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VEDLEGG, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Budsjett / årsplan 2011 P&L 2,00 %
Resultatbasert omfordeling for 2011
A: Grunnlagstall


Budsjett 2010 = IB 2011 Basis 2011 (basert på 92 % av 2010 budsj + p&l komp ) Insentivbasert del (8% av IB 2011)
Kr % Grlag fra 2010 P & L kp Basis 2011 Andel Ramme "Stk-pris"


IBM 50 778 000 22 % IBM 46 716 000 934 000           47 650 000 Doktorgrader 19,5 % 3 634 000 53 415
GADE 25 111 000 11 % GADE 23 102 000 462 000           23 564 000 Vit. publ. poeng 19,5 % 3 634 000 2 688
IKF 20 600 000 9 % IKF 18 952 000 379 000           19 331 000 EU-midler 13 % 2 423 000 356


IFI 41 583 000 18 % IFI 38 256 000 765 000           39 021 000 NFR-midler 13 % 2 423 000 29


IKM 27 800 000 12 % IKM 25 576 000 512 000           26 088 000 Underv p. 23 % 4 286 000 79


IKO 21 580 000 9 % IKO 19 854 000 397 000           20 251 000 Mastergrader 8 % 1 491 000 15 163


SIH 11 375 000 5 % SIH 10 465 000 209 000           10 674 000 Særoppgave 4 % 745 000 5 222


ISF 34 117 000 15 % ISF 31 388 000 628 000           32 016 000 Sum fordeling 100 % 18 636 000
sum 232 944 000 100 % sum 214 309 000 4 286 000 218 595 000


B: RBO for 2011 (gjennomsnittstall 2007-2009) 


antall fordeling % antall fordeling % antall fordeling % antall fordeling %
IBM 12,3 658 785 18 % 155 417 516 11 % 31 979 728 985 384 41 % 1 586 485 564 124 23 %
GADE 6,7 355 210 10 % 129 346 735 10 % 5 496 825 169 372 7 % 2 829 202 1 006 011 42 %
IKF 6,8 362 332 10 % 101 271 475 7 % 0 0 0 % 0 0 0 %
IFI 16,3 867 994 24 % 303 813 529 22 % 8 278 590 255 086 11 % 1 613 116 573 594 24 %
IKM 6,9 369 454 10 % 213 573 412 16 % 11 685 209 360 054 15 % 169 968 60 437 2 %
IKO 1,6 85 464 2 % 76 205 174 6 % 3 438 255 105 942 4 % 0 0 0 %
SIH 3,3 175 379 5 % 69 185 463 5 % 8 780 611 270 555 11 % 610 847 217 206 9 %
ISF 14,2 759 383 21 % 305 820 696 23 % 8 977 030 276 607 11 % 4 580 1 629 0 %
Andre 0,0 1 4 437 339    0
sum 68,0 3 634 000 100 % 1 353 3 634 000 100 % 83 073 588 2 423 000 100 % 6 814 197 2 423 000 100 %
* gitt % fordeling = budsj


Mastergrader ("våte" gir dobbel uttelling) Særoppgaver* sum sum 2011
antall fordeling % antall fordeling % antall fordeling % forskning undervisning resultat %


IBM 15 115 1 201 307 28 % 29,3 444 773 29 % 13,7 71 367 10 % 2 626 000 1 717 000 4 343 000 23 %
GADE 2 554 202 986 5 % 1,0 15 163 1 % 7,3 38 294 5 % 1 878 000 256 000 2 134 000 11 %
IKF 5 132 407 854 9 % 0,0 0 0 % 14,0 73 107 10 % 634 000 480 000 1 114 000 6 %
IFI 8 580 681 893 16 % 7,3 111 193 7 % 23,3 121 846 16 % 2 511 000 914 000 3 425 000 18 %
IKM 6 497 516 341 12 % 0,0 0 0 % 23,3 121 846 16 % 1 364 000 638 000 2 002 000 11 %
IKO 8 082 642 340 15 % 0,7 10 108 1 % 35,0 182 769 25 % 397 000 835 000 1 232 000 7 %
SIH 1 366 108 593 2 % 12,7 192 061 13 % 5,0 26 110 4 % 849 000 326 000 1 175 000 6 %
ISF 6 602 524 686 12 % 47,3 717 702 47 % 21,0 109 661 15 % 1 859 000 1 352 000 3 211 000 17 %
Andre 1 001 1,3 0,0
sum 54 928 4 286 000 100 % 99,7 1 491 000 100 % 142,7 745 000 100 % 12 118 000 6 518 001 18 636 001 100 %


EU-midler


Undervisningsuke poeng


Doktorgrader Vit. publ. NFR-midler
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Sammensetning av Programutvalgene 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 
 
 


 
 
 
1. Programutvalg for ernæring 
Medlemmer (9): En representant fra Institutt for indremedisin, en representant for Institutt for klinisk 
medisin, en representant for Institutt for biomedisin, en representant for Senter for internasjonal helse, 
en representant for NIFES, en representant for Klinisk ernæringsfysiologi ved Haukeland 
Universitetssykehus og tre studentrepresentater (en fra hvert program). 
Sekretærfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for biomedisin, Institutt for indremedisin, 
Institutt for klinisk medisin, Gades institutt og Senter for internasjonal helse. 
Studieprogram: 


1. Bachelor i human ernæring 
2. Master i human ernæring 
3. Master i klinisk ernæring 


Spesifikke oppgaver: Fungere som opptakskomite til masterprogrammene. Fakultetet har det 
formelle opptaksansvaret. 
 
2. Programutvalg for farmasi  
Medlemmer (11): Tre representanter for Kjemisk institutt, en representant for Matematisk 
institutt, en representant for Institutt for indremedisin, en representant for Gades institutt, en 
representant for Institutt for biomedisin, en representant for institutt for samfunnsmedisinske 
fag, to studenter representanter. Observatør for Apotekene Vest.  
Sekretærfunksjon: Senter for farmasi 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for indremedisin, Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt (MN) 
Studieprogram: Master i farmasi/ reseptar  
Spesifikke forhold: Leder foreslås av dekanus for Det medisinsk-odontologiske fakultet etter 
gjennomgang i Styringsgruppen og oppnevnes av Fakultetsstyret. Leder kan rekrutteres fra 
begge fakulteter. 
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3. Programutvalg for internasjonal helse/oral science 
Medlemmer (8): Visestyrer for undervisning og en representant fra Senter for internasjonal 
helse, en representant for Institutt for klinisk odontologi, en representant for Institutt for 
indremedisin, en representant for Institutt for samfunnsmedisinske fag, en representant for 
Institutt for biomedisin og tre studentrepresentanter 
Sekretærfunksjon: Senter for internasjonal helse  
Deltagende institutt: For tiden deltar Senter for internasjonal helse, Institutt for klinisk 
odontologi, Institutt for indremedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for 
biomedisin. 
Studieprogram 


1. Master i internasjonal helse 
2. Master`s programme in Oral science  


Spesifikke oppgaver: Fungere som opptakskomite til masterprogrammet. Fakultetet har det 
formelle opptaksansvaret. 
 
4. Programutvalg for master i helsefag 
Medlemmer (8): En vitenskaplig ansatt representant for hver av studieretningene og to 
representanter fra Det psykologiske fakultet* og to studentrepresentanter. 
Sekretærfunksjon: Institutt for samfunnsmedisinske fag. 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for samfunnsmedisinske fag  
Studieprogram: Master i helsefag  
Spesifikke oppgaver:  
1. Fungere som opptakskomite til masterprogrammene. Fakultetet har det formelle 


opptaksansvaret 
2. Programutvalget for master i helsefag er også et rådgivende organ for Kvalitetsutvalget 


for undervisning og evaluering (KUE) og Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 
med hensyn til fakultetenes felles ansvarsområde mht Masterprogram i helsefag. 


* De to representantene fra Det psykologiske fakultet deltar kun i saker som har felles 
interesse. 
 
5. Programutvalg for medisin  
Medlemmer (10): Visestyrere for undervisning på alle institutt som har undervisningsansvar 
for medisinstudenter, tre studentrepresentanter. 
Sekretærfunksjon: Studieseksjonen Det medisinsk-odontologiske fakultet  
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for biomedisin, Institutt for kirurgiske fag, 
Institutt for indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Gades institutt, Senter for internasjonal 
helse og Institutt samfunnsmedisinske fag. 
Studieprogram: Profesjonsstudiet i medisin 
 
6. Programutvalg medisinsk biologi  
Medlemmer (7): To representanter fra Institutt for biomedisin, en representant fra Gades 
institutt, en representant fra Institutt for indremedisin, en representant fra Institutt for klinisk 
medisin og to studentrepresentanter. 
Sekretærfunksjon: Institutt for biomedisin 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for biomedisin, Gades Institutt, Institutt for 
indremedisin og Institutt for klinisk medisin 
Studieprogram: Master i medisinsk biologi  
Spesifikke oppgaver: Fungere som opptakskomite til masterprogrammet. Fakultetet har det 
formelle opptaksansvaret 







 
7. Programutvalg for odontologiske fag 
Medlemmer (12): To vitenskapelig ansatte for Institutt for klinisk odontologi, en representant 
for Institutt for biomedisin, en representant for Gades institutt/ Institutt for indremedisin, 
Leder for tannpleierutdanningen, Leder/ representant for spesialistutdanningen, to 
representanter for Odontologisk klinikk, en student fra odontologi, en student fra tannpleie og 
en spesialistkandidat. Observatør fra Den norske tannlegeforening og fra Norsk 
tannpleierforening 
Sekretærfunksjon: Institutt for klinisk odontologi 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for biomedisin, Gades institutt, Institutt for 
indremedisin og Institutt for klinisk odontologi 
Studieprogram 


1. Integrert master i odontologi 
2. Bachelor i tannpleie  
3. Spesialistutdanningene i odontologi 


Spesifikke oppgaver: Ansvar også for studieprogresjons-saker (f.eks. søknader om 
dispensasjon fra nedflytting). I slike saker er myndighet delegert fra fakultetsstyret. 
 
8. Programstyre for erfaringsbasert master i helseledelse og økonomi  
Fungerer som et tverrfakultært programstyre. 
Medlemmer 7): En representant (instituttleder) for Institutt for økonomi og en representant 
(instituttleder) for Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Det 
samfunnsvitenskaplige fakultet, to representanter (inklusive leder) for Det medisinsk- 
odontologisk fakultet, en representant for Helse-Vest RHF, en representant fra 
kommunehelsetjenesten (Bergen kommune), faglig koordinator og to studentrepresentanter 
Stab: Faglig koordinator, fagansvarlig kvalitetsforbedring, fagansvarlig helseledelse, 
fagansvarlig helseøkonomi Tilrettelegging ved Senter for etter- og videreutdanning SEVU 
Sekretærfunksjon: Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) 
Deltagende institutt fra Det medisinsk-odontologiske fakultet: For tiden deltar Institutt for 
samfunnsmedisinske fag 
Studieprogram: Erfaringsbasert master i helseledelse og økonomi  
Spesifikke oppgaver: Programstyret har et organisatorisk ansvar og programmet er 
administrativt lagt til SEVU som operatør. 
 
