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Justering av finansieringsmodell for juridisk fakultet 

Regnskapsutviklingen på fakultetet de siste årene har ført til en skjevhet i fordeling av 
midler mellom fakultets- og instituttnivå. Tre av instituttene (IFP, IOR og NIFS) har pr i 
dag god økonomi og akkumulerte midler. I langtidsbudsjettet er det planlagt med 
overskudd på NIFS, SMR og IOR, mens det vil bli stort underskudd på fakultetsnivået. 

Overskuddene på NIFS, SMR og IOR er altså en forutsetning for budsjettbalansen. Mindre 
endringer i fordelingen mellom instituttene og fakultetsnivået kan oppstå som følge av 
regelen om overføring av overskudd. Denne ubalansen i økonomi mellom fakultetets 
nivåer skyldes at inntekter i hovedsak opptjenes på instituttene, mens lønnskostnadene for 
vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger finansieres av fakultetsnivået. Dette er 
potensielt problematisk dersom ubalansen forsterkes.  
 
Årsakene til skjevheten er flere, men den største årsaken er den strukturelle endringen 
med flere vitenskapelige stillinger. Dette er resultat av en planlagt satsing på flere stillinger 
som er akkumulert over mange år. Figuren under viser denne utviklingen. Det har altså 
vært en økning på ca. 45% i antall faste vitenskapelige stillinger. Denne økningen må nå 
finansieres, og justering av budsjettmodellen er et mulig virkemiddel til dette. Pr i dag er 
finansierings-behovet på ca. 10 mill. kr gitt gjeldende langtidsbudsjett.  
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Faste vitenskapelige årsverk 2003-2021 
Figure 1 

 
 
 
• Fakultetsstyret vedtok 14.12.2018: 

Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en 
bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på 
fakultetet. 

 
Målet er altså å forbedre balansen i økonomien mellom nivåene på fakultet, for 
derigjennom å sikre finansiering av satsingen på vitenskapelige stillinger og øvrige 
studiekvalitetstiltak. 

Det er viktig å understreke at uansett modell, så påvirkes ikke totaløkonomien for 
fakultetet samlet sett. Det er kun fordelingen mellom nivåene internt som endres. 

Figuren nedenfor viser utvikling i akkumulerte midler for utvalgte år i perioden 2009 til 
2023. De blå stolpene viser sum for alle instituttene samlet, mens de oransje viser sum for 
fakultet felles. Her er det altså en utvikling med stadig økende underskudd for 
fakultetsnivået. Det betyr mindre ressurser til hovedsatsingen på stillinger. 
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Figure 2 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er et overordnet mål at modellen skal være forutsigbar over tid. Det er også viktig med 
en modell som er enkel uten for mye administrasjon. Videre bør den også være robust i 
forhold til endringer i rammebetingelsene. 
 
 
Alternative endringer 
Saken er diskutert med instituttlederne ved 2 anledninger i vinter, på 
instituttledersamlingen 30. januar, og på instituttledersamlingen 27. mars. 
Begge ganger ble det presentert eksempler på mulige justeringer og nye elementer i 
modellen: 

 
o tildeling av midler til stillinger. Instituttene kan finansiere deler av de 

vitenskapelige stillingene, og/eller beløpene som tildeles til administrative 
stillinger kan reduseres 

o Reduksjon av satser på ulike potter (resultatmidler i driftstildelingen, 
forskergrupper, SFF-tildeling) Resultatmidlene ble redusert i 2016, og senest 
sommeren 2018. SFF-tildeling er redusert to ganger tidligere.  

o Øke instituttenes andel av rammereduksjonen for 2018 og 2019 
o Øke satsen for omfordeling av overhead. Denne ble øket senest sommeren 2018. 
o Resultat-element for eksternt finansierte inntekter 
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Det er også mulig å se på andre mekanismer enn endring av modellen. Begrensning av 
overføring av akkumulerte midler er et eksempel som har vært iverksatt i flere år nå. 
Erfaringen fra dette er blandet, og er et virkemiddel med begrenset effekt. Ved justering av 
finansieringsmodellen forutsettes det at denne ordningen avsluttes, siden omfordeling av 
midler da vil skje gjennom selve finansieringsmodellen. 
 
Andre mulige eksempler:  
• regelverket for frikjøp – endring av 50/50 fordelingen mellom institutt og fakultet. 
• Flytte felleskostnader som i dag er på fakultetsnivået til instituttene, eller fordele disse 

mellom institutt- og fakultetsnivå 
 

Det er også mulig å ikke gjøre noen endringer. Risikoen ved det er at resultatutviklingen i 
langtidsbudsjettet snur for de enheter som har god økonomi, samtidig som at den 
forventede utviklingen for fakultetsnivået inntreffer jfr. figur 2, slik at hele fakultetet 
samlet går med underskudd. 

I møtene med instituttlederne ble det diskutert 3 alternativer. I alternativ 1 justeres ett 
element i modellen. I alternativ 2 justeres 5 elementer og det innføres ett nytt element. I 
alternativ 3 justeres 4 elementer. 

Alternativ 1:  

Justering av tildeling av midler til stillinger. Instituttene finansierer en liten andel av de 
vitenskapelige stillingene. Dvs. at bevilgningen som tildeles (og avregnes) til faste 
vitenskapelige og rekrutteringsstillinger endres fra 100% til 98% av kostnaden for 
stillingene. Det betyr at 2% av kostnaden må finansieres med andre midler.  

