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En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell
Bakgrunn
Universitetsstyret fattet under behandling av V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 den 19.
juni 2018 et enstemmig vedtak i nytt punkt 5 om at «Styret forventer en helhetlig gjennomgang av
UiOs fordelingsmodell.»
UiOs interne fordelingsmodell
UiO etablerte nåværende fordelingsmodell i 2008. UiO foretok som følge av endringer i nasjonalt
finansieringssystem i 2017 tilpasninger i intern fordelingsmodell og reetablerte samtidig samme
nivå på intern insentivstyrke for forsknings- og utdanningsinsentivene (V-sak 3 2. mai 2017
«Justeringer i intern fordelingsmodell i 2018»).
Grunnstrukturen i modellen er slik: I bunnen ligger en firedeling av universitetets oppgaver i 1)
forskningsbasert utdanning, 2) forskning og forskerutdanning, 3) samfunnskontakt og 4)
samlingsforvaltning. Alle fordelingskriterier og fordelingsnøkler knyttes til disse fire oppgavene.
Bevilgningene kan være av tre typer (i) basisbevilgninger, (ii) resultatbevilgninger og (iii) satsinger.
Det har vært en intensjon at modellen hovedsakelig skal følge opp insentivene i den nasjonale
finansieringsmodellen. UiO har i sin interne fordelingsmodellen imidlertid valgt å synliggjøre flere
elementer av basiskomponenten (studieplasser, rekrutteringsstillinger, eksperimentell
infrastruktur m.m.). Det ble i utformingen av modellen lagt vekt på å sikre stabilitet og
forutsigbarhet i bevilgningene til fakultetene. Basisbevilgningen skulle være et bærende element,
de resultatbaserte prisene ble derfor nedskalert sammenlignet med den nasjonale modellen og
resultatberegningen i UiOs modell ble basert på et tre-årig gjennomsnitt.
Fordelingsmodellen skal være et hjelpemiddel for Universitetsstyret i arbeidet med å realisere UiOs
strategi. Modellen skal ikke i seg selv bestemme fordelingen mellom enhetene, men legge til rette
for at Universitetsstyret kan treffe strategiske valg.
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En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell
1. Bakgrunn
Universitetsstyret fattet under behandling av V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 den
19. juni 2018 et enstemmig vedtak i nytt punkt 5 om at «Styret forventer en helhetlig gjennomgang
av UiOs fordelingsmodell.»
2. Kort om nasjonalt finansieringssystem
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Institusjonene i UH-sektoren er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Det innebærer en
mindre detaljert styring fra eier – UiO er underlagt rammestyring og resultatmål definert av KD.
UiO får tildelt bevilgningen og styrer denne selv innen samfunnsoppdraget og rammer som er gitt.
Et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter har bl.a. anledning til å overføre mindreforbruk fra
et år til et annet. Merforbruk tillates kun overført over en kortere periode og må følges av plan for å
komme i balanse. UiO har ikke anledning til å ta opp eksterne lån.
Frihetsgrader
Dette betyr at institusjonene har store frihetsgrader med hensyn til å disponere tildelt ramme. Det
er noen begrensninger:
- KDs fastsatte kandidatmåltall (profesjonsutdanninger) må oppfylles
- Nye studieplasser må benyttes til formålet de er øremerket til
- Samlet måltall for rekrutteringsstillinger må oppfylles
- Måltall for nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag må oppfylles
- Øremerkede midler til særskilte formål må oppfylles (f.eks. midler til rehabilitering
av bygninger, prosjektmidler til Saving Oseberg)
3. UiOs interne fordelingsmodell
Historikk fra etableringen i 2008
UiO etablerte sin nåværende fordelingsmodell i 2008. Den er resultatet av et internt utvalgsarbeid
under ledelse av daværende dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Asbjørn Rødseth, og
med representanter fra hele universitetssamfunnet – både vitenskapelig ansatte, administrative
ledere, tjenestemannsorganisasjoner og studenter. Utvalgets rapport var gjenstand for en bred
høring på UiO. I sitt møte 21. juni 2007 gjorde så Universitetsstyret vedtak om implementering av
fordelingsmodellen fra 2008.
Det ble lagt vekt på at UiO fordelingsmodell før 2008 kombinerte utstrakt grad av videreføring av
historiske rammer med noen resultatbaserte tildelinger i form av priser for oppnådde resultater.
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Styrets primære rolle i fordelingen ble dermed å ta stilling til marginale endringer – sjelden mer
enn 2-3% av bevilgningen. I modellen var det i liten grad etablert sammenheng mellom oppgaver
og tilhørende ressurser, og dimensjoneringsspørsmål inngikk ikke direkte i ressursfordelingen.
Reduksjoner i rammene ble foretatt ved å gjennomføre flate kutt, og det var vanskelig for styret å
gjøre selektive endringer ut over å øremerke satsinger ved budsjettøkninger. Det ble påpekt at
finansieringsmodellen før 2008 syntes å ha svakheter når det gjelder å finne hensiktsmessige
kriterier for strategisk styring fra år til annet.
Det har vært en intensjon at den nye interne modellen hovedsakelig skal følge opp insentivene i
den nasjonale finansieringsmodellen. UiO har i sin interne fordelingsmodellen imidlertid valgt å
synliggjøre flere elementer av basiskomponenten (studieplasser, rekrutteringsstillinger,
eksperimentell infrastruktur m.m.). Det ble i utformingen av modellen lagt vekt på stabilitet og
forutsigbarhet i bevilgningene til fakultetene. Basisbevilgningen skulle være et bærende element,
de resultatbaserte prisene ble derfor nedskalert sammenlignet med den nasjonale modellen og
resultatberegningen ble basert på et tre-årig gjennomsnitt.
Grunnstrukturen i modellen er slik: I bunnen ligger en firedeling av universitetets oppgaver i 1)
forskningsbasert utdanning, 2) forskning og forskerutdanning, 3) samfunnskontakt og 4)
samlingsforvaltning. Alle fordelingskriterier og fordelingsnøkler knyttes til disse fire oppgavene.
Bevilgningene kan være av tre typer (i) basisbevilgninger, (ii) resultatbevilgninger og (iii) satsinger.
Gjennom å bestemme basisbevilgningene, bestemmer Universitetsstyret den grunnleggende,
langsiktig dimensjoneringen av enhetene. Resultatbevilgningene følger av oppnådde resultater i
tidligere år. Satsingene er midlertidige tiltak og midlene vil ofte være øremerket, og hensikten med
disse er å påvirke retningen på aktivitetene.
Fordelingsmodellen skal være et hjelpemiddel for Universitetsstyret i arbeidet med å realisere UiOs
strategi. Modellen skal ikke i seg selv bestemme fordelingen mellom enhetene, men legge til rette
for at Universitetsstyret kan treffe strategiske valg.
Tildelingsgrunnlag
og -måte
Forskningsbasert
utdanning
Forskning
og forskerutdanning
Samfunnskontakt
Samlinger