9. Programutvalg for legers videre- og etterutdanning 
Medlemmer (11): En representant for Institutt for biomedisin, en representant for Institutt for 
kirurgiske fag, en representant for Institutt for indremedisin, en representant for Institutt for 
klinisk medisin, en representant for Gades institutt, en representant for Institutt for 
samfunnsmedisin og en representant for Senter for internasjonal helse og to representanter fra 
Den norske legeforening (hhv Overlegeforeningen og Yngre legers forening), en representant 
fra Helse-Bergen RHF og en representant fra Helse Vest RHF. 
Sekretærfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, men kan 
delegeres til Kontor for legers videre- og etterutdanning 
Deltagende institutt: For tiden deltar Institutt for biomedisin, Institutt for kirurgiske fag, 
Institutt for indremedisin, Institutt for klinisk medisin, Gades Institutt, Institutt for 
samfunnsmedisin og Senter for internasjonal helse. 
Studieprogram: Spesialistutdanningen for leger 
 
Leder kan komme i tillegg til PU ordinære medlemmer, men vil vanligvis bli foreslått blant 
medlemmene. 
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1.0 Innledning 
Det medisinsk-odontologiske fakultet er tildelt 445 mill i grunnbevilgningen, 13,1 mill i tiltak utenfor rammen (utstyr, 
Regional etisk komite, FUGE med mer) og vi har en samlet budsjettmålsetning på 215 mill for bidrags- og 
oppdragsaktiviteten (Universitetsstyret, sak 72/10).  
 
Hovedpremissene i tildelingen fra Universitetsstyret til fakultetet for 2011 og hovedendringer fra 2010 kan 
oppsummeres slik: 


• Videreføring av kompensasjon for pris- og lønnsøkning på 3,1% (+13 mill) 
• Budsjettkutt ut fra BOA-årsverk (-1,4 mill)  
• Økt resultatuttelling på utdanning (+7 mill)  
• Redusert resultatuttelling på forskning (-4 mill) 
• Nye studieplasser i tannpleie (10 plasser, +0,3 mill) og ernæring (5 plasser, +0,4 mill) 
• Overføring av ansvar for farmasiutdanningen (+13,2 mill) 


 
Fakultetsledelsen har i årets budsjett vektlagt å innfri målsetninger som følger av strategiplan 2014 og samtidig 
videreføre skjermingen av grunnenhetenes økonomi. Viktige tiltak innen forskning og utdanning er foreslått, 
eksempelvis koordinatorfunksjon for forskerutdanningen og iverksetting av en engelsk kvinne-barn termin.  
 
Instituttene får en budsjettøkning i 2011 som viderefører driften på nivå med tidligere år og fakultetsledelsen har søkt å 
ta høyde for instituttenes budsjettinnspill. Årets fakultetsbudsjett innebærer ingen reell vekst og det er et vesentlig 
moment at resultatøkningen innen utdanning er knyttet til en midlertidig topp i resultatmidler ved overgangen mellom 
studieplanene i medisin. I 2012 og 2013 forventer fakultetet en resultattilbakegang på til sammen 14 mill av samme 
årsak. Undervisningskomponentens videreføring til fakultetene er nå 75%, noe som innebærer at fakultetene får mer 
både av resultatøkningene og resultatnedgangene. Innen forskning har UiB nå innført de samme prinsippene som 
Kunnskapsdepartementet benytter og som i stor grad sammenfaller med  fakultetets egen resultatmodell. Effekten av 
denne modellen innen forskning er 65 % videreføring til fakultetene i 2011 med målsetning om 75% videreføring i 2012. 
Fakultetet ser fram til virkningene av en sterkere uttelling på resultatene. 
 
Det foreslås en lønns- og priskompensasjon på 2 % til fakultetets enheter. Dette fører til en justering av fakultetsandelen 
i budsjettet, som i hovedsak finansierer rekrutteringstiltaket som innebærer brofinansiering ved instituttene. De nye 
tiltakene på fakultetsavsetningen styrker instituttene både direkte (flere post docs, økte driftsmidler til 
rekrutteringsstillinger, brofinansiering med mer) og indirekte (SFF posisjoneringsmidler, prosjektlederstilling 
odontologi, koordinatorfunksjon forskerutdanningen med mer.) 
 
Fakultetsledelsen beklager, men tar til etterretning at BOA-kuttet er videreført i 2011 av Universitetsstyret og har ikke 
kommet unna å videreføre resterende halvdel av dette fra 2010 og halvdelen av BOA-kuttet for 2011 til instituttene. For 
2012 planlegges det å videreføre resterende BOA-kutt til instituttene. Dette er i tråd med signalene som ble gitt i 
fakultetets 2010-budsjett. 
 
Det er svært positivt at fakultetet fikk en nødvendig uttelling på sitt forslag til tiltak utenfor rammen med 5 mill til utstyr 
på Dyreavdelingen. Det ble også bevilget en ny stipendiatstilling til utviklingsforskning og videreføring av midler til 
odontologisk forskning (0,8 mill).  
 
Fakultetet viderefører oppfølging av styresak 169/08 som innebærer en omfordeling av 12 mill over 6 år med start i 
budsjettet for 2009. I 2010 ble det satt av 4 mill til midlertidige tiltak. Dette økes til 6 mill i 2011 og benyttes til , en 
økning i antallet postdoktorstillinger utover øremerkede stillinger, kvalitet i forskerutdanning og utdanning og 
midlertidig skjerming av instituttene i årets BOA-kutt. 
 
Fakultetsledelsen øker satsene for driftsmidler til rekrutteringsstillinger til kr 80 000 pr postdoktor og kr 60 000 pr 
stipendiat for å styrke forskerutdanningen og gi bedre rammevilkår. 
 
2. Strategiplan 2010-2014 
Fakultetets nye strategiplan gir føringer for 2011-budsjettet, og tiltakene operasjonaliseres i handlingsplaner. I styresak 
102/10 vedtok styret rammene for prosessen der også noen nye tiltak ble  forankret. Nye tiltak i 2011-budsjettet er: 
rekruttering i vitenskaplige stillinger, økning i antall postdoktorstillinger, utstyrsinvesteringer til Dyreavdelingen, 
forskerutdanningen, SFF-posisjonering, oppgradering av studentareal, evaluering av organisasjonsstrukturen, 
lederutvikling, profilering, formidling og internasjonalisering.  
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3. Inntektsrammer 2010 
3.1. Fakultetets grunnbevilgning (annuum og øremerkede midler) 
Årets budsjett innebærer ingen styrking av rammene. Vi har en midlertidig topp i resultatmidler fra utdanningssiden, 
mens lavere antall doktorgrader trekker ned. UiB viderefører pris- og lønns-kompensasjon med 3,1 %, men viderefører 
budsjettreduksjon ihht antall årsverk i BOA-virksomheten.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultets budsjettutvikling fra 2010 til 2011 kan spesifiseres slik: 
 
Tabell 3.1  Hovedtall, Det medisinsk-odontologiske fakultet, grunnbevilgning annuum 
Budsjettramme 2010  (i 1 000) 414 564 Kommentarer
Kompensasjon for pris- og lønnsøkning 12 851 3,1% av rammen før justeringer
Resultatuttelling forskning -4 545 Reduksjon i avlagte doktorgrader fra 2008 til 2009
Resultatuttelling utdanning 6 910 Økning pga utfasing gammel studieordning medisin
Stipendiater og post docs -1 415 Avslutning midl. 4 stip og 1 postdoc. 1 ny stipendiat utviklingsforskning
Nye studieplasser 738 10 tannpleie + 5 ernæring
Internhusleie 2 582 Arealendring + endring i husleiemodell
Spesielle endringer 1 558 Små driftsmidler og rammeøkning
Oppgave endringer 13 240 Ansvar for farmasiutdanningen, deler skal overføres MN-fakultetet
BOA-kutt -1 359 BOA-kutt
Budsjettramme 2011 445 123  
 
Tabell 3.2  Hovedtall, Det medisinsk-odontologiske fakultet, grunnbevilgning tiltak utenfor rammen 
 
 
 
 
 
 
 
Dyreavdelingen er tildelt kr 5 mill i utstyrsmidler, midler til Regional etisk komitè er videreført med 5 mill,0,8 mill til 
Odontologisk forskning er videreført, 0,5 mill til medisinsk visualisering og 1,8 mill til FUGE er også videreført utenfor 
rammen fra UiB.   
 
Det er gledelig at samarbeidet med SV-fakultetet om satsning på utviklingsforskning gav uttelling som tiltak utenfor 
rammen, både ved eget fakultet og SV-fakultetet. Utlysningen av stillingene koordineres. 
 
3.2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
BOA utgjør nå mer enn 30 % (215 mill) av fakultetets aktivitet og er en viktig del av våre samlede ressurser. Det er en 
relativt liten økning på aktiviteten på ca 4 millioner kroner. Forholdene må legges best mulig til rette for at våre 
fagmiljø kan hevde seg i konkurranse om eksterne midler. Da er vi avhengig av gode og brukervennlige støttesystemer 
som gjør at vi kan følge opp økonomien i prosjektene, og kan rapportere korrekt på bruk av midler. Det er derfor 
nødvendig at det legges ned betydelige ressurser både i søknadsfasen og i oppfølgingen av prosjektene både på institutt 
og fakultetsnivå.  
 
Tabell 3.3 Hovedtall for bidrags- og oppdragsaktivitet 2008-2011 


Prognose Målsetning
2008 2009 2010 2011


EU-aktivitet 4 613 7 796 7 500 10 000
NFR-aktivitet 83 429 90 846 90 000 100 000
Annen bidragsaktivitet 77 194 80 772 85 000 100 000
Oppdragsaktivitet 0 0 0 5 000
sum 165 236 179 414 182 500 215 000


Regnskap


 
 
BOA øker stabilt og veksten ser ut til å fortsette også neste år ut fra instituttenes budsjettmålsetninger som ble fremmet i 
budsjettprosessen. 
 
Fakultetet har et klart mål om å øke fakultetets andel av EU- prosjekter og budsjettmålsetningen for 2011 er en 50% 
vekst fra aktiviteten i 2010.Fakultetet har sammen med Forskningsavdelingen sentralt investert i en stilling som skal 
bistå våre fagmiljø i søkeprosessene til EU-utlysningene. Stillingen har vært operativ i underkant av et år. Håpet er at 
resultatet av denne investeringen vil gi resultater for søkeprosessen i 2011, og vil gi positive utslag for 2012 budsjettet. 


Tiltak utenfor rammen Kommentarer
Utstyrsmidler 5 000 Infrastruktur - dyreavdelingen
REK 5 050 justert med 3,1% pris og lønnskompensasjon
FUGE 1 800 videreført fra 2010, siste tildeling i 2011
Medisinsk visualisering 500 videreført i 2010
Odontologisk forskningssenter 800 videreført i 2010
Budsjettramme 2011 13 150
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NFR-prognosen er stabil og er et resultat av at fakultetet fikk svært få tilslag på NFR søknadene i 2010. Fakultetet vil 
gjennom sin nye strategiplan fortsette å legge til rette for at instituttene og fagmiljøene går sammen om NFR-søknader. 
Noe av bakgrunnen for at færre forskningsgrupper får tilslag hos NFR kan være at fagmiljøene ved fakultetet velger å 
søke de nye store stiftelsene, Kreftforeningen og Samarbeidsorganet fremfor NFR.  
 
De nye store stiftelsene, Kreftforeningen og Samarbeidsorganet er viktige finansieringskilder for fakultetet, men vi må 
arbeide for en økning av EU- og NFR-finansieringen. EU og NFR-finansieringen gir faglige fortrinn og økonomiske 
fordeler for fagmiljøene og instituttene. 
 