Alternativ 2:  

Justering av 5 elementer i modellen: 
• tildeling av midler til vitenskapelige stillinger – fra 100 til 98% 
• tildeling av midler til administrative stillinger – fra 100 til 90% 
• Tildeling av pott til driftsmidler – 10% reduksjon 
• Justering av fordeling av rammereduksjon 2018 og 2019 – fra 60/40 til 75/25 
• Justering av sats for omfordeling av overhead – fra 72’ til 80’ pr forskningsårsverk og 

fra 66’ til 74’ pr administrative årsverk 
Et nytt element innføres: 
• Insentivmidler for eksternt finansiert virksomhet – EFV-faktor - 4% av ekstern 

inntjening.  Dette er altså et element der midlene går i motsatt retning av de 5 
ovennevnte; fra fakultet til institutt. Når instituttene oppnår ekstern finansiering, 
tildeles instituttene basismidler med 4% av eksternt beløp. Dette er en tilnærming til 
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UiOs modell og KDs modell. Fakultetet har ett strategisk mål om å øke ekstern 
finansiering, og ett finansielt insentiv til instituttene kan bidra til å nå målet. 

 
Alternativ 3:  

Justering av 4 elementer i modellen: 
• tildeling av midler til administrative stillinger – fra 100 til 92% 
• Tildeling av pott til driftsmidler – 8% reduksjon 
• Justering av fordeling av rammereduksjon 2018 og 2019 – fra 60/40 til 70/30 
• Justering av sats for omfordeling av overhead – fra 72’ til 75’ pr forskningsårsverk og 

fra 66’ til 69’ pr administrative årsverk 
 
Oppsummering og anbefaling 
Alle 3 alternativer som er beskrevet vil bidra til at målet nås: en forbedret balanse i 
økonomien mellom nivåene på fakultet, for derigjennom å sikre finansiering av satsingen 
på vitenskapelige stillinger og øvrige studiekvalitetstiltak. Alle 3 alternativer oppfyller også 
prinsippene om at modellen skal være forutsigbar, enkel og robust.  
 
Alternativ 1 og 3 er justeringer som reduserer tildelinger fra fakultet til institutt, mens 
alternativ 2 både reduserer og øker tildelinger fra fakultet til institutt. Alternativ 1 og 3 
omfordeler mellom fakultets- og instituttnivået, mens alternativ 2 omfordeler mellom 
fakultets- og instituttnivået og i tillegg omfordeler internt på instituttnivået mellom 
instituttene. 
 
Fakultetsledelsen ønsket å gå videre med alternativ 1, mens instituttledergruppen er delt 
mellom alternativ 1 og 3, med en liten helning mot 3. 
 
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html 

Med alternativ 1 oppnår en at det skapes en kobling mellom finansiering og stillingsplan, 
og stillingsplanen for vitenskapelige stillinger er en sentral satsning for fakultetet. 

På denne bakgrunn anbefales det at alternativ 1 iverksettes. 

 
Forslag til vedtak: 
1. Intern finansieringsmodell for juridisk fakultet justeres med virkning fra 1.1.2020 ved 

at alternativ 1 iverksettes som beskrevet i notatet. 
2. Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for 

fakultetets institutter og sentre oppheves med virkning fra 1.1.2020. 
 

 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/ledelsen/instituttledermoter-fu/moter/2019/190327/Referat.html
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Vedlegg: 
Beskrivelse av fakultetets finansieringsmodell: 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-
finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/jus/ 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Trond Skjeie 
+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/jus/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/intern-finansieringsmodell/fordelingsmodeller-pa-enhetene/jus/


Intern fordelingsmodell JUS 
Det juridiske fakultetets fordelingsmodell (budsjettmodell)

Intern fordeling av inntekter fra UiO for EU-prosjektene (ERC)

Prinsipper for fordeling av midler til instituttene

Beløpene justeres årlig og gjøres kjent i disponeringsskrivet fra 

fakultetet.

Bevilgningen fordeles til instituttene etter følgende prinsipper:

Fordelingsprinsipper

Kategori Midlene 

styres 

ved:

Forklaring

Lønn til faste 

vitenskapelige, 

postdoctorer og 

stipendiater

Fakultetet Fakultetet dekker alle 

kostnader, eventuelle 

innsparinger tilfaller 

fakultetets fellesmidler. 

Fakultetet kan etter søknad 

finansiere vikarer. 

Instituttene beholder 50% av 

eksternt frikjøp.

Lønn 

til administrativt og 

teknisk personell 

Instituttene Midlene beregnes ut fra 

forrige års ramme. 

Instituttene beholder 

eventuelle innsparinger, men 

betaler selv for vikarer. 

Instituttene kan finansiere 

stillinger utover rammen 

(f.eks. av 

overheadinntekter).

Universitetet i Oslo 



Kategori Midlene 

styres 

ved:

Forklaring

Driftsmidler Instituttene Fordeling basert på forrige 

års fordeling etter 

modell bestående av tre 

deler:

Internhusleie Instituttene Kostnaden regnskapsføres i 

sin helhet på fakultetsnivå . 

Overheadinntekter Instituttene Inntektene fordeles 

mellom institutt 

og fakultetet. 

Forskergruppe-

midler

Fakultetet Forskergruppene tildeles et 

fast årlig beløp. I tillegg blir 

det utlyst midler som 

forskergruppene kan søke 

på.

Instituttlederpakker Fakultetet Instituttene tildeles et fast 

årlig beløp.
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