidet med bl.a. Livsvitenskapssatsingen, 
kampen om EU-midler og økt trykk på innovasjon – alle eksempler på det arbeidet UiO ønsker å 
koble til økt internasjonalt samarbeid og bygging av internasjonale allianser.  

UiO ber om at en styrking av grunnfinansieringen videreføres med en opptrapping 
av RBO-midlene slik at etterslepet kan tas igjen på tre år. Dette tilsier en økning på 
400 mill. kroner i 2017 med en videre opptrapping på 400 mill. kroner per år i de to 
påfølgende år. 
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2. Infrastruktur 
Universitetet i Oslo skal være et internasjonalt ledende universitet med moderne læringsmiljø, 
fremragende forskningsmiljø og omfattende utadrettet formidling. Bygningsmassen må gjøre det 
mulig å innfri disse ambisjonene. Universitetsstyret vedtok i juni 2015 en masterplan for UiOs 
eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Planen 
legger blant annet grunnlaget for prioriteringer, både av rehabiliteringsprosjekter og av nybygg ved 
UiO, i et langsiktig perspektiv. Dette krever direkte bevilgninger til investeringer, men også at 
institusjonen settes i stand til også å kunne håndtere økte driftskostnader som følge av 
investeringene. 

Vedlikeholdsetterslepet 
Masterplanen dokumenterer at UiO har et betydelig vedlikeholdsetterslep beregnet til om lag 8,6 
mrd. kroner, fordelt på et teknisk etterslep på 2,8 mrd. kroner og et funksjonelt etterslep på 5,8 
mrd. kroner. Konsekvensene av dette er at det fysiske læringsmiljøet – alt fra auditorier, 
laboratorier og arenaer for tverrfaglighet – er utilfredsstillende for mange av studentene. 
Forholdene for forskning – laboratorier og samhandlingsarenaer – møter ikke dagens standard til 
teknisk infrastruktur og f.eks. renhet. Formidlingsarealene til universitetsmuseene er nedslitt og 
har liten appell til dagens publikum. I tillegg gir en nedslitt bygningsmasse begrensede muligheter 
for miljøtiltak som energiøkonomisering.  

For å løfte oss til det som kreves av et internasjonalt, ledende forskningsuniversitet er det behov for 
omfattende bistand fra statens side. Det bør legges en langsiktig og forpliktende opptrappingsplan 
for å lukke vedlikeholdsetterslepet. UiO mener at en slik langsiktig opptrappingsplan bør inn i 
langtidsmeldingen. Forslaget om en økning med 60 mill. kroner i 2016 av midlene til oppgradering 
av bygg ved institusjoner som forvalter sin egen bygningsmasse er positivt, men behovene er 
betydelige større.  

For å etablere et riktigere nivå på de årlige vedlikeholdskostnadene søker UiO fra 
2017 om en tildeling på 260 mill. kroner. For over tid å redusere det eksisterende 
etterslepet på 8,6 mrd. kroner er det i tillegg et behov på 600 mill. kroner årlig i den 
kommende 10-årsperioden. 

 

3. Frie forskningsmidler og finansieringen til forskerinitierte prosjekter bør 
styrkes.  

I dag er innvilgelsesprosenten for søknader om prosjektmidler så lav at den virker som et direkte 
disinsentiv. UiO ønsker også at økt fri prosjektstøtte i størst mulig grad fullfinansieres for 
institusjonene. 

UiO ber om en varig økning for sektoren til forskerinitierte prosjekter på 100 mill. 
kroner fra 2017. 
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4. Styrking av lærerutdanningen 

UiO har som mål (Strategi 2020) å tilby landets beste lektorutdanning. UiOs lektorutdanning skal 
være en godt integrert, forskningsbasert og profesjonsrelevant utdanning. UiO vil være med på å 
bidra til regjeringens satsing på et særskilt lærerløft, og legger til grunn at også UH-sektoren 
strykes i tråd med ambisjonene for kompetanseheving blant norske lærere. En faglig god 
lektorutdanning krever nært samarbeid mellom de involverte fakultetene i UiOs lektorutdanning, 
skoleeiere og enkeltskoler. For å sikre praksisopplæring av høy kvalitet samt sikre sammenhengen 
mellom fag og praksis i utdanningen, er institusjonene avhengig av tilstrekkelig finansiering. En 
økning i antall studieplasser fremover må derfor skje innenfor finansieringskategori C. Vi ønsker 
samtidig å presisere at praksiselementet i studiene er et mer gjennomgående problem på for 
eksempel odontologi, medisin og psykologi. 

UiO foreslår en styrking av finansieringen av lektorutdanningen med bakgrunn i 
økningen av praksiskomponenten. For 2017 foreslås en økning på 10 mill. kroner. 

 

5. Nye frie studieplasser og stipendiatstillinger/postdoc 

UiO ønsker flere frie studieplasser for å realisere våre strategiske prioriteringer. Dette vil gi 
universitetet en mulighet til å koble studenter mot våre fremragende forskningsmiljøer. Det er etter 
vår oppfatning nødvendig at dimensjonering av økt studiekapasitet i større grad konkretiseres i 
langtidsplanen. I tillegg ønsker vi flere fullfinansierte stipendiatstillinger, i tråd med behovet 
skissert i rapporten «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020», 
noe som forutsetter et større volum enn det langtidsplanen p.t. legger opp til. 

UiO foreslår for 2017 100 frie studieplasser, fortrinnsvis 2-årige masterstudier, og 
ber derfor om en budsjettøkning på 15 mill. kroner. UiO foreslår for 2017 30 mill. 
kroner til nye stipendiatstillinger. 

 

Vedlagt følger spesifisering av budsjettinnspillene. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Ole Petter Ottersen 
rektor 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 
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