Det er svært gledelig at fakultetet har en jevn økning innen annen bidragsaktivitet (stiftelsene, Kreftforeningen og andre) 
også for 2011 og det er positivt at vi for neste år vil få et oppdragsprosjekt. Det vil være et viktig læringsutbytte å drifte 
oppdragsprosjekt, da vi historisk sett har hatt få slike prosjekter. 
 
Dekningsbidrag 
Det er krav i lover og forskrifter at alle kostnadene i et prosjekt skal synliggjøres slik at fullfinansiering er sikret. Dette 
følges også opp av Riksrevisjonen og internrevisjonen ved UiB. Dekningsbidraget regnes ved UiB som andel av 
lønnskostnadene (40%), men i EU- prosjekter regnes dekningsbidraget av prosjektets samlede direkte kostnader. Det er 
avgjørende at UiB og instituttene får dekket sine kostnader med eksterne prosjekter, for ikke å tappe grunnbevilgningen 
med for store egenandeler til den eksterne virksomheten på bekostning av grunnforskning og utdanning. Alle de norske 
universitetene arbeider for å synliggjøre sine utgifter og sørge for tilstrekkelige satser som dekker direkte og indirekte 
kostnader. Normen på dekningsbidrag ved UiB er minimum 40 % av lønnskostnadene i et prosjekt.  
 
For 2011 er satsene for husleie og UiB infrastruktur økt med generell lønns- og priskompensasjon (3,1 %) og utgjør kr 
44.600 for husleie og kr 52.200 for UiB infrastruktur (totalt kr 96.800 per årsverk for 2011). Per i dag har vi 125 
eksternfinansierte årsverk som gir et bidrag på 11 mill til UiBs infrastruktur (4,5 mill til husleie ved fakultetet og UiB 
infrastruktur 6,5 mill: IT, regnskap, lønn, HMS, bibliotek m.m.). 
 
Fakultetet har arbeidet for å få på plass en avtale med randsonen og Innovest om felles satser og at instituttene får 
dekket sine direkte og indirekte kostnader i forbindelse med felles prosjekt som er finansiert gjennom regionalt 
samarbeidsorgan. Fakultetet arbeider videre for   at en slik avtale kan komme på plass innen kort tid, og bidra til at 
instituttene får en inntekt ved og tilbakeført deler av dekningsbidraget. 
 


Egenandeler og egenfinansiering 
I bidragsprosjektene er det ofte krav om at virksomheten stiller til rådighet egne ressurser (egenandel og/eller 
egenfinansiering). Med egenandeler menes differansen mellom det dekningsbidraget som finansieringskilden faktisk 
betaler og UiBs krav på 40%. Med egenfinansiering menes direkte bidrag fra grunnbevilgningen til BOA for å oppnå 
fullfinansiering av et eksternt prosjekt. Det er av avgjørende betydning at dette synliggjøres allerede i søknadsfasen.  
 


Når grunnbevilgningen på denne måten bindes opp i bidragsinitiert aktivitet er det viktig med tydelige 
ledelsesprioriteringer mht hvilke prosjekter en vil anbefale, opp mot fakultetets og instituttenes satsningsområder. Det er 
også nødvendig med en god oversikt over omfanget av egenandeler og egenfinansiering. Dette blir et viktig 
oppfølgingspunkt ved fakultetet og UiB fremover. De ulike eksterne finansieringskildene bidrar i varierende grad til 
kostnader for infrastruktur og lignende. I 2009 var gjennomsnittet for fakultetet 24 % og for hele UiB 31 %. Dette vil si 
at fakultetet bidrar med 14 millioner kroner i egenandel fra grunnbevilgningen for å sikre fullfinansiering av de eksternt 
finansierte prosjektene. I tillegg kommer vesentlige beløp i direkte egenfinansiering. Dette er store summer, og det er et 
mål å redusere bidraget fra grunnbevilgningen til de eksternt finansierte prosjektene og synliggjøre egenfinansiering i 
enda større grad i prosjektbudsjettene fremover.  
 
EU sine rammeprogram forutsetter egenfinansiering fra vertsinstitusjonen, i syvende rammeprogram er dette 25 % 
egenandel fra institusjonen. Egenfinansiering innebærer en samfinansiering av prosjektene, i motsetning til 
dekningsbidraget som finansierer infrastruktur og andre indirekte kostnader. 
 
4. Budsjettdisponering grunnbevilgning 2011 
I 2011 er det behov for å holde kontroll på lønnsandelen og sikre fullfinansiering av fakultetets bidrags- og 
oppdragsaktivitet for å sikre basisdriften og ha midler til gjennomføring av prioriterte tiltak. I 2011 blir følgende 
områder spesielt fokusert på:  


- Gjennomføring av tiltak i tråd med vedtatte strategiplan 
o Styrke forskerutdanning 
o Rekruttering  







 5 


o SFF-posisjonering 
o Evaluering av organisasjonsstrukturen 
o Lederutvikling 
o Profilering og formidling 
o Internasjonalisering 
 


- Oppfølging av instituttenes budsjettforslag og sikre basisdriften 
- Sikre faglig kvalitet og autonomi ved en eventuell overføring av driften av Odontologisk klinikk til Den 


offentlige tannhelsetjenesten 
- Sikre kvalitet i overtakelsen av studieprogrammet i farmasi 
- Læringsmiljø; oppgradering av undervisningsutstyr og pc-saler for studenter 
- Budsjettbalanse - reduksjon av opparbeidet underskudd 
- Langsiktig budsjettbalanse på instituttnivå - økt aktivitet for midlertidig topp i resultatmidler og redusert 


lønnsandel ved instituttene 
- Internasjonalisering 
- Arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
- Bygg, infrastruktur og utstyr: utstyrsbevilgning med særlig fokus på utstyrsbevilgningen i Nytt odontologibygg 


(164 mill) og Dyreavdelingene (5 mill), rehabilitering av Armauer Hansens hus. 
 


4.1 Strategiske tiltak  
4.1.1 Generelle tiltak 
Rekrutteringsstillinger utgjør 20 % av fakultetsbudsjettet og er et av fakultetets viktigste og mest langsiktige virkemidler 
for å sikre konkurransedyktig kompetanse blant våre forskere, kvaliteten i forskningen, utdanningen og formidlingen. 
Fakultetet har en rekke avganger de neste årene noe som gir oss en god mulighet til både å rekruttere nye medarbeidere 
og sikre langsiktige budsjettrammer med tilstrekkelig handlingsrom for driftsmidler og prioriterte tiltak.  
 
I dialogmøtene med instituttene er en avsetning til en rekrutteringspool som gir mulighet for midlertidig brofinansiering 
utenfor instituttrammene diskutert. Avsetningen er ment å dekke rekrutteringskostnader (lønn m.m.) av høyt kompetente 
vitenskaplig tilsatte ved instituttene i en overgangsperiode for å avhjelpe instituttenes begrensede 
finansieringsmuligheter på kort sikt. Midlene vil dekke eventuell dublering av lønn for en avgrenset periode. 
Fakultetsledelsen fremmer forslag om en avsetning på 3 mill i 2011 og vi vil etter dialog med instituttene komme 
tilbake tilprosess for fordeling av disse midlene. 
 
I 2010 fikk Institutt for klinisk odontologi saldert 3,5 mill av det akkumulerte underskuddet fra tidligere år. Fakultetet 
øker instituttrammen med 4 innvekslede stipendiater fra odontologi, se for øvrig omtale under rekrutteringsstillinger. 
Med denne rammeøkningen vil instituttet være i driftsbalanse for året 2011 isolert sett, men underskuddet fra tidligere år 
må også dekkes inn. Akkumulert underskudd til og med 2010 ser ut til å bli på om lag 5 mill, noe som er bedre enn 
tidligere årsprognoser og innvilget overskridelsesfullmakt på 6 mill.  
 
En forventer økte muligheter for nedbetaling av tidligere års underskudd og styrking av instituttrammen med en 
kommende styrking av spesialistutdanning av tannleger og en sluttføring av avtale om overføring av Odontologisk 
studentklinikk og spesialistklinikken til Hordaland fylkeskommune. Fakultetsledelsen foreslår å sette av 0,6 mill til en 
prosjektlederstilling som skal bidra til å sikre  den faglige kvaliteten i den odontologiske klinikken og omstille klinikken 
slik at den er harmonisert med Den offentlige tannhelsetjenestens organisering ved overføringen  til Hordaland 
fylkeskommune. 
 
I tråd med vedtatt strategiplan settes det av 0,4 mill til evaluering av organisasjonsstrukturen og 0,5 mill til profilering 
og formidling med økt fokus på merkevarebygging av fakultetets virksomhet.  
 
Fakultetsledelsen vil evaluere likestillingstiltakene som er gjennomført de siste fem år ved vårt fakultet. Ut over 
insentivmidler til institutter som tilsetter kvinner i vitenskaplige stillinger er det relativt lite midler som har kommet til 
vårt fakultet på andre tiltak. Likestillingsmidlene videreføres med 0,2 mill i 2011. Vi er bevisst på problemstillingen 
med underskudd i BOA-prosjekter som skyldes rettighetsfestede permisjoner. I kommende periode vil vi kartlegge 
omfanget av denne utfordringen for enkeltprosjekter ved instituttene. Det kan bli aktuelt med frikjøp av undervisning 
for å frigi tid for å kvalifisere seg til professor.  
 
Pristildelinger økes til 0,6 mill for å dekke nye priser. I tillegg vil fakultetsledelsen vurdere en justering av eksisterende 
priser i tråd med premissene for premiering i ny strategiplan og iverksetting av handlingsplaner.
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Tabell 4.1 Grunnbevilgning, forslag til budsjettfordeling/årsplan 
FORSLAG BUDSJETT / ÅRSPLAN 2011 2011 % 2010 %
Strategiske tiltak Andre Pris&lønn


Generelle
Rekrutteringspool brofinansiering 3 000 000 1 % 3 000 000


Budsjettbalanse 0 0 % -3 500 000 3 500 000 1 %


Strategiprosessen 2011-2014 0 0 % -500 000 500 000 0 %


Prosjektlederstilling - overføring OD klinikk 640 000 0 % 640 000
Evaluering av organisasjonsstruktur 400 000 0 % 400 000


Profilering - formidling 500 000 0 % 500 000


Likestilling 200 000 0 % 200 000 0 %


Pristildelinger 600 000 0 % 140 000 460 000 0 %


Forskning
Tematiske forskingsgrupper 500 000 0 % 500 000 0 %


Internasjonalisering forskere 1 400 000 0 % 100 000 1 300 000 0 %


Videreutvikling kjernefasiliteter/infrastruktur 300 000 0 % 300 000


Lederutvikling 700 000 0 % 250 000 450 000 0 %


Forskerutdanning 1 300 000 0 % 250 000 1 050 000 0 %


Postdoktorer, lønn og drift 16 638 000 4 % 333 000 504 000 15 801 000 4 %


Instituttledermidler - postdoktorar lønn og drift 2 034 000 0 % 0 61 000 1 973 000 0 %


