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HOVEDPRIORITERINGER FOR BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2018 

 

Universitetsstyret behandlet ” Årsplan med ambisjoner og tiltak 2014-2016 - fordeling av antatt 

statsbevilgning 2014 ” i sitt møte 17. juni. Det juridiske fakultet har fått tildelt en ramme for 2014 på 

242 454 000 kr, jfr vedlegg 1 «Foreløpig disponeringsskriv 2014 for juridisk fakultet 

«. Dette er en nominell økning på 13 138 000 kr fra 2013. Det er gitt en lønns- og priskompensasjon 

på 3% som utgjør ca 7 mill kr. Innbetalingen til Statens pensjonskasse varierer noe fra år til annet. For 

2014 øker premien fra 12,14% til 13,15% av grunnlaget. Foreløpige beregninger viser at det påfører 

basisøkonomien i overkant av 2 millioner kroner i ekstra kostnader og EFP nærmere 0,8 millioner. 

Dersom endringen er varig blir dette årlige merkostnader. Fakultetet er tildelt 1,5 mill kr i 3 år til 

omlegging av SMR ifm utfasing av nasjonal institusjon. Fakultetet er også tildelt 1 stipendiat i 3 år ifm 

FRIPRO. Dette innebærer at måltallet for stipendiater er 40. 

Netto økt realramme er dermed ca 2 mill kr. Hoveddelen av denne økningen utgjøres av fakultetets 

andel av generell styrking av forskningskvalitet og studiekvalitet, og forskuttering av 

studiepoengsreduksjon.  

Årsplan og strategisk plan gir føringer for budsjett og langtidsbudsjett. I forslag til årsplan for 2014-
2016 prioriteres 5 områder: 

 Grunnverdier  

 Samlokalisering  

 Studiekvalitet  

 Forskning og faglige prioriteringer  

 Arbeidsmiljø  


Disse områdene utgjør en videreføring av hovedprioriteringene fra årsplan 2013-2015. 
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Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er derfor en 
foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring. Endelig budsjett vil derfor bli lagt frem for 
styret på møtet 16.12.2013. 
 
Styret bes ta stilling til hovedprioriteringene; satsninger og budsjettiltak 2014 og måltall for 2014-

2018. 

Tabell 1: Foreløpig prognose for langtidsbudsjettet, basisvirksomheten, viser en resultatutvikling som 
følger:  (tallene er under arbeid) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Isolert resultat 2 mill -6,5 mill 4,1 mill -4,9 mill -7,5 mill -8,5 mill 

Akkumulert resultat 17,1 mill 10,6 mill 14,7 mill 9,8 mill 2,3 mill -6,2 mill 
 

Fakultetet skal innen 13. desember levere en oppdatert versjon av langtidsbudsjettet med balanse i 

2018. Styret behandler detaljert budsjett for 2014 og langtidsbudsjett for 2014-2018 i møtet 16. 

desember. Årsbudsjettet og langtidsbudsjettet er under arbeid, og tallmaterialet i denne saken er 

derfor en foreløpig prognose som er under kontinuerlig endring.  

Vedlegg 2 viser gjeldende versjon av langtidsbudsjettet for perioden 2013-2017. Oppdatert prognose 

for 2013 er på 2 mill kr i isolert overskudd. Akkumulert overskudd ved utgangen av 2013 vil da være 

på ca 17 mill kr. I 2014 viser prognosen et isolert underskudd på 6,5 mill. Endringen fra 2013 til 2014 

skyldes i hovedsak helårseffekt av tilsettinger/endringer i tilsettingsforhold fra 2013, engangstiltak i 

2014 jfr. omtalen av hovedsatsninger og budsjetttiltak, samt nye tilsettinger i 2014. 

I gjeldende langtidsbudsjett er det i 2014-2017 isolerte underskudd. Akkumulert resultat i 2017 er på 

ca 1,9 mill kr i overskudd. 

