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DISPONERJNGssKps~/ FOR 2015

Universitetsdjrektsrens disponeringsslcsiv stiller bevilgningen til disposisjon for det enkelte fakultet
(tilsvarende enhet). Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2015 på bakgrunn av de føringer og økonomiske
rammer som disponeringsskrivet beskriver.

Disponeringsslcsjvet er todelt. Del I inneholder rammebetingelser og generelle føringer, mens del 2 gir
spesifikice føringer for den enkelte enhet Foreløpig disponeringssbjv ble sendt enhetene i september 2014.
Dersom det er foretatt faktiske endringer i disponeringsskrivet, vil dette bli presisert særskilt øvrige
tekstlige endringer er skrevet i kursiv.

Forslag til statsbudsjett medfører ikke behovfor å g/øre endringer i enhetenes rammer. Det vil likevel bli
foretatt nødvendigejusteringer dersom endelig statsbudsjett tilsier det. Det endelige statsbudsjettetfor 2015
blir vedtcxtt i Stortinget i desember 2014. Når tildelingsbrevetfor 2014fra Kunnskapsdepartementet
foreligger, vil det legges utpåfølgende nettside:
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1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet 25. juni. 2014 følgende vedtak for årsplan og fordeling:

«1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2015-2017 med de merknader som fremkom i møtet.

2. Universitetsstyret vedtar fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2015 i tråd med
fremlagt saksfrenilegg.

3. I tråd med saksfrernlegget gis det fullmakt til å-forhåndsdisponere 122 mill, kroner til
investeringer i eiendom og 50 mill, kroner til økt vedlikehold av bygningsmassen. Til sammen 172
mill, kroner i samlet forhåndsdisponeringei’.

4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen UiO:
ledelse og støtteenheter (LOS).

5. lnternhusleien for 2015 justeres med 2,8% lik forventet lønns- og prisstigning.

6. lJniversitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til
budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.

7. Rektor gis fullmakt til å:

a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektstøtte og rekruttering.

Saksbehandler:
Silje RørtveitMzrnda(
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b) Foreta mindrejusteringer av fordelingen.

8. Universitetsstyret vedtar at 2016 skal være UiOs lærings- og arbeidsmiljøår.

Protokolltilførsel fra Gundersen og Nodenes:
«Vi synes det er beldagelig at referat fra drøftingsmøtet med organisasjonene ble fremlagt først på
styremøtet og derved avskjærer oss som styremedlemmer muligheten til å vurdere substansen i
forslagene.»

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

httØ://www.uiono/onhJorp~isa5jows~.ewmoter/2o 14/06-24-25/.

1.2 Årspian 2015-2017

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årspian for perioden 2015-2017. Årsplanen skal være rullerende, med
årlig revidering. For hvert år velges ut en hovedprioritering. Tvenfaglighet er hovedprioritering i 2015, mens
Lærings- og arbeidsmiljø vil være hovedprioritering i 2016.

Bedre studiekvalitet og nyskaping innen utdanning og læringsmiljø er også høyt prioritert i 2015. Det er
besluttet at det skalforetas en gjennoingang og lydeliggjøring av organisasjons- og beslutningssirukturen
ved UÉO. Tydeliggjøringen vil bli gJort som en del av oppfølgingen av Sirategic Advisory Board-rapporten,
og mandatetfor dette arbeidet vil behandles av universitetsstyret våren 2015.

For øvrig er fakultetene ansvarlige for å følge opp alle relevante prioriteringer og tiltak i sine lokale
årsplaner. Det henvises for øvrig til UiOs årsplan som er publisert her:

httP://www.uiono/om/sfrate~vplaflef..rayporterfarsØlaner/aar 120 15-201 7.pdf.

Risikovurderingen som ble foretatt ved utarbeidelsen av fjorårets årspian, danner sammen med UiOs
hovedambisjoner, grunnlaget for prioritering av tiltak som må iverksettes. UiO har i løpet av høsten 2014
påbegynt en ny risikovurdering som involverer alle ledelsesnivåer. Prosessen vilfortsette i 2015.
Vurderingen skal gi et oppdatert bilde av de risiki som er til hinder for å ra realisert Strategi202O og hvilke
tiltak som videreinå iverksettes.