Basis
(langsiktig
dimensjonering)
Studieplasser som kobler
forskning og utdanning.
Pris per studieplass.
Særskilt tillegg for
enkelte oppgaver.
Rekrutteringsstillinger.
Særskilte tildelinger til
laboratorieforskning,
forskingssentre, mv.
Basis for museenes
publikumsutstillinger.
Foreløpig ingen andre.
Basis for forvaltning av
samlingene.

Resultater
(oppnådde resultater)
Videreføring av nasjonale
resultatbaserte
bevilgninger med lavere
pris for å styrke basis =
langsiktig dimensjonering.
Pris per resultatenhet
(åpen budsjettramme).

Satsinger
(midlertidige,
øremerking)

Bevilgninger til
særskilt identifiserte
tiltak.
Omstillingsmidler.

Avventer nasjonal modell.
Nasjonal modell usikker.
Egen UiO-modell mulig,
men anbefaler å vente.
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I tillegg kommer tildeling til sentrale tjenester:
Bibliotek, IT,
Rammebudsjetteri
Totalrammen påvirkes
Sentralng på grunnlag av
av de samlede
administrasjon
fjorårstall.
resultatbevilgningene til
Totalrammen
UiO og av
knyttes sterkere til
dekningsbidrag.
aktiviteten ved
fakultetene.

Bevilgninger til særskilt
identifiserte tiltak som i
dag. Omstillingsmidler.