Nøkkeltall fra langtidsbudsjettet: Resultater tom 2012, forslag til måltall for 2013-2018 (tallene er under 
arbeid) (nye forslag merket med rødt): 
 
 
Studiepoengproduksjon 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Studie-
poeng-
produk
sjon 
samlet 

2 688 2 739 2 614 2 801 2 788 2 994 2 742 2 657  2 740 2 793 2 855 2 855 2 855 

Pr 
heltids-
ekvival
ent 

37,9 40,2 39,5 41,1 39,2 46,3 44,7 43,5  44,5 45,0 46,0 46,0 46,0 

 
*Fakultetet kompenseres for reduksjonen i studieplasser og studiepoeng gjennom økt basisbevilgning (tilpasningselementet). Som følge av dette 
påvirkes fremtidige inntekter i liten grad av endret studiepoengproduksjon. 

 
 

Opptaksramme for masterstudiet i rettsvitenskap redusert fra 600 til 400 fra høsten 2009* 
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Tilsettinger/avganger i undervisnings- og forskerstillinger 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Antall avganger 
v/70 år 

1 3 5 2 9 3 2 4 3 1 33 

Planlagte 
tilsettinger 

2 6 4 6 8 5 4 5 4 4 49 

 
Avlagte doktorgrader fra stipendiater (basis- og eksternfinansierte) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avlagte doktorgrader 15 19 14 15 6 9 11 12 15 15 16 16 

 
Publikasjonspoeng 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Publikasjons-poeng 206 322 312 235 272 256 267 280 291 327 344 352 

Pr stilling 1,28 1,96 2,12 1,63 1,89 1,62 1,70 1,72 1,72 1,9 2,0 2,1 

 
 

Hovedsatsninger og budsjettiltak 2014 

 

1. STUDIEKVALITET 

a. Undervisningsressurser: 

Fakultetet gjennomfører en stor satsning på økt studiekvalitet. I denne satsningen er økte 

undervisningsressurser vesentlig. Fakultetet har derfor gjennom flere år øket tilsettingstakten. Dette 

gjenspeiles i budsjettet, jfr. tabell nedenfor som viser prognose for årsverkutvikling. I 2014 planlegges 

det 5 tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger.  Stillingsplanen ble behandlet i fakultetsstyret i juni, 

og er i etterkant også drøftet med instituttlederne. Til satsningen på studiekvalitet foreslås det en 

netto økning på 5 tilsettinger i forhold til gjeldende vedtak: 

 Institutt for offentlig rett:  

o 3 nye stillinger foreslås utlyst 2016 med tiltredelse 2017 

o 2 stillinger (mot tidligere vedtatt 3) foreslås utlyst 2014 med tiltredelse 2015 

 Institutt for privatrett:  

o 1 nye stillinger foreslås utlyst 2015 med tiltredelse 2016 

o 1 ny stilling foreslås utlyst 2017 med tiltredelse i 2018 

o 2 stillinger med tidligere planlagt  tiltredelse i 2014 foreslås utlyst i 2015 med 

tiltredelse i 2016 

o 1 stilling (tidligere vedtatt) utlyses 2014 med tiltredelse i 2015 
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o 1 stilling (tidligere vedtatt) foreslås forskjøvet med utlysning i 2017 og tiltredelse 2018 

 Nordisk institutt for sjørett:  

o 1 stilling som i dag er prosjektfinansiert overføres til basisfinansiering fom 2017 

 Institutt for kriminologi og rettssosiologi:  

o 2 stillinger som tidligere er vedtatt med tiltredelse hhv i 2015 og 2018 foreslås flyttet til 

utlysning i 2015 og tiltredelse i 2016 

 Professor II-stillinger: 2 midlertidige 4-årige stillinger som tidligere er budsjettert med 

tiltredelse i 2016 foreslås fremskyndet til tiltredelse høsten 2014. Budsjetteffekt ca 200 000 kr 

i 2014 og 400 000 kr i 2015. 