Instituttledermidler - øvrige tiltak 3 390 000 1 % 503 000 87 000 2 800 000 1 %


Stipendiater, lønn og drift 67 772 000 15 % -1 025 000 2 068 568 66 728 00016 %


SFF - posisjoneringskostnader 150 000 0 % 150 000 0 %


Dyreavd forprosjekt infrastruktur 0 0 % -200 000 200 000 0 %


Egenandeler (Kreftforening, FUGE) 2 082 000 0 % 168 000 1 914 000 0 %


Utdanning
Nye studieplasser 738 000 0 % 25 000 713 000 0 %


Studieplanendring Medisin 500 000 0 % 300 000 200 000 0 %


Tilskudd studentlag og -aktiviteter 530 000 0 % 30 000 500 000 0 %


Medisinsk ferdighetstrening 2 650 000 1 % 2 000 000 650 000 0 %


Internasjonalisering - engelsk termin 550 000 0 % 550 000


Kvalitetsutvikling 1 750 000 0 % 1 750 000 0 %


Studentutveksling m.m. 600 000 0 % 600 000 0 %


sum strategiske tiltak 108 924 000 24 % 4 264 000 2 720 568 101 939 00025 %


Fellestiltak
Fellesfunksjoner 9 622 000 2 % 601 000 271 000 8 750 000 2 %


Husleiekostnader fellestiltak 13 657 000 3 % 2 224 000 411 000 13 245 000 3 %


Adm. kvalitetsutvikling - nettverksgrupper 200 000 0 % 200 000 0 %


Kompetansemidler teknisk/administrativt 300 000 0 % 300 000


Adm. vikarordning institutt 300 000 0 % 300 000 0 %


HMS Kjemikalielager 340 000 0 % 340 000 0 %


Medisinsk historiske samlinger 50 000 0 % 50 000 0 %


sum andre prioriterte tiltak 24 469 000 5 % 3 125 000 682 000 22 885 000 6 %


Instituttrammer 
Basisrammer 221 081 000 50 % 2 020 000 4 286 000 216 835 00052 %


Bidrag infrastruktur ekst. fin. årsverk -2 740 000 -1 % -680 000 -2 060 000 0 %


Resultatuttelling finansieringsmodellen 18 636 000 4 % 102 000 18 534 000 4 %


Farmasi - oppgaveendring 13 240 000 3 % 13 240 000


Husleiekostnader - institutt 28 061 000 6 % 1 827 000 789 000 25 445 000 6 %


Tilbakeført 25% internhusleie 1 086 000 0 % -95 000 1 181 000 0 %


Kvote- og forskerlinjestudenter 2 620 000 1 % 2 620 000 1 %


Små driftsmidler (i rammen) 1 852 000 0 % 1 252 000 600 000 0 %


sum instituttrammer 283 836 000 64 % 17 666 000 5 075 000 263 155 00063 %


Fakultetsfunksjoner
Fakultetsadministrasjon 19 532 000 4 % 665 000 567 000 18 300 000 4 %


Praksisutplassering 7 382 000 2 % 77 000 7 305 000 2 %


Felles studierelaterte kostnader 980 0000 % 980 000 0 %


sum fakultetsfunksjoner 27 894 000 6 % 742 000 567 000 26 585 000 6 %


Sum tildeling = tildelt ramme Univ.styret 445 123 000 100 % 25 797 000 9 044 568 414 564 000100 %


Endring
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4.1.2 Forskning  
Vi har en pågående fagevaluering i regi av NFR som vil fortsette i 2011 og trolig sluttføres tidlig i høstsemesteret. 
Denne vil gi gode innspill til satsning både på kvalitet og styrking av bredden i handlingsplanene våre. 
 


Loci-ordningen ble evaluert i 2008, og den økonomiske støtten til 5 av de 6 loci som ble opprettet i perioden 1998-2002 
er avsluttet. Locus for sirkulasjon og væskebalanse har tildeling ut juni 2012, og det settes av 0,5 mill for å dekke denne 
forpliktelsen.  
 


Internasjonalisering og internasjonalt forskningssamarbeid er prioriterte områder i ny strategiplan og det foreslås satt av 
1,4 mill. Midler til fast vitenskaplig ansatte i forskningstermin (etter søknad) og for departementsfinansierte 
postdoktorer som reiser til utenlandske miljø videreføres. Avsetningen for pilotprosjekt til forskningsstipend ved 
utenlandsopphold for stipendiater økes med 0,1 mill. Opplegget er etter mal for postdoktorer og faste vit. ansatte, men 
perioden for utenlandsoppholdet er kortere for stipendiatene. 
 


I tråd med strategiplanen settes det av en startbevilgning til arbeidet med etablering av kjernefasiliteter i 2011. 
 


Lederutvikling prioriteres i ny strategiplan. Lederprogrammet for yngre forskningsledere ble gjennomført i 2010, og 
videreføres med ny utlysning i 2011. I tillegg gjennomføres eget lederprogram for linjeledere ved fakultets- og 
instittuttnivå i 2011 og også andre lederutviklingstiltak vil kunne vurderes etter behov. Totalt foreslås avsatt 0,7 mill. 
 


Avsetning til forskerutdanning for oppfølging av UiBs Handlingsplan for forskerutdanning og midler til 
forskerutdanningstiltak som gjennomføring av medisinsk grunnkurs, faglig ledelse av forskerlinjen, driftsmidler til 
forskerlinjen og andre tiltak videreføres. Rammen foreslås økt med 0,25 mill til 1,3 mill for å dekke 
koordinatorfunksjonen for forskerutdanningen som er et nytt tiltak i tråd med ny strategiplan og faglig ledelse av 
forskerlinjen i odontologi som tidligere er vedtatt opprettet. I tillegg er det satt av 0,3 mill til driftsmidler for 
forskerlinjestudentene under avsnittet ”instituttrammer”. 
 


Fakultetet disponerer i 2011 totalt 121 øremerkede stipendiatstillinger og 17 øremerkede postdoktor-stillinger. Det 
vurderes slik at fakultetets stipendiatstillinger i stor grad dekker behovet for bevigningsfinansierte stipendiatstillinger. 
Når det gjelder postdoktorstillingene vurderer fakultetsledelsen det slik at de bevilgningsfinansierte øremerkede 
stillingene ikke i samme grad dekker behovet og går inn for en økning av postdoktorstillingene utover de øremerkede. 
Fakultetet disponerer derfor deler av den midlertidige økningen av resultatmidler til flere postdoktorstillinger for åpne 
utlysninger. Øremerkede postdoktorressurser til odontologi, med arbeidsplikt ved Forskerlinjen og til instituttlederne 
videreføres. For å lette rekrutteringen til instituttlederstillingene ligger det postdoktorressurser til stillingene, slik at det 
er mulig for instituttlederne å videreføre egen faglig virksomhet. Dette tiltaket finansieres også utover fakultetets 
øremerkede postdoc-stillinger. I 2011 effektueres innvekslingen av 4 stipendiater for å styrke instituttrammen ved 
Institutt for klinisk odontologi. I 2010 fikk fakultetet adgang til å veksle inn 4 stipendiater i odontologi for å øke 
ressursrammen til Institutt for klinisk odontologi. Dette gir en permanent nedjustering av øremerkede stipendiatstillinger 
innen odontologi med 2 stillinger, samt en nedjustering av 2 stillinger i fakultetets åpne stipendiatpott. 
Innvekslingsavtalen med UiB-ledelsen innebærer en økning på 2,7 mill i budsjettrammen til Institutt for klinisk 
odontologi fra 2011.  
Driftsmidler til postdoktorer (80.000 pr årsverk) og stipendiater (60.000 pr årsverk) økes med hhv. 20.000 og 15.000 pr 
stilling og er lagt til budsjettrammen for postdoktor- og stipendiatstillinger. Driftsmidler fordeles ut fra antall UiB-
finansierte stillinger pr oktober foregående år. 
Totalt avsettes det til lønn og drift 18,7 mill til postdoktorer, 67,8 mill til stipendiater. 
 


UiB-ledelsen har gitt fakultetene mulighet til å omdisponere fra stipendiat- til postdoktormidler, fem stipendiatstillinger 
for vårt fakultet. Idet fakultetet i år styrker postdoktormidler i budsjettet, vil omdisponering ikke være nødvendig i 2011 
og muligheten vil benyttes i 2012-budsjettet. 
 


Tabell 4.2 – Postdoktor- og stipendiatstillinger (departementsfinansierte) – målsetning 2011 
 
 
 
 
 


Fakultetsledelsen foreslår med dette en styrking av postdoktoravsetningen med ti ekstra stillinger, som et ledd i 
fakultetets strategiske plan. I tillegg benyttes gaveforsterkningsmidler til utlysning av ytterligere postdoktorstillinger. 
 


Faktisk tilsatt Øremerkede Fakultetets ekstra Samlet
2010 stillinger i 2011 avsetning for 2011 målsetning


Postdoktorstillinger 16 17 10 27
Stipendiatstillinger 124 121 121
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Midler til posisjonering for EU og andre større internasjonale og nasjonale utlysninger videreføres med 0,15 mill. Det 
avsettes også midler til rådgivning og skriveassistanse for å komme i posisjon til utlysninger som SFF samt til større 
EU-utlysninger. 
 


Fakultetet dekker lønn for lederstilling ved FUGE-plattformen PROBE og går også inn med vesentlige egenandeler for 
husleiekostnaden for ansatte finansiert av Kreftforeningen ihht UiBs avtale. I tillegg kommer saksbehandling og 
håndtering av personaladministrasjon på fakultetsnivå. Instituttene har også store egenandelskostnader knyttet til mange 
eksterne prosjekter, og særlig gjelder dette Kreftforeningen som ikke betaler dekningsbidrag. Totalt avsettes kr 2,1 mill 
for 2011. I tillegg er det øremerkede UiB-avsetninger til MIC- og Microarray-plattformen lagt til instituttbudsjettene. 
Fakultetsledelsen arbeider målrettet med universitetsledelsen om finansiering av videreføringen av FUGE-plattformene 
fra 2012 og om den øvrige organiseringen av felles kjerneinfrastruktur for forskning. Avsetningen under dette punktet 
markerer en start på denne satsningen. 
 


Budsjettering av Dyreavdelingens utstyr vil følges opp tett sammen med avdelingens leder og styringsgruppe, og bruken 
av midlene vurderes i lys av konklusjoner for valg av kvalitetssystem. Det er også god dialog med Helse Bergen om 
samarbeid for framtidig drift av avdelingen.  
 


4.1.3 Utdanning  
Basisfinansieringen av fakultetets utdanningsaktivitet (stillingsressurser, drift og infrastruktur) er i hovedsak lagt til 
instituttenes og fakultetsadministrasjonens budsjettrammer. Det er øremerkede fellesavsetninger det redegjøres for her.  
 


I 2011 er det videreført studieplasser i ernæring og tilført nye studieplasser i ernæring (5 stk) og tannpleie (10 stk) med 
totalt 0,7 mill (halvårsvirking).   
 


Arbeidet med prosjektering av ny studieplanen i medisin i tråd med fakultetets strategi for utdanning blir ferdigstilt i 
løpet av desember. Arbeidsgruppen som har vært ledet av Kjell Haug har gjort et stort arbeid, høsten 2010, med bl.a. 
reisevirksomhet og heldagsmøter. Fakultetsledelsen foreslår å øke avsetningen til 0,5 mill for å dekke aktiviteten i 2011. 
Prosjektgruppens rapport og planer for oppfølging av denne presenteres i en egen styresak på nyåret. 
  
