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FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2014 FOR UIO  

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 4,72 

mrd. kroner.  Dette er en økning på 173 mill. kroner (3,8 %). I statsbudsjettet forutsettes en pris- og 

lønnskompensasjon på 3,5 %. UiO får 3,7 mill. kroner (halvårsvirkning) til 10 nye stipendiatstillinger til MNT-

fag. Utover dette er veksten i årets budsjett er i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om 

opprettelse av studieplasser til flerårige utdanningsprogram. UiO får en nedgang i resultatbasert uttelling 

for utdanning (-0,48 %) og en omtrent tilsvarende økning på resultatbasert omfordeling forskning (0,52 %). 

 

1. Nærmere om budsjettforslaget 

UiO får 7,2 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser opprettet i RNB 2012, samt 16,2 mill. kroner til 

videreføring av plassene som ble opprettet i 2009 og 2011.  Det er forslag om 400 nye studieplasser i 2014, 

UiO får ingen av disse. 

UiO får altså 10 av de 60 nye stipendiatstillinger til MNT-fag. Dette utgjør 3,7 mill. kroner i 2014 (en 
tredjedels årseffekt). Dette innebærer at de nye stipendiatene finansieres med en økt sats, 1,1 mill. kroner 
per årsverk. De eksisterende stipendatstillingene beholder sine satser. 
 
Den resultatbaserte uttellingen for avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter reduseres med 21,7 
mill. kroner som er på nivå med våre beregninger.  
 
UiO har som forventet økning i de resultatbaserte midlene innen forskning på 23,6 mill. kroner. UiO øker 
uttellingen for doktorgrader, EU- og NFR-midler, mens det er en nedgang i uttelling for publiseringspoeng. 
Utstyrsbevilgning i forbindelse med rehabilitering av sentrumsbygningene på 15,5 mill. kroner fases ut. 

KD følger som forutsatt opp bevilgningen på 10 mill. kroner (til sammen 30 mill. kroner 2013-2015) for å 

sikre de unike vikingskipssamlingene ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 
 

2. Andre forhold utenfor KDs budsjett som berører UiO 

Det foreslås innført en ny gaveforsterkingsordning for å stimulere til flere private gaver til forskning. Det 

avsettes 50 mill. kroner til ordningen, dette medfører at staten gir et tillegg på 25 % av gavebeløpet ved 

private gaver. 
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Ordningen med fri prosjektstøtte (FRIPRO) styrkes med 50 mill. kroner årlig i 3 år. Satsingen skal bidra til at 

flere unge talenter skal nå opp i konkurransen med de mer etablerte forskerne.  Institusjonene må bidra 

med tilsvarende sum av egne midler.  

Arbeidet med sentrumsbygningene videreføres i 2014 med hhv 17,7 mill. kroner for fase 1 og 34,6 mill. 

kroner for fase 2. Arbeidet forventes ferdig i 2014. 

Det foreslås å bevilge 20 mill. kroner i 2014 for å videreføre prosjekteringen av et nytt anlegg for 
livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO. Anlegget skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft innenfor 
livsvitenskap, gjennom oppdaterte lokaler og utstyr og ved å legge til rette for tverrfaglig forsking og et 
brett samarbeid med bl.a. bioteknologiselskap, sykehus og helseforetak.  
 

Regjeringen foretok i 2013 et konseptvalg for Kulturhistorisk museum. Valget innebærer en delt lokalisering 

med Vikingskipene inkludert vikingtidssamlingen på Bygdøy, Kulturhistorisk museum på Tullinløkka og 

magasinlokaler på Økern. Innebærer ingen konkrete endringer. 

 

KD har sammen med UiO og HiOA gjennomført ei konseptvalgutredning for klinikkfasiliteter for Det 

odontologiske fakultet ved universitetet. Utredningen ble ferdigstilt våren 2013 og er til ekstern 

kvalitetssikring (KS1). Innebærer ingen konkrete endringer. 

 
Prosjektet ”Norsk Ordbok 2014” foreslås gitt et tilskudd på 16,7 mill. kroner i 2014. En videreføring av 

nivået fra 2013. 

Det foreslås 11 måneders utdanningsstøtte i 2014. Det legges opp til bygging av om lag 1300 nye 

studentboliger.  
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3. Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo 

(Beløp i 1000 kr) 

Bevilgning 2013 4 550 395             

Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 159 543                 

Endring resultater utdanningskomponenten -21 739                 

Endring forskningskomponenten i RBO 23 615                   

Nye stipendiater - 10 stip. MNT-fag 3 667                     

Nye studieplasser RNB 2009 2 808                     

Nye studieplasser 2011 13 432                   

Studieplasser RNB 2012 7 220                     

Utfasing utstyrsbevilgning Sentrumsbygningene -15 495                 

Sikring og bevaring av vikingsamlingene -10 000                 

Sikring og bevaring av vikingsamlingene 10 000                   

Forslag til bevilgning 2014 4 723 446              

 

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2014 

Forslaget til statsbudsjett for 2014 innebærer marginale endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt 

til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2014 den 17.6.2013.  

Lønns- og priskompensasjonen er noe høyere en forutsatt.  
 
UiO får 3,7 mill. kroner til 10 nye stipendiatstillinger til MNT-fag. Dette utgjør en tredjedels årseffekt og 
innbærer en bedre finansering av de nye stillingene. 
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Den resultatbaserte uttellingen for utdanning og uttellingen for den resultatbaserte omfordeling innen 

forskning er i samsvar med våre beregninger. Det samme gjelder for videreføring av nye studieplasser 

opprettet i RNB 2012, samt videreføring av plassene som ble opprettet i 2009 og 2011.  UiO får ingen nye 

studieplasser i 2014. 

Dette innebærer at ca. 14 mill. kroner kan disponeres til engangstiltak i fordelingen for 2014.  

 


