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Forslag til statsbudsjett 2022 – Hva innebærer dette for UiO?
1. Bakgrunn
Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2022 tirsdag 12. oktober 2021.
2. Forslag til statsbudsjettet 2022 for UiO
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo
(UiO) på 6,053 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 7,2 mill. kroner (-0,1%). I statsbudsjettet er
det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 2,6%. Det er lagt inn en reduksjon på 204 mill.
kroner som følge av ny premiemodell for pensjon. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen i offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i
rammen på 30,3 mill. kroner. Det er foreslått en reduksjon på 11 mill. kroner som følge av at
regjeringen legger til grunn at reiseaktiviteten trolig vil være varig redusert. Dette medfører samlet
sett en realnedgang på 2,7%.
Studieplassene (307 studieplasser) som ble tildelt i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 er
videreført i 2022, med unntak av en reduksjon i 20 studieplasser i juridiske og økonomiskadministrative fag. UiO får ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger i 2022.
UiO får en økning i resultatbaserte inntekter 49,3 mill. kroner. Økningen fordeler seg med
henholdsvis 33,6 mill. kroner for indikatorer med åpen ramme og med 15,7 mill. kroner for
indikatorer med lukket ramme.
UiO får en økning i tildeling til Regionale etiske komiteer på 3,3 mill. kroner som er knyttet til
Klinisk utprøving av legemidler (KUL).
UiO får en reduksjon i bevilgningen på 6,3 mill. kroner som er en inndekning av satsinger for UHog kompetansefeltet.
2.1 Nærmere om budsjettforslaget
For spesifikasjon av endringer i resultatinsentiver for utdanning og forskning viser vi til tabellen i
punkt 1.3.
Tilskuddene til spesialistutdanning og dobbelt kompetanse (odontologi) til universitetene ligger
inne med ca. 60 mill. kroner som er en videreføring av nivået for 2021. UiO mottar normalt et sted
mellom 35 og 40 mill. kroner av dette.
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2.1 Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO
Videreføring av livsvitenskapsbygget ved UiO ligger inne med 900 mill. kroner. Det foreslås 48
mill. kroner til utstyr og inventar. Dette er i samsvar med gjeldende plan. Kostnadsrammen er
fastsatt til 11,974 mrd. kroner.
Videreføring av Vikingtidmuseet ligger inne med 352,5mill. kroner og med 25 mill. kroner til utstyr
og inventar. Dette er i samsvar med gjeldende plan.
Regjeringen foreslår å avvikle avsetningen til oppgradering og utvikling av bygg ved universiteter
og statlige høyskoler.
Nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum for UiO ferdig prosjektert, regjeringen foreslår
imidlertid ikke å gå videre med prosjektet.
Det foreslås en bevilgning på 20 mill. kroner i 2022 til arrangementet "OL-matematikk" der UiO er
arrangør.
Departementet foreslår å bevilge 785,9 mill. kroner til Horisont Europa. Departementet foreslår å
videreføre bevilgningen til stimuleringsordningene for å øke norsk deltakelse i Horisont Europa.
Midlene går til en rekke tiltak i Norges forskingsråd og i Innovasjon Norge, blant annet
prosjektetableringsstøtte (PES) og stimuleringsmidler for instituttsektoren, STIM-EU.
I budsjettforslaget for Norges Forskningsråd foreslås det også i 2022 en reduksjon i bevilgning.
Budsjettforslaget for 2022 viser at det gis rom for tilsagn om tilskudd til 1650 nye hybelenheter i
2022.
2.3 Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo for 2022
Bevilgning 2021

6 059 848

Lønns- og priskompensasjon

156 785

Reduksjon avbyråkratisering og effektvisering - Kuttet øker med 0,5%

-30 299

Økning Regionale etiske komiteer - KUL

3 300

Reduksjon som følge av at endrede reisevaner vil reduseres varig
Ny premiemodell pensjon

-10 984
-204 013

Inndekning satsinger

-6 280

Endringer i resultatinsentiver:
Studiepoeng

32 610

Utveksling

-13 664

Kandidater

8 840

Doktorgrader

5 850

Publisering

-8 847

EU

24 302

NFR

1 653

BOA

-1 436

Videreføring av studieplasser RNB 2020 (videreføring 40 av 60
studieplasser juridiske og økonomisk-administrative fag)
Forslag bevilgning 2022

34 969
6 052 634
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Spesifikasjon av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen ved UiO 2015-2022:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform 2015
Årlig reduksjon
-29 409 -35 962 -41 067 -37 642 -27 597 -28 550 -29 084
Akkumulert
-29 409 -65 371 -106 438 -144 080 -171 677 -200 227 -229 311

2022
-30 299
-259 610

Dette innebærer at det akkumulerte kutt i 2022 er på 259,6 mill. kroner.
Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2022
Overordnet sett innebærer forslaget til statsbudsjett for 2022 innebærer ikke vesentlige endringer i
forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for
2022 den 23. juni 2021.
Det er imidlertid verdt å merke seg at forslaget om redusert bevilgning på 204 mill. kroner, som
følge av ny premiemodell for pensjon, er langt høyere enn den faktiske innsparingen UiO forventer
neste år.
Lenke til Kunnskapsdepartementet orientering om forslag til statsbudsjettet for universitet og
høyskoler:
Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler - regjeringen.no

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johann Caesar
avdelingsdirektør
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