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Fordeling 2023 - Fordeling av antatt KD-bevilgning 

Hovedproblemstillinger i saken 

En av universitetsstyrets viktigste roller er å prioritere og fordele midler som UiO blir tildelt gjennom 

statsbudsjettet. UiOs handlingsrom er under press. Risikoen for redusert bevilgning i årene framover anses 

større enn muligheten for økt bevilgning. UiO har over flere år tapt terreng i den nasjonale kampen om 

ressursene i UH-sektoren. Både nasjonalt og internasjonalt øker konkurransen om eksterne midler. 

Forskningsrådet er i en alvorlig økonomisk situasjon. Forskningsrådet vurderer nå iverksetting av flere tiltak 

som vil få store konsekvenser for hele sektoren. Manglende forskningsmidler går ikke bare ut over 

forskningen, men setter også press på annen aktivitet ved UiO. 

UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til 

fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig.  Fakulteter og 

tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og formidling, 

administrative funksjoner og arealkostnader som belastes gjennom internhusleie. 

Prioriteringer 

Vi har tentativt beregnet KD-bevilgningen for 2023 til 6,189 mrd. kroner. Det legges opp til å beholde 

rammen for fordeling av bevilgning fra KD også i 2023. Universitetsstyrets har allerede vedtatt prioriteringer 

for 2023 til institusjonelle tiltak som samlet sett beløper seg til ca. 8% (ca. 465 mill. kroner) av KD-

bevilgningen. Det er tilgjengelig 42 mill. kroner til nye prioriteringer i 2023.  
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De viktigste prioriteringene som er innarbeidet i fordelingen for 2023 er basert på tidligere forutsetninger i 

fordelingen for 2022. Dette gjelder satsingene Demokrati og Energi og miljø og det nasjonale prosjekt for 

saksbehandling og arkiv (UH SAK). Videreføringen av beslutning knyttet til finansieringsbehovet for nytt 

vikingtidsmuseum (behandlet i fordelingen for 2022) beløper seg til 61,9 mill. kroner i 2023. 

Forslag til vedtak 

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,189 mrd. kroner (post 50) for 

2023 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg: 

2. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2023 til sammen 42 mill. kroner 

3. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til 

andre formål. 

4. Forventet opptrapping av ABE-reformen/andre målrettete kutt med 0,5% er gjennomført som rammekutt 

ved enhetene. 

5. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2023 samt andre 

mindre justeringer i fordelingen. 

 

 

 

Arne Benjaminsen Ellen Johanne Caesar 

universitetsdirektør avdelingsdirektør 
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Fordeling 2023 – Fordeling av antatt KD-bevilgning 
1. Bakgrunn 

En av universitetsstyrets viktigste roller er å prioritere og fordele midler som UiO blir tildelt 
gjennom statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementets (KDs) bevilgning for 2023 blir endelig vedtatt 
som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har i flere år vedtatt fordeling for 
påfølgende år i juni, for å gi enhetene bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. 
Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet.  

  

2. Innledning 

UiOs handlingsrom er under press. Risikoen for redusert bevilgning i årene framover anses større 
enn muligheten for økt bevilgning. UiO har over flere år tapt terreng i den nasjonale kampen om 
ressursene i UH-sektoren. 

Både nasjonalt og internasjonalt øker konkurransen om eksterne midler. Forskningsrådet er i en 
alvorlig økonomisk situasjon. Forskningsrådet vurderer nå iverksetting av flere tiltak som vil få 
store konsekvenser for hele sektoren. Manglende forskningsmidler går ikke bare ut over 
forskningen, men setter også press på annen aktivitet ved UiO. 

UiO vil ha utfordringer knyttet til økte drifts- og investeringskostnadene til arealer framover.  

Som en av fem selvforvaltende institusjoner har det over flere år vært en stigende forventning til at 
UiO skal håndtere bygningsmessig oppgradering/rehabilitering selv, i hovedsak innenfor 
eksisterende økonomiske rammer.  

I forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2019 ble det vedtatt at 
UiO må betale husleie for bruk av arealer i Oslo universitetssykehus (OUS) og andre 
universitetssykehus i nærheten (bl.a. AHUS). Denne nyordningen bryter med en 150-årig tradisjon. 
Det beste UiO kan håpe på er en 75 % kompensasjon. 

Nytt livsvitenskapsbygg står ferdig i 2024/2025 og skal driftes innenfor UiOs rammer. Selv om det 
innebærer at driftskostnadene til dagens kjemibygg og farmasibygg på nedre Blindern blir lavere, 
må UiO regne med en betydelig økning i driftskostnadene. I tillegg kommer kostnader knyttet til 
rehabilitering av bygningene på nedre Blindern.  

  

3. KD-bevilgning 2023 - Anslag 

UiOs inntekter består av tre hoveddeler. Ca. 70 % er en direktebevilgning (basis) fra 
Kunnskapsdepartementet (KD), ca. 20 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet 
og EU), mens de resterende 10 % er oppdrag av ulik art samt billettinntekter (spesielt viktig for 
museene). 
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Vi har i fordelingen for 2023 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2022. Vi har 
tentativt beregnet KD-bevilgningen for 2023 til 6,189 mrd. kroner. Det er lagt til grunn en 
forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4%, dette er basert på oppdatert prognose fra Statistisk 
Sentralbyrå (SSB). Vi har lagt til grunn en videre opptrapping av kutt (ABE-reform/andre 
målrettete kutt) med 0,5%. 

Ved estimering av KD-bevilgning er det ikke forutsatt aktivitetsvekst i form av nye studieplasser og 
rekrutteringsstillinger i 2023. En eventuell tildeling til nye studieplasser og nye 
rekrutteringsstillinger for 2023 vil bli fordelt til fakultetene i tråd med KDs føringer.  

UiO har nylig fått tildelingsbrev fra KD med nye studieplasser som følge av krigen i Ukraina, disse 
studieplassene er foreløpig ikke innarbeidet i fordelingen for 2023. Regjeringens forslag i revidert 
nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 er foreløpig ikke Stortingsbehandlet og derfor ikke innarbeidet i 
fordelingen. Forslag om å tilbakeføre noe midler knyttet til ny premiemodell for pensjon i Statens 
pensjonskasse samt reduksjon som følge av endrede reisevaner vil påvirke tildelingen til UiO noe.  

Opptrapping av studieplasser bevilget i RNB 2020 er i henhold til vedtatt plan. 

Foreløpige beregninger indikerer redusert uttelling i 2023 for de 8 resultatindikatorene (før lønns- 
og priskompensasjon) på ca. 67 mill. kroner. For indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, 
kandidater, utveksling og doktorgrader) er reduksjonen på ca. 54 mill. kroner, mens reduksjonen 
for indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, NFR og BOA og vitenskapelig publisering) er 
ca. 13 mill. kroner. 

I tillegg kommer andre inntekter. Andelen ekstern finansiering vil imidlertid variere betydelig fra 
enhet til enhet. For alle enheter er en forutsigbar basisfinansiering særdeles viktig, ikke minst for 
enheter med liten ekstern inntjening.  

 

4. Intern fordeling 2023 

UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen 
fordeles til fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som 
mulig.  Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, 
utdanning og formidling, administrative funksjoner og arealkostnader som belastes gjennom 
internhusleie. 

Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den 
interne fordelingen. Med eksisterende prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den 
samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader. Arealkostnader 
utgjør en stor andel av enhetenes budsjett, og representerer dermed også et betydelig 
handlingsrom som det vil være viktig å vurdere/utnytte i årene som kommer.  

På institusjonsnivå settes det av midler til UiOs felles administrasjon, drift og utvikling. Det settes 
f.eks. av midler til nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og ikke minst til større 
oppgraderinger av bygninger/eiendommer. Dessuten settes det i noen grad av midler til noen få 
strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak. 

