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Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 – Orientering om prosess 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO 24. oktober 2017
V-SAK 5 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – Universitetsstyret 20. juni 2017

Bakgrunn 
En av universitetsstyrets viktigste roller er å fordele midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. 
Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. 
UiO har de siste årene vedtatt fordeling for påfølgende år i juni for å gi enhetene bedre tid til 
planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt ifht det som 
blir resultatet av statsbudsjettet. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av vedtatt 
finansieringsmodell og konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret.   

Hovedproblemstillinger i saken 
Basert på tidligere erfaringer er det lagt opp til at universitetsstyret behandler prioriteringer i to 
møter. Det er derfor lagt opp til en prosess med to hovedmilepæler som er knyttet til behandling i 
universitetsstyret (titlene er kun tentative foreløpige): 

1. 7.-8. mai: Konkretisering av prioriteringer i årsplan 2019-21 og fordeling 2019 - Diskusjonssak

2. 19. juni: Konkrete prioriteringer 2019 – Vedtak årsplan 2019-2021 og fordeling 2019

1. Konkretisering av prioriteringer i årsplan 2019-21 og fordeling 2019
Diskusjon basert på grunnlagsdokumenter med forslag til prioriteringer og oppfølging av tidligere
vedtak.

- Økonomiske utsikter for UiO og satsingsområder (bakteppe:
tildelingsbrev/utviklingsavtale, arbeide med ny strategi, status gjennomføring av strategi
2020 og resultater mv).

2. Konkrete prioriteringer 2019 – Vedtak årsplan og fordeling
Forslag til konkrete tiltak og milepæler for årsplan 2019-2021 som oppfølging av tidligere
behandling i universitetsstyret. De økonomiske rammene og prioriteringene i fordelingen for 2019
sluttføres.
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- Årsplan 2019-2021 
- Institusjonelle satsinger for 2019 
- Fordeling og føringer til underliggende enheter 
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universitetsdirektør       
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