Midler er husleie er inkludert i øvrige tildelinger til fakulteter og enheter.
Premisser ved etablering
Heller ikke den nye modellen skulle altså i seg selv bestemme den økonomiske fordelingen mellom
enhetene, men gi en ramme for budsjettdiskusjonen. Modellen skulle være mest mulig transparent,
forklare større andel av midlene og opprettholde en klar kobling mellom utdanning og forskning. I
vurderingene som ligger til grunn for ny modell har det vært viktig å tillegge resultatene vekt, men
samtidig gjøre det på en slik måte at det ikke går ut over langsiktigheten. Sentralt i arbeidet stod
etableringen av studieplasser som begrep. Studieplasser gir et tydelig signal om forventet aktivitet,
og klar kobling mellom forskning og utdanning.
Hva innebærer modellen
Kjennetegn ved UiOs fordelingsmodell:
a) Modellen forklarer/synliggjør rammene som grunnlag fordeling, men bestemmer i seg selv
ikke fordelingen av midler mellom universitetets enheter.
b) Modellen tar høyde for at store deler av virksomheten er av langsiktig karakter, og at
hyppige og/eller store endringer i ressursgrunnlaget derfor bør unngås.
c) Modellens viktigste element er studieplasser som sentralt begrep for å sikre
forskningsbasert undervisning – et særtrekk ved et forskningsuniversitet.
d) Modellen fordeler inntekter, men setter i liten grad begrensninger på den lokale
disponerings-friheten; rammestyring er fortsatt et grunnfestet prinsipp.
e) Modellen var godt forankret i universitetssamfunnet ved innføring.
Ny modellen er langt mer transparent og synliggjør 93% av fordelingen mot 56% i den opprinnelig
UiO-modellen. Den udefinerte resten (7%) er blitt kalt tilpasningselement. Når det f. eks.
gjennomføres reduksjon i bevilgningene til enhetene, definerer ikke universitetsstyret hvordan
kuttene skal gjennomføres. Tilpasningselementet brukes derfor for å gjøre kuttet budsjettnøytralt.
Hvordan har vi benyttet modellen?
Siden innføringen i 2008 har imidlertid bare deler av modellen vært aktivt brukt: Først og fremst
gjennom satsingene (konkrete prosjekter av midlertidig karakter), dernest avsetninger til
infrastruktur og sentrale tjenester (spesielt bygningsmassen). Eksternt gitte endringer knyttet til
studieplasser, rekrutteringsstillinger og museer er naturligvis videreført i den interne fordelingen.
Resultatprisene har vært gjenstand for endringer.
Det har etter at modellen ble etablert blitt fattet politiske vedtak som drar virksomheten mot
midlertidige tiltak, devaluering av forskningsinsentiver og enkeltstående vedtak av varig karakter.
Modellen er også påvirket av vedtak om generelle styrkinger av rammen og rammekutt m.m.
KD foretok i 2017 endringer i resultatelementene i nasjonal modell. UiO foretok som følge av dette
tilpasninger til den nye nasjonale modellen i intern fordelingsmodell og reetablerte samtidig
samme nivå på intern insentivstyrke for forsknings- og utdanningsinsentivene (V-sak 3 2. mai 2017

O-sak 1 - side 5 av 8

Side 3

«Justeringer i intern fordelingsmodell i 2018»). Implementeringen var budsjettnøytral, det vil si
at endringene ikke hadde økonomisk effekt i 2018.
Erfaringer
Modellen kombinerer utstrakt grad av videreføring av historiske rammer med noen resultatbaserte
tildelinger i form av priser for oppnådde resultater. Erfaringene fra tidligere og nåværende modell
er at styret hovedsakelig tar stilling til marginale endringer (ca. 4%). Dette innebærer at
utfordringene ved «gammel» modell fortsatt er i den nye og justerte modellen. Dette har to
hovedårsaker: Dels har realveksten i bevilgningene vært stor og marginale endringer har vært
ansett som tilstrekkelig for å bevege UiO i ønsket retning, det har ikke blitt foretatt beslutninger
om endringer i dimensjonering internt og derfor har mange av elementene i fordelingsmodellen
forblitt urørt.
Intern fordelingsmodell med utgangspunkt i 2018-fordelingen – 5,488 mrd. kroner

O-sak 1 - side 6 av 8

Side 4

Fordeling til enhetene i 2018
Fordeling i mill. kroner

Enhetenes profil 2018
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UiOs fordelingsprofil 2012-2019
Utvikling i fordelingen over tid - fordelt på de ulike finansieringselementene (inflasjonsjustert)
Figur 3

Hvordan kan fordelingsmodellen bli et bedre hjelpemiddel/hvordan skru på
modellen?

Modellen kan være et hjelpemiddel for å iverksette politiske beslutninger knyttet til
(stikkordsmessig):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studieplasser - viktig elementet når det gjelder den langsiktige tildelingen til fakulteter.
Faglig bredde
Klinikkdrift
Eksperimentell infrastruktur
Rekrutteringsstillinger - måltall for hvert fakultet i dag
Resultatelementene - insentivstyrke og prisstruktur
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