Det medisinsk-odontologiske studentutvalg (MOSU) og underutvalgene har en viktig funksjon ved fakultetet både i 
studiekvalitetsarbeidet, ved representasjon i fakultetets og instituttenes organer og som garantist for ikke-
studieplanfinansierte tiltak. MOSU gjør en god innsats for å videreføre arbeidet med å integrere alle studentgruppene 
innenfor felles organisatoriske rammer. Fakultetsledelsen ønsker å styrke MOSU med kr 30.000 til styrket fokus på 
fagkritisk dag og generell økning av utgiftene. Den kommende iverksettingen av planene om studentbygg i Armauer 
Hansens hus vil gi studentene og fakultetet en bedring av læringsmiljøet og muligheter for tettere studentoppfølging.  
 


Sammen med Helse-Bergen arbeides det for å videreutvikle og bygge ut et større og mer hensiktsmessig 
ferdighetssenter. Dagens senter har begrensete funksjoner og lite egnede lokaler. Et nytt ferdighetssenter planlegges 
ferdigstilt i 2013. Høyskolen i Bergen vil være en part i det nye senteret og andre eksterne brukere vil også benytte 
senteret. Det arbeides for tiden både med planer for lokaliteter, organisering og utstyrsanskaffelser.  De økonomiske 
rammene og fordeling av omkostningene er ikke endelig avgjort men fakultetsledelsen foreslår å sette av 2 mill som en 
foreløpig avsetning. I tillegg avsettes det til drift av dagens medisinsk ferdighetstrening kr 300.000 og 350.000 til 
utvidet kommunikasjonstrening (KomLab) ved fakultetet. Totalt foreslås 2,65 mill satt av til medisinsk 
ferdighetstrening. 
 


Fakultetets resultater innen utveksling kan forbedres. Et sentralt tiltak for å fremme internasjonalisering er etableringen 
av en ”kvinne-barn”-termin på engelsk. Det er nødvendig for fakultetet å kunne tilby et helt semester på engelsk. 
Ansvaret legges til Institutt for klinisk medisin. Totalt prioriteres 1,3 mill til dette formål, hvorav 0,7 mill allerede er 
lagt til instituttets ramme og 0,6 mill settes av til adm. ressurs og drift. 
 


Kvalitetsutvikling er et prioritert felt innen utdanning og budsjettposten videreføres i 2011 med 1,8 mill. 
Programutvalgsordningen begynner å finne sin form og fakultetet har brukt vesentlige ressurser de siste årene på å 
oppgradere det fysiske læringsmiljøet. Dette arbeidet videreføres også i 2011. Fakultetet fortsetter samarbeidet med 
UiBs IT-avdeling om innfasing av standardisert auditoriestøtte (ordning med pc-vakter) for alle undervisningsrom på 
HUS og midlene til dette er lagt under fellefunksjoner. Prosessen med auditoriestøtte innebærer også utskifting og 
oppdatering av AV-utstyr på undervisningsrom. Programsensorordningen videreføres, og en vil i 2011 spisse mandatene 
til programsensorene og øke oppmerksomheten rundt bruk av programsensorenes rapporter og råd. 
Avsetningen til internasjonalisering og studentutveksling videreføres. Avsetningen går til stipend for utreisende 
studenter og finansiering av studenter som timelønnes som utvekslingsmedarbeidere. I 2011 deltar vi ved ”Bergen-
Woche” ved vårt søsterfakultet i Lübeck. 20 studenter pluss noen vitenskaplig ansatte vil bli invitert med til Lübeck, 
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men dette tas innenfor eksisterende rammer. Fakultetets mangeårige avtale med Lübeck om utveksling av studenter 
inngår nå i Erasmus-samarbeidet. 
 


4.2 Fellestiltak 
Avsetningen til fellesfunksjoner dekker Dyreavdelingen, Foto- og tegneavdelingen som også gir auditoriestøtte og egen 
avsetning til IT-avdelingen for auditoriestøtte. Dyreavdelingen er styrket med 0,5 mill til økt lønnsbudsjett og ny 
vaktordning. Inkludert 3,1% pris- og lønnskompensasjon foreslås 9,6 mill satt av til fellesfunksjoner. 
 


I 2010 innførte UiB en ny internhusleiemodell. Instituttene godkjente sine arealrammer høsten 2009. For å få effekt av 
intensjonene i den nye internhusleiemodellen vil arealrammene bli fordelt ut på instituttene i løpet av 2011. Dette vil bli 
et eget prosjekt i 2011, ledet fra fakultetets økonomiseksjon. Som en foreløpig synliggjøring er husleien for fellesareal 
ført opp som egen post med 13,7 mill. 
 


Som en oppfølging av strategiplanens mål for administrasjon vil det arbeides med å heve effektiviteten og kvaliteten i 
administrasjonen og det administrative samarbeidet på hele fakultetet. Det utarbeides en egen handlingsplan for 
administrasjonen og arbeidet med videreutvikling av rutinebeskrivelsene og serviceavtalene mellom instituttene og 
fakultetet fortsetter. Nettverksgruppene bidrar vesentlig til forbedringer i arbeidsflyten mellom nivåene og for 
kompetanseheving av ulike grupper innen administrasjonen. Avsetningen videreføres med 0,2 mill. Evalueringen av 
fakultetets organisering vil også innebære en vurdering av arbeids- og oppgavedeling mellom fakultet- og instituttnivået. 
En overordnet vurdering av fremtidig administrativ organisering ved fakultetet vil forestas når evalueringsrapporten er 
gjennomført. 
 


Kompetansetiltak for teknisk administrativt tilsatte var tidligere en avsetning ved UiB sentralt. I 2010 gikk fakultetet inn 
og dekket midlene da personalavdelingen kuttet denne budsjettposten. Fakultetsledelsen foreslår 0,3 mill for å gi teknisk 
og administrativt tilsatte bedre muligheter for kompetansetiltak. 
 


Administrativ vikarordning for instituttene videreføres. Ordningen videreføres med 50% sentral avsetning på fakultetet 
med kr 300.000 og restfinansiering ved hjelp av refusjonsmidler ved vakanser på instituttene.  
 


Tiltak HMS (kjemikalielager, IBM) 0,35 mill og Medisinsk historisk samling (ISF) 0,05 mill videreføres 
 


4.3 Instituttrammer 
Det er satt av vesentlige midler til fellestiltak som alle instituttene drar nytte av. Fakultetet har prioritert grunnenhetenes 
økonomi ved avsetninger til strategiske tiltak og direkte styrking av instituttrammene. Midler til rekrutteringstiltak, økt 
innsats på postdoktorstillinger og økte satser for driftsmidler til postdoktor- og stipendiatstillingene styrker 
grunnmiljøene. I tillegg videreføres 2% pris- og lønnskompensasjon og instituttene får en reell budsjettstyrking ved at 
pensjonsavsetningen reduseres (fra 13% til 11,15%, utgjør 3,5 mill for instituttene). 
 
Instituttene får dermed en budsjettøkning i 2011 som gir en unik mulighet for å finne fram til et bærekraftig forhold 
mellom lønn og drift på instituttnivå. Ut over lønn er det behov for midler til basisdriften av instituttene, driftsmidler til 
forskningsgruppene og ikke minst egenandeler til bidragsaktivitet. Fakultetsledelsen har også søkt å ta høyde for 
instituttenes budsjettinnspill. Årets budsjett innebærer ingen reell vekst og et vesentlig moment er at resultatøkningen 
innen utdanning er knyttet til en midlertidig topp i resultatmidler ved overgangen mellom studieplanene i medisin.  
 
Fakultetsledelsen har ikke kommet unna å videreføre resterende halvdel av BOA-kuttet fra 2010 og halvdelen av BOA-
kuttet for 2011 til instituttene for å opprettholde intensjonene i Universitetsstyrets vedtak. For 2012 planlegges det å 
videreføre resterende BOA-kutt til instituttene. Dette er i tråd med signalene som ble gitt i fakultetets 2010-budsjett. 
 
Fakultetet fikk nødvendig uttelling på sitt forslag til tiltak utenfor rammen med 5 mill til utstyr på Dyreavdelingen. Det 
ble også bevilget en ny stipendiatstilling til utviklingsforskning og videreført midler til odontologisk forskning (0,8 mill).  
 
Fakultetet viderefører oppfølging av styresak 169/08 som innebærer en omfordeling av 12 mill over 6 år med start i 
budsjettet for 2009. I 2010 ble det satt av 4 mill til midlertidige tiltak. Dette økes til 6 mill i 2011 og benyttes til 
rekrutteringstiltak, kvalitet i forskning og utdanning og midlertidig skjerming av instituttene i årets BOA-kutt. 
 


Fakultetet har sammen med MN-fakultetet signalisert motstand mot BOA-kuttet som ble innført i 2010. Rammekuttet er 
redusert betraktelig i 2011, men fortsatt oppleves det negativt at den konkurranseutsatte delen av budsjettrammen får 
budsjettkutt på denne måten. Rammekutt knyttet til BOA videreføres med 50% til instituttene og dette gir 2,7 mill i kutt 
på instituttnivå (2 mill fra 2010-kuttet og 0,7 mill fra 2011-kuttet).  Fakultetet tar sammen med instituttene utfordringen 
med å øke dekningsbidrag for å redusere effekten av dette kuttet 
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Fakultetets finansieringsmodell holdes fast etter samme prinsipper som tidligere år. I tråd med innføring av ny 
budsjettmodell ved UiB etter Risa-utvalgets rapport og fakultetets strategiplan for 2014, vil fakultetet sammen med 
instituttene ta stilling til endringer i finansieringsmodellen. 
 


Studieprogrammet i farmasi overføres til fakultetet fra 2011. Dette er positivt for fakultetet, som da huser et viktig 
helsefag med samarbeidslinjer til mange av fakultetets institutter. Faglig vil programmet være et tverrfaglig program 
med like store bidrag fra MOF og MN-fakultetet, og fakultetet vil sammen med Institutt for indremedisin følge 
overføringen spesielt opp i 2011.  Administrativt legges programmet til Institutt for indremedisin. Deler av 
budsjettrammen skal fordeles til Kjemisk institutt ved MN-fakultetet. 
 


Instituttandelen av arealrammene for 2011 er foreløpig synliggjort og ført opp som egen post med 28 mill. I 2011 vil 
instituttene få videreført arealrammene i sine budsjetter i tråd med ny internhusleiemodell. 
Husleiebidrag fra de eksternt finansierte prosjektene er med å finansiere arealkostnader ved fakultetet og instituttene 
25%, 1,1 mill av instituttenes husleiekostnad for 2010 tilbakeføres til instituttene der hvor husleien er innkrevd. 
 


Fakultetet viderefører økt avsetning til driftsmidler for forskerlinjen og kvoteprogrammet. Fakultetsledelsen har 
prioritert opprettelsen av forskerlinje i odontologi, og det er satt av driftsmidler til dette formål. Antall studenter er på 
nivå med 2010 og avsetningen videreføres med 2,6 mill. 
 


Ordningen med NFRs småforsk-program er videreført i 2011 og lagt til fakultetets ramme. Fakultetsavsetningen på 1,9 
mill dekker som tidligere år også halvparten av kravet om 60% egenandel. Resterende egenandel (30%) skal dekkes av 
instituttene. Fakultetsledelsen kommer tilbake til prosessen for fordeling av disse midlene. 
 