1.3 Fordeling av statsbevilgning for 2015

I arbeidet med fordelingen har det vært en målsetning at en større andel av midlene går til primæraktiviteten.
UiO har i fordelingen for 2015 skapt et visst handlingsrom. De viktigste strategiske grepene i fordelingen
for 2015:

• Forhåndsdisponere midler på samlet 172 millioner kroner til investeringer i bygningsmassen (122
mill. kroner) og til økt eiendomsvedlikehold (50 mill, kroner).

o Fordeling av 52,5 millioner kroner til nye tiltak:

- 30,9 mill, kroner som kan disponeres til varige aktiviteter

- 21,6 mill, kroner som kan disponeres til midlertidige aktiviteter

Hovedprioriteringene tverrfaglighet og studiekvalitet får en vesentlig del av midlene.
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.Budsjettforli/cetfor statsbudsjettet 2015 innebærerfølgende endringerfor universitets- og høyskolesektoren
som helhet:

• 37,5 mill, kroner til 100 nye st4pendiatstillinger hvor 50 ørernerkes nye universiteter, privatefår sin
andel

• 50 mill, kroner til basisbevilgninger i UH-sektoren, økning av den resultatbaserte o~nfordelingen
(RBO)

• Kutt somfølge avforventning om avbyråkratise,’ing og effektivisering i staten økesfra 0,5% til 0,6%
av rammen til hver enkelt virksomhet

• Forslag om stuclieavg(flfor studenter utenfor EØS og Sveits trekkes tilbake

Forslag til statsbudsfettfor 2015 innebærerfølgende endringerfor UiO:

• 41,2 mill. kroner til å rekruttere toppforskere

• 17,8 mill krone,’ til oveiføring av sykehusbibliotekfra OUS til UiO

• 29,6 mill. kroner i kutt (0,6% av rammen) somfølge avforventning om avbyråkratisering og
effektivisering i staten

I revidert nasjonalbudsjett videreføres styr/ingen av den strategiske rammen til utdanning ogforskningpå
13,1 mill. krone,; samt 2 mill. kroner til videreføring av etter- og videreutdanningfor lærere.

Vi kom,ner tilbake med nærmere informasjon om hvordan en eventuell økning i UiOs bevilgning, somfølge
av vedtatt statsbudsjettfor 2015, vil blifordelt.

1.4 Langtidsplan/prognoser 2015-2019

Alle enheter følges opp tertialvis, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiOs enheter
er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Prinsippene knyttet til langsiktig
styring og budsjettbalanse videreføres. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp
underliggende nivå på samme måte, dvs at dersom instituttene akkumulerer underskudd fiyses perspektivet
for oppnådd balanse og skal følges opp særskilt av fakultetet.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal levere 5-årige prognoser for godkjenning innen 15.desember 2014. Det
forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten — ikke bare
bevilgning på post 50. Kvaliteten i enhetenes 5-årige prognoser er fortsatt ujevn. Enhetene må derfor arbeide
aktivt med å heve nivået slik at prognosene gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den
økonomiske utviklingen.

1.5 Generelle rammebeflngelser_ bevilgning

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2015.
Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer
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universitetsdfrektsr~ gir i dette brevet Fakultetets ledelse skal informere universitetsiedelsen umiddelbart
dersom fakultetet mr l~ennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrjvet eller planlagt aktivitet

Det er i fordelingen gift kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,83%. Premiesatsen i Statens
pensjonskasse reduseres fra 13,15% i 2014 til 12,70% i 2015. Grunnlaget og forutsetningene for estimert
lønnsvekst og lønnskompensasjon er nærmere beskrevet i vedlegget ti/foreløpig disponeringsskriv.

Internhusleien reguleres med 2,8%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2015.
Eiendomsavdelingen sender enhetene oversikt over arealoppgave med oppdaterte internleiebeløp for 2015.

Oversikt over tildelte studieplasser totalt og per fakultet fordelt efter finansieringskategorier er nå lagt ut i
styringskartet: httns:/Iswrin2skaa,ujono

Det er tre sentrale avsetninger til senere fordeling:

• Innsats,nidler likestilling (3 mill, kroner) —3,473 mill, kroner erfordelt til berørte enheter

• Foi’skningsinftasfpApjr ((26 mill, kroner) (utstyrskiasse 1) — midlene lyses ut med søknadsfrist
20. februar 2015

• Sentral rekrutteringspott (5 mill, kroner) - retningslinjene for fordeling av midlene ligger her:
hil~://www.uio.no/foransaftwm.beids5tofte/per5onal/rebufterin~senfralrebuftjflffh~l
Søknadsfristen er løpende.

Bevilgninger til forsbingsinfrasfruktur (utstyrskiasse 2 og 3), småforskordningen og midler til bedre
seminarunde~isninw~dieJQ,~itetsmidler ligger i enhetenes ramme på varig basis.

Enhetene rapporterer om vesentligheter i økonomisk status og for gjennomføring av aktivitet i
ledelsesvurderinger tre ganger årlig. 1. tertial har fokus på vurdering av resultater for utvalgte indikatorer, 2.
tertial skal det gis status for gjennomføring av årsplantiltalç mens 3. tertial har et strategisk
langtidsperspektiv med utgangspunkt i årsplan og den økonomiske situasjon.

