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Inntektsrammer 2013 og budsjettprosess 

Universitetsstyret behandlet 19.juni 2012 fordeling for 2013 og 3-årig årsplan 2013-15. Vedlegg 1 

spesifiserer inntektsrammen for det juridiske fakultet, fordelt på hovedaktiviteter i 

finansieringsmodellen. 

Fakultetets strategi 2010-2020 ble vedtatt 10.06.2010,  jf 

http://www.jus.uio.no/om/strategi/strategisk-plan/ 

BUDSJETTPROSESSEN 

Budsjett 2013 skal utarbeides sammen med langtidsbudsjett for 2013-2017 og årsplan for 2013-

2015. 

Budsjett for 2013 og langtidsbudsjett for 2013-2017 skal være ferdigstilt innen 15. desember. 

Fakultetsstyret skal behandle budsjettforutsetninger og strategiske hovedprioriteringer for årsplan, 

budsjett og LTB  i møtet 15.10.12. Fakultetsstyret orienteres om detaljert årsplan og vedtar 

detaljbudsjett, og orienteres om langtidsbudsjett i møtet 10.12.12. Fremdriftsplan for prosessen 

foreligger i vedlegg 2. 

Økonomiseksjonen vil stå for budsjettregistreringen, i samarbeid med kontorsjefer, seksjonsledere 

og andre. Økonomiseksjonen har utarbeidet en egen fremdriftsplan for detaljbudsjetteringen, jfr 

vedlegg 3.  

De foreløpige rammene gir så vidt vi kan se, grunnlag for å videreføre aktivitetsnivået fra 2012, i 

tillegg til noe satsinger på studiekvalitet ifm IHR. Eventuelle innspill til budsjett 2013 og LTB 2013-

2017 kan leveres innen 05.09.11. Eventuelle innspill bør være av stor størrelse, og i lys av 

ovennevnte være knyttet opp mot satsningen på studiekvalitet. 

INNTEKTSRAMMER 2013 

Tildelingsprinsipper: 

• Tildeling av driftsmidler gjøres på grunnlag av prinsippene i intern fordelingsmodell. Denne 

fordelingen skal behandles i fakultetsstyret 10.12. Spesifikasjon av fordelingen følger i vedlegg 4. 
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• Tildeling av midler til fastlønn for vitenskapelig tilsatte og stipendiater gjøres på grunnlag 

av beregnet faktiske kostnader for stipendiater i tillegg til 1,5 vitenskapelige stillinger (1/2 

direktørstilling og en førsteamanuensis) og en prof.II-stilling. Denne tildelingen vil bli justert i 

forhold til evt endringer som følge av avvikling av NI. Grunnlaget for budsjettet vil bli sendt ut til 

kontroll.  

• Tildeling av midler til fastlønn for administrativt tilsatte gjøres på grunnlag av tildeling for 

2012, med 2,7% påslag for lønnsstigning. 

• Tildeling av midler til dekning av internhusleie gjøres på grunnlag av beregnede faktiske 

kostnader. Denne tildelingen vil bli korrigert gjennom året i forhold til faktiske bokførte kostnader. 

• Tildelinger til instituttlederpakker og internasjonale masterstudier videreføres med samme 

beløp som i 2011. 

• Midler til forskergrupper og stimuleringsmidler videreføres på samme nivå som tidligere. 

Spesifikasjon av instituttets tildeling av basismidler 2013: 

Tildeling av driftsmidler 821 683 

Fast lønn vitenskapelig tilsatte og stipendiater 4 280 103 

fastlønn for administrativt tilsatte 2 380 197 

dekning av internhusleie 3 967 640 

Instituttlederpakke 30 000 

Internasjonale master 70 000 

Sum rammetildeling 2013 11 549 623 

 

 

 

Med helsing 

 

Benedicte Rustad   

fakultetsdirektør 

Trond Skjeie 

seksjonssjef 
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Vedlegg: 

1. Fordeling 2013 juridisk fakultet – fordelt pr hovedaktivitet 

2. Plan- og budsjettprosess for 2013 

3. Fremdriftsplan for detaljbudsjettering 

4. Foreløpig fordeling av driftsmidler for 2013 
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