4.4 Fakultetsadministrasjon 
Kostnader til fakultetsadministrasjonen, 19,5 mill består av lønn og drift. Økningen av budsjettposten består av 3,1% 
pris- og lønnskompensasjon samt en styrking formidling og internasjonalisering med en stilling. 
 


Kostnader til praksisutplassering dekker de direkte fakultetsavsetningene for praksisutplassering. I tillegg dekker 
instituttrammene lønns- og driftskostnader knyttet til de ulike utplasseringsordningene. Det foreslås satt av kr 7,3 mill til 
direkte praksisutplasseringskostnader neste år. 
 


Tabell 4.3 Praksisutplassering – direkteavsetning ved fakultetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Felles studierelaterte kostnader er avgift til Kopinor (fastsatt sats * antall studenter) og kostnader ved felles 
studentopptak i medisin ved NTNU. Totalt videreføres avsetningen med 0,98 mill. 
 


4.5 Regional etisk komité 
Regional etisk komité, Vest er administrativt underlagt fakultetet. I 2011 skilles denne enheten ut som eget 
økonomiområde med selvstendig økonomiansvar, fortsatt underlagt fakultetet. REK har økt i omfang de siste årene og 
er nå administrativt i stand til å forvalte de økonomiske ressursene som en egen enhet. 


5. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
Det er for 2011 budsjettert med BOA-aktivitet på 215 mill fordelt på 100 mill fra NFR, 10 mill fra EU, 100 mill fra 
andre finansieringskilder og 5 mill i oppdragsforskning. Dette er på nivå med budsjettet for 2010, men det er en økning 
på vel 10% i forhold til det som er forventet aktivitet i 2010. NFR er vår største eksterne finansieringskilde med i 
overkant av 50% av bidragene. EU ligger stabilt på omkring 3% og andre bidragsytere har bidratt med i underkant av 
50%. Det forventes ingen store endringer i fordelingen mellom finansieringskildene. 
 
 


Praksisutplassering
Utplassering Hybler SUS (40 stk) 700 000
desentrale terminer Hybler Førde (15stk) 200 000


Hybler Fonna (20stk) 500 000
Arealleie Stavanger Univ. Sykehus, egne lokaler 500 000


Reiseutgifter studenter 300 000
Koordinatorkontorene Lønn 50% adm tilsatt i hhv. HF Fonna, HF Førde, HF Stavanger 700 000


Koordinatorkontorene Driftstildeling, 64.000 til hhv. HF Fonna, HF Førde, HF Stavanger 192 000
Utplassering allmennmedisin Reiseutgifter studenter 400 000
Utplassering psykiatri Bolig- og reiseutgifter studenter 400 000
Refusjon av utplasseringskostnader Sandviken sykehus og Bergen legevakt 2 875 000
Utplassering odontologi og tannpleie Veilederseminar, honorar, bolig, reisekostnader m.m. 565 000
Utplassering master i klinisk ernæring Honorar, bolig, reise 50 000
Sum praksisutplassering - direkteavsetning ved faku ltetet 7 382 000
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Tabell 5.1 Målsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2011  
BOA-budsjett 2009 2010


Enhet Budsjett Budsjett NFR EU Andre Sum
IBM 59 400 68 304 40 000                2 000                23 000                65 000           
GADE 17 900 23 500 12 000                2 000                5 200                  19 200           
IKF 3 600 5 100 -                     -                   4 300                  4 300             
IFI 19 887 30 300 3 214                  2 041                29 563                34 818           
IKM 11 500 20 950 14 000                -                   9 400                  23 400           
IKO 2 700 3 245 200                     2 000                400                     2 600             
SIH 36 100 29 300 10 000                800                   14 000                24 800           
ISF 22 100 24 200 15 000                -                   21 300                36 300           
Fakultet 2 894 3 764 3 264                  -                   500                     3 764             
Avvik målsetting 0 2 337 2 322                  1 159                (2 663)                818                
Sum samlet 176 081 211 000 100 000 10 000 105 000 215 000


2011- Budsjett


 
Bidrags- og oppdragsaktiviteten kjennetegnes av at vi i budsjettprosessen ikke kjenner eksakt hvilken aktivitet vi kan 
forvente oss i året som kommer. De eksterne aktørene har tildelingsprosesser som avviker fra den statlige 
budsjettprosessen. I linjen ”avvik målsetting” vises endringer i målsetningene fra innlevert budsjettforslag (innlevert 
1/7-2010) til oppdaterte tall nå. Budsjettet som vi måles på gjennom året er målsetninger for BOA fastlagt i 
budsjettprosessen. I regnskapsoppfølgingen gjennom året sammenligner vi dette med regnskapstall for de faktiske 
bidrags- og oppdragsaktivitetene som regnskapsføres i et eget prosjektregnskap (PA). 


6. Budsjettrammer for enhetene 
For enhetene ved fakultetet er det utarbeidet budsjett med to deler: 
- tildelt budsjett for grunnbevilgningen (GB, den direkte departementsfinansierte virksomheten) 
- budsjettmålsetning for enhetens bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA, ekstern finansiering) 
 


I budsjettforslaget er det innarbeidet 2 % lønns- og priskompensasjon. I tillegg får instituttene en samlet 
kostnadsreduksjon på 3,5 mill grunnet lavere pensjonsavsetninger i 2011 (fra 13% i 2010 til 11,15% i 2011). Videre er 
det foretatt et rammekutt på 2,7 mill for å dekke inn halve budsjettkuttet fakultetet fikk ut fra omfanget av BOA årsverk 
i 2010 og 2011. Resterende halvpart av BOA-kuttet i 2011 vil bli videreført til instituttene i 2012. 
 


Den sentrale avsetningen til kompetansemidler for teknisk/administrativt ansatte (tidligere prosjekt 700222) falt bort i 
2010. Som en overgangsordning videreførte fakultetet midlene i 2010. Kompetanse-utvikling er et strategisk mål for 
kommende periode for disse gruppene medarbeidere og midlene videreføres med 0,3 mill totalt for 2011. Midlene 
forutsetter egenandel fra instituttene på samme nivå. 
 


Hver enhet som har bidrags- og oppdragsinntekter, utarbeider et budsjett for dette i budsjettfordelingen. Bidrags- og 
oppdragsvirksomheten er inkludert for å synliggjøre enhetens totaløkonomi. 
 


I punktene 6.1 til 6.11 er budsjettet for hvert institutt og enhet omtalt.  


6.1 Strategiske tiltak og fellestiltak 
Midler til strategiske tiltak og fellestiltak er budsjettmessig lagt både til fakultetsnivå og til instituttene. I årets budsjett 
er det til sammen planlagt 123,8 mill kroner i slike tiltak. Hovedparten er midler til rekrutteringsstillinger (90 mill) og 
husleiekostnader fellesareal (14 mill).   
 


Tabell 6.1.1 Budsjettramme 2011, fellesposter  
 
 
 
 
 


Dyreavdelingene 
Dyreavdelingene skal følge opp egne planer innenfor universitetets overordende strategier.  
Dyreavdelingenes drift har særskilt fokus i fakultetets risikovurdering, og avdelingen rapporterer jevnlig til 
fakultetsledelsen om saker av faglig, HMS- og økonomisk karakter. Finansieringen av Dyreavdelingene er en utfordring 
med økte krav til bemanning, kompetanse, kvalitet og infrastruktur. Brukerinntekter og prosjektinntekter må forventes å 
dekke mer av Dyreavdelingenes drift i årene som kommer i takt med endringene i forskningsfinansieringen. I løpet av 
2011 vil det bli gjort en grundigere analyse av kostnadsbruk og behov for finansiering ut over grunnbevilgningen til 
denne fellesfunksjonen. 
 


Fellestiltak Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 123 771 000 0 0 0 123 771 000
Kostnader 123 771 000 0 0 0 123 771 000
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Grunnet risikoaspektet ved driften av denne enheten, og viktigheten av at fakultetets brukermiljøer har tilgang til en 
kvalitetssikret infrastruktur for dyreforsøk fikk Dyreavdelingene tildelt kr 200.000 til forprosjektering av et nytt 
akkrediteringssystem i 2010. For 2011 er Dyreavdelingene tildelt kr 5 mill i utstyrsbevilgning. Fakultetsledelsen ber 
Dyreavdelingenes styringsgruppe komme med innspill til budsjett for utstyrsbevilgningen. Fakultetsledelsen vil følge 
opp budsjettinnspillet sammen med instituttledelsene. Det er vesentlig at midlene kommer til anvendelse med oppstart 
av innkjøpsprosess i løpet av vårsemesteret. Dyreavdelingene vil også prioriteres høyt ved fordeling av HMS-midler når 
det gjelder tiltak for bedring av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. 
 


Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 17.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 


Dyreavdelingenes budsjettøkning i 2010 med tildeling som skal dekke lønnsøkninger og avtale for vakt- og 
vikarordning er videreført i 2011. Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og Dyreavdelingene er skjermet for BOA-
budsjettkutt grunnet status som fellesfunksjon uten egne BOA-ansatte.  
 


Grunnbevilgningen er tillagt øremerket tildeling på 5 mill til utstyr samt instituttinntekter med 0,5 mill. 
 
Enheten er ikke tillagt avskrivingsinntekter, jf enhetens budsjettforslag. 
 
Tabell 6.1.2 Budsjettramme 2010, Dyreavdelingene 


DYREAVD Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 12 322 000 0 0 0 12 322 000
Kostnader 12 322 000 0 0 0 12 322 000  


 


Foto og tegne samt auditoriestøtteressurser 
Personalressursene for dette er lagt under fakultetsadministrasjonen og ivaretar deler av fakultetets auditoriestøtte og 
leverer bilde- og tegnetjenester på forespørsel. Budsjettrammen inkluderer lønn, rammeoverføring til IT-avdelingen for 
auditorie- og brukerstøtte og driftsmidler (forbruksmateriell). 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 4.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Enheten skal fakturere eksterne brukere av tjenesten med faktiske kostnader av foto- og tegnetjenestene som leveres. I 
2010 har enheten lagt til rette for effektive og enkle bestillings- og faktureringsrutiner. Dersom foto- og tegneseksjonen 
øker sine inntekter ytterligere, budsjetteres disse i økonomisystemet. 
 


Tabell 6.1.3 Budsjettramme 2010, Foto og tegne samt auditoriestøtteressurser 
FOTO & TEGNE Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum


Inntekter 2 300 000 0 0 0 2 300 000
Kostnader 2 300 000 0 0 0 2 300 000  


6.2 Institutt for biomedisin 
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 
Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 2 626 000 basert på et gjennomsnitt for 
årene 2007-09 med 12,3 doktorgrader, 155 publikasjonspoeng, 32,0 mill kr fra NFR og 1,6 mill. fra EU. Basert på 
samme periode har instituttet fått uttelling for resultater innen utdanning med kr 1 717 000 basert på 15 115 
undervisningspoeng, 29,3 master (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 13,7 særoppgaver.  
 


Locus for sirkulasjonsforskning er lagt i budsjettrammen med kr 0,5 mill. 
 
I 2009 ble instituttets budsjettramme tildelt kr 100.000 til oppstart av Scientific advisory board. Midlene som ble 
bevilget forutsettes benyttet ved iverksetting etter at NFRs fagevaluering er fullført, og fakultetet ber om rapportering på 
tiltaket for å vurdere videre bruk av denne type ekstern evaluering. I tillegg er det lagt inn en styrking av 
budsjettrammen med 0,75 mill til dekning av lederstilling ved FUGE-plattformen PROBE som del av fakultetets 
egenfinansiering. 
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Budsjettrammen er tillagt kr 340.000 til delegert ansvar for sentralisert kjemikalielager. 
 