Univei’sitetsledelsen vil følge opp fakultetets arbeid med gjennomføring av aktivitet og økonomistyring i
dialogmøtei’ og virksomhetsrapporgerjngen~

2. SPESflqJcJ~~ FØWNGER - KULTURHISTOPJSK MUSEUM (KUM)

2.1 Bevilgning post 50 for 2014

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon ùmtektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd
på kap. 271, post 50 for Kultuj’fi istorisk museum, Museets bevilgning for 2015 erpå 97,256 mill. kroner.
Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsføi’t enhetene i universitetsregnskapet hver måned.

K[JMfikk en styrking i RWB 2014 soni viderefo,’es; 248 000 kroner til varig styrking til driftsmidler tilfast
vitenskapelig ti/satte.



uio:

2.2 Delegering

BudsjettdisponeringsmyndigJie~en delegeres med dette til direktøren ved museet.
Budsjeftdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for museets økonomiske forpliktelser. Før en person med
budsjettdisponeringsmyndjghet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for
disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk
forsvarlig. Museumsdirektøren har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende
regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjettdisponeringsmyndjghet
(BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Falwltetene og tilsvarende enheter har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte
rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2015 med øremerkinger (i hele 1000)

Fordeling 2015- inntekterper hovedaktjvftet

Forskning
Basis

Stipendiater fulitid - før 2009 6 328 6 156 172
øremerking driftsmicfler forskning 248 0 248

Resultater

NFR-midler 222 289 -66
CU-midler 552 I 379 -827
Publilasjonspoeng I 571 1391 180

Satsinger

8FF - finalist - Centre for Viking age-studies 1 000 1000 0
Total 9921 10214 -294

Samllnger
Basis

Museuryisvjrksonihet 65736 61124 4611
Konkret sum 3 000 3 000 0

Satsinger

REVITA 5 000 5 000 0
Sikring og bevaring vikingsamlingene 10000 10000 0

Saving Oseberg - Restf:nansiering 3 600 5100 -1 500
Total 87336 84224 3111

Sum totalt 97256 94439 2 818

Rekrutterlngsstfjlinger

Kl-IJWs inåltall for stipendiater i 2015 er 8. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fi•in
omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås
~f. notat til enhetene 27.02.14 «Fordeling av nye rekrutteringsstillinger i 2014- Omdisponering fra
stipendiatstillinger til postdoktorstillinger»). økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må
dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes
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innsending av årspian for 2015-2017 og prognose for 2015-2019 den 15. desember 2014. Det vil bli vurdert
inndragning av midler som følge av eventuell manglende måloppnåelse.

Bundne (Øremerkede) midler i årets fordeling

Styret foretok i 2011 en varig styrking av museene med 10 mill. kroner årlig. Bevilgningen fordeles med 7
mill. kronertil NHI’,4 og 3 mill, kroner til KHM årlig til og med 2015. Midlene primært benyttes til å fornye
utstillinger og sikre samlingene. KHM skal i første periode benytte midlene gå til å sikre budsjettbalanse og
ikke til økt aktivitet,

.1≤7IMJIkIC en styrking i R11~B 2014 som videreføre.ç; 248 000 kroner til varig styrking til dr≠smjdler tilfast
vitenskapelig 1118alle.

Satsinger

KNM har fire midlertidige satsinger i 2014:
• Det bevilget 10 mill, kroner over statsbudsjettet i 2015 for å sikre og bevare vikingsldpsam{jngene

(10 mill, kroner årlig i 2013-2015). Arbeidet med sikring og bevaring av samlingene foregår i tett
dialog og samarbeid med Kunnskapsdepartementet,

• I tillegg har universitetsstyret har bevilget 3,6 mill, kroner årlig i tre år 2014-2016) for å sikre og
bevare vikingskipsamlingene, Midlene skal benyttes i tråd med føringer fra universitetsdirektøren.

• Avsetuingen til REVITA-midler er på 5 mill, kroner årlig. Satsingen løper frem til 2020.

• Det er lagt inn stimuleringsmidler på I mill, kroner til museets SFF-finalist. Midlene tildeles over en
periode på 3 år (20 13-2015).

Informasjon om grunnlaget for de ulike elementene i finansieringsmodellen er tilgjengelig på følgende
nettside: httnil/www.uio.no/for_ansatte/arbeidsstofte/okonomi/Fordelinw

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen

universftets irektør Knut Riksen jr.

direktør virksomhets- og økonomistyring