Når det gjelder rekrutteringsstillinger så planlegges det tilsettinger i takt med avganger, slik at 

måltallet oppfylles. 

 
*Fra 2014 og utover er 3 gjesteforskerstillinger ved SFF inkludert. 

 

b. Digital eksamen:  

Prosjektet er tidligere vedtatt videreført og utvidet i 2014. Det er tidligere satt av økte driftskostnader 

på ca 250 000 kr årlig i langtidsbudsjettet. Fra og med 2015 forventes reduserte lønnskostnader i 

eksamensseksjonen , og det foreslås en reduksjon på 0,5 stillinger i lønnsbudsjettet 2015 og 2016 og 1 

stilling i 2017 og 2018. Dette vil gi en kostnadsreduksjon på ca 325 00 kr pr år i 2015 og 2016 og ca 

650 000 kr pr år i 2017 og 2018. Utvidelsen av prosjektet viser seg å være noe mer arbeidskrevende 

enn først antatt, og det foreslås derfor å øke ressursen til prosjektledelse i midlertidig stilling med ca 

150 000 kr i 2014 og ca 100 000 kr i 2015. I tillegg er det behov for å sette av midler til driftsmidler 

ifm prosjektet og overgang fra prosjekt til drift. Det foreslås derfor satt av totalt 1,3 mill kr til 

prosjektet i 2014, en økning på ca 0,4 mill kr fra 2013. For 2015 foreslås det satt av totalt 800 000 kr 

til prosjektet. 

c. Undervisnings- og eksamensbudsjett 2013: 

Med virkning fra høsten 2013 er det iverksatt at veileder ikke skal være sensor på masteroppgaven i 

rettsvitenskap. Eksamensbudsjettet for sensurkostnader er som følge av dette øket med 0,5 mill kr 

årlig. I tillegg er det satt av midler til administrativ støtte ifm tiltaket og andre kvalitetssikringstiltak 

tilsvarende ett årsverk i en midlertidig stilling.  

Årsverkutvikling År

Stillingskategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Undervisnings- og forskerstillinger 74                                        80     86     89     89     85     
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Eksamensbudsjettet for øvrig foreslås øket med 300 000 kr årlig som følge av høyere kandidattall i 

prognosen for 2013 og 2014. Samlet blir dermed budsjetteffekten på sensurkostnader ca 0,8 mill kr 

årlig. 

 

Undervisningsbudsjettet er under arbeid. Det foreløpige budsjettet til timelønn for undervisning i 

2014 viser at antall timer som tilbys er noe lavere enn vedtatt ramme i studiemodellen. For å oppnå 

målet om økt studiekvalitet foreslås det derfor å øke antall undervisningstimer som tilbys på 1. til 4. 

studieår med til sammen 700 timer årlig fra høsten 2014, slik at rammen for antall timer i 

studiemodellen oppfylles. Budsjetteffekten vil være ca 325 000 kr i økt timelønn i 2014 og 650 000 kr 

årlig fom 2015. 

 

 

d. Investeringer i læringsmiljø: 

 

I forbindelse med satsningen på studiekvalitet har fakultetet oppgradert 2 lesesaler i Domus Nova 

med nye møbler. Det foreslås å oppgradere ytterligere 3 lesesaler i 2014. Til dette foreslås det avsatt 1 

mill kr på investeringsbudsjettet til anskaffelse av møbler og tilhørende strøm. 

 

2. SAMLOKALISERING 

 

a. Stilling til utredning av nye lokaler: 

 

Til å styre og drive frem utredning av samlokalisering foreslås det en midlertidig administrativ stilling 

i ett år. Budsjetteffekt ca 600 000 kr i 2014 og 200 000 kr i 2015. 

 

 

3. STYRKING AV SMR 

 

I forbindelse med at Nasjonal Institusjon (NI) og Nordem avvikles er det behov for å styrke 

grunnvirksomheten ved SMR. NI avvikles 30.juni 2014 og Nordem 31.desember 2015. Fakultetsstyret 

behandlet «Overordnet strategi for Norsk senter for menneskerettigheter», 22.april 2013 og fattet følgende vedtak: 

«Fakultetsstyret slutter seg til utviklingen av en overordnet strategi for SMR slik den presenteres i prinsippnotatet for 

ny strategi.» 