Det legges som nevnt opp til å beholde rammen for fordeling av bevilgning fra KD også i 2023. 
Universitetsstyrets har allerede vedtatt prioriteringer for 2023 til institusjonelle tiltak som samlet 
sett beløper seg til ca. 8% (ca. 465 mill. kroner) av KD-bevilgningen. Prioriteringene gjelder midler 
til felles IT-infrastruktur, toppforskningsstøtte, strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, 
innovasjons- og utdanningstiltak, inntektstap som følge av stengt Vikingskipshus, og andre 
midlertidige tiltak.   

Det er innarbeidet økte forpliktelser for 15 mill. kroner hovedsakelig knyttet til 
Programvarelisenser til Microsoft og leveranser fra DFØ.  

Det er stor usikkerhet knyttet til energipriser. Kostnadsutviklingen knyttet til elektrisk kraft er mer 
forutsigbar enn kostnadene ved fjernvarme da store deler av volumet er låst hos leverandør. Vi 
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arbeider med å kvalitetssikre prognosene for hvordan disse kostnadene vil utvikle seg og har 
foreløpig ikke lagt inn økt ramme til energi. 

En betydelig andel av universitetsstyrets prioriteringer løper over flere år. Tidligere prioriteringer 
legger dermed beslag på en del av midlene for 2023. Våre beregninger tilsier at de midlene som 
frigjøres for styret til ny aktivitet i 2023 ligger i størrelsesorden ca. 40 mill. kroner. Dette er et 
mindre handlingsrom enn tidligere, dette skyldes hovedsakelig redusert resultatuttelling fra KD. 
Dette forsterkes av at UiO i intern fordelingsmodell har tre-årig gjennomsnitt for alle indikatorene 
og åpen ramme for forskningsindikatorene EU, NFR og BOA og vitenskapelig publisering. Dette 
innebærer at vi intern fordeler vel 36 mill. kroner mer i resultatmidler i 2023 sammenlignet med 
2023, mens KD-bevilgningen som nevnt reduseres med ca. 67 mill. kroner.  

 

5. Konkrete prioriteringer i 2023 

Dersom styret viderefører intern rammefordeling, gjenstår et beløp på 42 mill. kroner i udisponert 
bevilgning.  

Forslag til prioriteringer er en kombinasjon av oppfølging av tidligere prioriteringer og igangsatte 
initiativ og enkelte forslag til nye prioriteringer.  

Det er ikke forslag om nye investeringer i bygg og IT i 2023. 

De viktigste prioriteringene som er innarbeidet i fordelingen for 2023 er basert på tidligere 
forutsetninger i fordelingen for 2022. Dette gjelder satsingene Demokrati og Energi og miljø og det 
nasjonale prosjekt for saksbehandling og arkiv (UH SAK). Videreføringen av beslutning knyttet til 
finansieringsbehovet for nytt vikingtidsmuseum (behandlet i fordelingen for 2022) beløper seg til 
61,9 mill. kroner i 2023. 

 

Prioriteringer som er innarbeidet i fordelingen for 2023: 

• Satsingen på Demokrati tildeles 20 mill. kroner. Dette er en økning med 13 mill. kroner fra 
den tidligere satsingen på Norden med 13 mill. kroner. Universitetsstyret har vedtatt at 
UiO: Demokrati etableres for perioden 2023–2030. Satsingen skal videreføre og bygge ut 
den tidligere UiO: Norden satsingen. 

• Satsingen på Energi og miljø tildeles 20 mill. kroner, en økning med 7 mill. kroner. Dette 
gir rom for videreføring av dagens ulike tiltak og for å inkludere tiltak for klima og miljø, i 
tillegg til bærekraftig energi.  

• UH SAK (det nasjonale prosjektet for saksbehandling og arkiv) og UiO sitt 
innføringsprosjekt skal gjennomføres i 2022-2023 (jf. behandling i universitetsstyret V-sak 
7 møte 4/2021). Prosjektet tildeles 12 mill. kroner i 2023. 