Driftsmidler kr 280 000 for postdoktorer, kr 1 974 000 for stipendiater og kr 30 000 for forskerlinjestudenter er lagt i 
rammen. Instituttet tilføres kr 507 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 


Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktorstilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Grunnbevilgningen er tillagt planlagte instituttinntekter med kr 1.000.000. 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 82.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 


Instituttet er ikke tillagt avskrivingsinntekter, jf instituttets budsjettforslag. 
 
Tabell 6.2 Budsjettramme 2011, Institutt for biomedisin 


IBM Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 57 287 000 40 000 000 2 000 000 23 000 000 122 287 000
Kostnader 57 287 000 40 000 000 2 000 000 23 000 000 122 287 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppn 
 


Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.3 Gades institutt  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 1 878 000 basert på et gjennomsnitt for 
årene 2007-09 med 6,7 doktorgrader, 129 publikasjonspoeng, 5,5 mill fra NFR  og 2,8 mill fra EU. Basert på samme 
periode har instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 256 000 basert på 2 554 undervisningspoeng, 1 
mastergrad (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 7,3 særoppgaver.  
 


Driftsmidler kr 160 000 for postdoktorer, kr 828 000 for stipendiater, kr 20 000 for forskerlinjestudenter er lagt i 
rammen. Instituttet tilføres kr 82 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 


Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktorstilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Grunnbevilgningen er tillagt planlagte instituttinntekter med kr 2.200.000. 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 28.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er tillagt avskrivingsinntekter på kr 954.000, jf instituttets budsjettforslag. 
 
Tabell 6.3 Budsjettramme 2011, Gades institutt 


GADE Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 29 749 000 12 000 000 2 000 000 5 200 000 48 949 000
Kostnader 29 749 000 12 000 000 2 000 000 5 200 000 48 949 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 
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6.4 Institutt for kirurgiske fag  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 634 000 basert på et gjennomsnitt for årene 
2007-09 med 6,8 doktorgrader, 101 publikasjonspoeng, 0 kr fra NFR og 0 kr fra EU. Basert på samme periode har 
instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 480 000 basert på 5 132 undervisningspoeng, 0 mastergrader 
(”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 14 særoppgaver.  
 
Instituttet er tillagt midler for bistilling knyttet til forskerlinjen. 
 


Driftsmidler kr 0 for postdoktorer, kr 240 000 for stipendiater og kr 50 000 forforskerlinjestudenter er lagt i rammen. 
Instituttet tilføres kr 18 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 14.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er tillagt avskrivingsinntekter på kr 276.000, jf instituttets budsjettforslag. 
 


Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktorstilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 
Tabell 6.4 Budsjettramme 2011, Institutt for kirurgiske fag 


IKF Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 21 075 000 0 0 4 300 000 25 375 000
Kostnader 21 075 000 0 0 4 300 000 25 375 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.5 Institutt for indremedisin  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 2 511 000 basert på et gjennomsnitt for 
årene 2007-09 med 16,3 doktorgrader, 303 publikasjonspoeng, 8,3 mill. fra NFR og 1,6 mill fra EU. Basert på samme 
periode har instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 914 000 basert på 8 580 undervisningspoeng, 7,3 
mastergrader (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 23,3 særoppgaver.  
 
Tildelingen til Felles forskningslaboratorium (FFL) på kr 1.110.000 ligger i budsjettrammen til instituttet.  
 
Instituttet får overført midler til grunnbevilgningen for studieprogrammet i farmasi fra og med 2011. Den endelige 
fordelingen av farmasibudsjettet forventes avklart snart.  
 


Driftsbevilgning til Medisinsk ferdighetssenter er lagt inn i budsjettrammen med kr 300.000. 
I instituttets budsjettramme ligger også ressurser til en 50% koordinatorstilling (professor) for ferdighetssenteret.  
 


Instituttet har hovedansvaret for studieprogram i ernæring ved fakultetet. Instituttet fikk i 2010 tildelt kr 642.000 til 
studieplasser i ernæring. Instituttet er for 2011 tildelt kr 996.000 til sammen for studieplasser tildelt i 2010 og for 
ytterligere 5 nye studieplasser i ernæring. Totalt er da instituttet tilført 2,9 mill i budsjettmidler for studieprogrammet i 
ernæring inklusiv tidligere videreføres tildelte midler på kr 1 883 000,- som er i instituttets basisramme fra 2010. En 
vitenskaplig hovedstilling er rettet inn mot globale ernæringsspørsmål for å koble sammen to prioriterte satsinger hvor 
kr 886.000 er tildelt SIH for professorat i global ernæring.  Ressursene skal dekke studiet på instituttnivå ihht 
programstyret for ernæring og generelle retningslinjer. Fakultetet og instituttene har også lagt inn vesentlige 
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egenandeler for å få ernæringsstudiene i drift. Aktuelle fagmiljø som deltar i denne undervisningssatsingen må også 
påregne å stille opp med egne ressurser i form av undervisningskrefter og annen støtte der det er rom for dette og etter 
behov.  
 


Driftsmidler kr 80 000 for postdoktorer, kr 2 364 000 for stipendiater og kr 90 000 for forskerlinjestudenter er lagt i 
rammen. Instituttet tilføres kr 117 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 45.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er tillagt avskrivingsinntekter på kr 2.400.000, jf instituttets budsjettforslag. 
 
Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktorstilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Grunnbevilgningen er tillagt planlagte instituttinntekter med kr 3.000.000. 
 
Tabell 6.5  Budsjettramme 2011, Institutt for indremedisin  


IFI Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 52 368 000 3 214 000 2 041 000 29 563 000 87 186 000
Kostnader 52 368 000 3 214 000 2 041 000 29 563 000 87 186 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.6 Institutt for klinisk medisin  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 1 364 000 basert på et gjennomsnitt for 
årene 2007-09 med 6,9 doktorgrader, 213 publikasjonspoeng, 11,7 mill fra NFR og 0,4 mill fra EU. Basert på samme 
periode har instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 638 000 basert på 6 497 undervisningspoeng, 0 
mastergrader (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 23,3 særoppgaver.  
 


Instituttet har som ledd i arbeidet med å styrke utveksling ved fakultetet fått ansvar for innføring av et  ”kvinne-barn”-
semester på engelsk. Instituttet har tidligere hatt en lønnsavsetning til et professorat i geriatri. Midlene (700.000) 
omdisponeres til engelskspråklig termin og øremerkes til dette formålet. 
 
Instituttets budsjettramme er styrket med lønnsmidler knyttet til prodekan og vikar visedekan utdanning (ut juli 2011). 
 


Driftsmidler kr 280 000 for postdoktorer, kr 570 000 for stipendiater og kr 100.000 forforskerlinjestudenter er lagt i 
rammen. Instituttet tilføres kr 195 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 


Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 27.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er tillagt avskrivingsinntekter på kr 150.000, jf instituttets budsjettforslag. 
 


Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktorstilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Tabell 6.6  Budsjettramme 2011, Institutt for klinisk medisin  
 
 
 
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


IKM Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 31 070 000 14 000 000 0 9 400 000 54 470 000
Kostnader 31 070 000 14 000 000 0 9 400 000 54 470 000
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Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.7 Institutt for klinisk odontologi  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 397 000 basert på et gjennomsnitt for årene 
2007-09 med 1,6 doktorgrader, 76 publikasjonspoeng, 3,4 millfra NFR  og 0,1 mill fra EU. Basert på samme periode 
har instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 835 000 basert på 8 082 undervisningspoeng, 0,7 
mastergrader (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 35 særoppgaver.  
Driftsmidler kr 180. 000 for postdoktorer, kr 517 500 for stipendiater er lagt i rammen. Instituttet tilføres kr 9 000 i 
tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 
Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktor-stilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 
Driftsmidler kr 160 000 for postdoktorer, kr 558 000 for stipendiater er lagt i rammen. Instituttet tildeles også kr 40.000 
i midler til utvidet åpningstid for biblioteket som benyttes blant annet av forskerkandidater innen odontologi. Midlene 
tildeles over prosjektnummer 720006. 
 
Driftsstøtte kr 800.000 til senter for odontologisk forskning er videreført fra UiB (prosjekt 720009). 
 
Det forventes også tildelinger til spesialist og dobbelkompetanseutdanningsløpene i 2011 på høyde med tildelingene i 
2010. Instituttet bes budsjettere disse postene og integrere tildelingene i driften. 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 18.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er ikke tillagt avskrivingsinntekter, jf instituttets budsjettforslag. 
 
Instituttets budsjettrammer ble etablert ved overføring av stillinger og driftsmidler ved sammenslåingen til Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Lønnsrammen for instituttet har i 2008 og 2009 ikke dekket de reelle kostnadene. 
Fakultetet vil gi instituttet honnør for det målrettede arbeidet som er lagt ned for å lage en plan for budsjettbalanse. En 
nedjustering av stillingsnivået ved instituttet har vært nødvendig, men i tillegg blir instituttet tilført budsjettmidler på 2,7 
mill i 2011 for innveksling av 4 stipendiater fra stipendiatpotten som ble overført fra tidligere Odontologisk fakultet. 
Sammen med økte ressurser ved overføring av klinikken til Hordaland fylkeskommune, økte ressurser til videre- og 
etterutdanning av odontologer og midler fra annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan instituttet sette opp et 
årsbudsjett i balanse fra 2011. Da gjenstår saldering av tidligere års underskudd som blir ca 4 mill i 2010.  
 
Tabell 6.7  Budsjettramme 2011, Institutt for klinisk odontologi  


IKO Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 26 964 000 200 000 2 000 000 400 000 29 564 000
Kostnader 26 964 000 200 000 2 000 000 400 000 29 564 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.8 Senter for internasjonal helse  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
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Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 849 000 basert på et gjennomsnitt for årene 
2007-09 med 3,3 doktorgrader, 69 publ.poeng, 8,8 mill fra NFR og 0,6 mill fra EU. Basert på samme periode har 
instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 326 000 basert på 1 366 undervisningspoeng, 12,7 ”våte” 
master (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 5,0 særoppgaver.  
 


Institutt for indremedisin har hovedansvaret for studieprogrammene i ernæring. SIH får tildelt kr 886.000 for tilsetting i 
et professorat i global ernæring. SIH og IFI forutsettes å holde en god dialog om dette samarbeidet som binder sammen 
to faglige satsinger. 
 


Driftsmidler kr 160 000 for postdoktorer, kr 570 000 for stipendiater, og kr 1 555 000 for studenter i kvoteprogrammet 
er lagt i rammen. Instituttet tilføres kr 47 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 10.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Instituttet er ikke tillagt avskrivingsinntekter, jf instituttets budsjettforslag. 
 


Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100.000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er det øremerket en 
postdoktorstilling. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Tabell 6.8  Budsjettramme 2011, Senter for internasjonal helse  
SIH Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum


Inntekter 15 201 000 10 000 000 800 000 14 000 000 40 001 000
Kostnader 15 201 000 10 000 000 800 000 14 000 000 40 001 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.9 Institutt for samfunnsmedisinske fag  
Instituttet skal følge opp egne planer for undervisning, forskning og formidling innenfor universitetets og fakultetets 
overordende strategier. I samråd med instituttet vil fakultetsdirektøren utforme konkrete resultatmål for instituttets 
forskning og undervisning.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon og BOA-budsjettkutt som omtalt innledningsvis.  
 


