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Oppfølging av økonomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet 
(OD) og UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

1. Bakgrunn 
Universitetsdirektøren rapporterte i Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 som ble behandlet i 
universitetsstyret 19. juni 2019, om særskilte utfordringer i økonomien til OD og LOS. For enheter 
som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk 
balanse fryses. Dette innebærer at OD og LOS må iverksette tiltak, slik at driften igjen går i balanse, 
både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023. Inntil balanse er oppnådd vil 
universitetsdirektøren følge utviklingen tett. 

Universitetsstyret fattet følgende vedtak i saken: 

«2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert 
og isolert, senest i løpet av 2023.» 

 
2. Status 
OD 

Fakultetet har de par siste årene gått med isolert merforbruk. Fakultets oppdaterte prognose viser 
at det isolerte merforbruket i år antas å øke. Samtidig har fakultetet ikke lenger et oppspart 
akkumulert mindreforbruk å tære på, - i og med at fakultetet ved utgangen av 2018 gikk i 
akkumulert balanse.  

ODs prognose for basisvirksomheten viste per 2. tertial 2019 et isolert og akkumulert merforbruk 
på 22 mill. kroner (ca. 9% av årlig inntekt) ved utgangen av 2019. Oppdatert langtidsprognose for 
basisvirksomheten per 2. tertial viste et akkumulert merforbruk på 42 mill. kroner i 2023. 

Fakultetet har arbeidet aktivt med å iverksette tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene. 
Det er bl.a. iverksatt tiltak for å øke pasientinntekter, deler av narkosevirksomheten leies ut til Oslo 
kommune 1 dag per uke og OD overtar et omfattende etterutdanningskurs fra UiB. 

På kostnadssiden er det et mål om bemanningsreduksjon som følge av omlegging av studieplaner 
og bemanningsplaner.  

Det knytter seg usikkerhet til tilskuddene til spesialistutdanning av tannleger. I forslag til 
statsbudsjett for 2020 foreslås det en betydelig reduksjon i tilskuddet. Universitetsledelsen og 
fakultetsledelsen arbeider sammen i forhold til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) med sikte på å forhindre kutt på tilskudd til spesialistutdanningen.  
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Fakultetet har gjort foreløpige anslag over den økonomiske effekten av igangsatte tiltak. Det 
forventes at det tar noe tid før resultatene vises. De foreløpige anslagene viser en vesentlig 
forbedring i 2021-2023. Dette innebærer imidlertid ikke at fakultetet er i økonomisk balanse i 2023 
og fakultetet vil arbeide videre med ytterligere tiltak for å komme i balanse. 

 
LOS 

LOS sine utfordringer er knyttet til driftsøkonomien. LOS sin prognose for drift viste per 2. tertial 
2019 et isolert merforbruk ved utgangen av 2019 på 10,4 mill. kroner (ca. 1,5%)og et akkumulert 
merforbruk på 27,3 mill. kroner (ca. 4% av årlig inntekt til drift).  Langtidsprognosen viste 
imidlertid et akkumulert merforbruk på 146,5 mill. kroner i 2023.  

Det er i 2019 iverksatt kortsiktige tiltak som har hatt positiv effekt på resultatet, herunder en 
restriktiv ansettelsespolitikk.  Det er imidlertid utfordrende å finne besparende tiltak på kort sikt 
når personalkostnader, i snitt, utgjør 70% av kostnadene. Det kreves langsiktig og systematisk 
arbeid for å redusere disse. Det pågår et arbeid hvor universitetsdirektøren sammen med sin 
ledergruppe og med noe ekstern bistand foretar en gjennomgang av oppgaveportefølje og 
tjenestenivå i LOS Drift.   

Vurderingene for Eiendom gjelder kun de kostnader til drift som ikke er dekket av 
husleieordningen. For USIT har aktiviteten i denne fasen av prosessen blitt behandlet helt 
overordnet. 

Det er foreløpig ikke iverksatt tiltak av vesentlig karakter for økonomisk balanse for 
driftsøkonomien til LOS. Akkumulert merforbruk i langtidsperioden er noe forbedret, men er 
fremdeles høyt, og det vil bli krevende å oppnå balanse isolert og akkumulert i 2023.  

LOS vil i det videre arbeidet med konkretisering av kostnadsreduksjoner i perioden særlig fokusere 
på følgende for å redusere kostnader til drift: 

• Tydeliggjøre og justere tjenesteporteføljen fra LOS 
• Styrke økonomistyring og oppfølging i LOS 
• Fortsatt fokusere på effektivisering og digitalisering av administrative prosesser 
• Systematisk kompetansevridning 
• Organisatoriske tilpasninger 
• Få til økt mobilitet av administrativ arbeidskraft internt i UiO 
• Ivareta konsekvenser av overgangen til DFØ i 2021 

 
Det forventes at det tar noe tid før resultatene av iverksatte tiltak vises og det arbeides videre med 
ytterligere tiltak for å komme i økonomisk balanse. 
 

3. Videre arbeid 
OD og LOS vil fortsette arbeidet med igangsetting og oppfølging av tiltak. Det pågår arbeid med 
oppdatering og kvalitetssikring av 5-årig langtidsprognose for 2020-2024.  Dette arbeidet har frist 
13. desember 2019. Universitetsstyret vil i 2020 få oppdatert informasjon om økonomisk utvikling 
ved OD og LOS i de tertialvise virksomhetsrapportene, første gang i universitetsstyrets møtet 10. 
mars 2020. 

 

 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør                         Unni Dalseng 
               interim direktør virksomhets- og økonomistyring 
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