• UiOs mottaksprosjekt for Livsvitenskapsbygget vil ha sin gjennomføringsperiode i perioden 
2023-2027. Det er behov for en mindre oppstartbevilgning i 2023 på 3 mill. Vi vil komme 
tilbake til en helhetlig plan for perioden 2024-2027. 

• Investeringer i tannlegeuniter ved Det odontologiske fakultet (OD) - det et akutt behov å få 
byttet ut 32 uniter i løpet av kort tid. Gitt den stramme økonomien ved fakultetet, innstilles 
det på å gi investeringsmidler til utskifting av tannlegeuniter. Det tildeles 5 mill. kroner i 
2023 og det legges opp til en bevilgning på samme beløp i 2024. 

• Satsingen på Circle U har behov for tilførsel av midler for å kunne yte adekvat administrativ 
støtte. Bevilgningen til Circle U økes med 2 mill. kroner, det vil si 7 mill. kroner samlet. 
Styrkingen skal dekke behov før økonomioppfølging, studieadministrative tjenester ved 
Den internasjonale sommerskolen, frikjøp knyttet til arbeidspakke 6 - pedagogisk 
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innovasjon og tettere involvering av studentene tettere i arbeidet med de faglige 
arbeidspakkene. 

 

Samlet beløp for prioriteringene er 42 mill. kroner. 

 

6. Oversikt over forslag til fordeling 2023 per enhet  

 
 

Endring
Enhet I. Basis II. ResultaterIII. Midl. tiltak Totalt 2023--2022
Fakultet

TF 44 254 10 725 600 55 579 2 178
JUS 202 518 104 733 1 600 308 851 8 766
MED 486 871 297 901 22 100 806 872 26 307
HF 483 544 181 262 28 000 692 806 31 157
MN 879 774 320 880 19 450 1 220 104 30 780
OD 184 416 40 962 5 000 230 378 13 261
SV 330 853 219 163 5 900 555 916 25 072
UV 202 939 93 083 1 400 297 422 8 387

Fakultet Totalt 2 815 169 1 268 709 84 050 4 167 928 145 908
Museum

KHM 115 144 6 063 77 250 198 457 1 959
NHM 127 358 11 607 6 924 145 889 4 328

Museum Totalt 242 502 17 670 84 174 344 346 6 287
Senter

SUM 18 405 3 205 2 000 23 610 1 547
STK 11 464 711 600 12 775 525
UiO:Livsvitenskap 36 095 18 21 000 57 113 763
UiO:Energi og miljø 36 19 885 19 921 7 035
ISS 7 744 2 198 9 942 -586
LINK 17 540 17 540 378
Apollon 3 465 3 465 74
Uniforum 3 515 3 515 76

Senter Totalt 98 228 6 168 43 485 147 881 9 812
Bibliotek

UB 332 999 157 333 156 10 030
Bibliotek Totalt 332 999 157 333 156 10 030
LOS

LOS øremerkinger 6 621 6 621 -7 617
LOS drift 496 133 496 133 11 007

LOS Totalt 502 754 502 754 3 390
Annet

Fellestiltak 389 958 167 527 557 485 -88 948
Styrets fordelingsbalanse   1) 6 458 128 666 135 124 53 079

Annet Totalt 396 416 296 193 692 609 -35 869
Totalsum 4 388 068 1 292 704 507 902 6 188 674 139 558

Forslag til rammer 2023

1) Styrets fordelingsbalanse består av nedbetaling av forhåndsdisponeringer, ikke fordelte midler fra fordeling 2022 
samt tilbakførte ubrukte midler fra UiO fellesstiltak.

V-sak 26/22 - side 6 av 7



 

Side 5 

7. Forslag til vedtak 

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,189 mrd. kroner 
(post 50) for 2023 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg: 

a. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2023 til sammen 42 mill. kroner 
b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke 

omdisponeres til andre formål. 

c. Forventet opptrapping av ABE-reformen/andre målrettete kutt med 0,5% er 
gjennomført som rammekutt ved enhetene. 

2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2023 
samt andre mindre justeringer i fordelingen. 
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