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1. FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2020 FOR UIO
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på
5,808 mrd. kroner. Dette er en økning på 119,608 mill. kroner (2,1%). I statsbudsjettet er det lagt inn en
lønns- og priskompensasjon på 3,2%. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i
offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 28,55 mill. kroner.
Det er foreslått 145 nye studieplasser og 9 nye rekrutteringsstillinger i sektoren i 2020. UiO får ingen
studieplasser eller rekrutteringsstillinger.
UiO får en reduksjon i resultatbasert inntekter på 38,6 mill. kroner. Nedgangen fordeler seg med
henholdsvis 18,6 mill. kroner for indikatorer med åpen ramme og med 19,9 mill. kroner for indikatorer med
lukket ramme.
Utover dette er endringene i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om
utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger og opprettelse av studieplasser til flerårige
utdanningsprogram (2016-2018).
1.1 Nærmere om budsjettforslaget
UiO vil få en bevilgning på til sammen 14,252 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i 20162018. UiO får en reduksjon i rammen på 5,502 som følge av utfasing av 13 midlertidige
rekrutteringsstillinger.
Videre får UiO en reduksjon i rammen på 2,4 mill. kroner for finansiering av fagsystemet SPREK saksportalen for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
For spesifikasjon av endringer i resultatinsentiver for utdanning og forskning viser vi til tabellen i punkt 1.3.
Tilskuddene til spesialistutdanning av tannleger til universitetene ligger inne 51 mill. kroner, dette er en
betydelig reduksjon fra 2019, og kan føre til redusert omfang av spesialistutdanningen.

1.2 Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO
Videreføring av livsvitenskapsbygget ved UiO ligger inne med 830 mill. kroner. Det foreslås 40 mill. kroner
til utstyr og inventar.
Startbevilgning for Vikingtidmuseet ligger inne med 30 mill. kroner og med 5 mill. kroner til utstyr og
inventar.
Prosjektering av nytt bygg for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo ligger inne med 4 mill. kroner.
Det avsettes 4,2 mill. kroner til avslutning og reklamasjonsfase for Ole-Johan Dahls hus.
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Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus har vedtatt å legge ned aktiviteten ved Ullevål sykehus og flytte
den til Aker og Gaustad. Det innebærer at Universitetet i Oslo må flytte den integrerte forsknings- og
undervisningsaktiviteten til de nye sykehusbyggene på Aker og Gaustad. Regjeringen foreslår 75 pst.
husleiekompensasjon til Universitetet i Oslo.
Regjeringen foreslår å videreføre rammen på 161 mill. kroner til oppgradering og utvikling av bygg ved
universitet og statlige høyskoler. Midlene kan gå til både institusjoner som forvalter sin egen
bygningsmasse og institusjoner som leier areal i statens husleieordning. Midlene blir fordelt etter søknad i
løpet av 2020.
Regjeringen satte i 2018 i gang en områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
Det ble i 2019 utarbeidet to konsulentrapporter om styring og organisering, effektivisering og
økonomistyring. Rapportene anbefaler blant annet å avvikle modellen for statlige selvforvaltende
institusjoner og innlemme all statlig eiendom i statens husleieordning, som blir forvaltet av Statsbygg.
Regjeringen tar sikte på å avgjøre framtidig modell for eiendom som i dag er selvforvaltende, i løpet av
2020.
I budsjettforslaget for Norges Forskningsråd foreslås det å trekke ut 400 mill. kroner som et engangsbeløp i
2020. Forskingsrådet skal fortsette å lyse ut midler på posten som om bevilgningen ikke var redusert.
27,2 mill. kroner av tildelingen til Norges Forskningsråd går til Innovasjon Norge for å finansiere arbeid med
mobilisering til god norsk deltakelse i Horisont 2020. Dette inkluderer også Innovasjon Norges representant
ved Kunnskapskontoret i Brussel.
Regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner til tiltak gjennom Forskningsrådet for å øke vitenskapelig
kvalitet, med særlig vekt på forskertalent og fremragende yngre forskere.
Det foreslås å bruke 5,7 mill. kroner til å styrke ordningen Studententreprenørskap (STUD-ENT).
Det er i budsjettforslag for 2020 foreslått midler til bygging av 2200 nye studentboliger.
Planen for å utvide studiestøtteperioden til elleve måneder følges opp og det foreslås å utvide
studiestøtteperioden med den fjerde og siste uka slik at målet om 11 måneders studiestøtte blir nådd.
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1.3 Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo for 2019
Bevilgning 2019 - Beløp i mill. kroner

5 688 113

Lønns- og priskompensasjon - basis

180 369

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

-28 550

Endringer i resultatinsentiver:
Studiepoeng

1 342

Utveksling inkl. Erasmus+
Kandidater

834
-10 865

Doktorgrader

-9 929

Publisering

-1 850

EU

-10 409

NFR

-6 037

BOA

-1 647

Reduksjon knyttet til finansiering av SPREK

-2 400

Utfasing midlertidige rekrutteringsstillinger

-5 502

Opptrapping studieplasser i 2016-2018

14 252

Forslag til bevilgning 2020

5 807 721

Spesifikasjon av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen ved UiO 2015-2020:
Beløp i 1000 kr
Årlig reduksjon
Akkumulert

2015
2016
2017
2018
2019
2020
-29 409 -35 962 -41 067 -37 642 -27 597 -28 550
-29 409 -65 371 -106 438 -144 080 -171 677 -200 227

Dette innebærer at det akkumulert kutt i 2020 er på 200,2 mill. kroner. Samlet for hele perioden 2015-2020
beløper kuttet seg til 717,2 mill. kroner.
Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2020
Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til forutsetningene som
ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2020 den 19. juni 2019.
Lenke til Kunnskapsdepartementet orientering om forslag til statsbudsjettet for universitet og høyskoler:
https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-tilstatsbudsjettet-2020-for-universitet-og-hogskular.pdf