 

 

a) Økt grunnbemanning: 

 

Til styrking av SMR foreslås det 1 ny vitenskapelig stilling med utlysning i 2014 og tiltredelse i 2015 
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b) Overføring av ansvar for 3,5 vitenskapelige stillinger til basismidler: 

 

Det foreslås at 3,5 vitenskapelige stillinger legges inn i SMRs basisbevilgning, slik at disse blir 

behandlet likt med fakultetets øvrige institutters vitenskapelige stillinger. Kostnadene dekkes av 

midlertidig tildeling på 1,5 mill kr i perioden 2014 til 2016, jfr. Vedlegg 1; og gjennom overheadmidler 

fra SMRs prosjektportefølje. Forslaget har ingen realøkonomisk effekt for fakultetet eller SMR, gitt at 

aktiviteten opprettholdes. Ved en eventuell nedgang i overheadinntektene må SMR vurdere omfanget 

av sine aktiviteter.  

 

Fakultetet ba UiO om en varig styrking på 4 mill. kr årlig, og i tillegg til de nevnte 1,5 mill kr over tre 

år, vedtok universitetsstyret 17. juni 2013: «Universitetsstyret ber rektor komme tilbake med en 

vurdering av behovet for å styrke SMR sin økonomiske ramme i forbindelse med utskillelsen av NI. 

 

Salderingstiltak og budsjettbalanse 

Foreløpig prognose, jfr tabell 1 viser et akkumulert resultat etter 2018 som er et underskudd på 6,2 mill 

kr. Dette tilsvarer ca 0,5% av totalrammen for perioden 2014-2018. Den foreløpig prognosen viser også 

en negativ utvikling i langtidsperioden, med økende isolerte underskudd. Det er derfor nødvendig å 

prioritere tiltak for å bringe budsjettet i balanse i 2018. Fakultetsstyret har tidligere vedtatt at «evt ledige 

midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak», jfr styremøtet 17/12-2009. Kostnadsøkningen i 

langtidsperioden skyldes i hovedsak stillingsplanen som iverksettes og at forskningsbasert undervisning 

er mer kostnadskrevende enn undervisning basert på timelærere. Salderingstiltak vha stillingsplanen vil 

derfor være negativt for satsningen på studiekvalitet. Det vil likevel være nødvendig med en årlig 

gjennomgang og justering av stillingsplanen for å sikre budsjettbalansen. Fakultetet vil for øvrig komme 

tilbake til andre budsjettiltak dersom det blir nødvendig. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2014, med 

de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer. 

 

Vedlegg: 

1. Foreløpig disponeringsskriv 2014 for juridisk fakultet 

2. Gjeldende langtidsbudsjett 2013-2017 for juridisk fakultet 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

Saksbehandler: 

Trond Skjeie 

22859304, trond.skjeie@jus.uio.no 



















LANGTIDSBUDSJETT 2013-2017 JURIDISK FAKULTET BASISVIRKSOMHET

2013 2014 2015 2016 2017

Isolert resultat 2 034 093     1 608 513     2 217 839   3 980 654   3 339 731   

Akkumulert resultat -13 022 829 -11 414 316 -9 196 477 -5 215 823 -1 876 092 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

 4 000 000

 4 500 000

2013 2014 2015 2016 2017

Isolert resultat 

Isolert resultat

 -14 000 000

 -12 000 000

 -10 000 000

 -8 000 000

 -6 000 000

 -4 000 000

 -2 000 000

 -

2013 2014 2015 2016 2017

Akkumulert resultat 

Akkumulert resultat

Fakultetsstyret juni 2013


	sak-4-fremlegg-endelig
	sak-4-vedlegg1
	sak-4-vedlegg2