Instituttets budsjettildeling inkluderer resultatmidler innen forskning med kr 1 859 000 basert på et gjennomsnitt for 
årene 2007-09 med 14,2 doktorgrader, 305 publikasjonspoeng, 9,0 mill fra NFR og 0,3 mill fra EU. Basert på samme 
periode har instituttet fått uttelling for undervisningsresultater med kr 1 352 000 basert på 6 602 undervisningspoeng, 
47,3  master (”laboratorieorienterte” mastergrader teller dobbelt) og 21 særoppgaver.  
 


Basisbevilgning til studiene manuell terapi og genetisk veiledning er lagt i basisbudsjettrammen fra 2010. 
 
Instituttet er tillagt lønnsmidler til leder av forskerlinjen som er ansatt i vitenskaplig stilling ved instituttet. 
 


Driftsmidler kr 160 000 for postdoktorer, kr 570 000 for stipendiater, kr 20 000 for forskerlinjestudenter er lagt i 
rammen. Instituttet tilføres kr 206 000 i tilbakeført internhusleie basert på estimat for regnskapet for 2010.  
 


I rammen er bevilgning til medisinsk statistikk som tidligere inkludert. Bevilgningen dekker merutgifter for medisinsk 
statistikk for støtte/veiledning til andre institutter ved fakultetet. Ansatte i medisinsk statistikk skal også ta del i 
avholdelse av forskerkurs m.m. innenfor den generelle arbeidsplikten som hviler på stillingen. 
 
Med henvisning til rammebetingelser ved tilsetting instituttleder inneholder instituttets budsjett kompensasjon for 
lønnsendring og kr 100 000 til instituttlederannuum. Knyttet til instituttleders forskning er en postdoktor-stilling 
øremerket instituttleder. Finansieringen av tiltakene innenfor dette, vil tildeles instituttet ved iverksetting. 
 


Bevilgning kr 400.000 til dekning av utplassering i allmennpraksis er lagt inn i budsjettrammen. 
Driftsbevilgning til Medisinsk historiske samlinger er lagt inn i budsjettrammen med kr 50.000. 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 14.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
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Instituttet er tillagt avskrivingsinntekter på kr 400.000, jf instituttets budsjettforslag. 
 
Grunnbevilgningen er tillagt planlagte instituttinntekter med kr 425.000. 
 
Tabell 6.9 Budsjettramme 2011, Institutt for samfunnsmedisinske fag  


ISF Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 38 363 000 15 000 000 0 16 300 000 69 663 000
Kostnader 38 363 000 15 000 000 0 16 300 000 69 663 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom instituttet øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.10 Fakultetsadministrasjon 
Fakultetsadministrasjonen består av fakultetsledelsen og de administrative seksjoner. Administrasjonen skal legge til 
rette for instituttenes oppgaver innen forskning, utdanning og formidling og følge opp egne planer innenfor 
universitetets overordende strategier.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon men ikke BOA-budsjettkutt da fakultetsadministrasjonen er uten egne BOA-
inntekter som genererer dekningsbidrag. BOA ved fakultetsfunksjonene er driftsmidler til forskerlinjestudentene og 
sommerstipend odontologi fra NFR og drift til utdanningsprogrammet for medisinstudenter fra Botswana. 
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 36.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Fakultetsledelsen er styrket med tilsatt dekan fra 2009 og en ny stilling for internasjonalisering og formidling.  
Lønnsbudsjettet har også økt som følge av generell lønnsutvikling. Fakultetsadministrasjonen har svært få 
inntektsmuligheter utover tildeling over budsjettrammen noe som gjør det nødvendig med budsjettøkning i takt med 
faktisk kostnadsvekst. Fakultetsadministrasjonen vil evalueres i 2011, og en vil i evalueringen vurdere 
administrasjonens størrelse opp mot oppgave- og ansvarsområde. 
 
Tabell 6.10 Budsjettramme 2011 Fakultetsadministrasjonen 
 
 
 
 
* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 
 


Dersom enheten øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


6.11 Regional etisk komite 
Regional etisk komite består av en uavhengig komite sammensatt av fag- og lekfolk samt en administrasjon som skal 
legge til rette for en effektiv og kvalitetssikret utførelse av enhetens lovpålagte oppgaver innen vurdering av 
forskningssøknader og tilhørende områder.  
 


Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon men ikke BOA-budsjettkutt da enheten ikke har BO-aktivitet.  
 
Kompetansemidler for teknisk/administrativt personale er lagt inn med kr 5.000 ihht antall teknisk/administrative 
årsverk pr oktober 2010 (kilde DBH). 
 
Enheten er kraftig styrket de siste årene og har nå 4 administrativt ansatte. Fra 2011 blir enheten eget økonomiområde 
på fakultetet med egen kontorsjef og økonomifullmakter.  
 
Tabell 6.11 Budsjettramme 2011 Regional etisk komite 


REK Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 5 050 000 0 0 0 5 050 000
Kostnader 5 050 000 0 0 0 5 050 000  


* budsjettene for bidrags- og oppdragsvirksomheten er et anslag over hva instituttene forventer å oppnå 


 
Dersom enheten øker sine inntekter, må det budsjettere økningen i økonomisystemet. 


Fak adm Grunnbevilgning NFR EU Andre Sum
Inntekter 19 532 000 3 500 000 0 500 000 23 532 000
Kostnader 19 532 000 3 500 000 0 500 000 23 532 000
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 UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


      


Onsdag 15. desember 2010 kl. 13:15  
 
 


Møtested: 
Stort møterom AHH, 2. etg 


 


*************************************************** ******* 
 
Tilstede: 
Gruppe A   Professor Nina Langeland  


Professor Kristin Klock   
Professor Grethe Tell 


   Professor Roland Jonsson  
 
Gruppe B  Post doktor Arnt-Ove Hovden 
 
Gruppe C  Seniorkonsulent Randi May Oen 


 
Gruppe D   Medisinstudent Solveig Mo  
  Masterstudent Pål William Wallace  
 
Eksternt styremedlem 


Fagdirektør Alf Henrik Andreassen 
     
Prodekaner     


Professor Robert Bjerknes  
 Professor Gottfried Greve  
 
Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold 


Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre 
   Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Ørjan Hauge 
Seksjonssjef Kim Ove Hommen 
Seksjonssjef Gerd Johannessen 


   Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen 







 2 


*************************************************** ******* 
SAKSLISTE: 


 
Sak 151/10 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
  Innkalling og saksliste ble godkjent 
  En sak ble meldt til Eventuelt: 
  - Ansettelse av stipendiater med midler fra Helse Vest/ Samarbeidsorganet 
 
Sak 152/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 17.11.10, vedl. 
  Protokollen ble godkjent 
 
Sak 153/10 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 8.12.2010, vedl. 
Tatt til orientering 


 
Sak 154/10 FULLMAKTSSAK: OPPDRAG PÅ ANBUD – EVALUERING AV 


ORGANISERING AV FAKULTETET 
  Saksforelegg av 7.12.2010, vedl. (ephorte 10/13430) 
 


Fakultetsstyret tok informasjonen om saken til etterretning og mente det var et 
godt initiativ. 


 
Sak 155/10 FAKULTETETS NAVN 
  Saksforelegg av 8.12.2010, vedl. (ephorte 10/9664) 


 
Vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar å videreføre dagens fakultetsnavn: Det medisinsk-
odontologiske fakultet inntil videre. 
 


Sak 156/10  BUDSJETTFORDELING 
  Saken ble utsatt til møtet i januar 2011. 
 
Sak 157/10 REGNSKAPSRAPPORTERING - ÅRSPROGNOSE   
   


Vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr november 2010 til etterretning. 


 
Sak 158/10 PROGRAMUTVALGSMANDATENE – STUDIE  
  Saksforelegg av 8.12.2010, vedl. 
 
  Saken ble lagt frem til drøfting og vil bli fremmet på møtet i januar 2011. 
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Sak 159/10 ORIENTERINGSSAK - STATUS STUDENT- OG 
UNDERVISNINGSAREALER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISK E 
FAKULTET  


  Saksforelegg av 8.12.2010, vedl. 
 
  Saken ble lagt fram for styret til orientering. 
 
Sak 160/10 Trukket 
 
Sak 161/10 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV 


STUDIEPOENG I PhD-GRADENS OPPLÆRINGSDEL 
  Saksforelegg av 6.12.2010, vedl. 
 


Vedtak:   
I retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden innføres følgende 
setning under ”Opplæringsdelens obligatoriske del”, pkt. b)  
 
For kandidater tatt opp fra og med våren 2011 gjelder: 
 
Formidling ut over 6 stp. godkjennes ikke i opplæringsdelen.  
 
Forskningsseminar kan inngå på samme måte som ordinære forskerkurs.  
Disse godkjennes ikke som formidlingsaktiviteter.  
 
Tilsvarende legges inn i den engelske versjonen av dokumentet.  


 
Alternativt forslag til vedtak: 
Det ble fremmet et alternativt forslag om å beholde dagens ordning. Saken ble satt 
under avstemning. Syv stemte for det opprinnelig forslag til vedtak og to stemte 
mot. Alternativt forslag falt. 


 
Sak 162/10 BEDØMMING AV AVHANDLING FOR DR. PHILOS G RADEN – 


GODKJENNING AV BEDØMMELSESKOMITEENS INNSTILLING – 
unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 6.12.2010, vedl. (ephorte 10/5341) 
 
  Vedtak:  


Unntatt offewntlighet 
 
 
 
Sak 163/10 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – 


SØKNADSRUNDEN 2010 – I FAGOMRÅDET MEDISIN (BIOKJEMI  OG 
MOLEKYLÆRBIOLOGI) VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN – 
FORSLAG TIL SAKKYNDIG KOMITÉ 


 Saksforelegg av 3.12.2010, vedl. (ephorte 10/10246) 
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Vedtak: 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne følgende 
personer som vurderingskomité for opprykk til professor etter kompetanse for 
førsteamanuensis Karl Johan Tronstad: Professor Mathias Ziegler, professor 
Kristin Austlied Taskén og professor Boris Zhivotovsky. 


 
Sak 164/10  OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – 


SØKNADSRUNDEN 2009 – I FAGOMRÅDET MEDISIN (FYSIOLOG I) 
VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN – GODKJENNING AV 
BEDØMMING - unntatt offentlighet 


 Saksforelegg av 3.12.2010, vedl. (ephorte 09/10972) 
 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet 


 
 
Sak 165/10 ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 8.12.2010, vedl. 
  Tatt til orientering. 
 
  Dekan orienterte om presseoppslag angående studieopptak ved Juss. 


- Nytt bygg IKO 
   - Utstyrsmidler 
   - Forhandling med Fylkeskommunen 
 
Sak 166/10  EVENTUELT 
 


En sak ble meldt til Eventuelt: 
  - Ansettelse av stipendiater med midler fra Helse Vest/ Samarbeidsorganet 


 
En avtale mellom Helse Vest og UiB eventuelt mellom INNOVEST og UiB om 
dekningsbidrag osv. i forhold til at stipendiater har arbeidssted ved MOF sine 
institutter, men er tilsatt i Helse Vest eller INNOVEST. 
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 Mandat for programutvalgene studie 
 


 
Saken ble lagt frem for fakultetsstyret til drøfting i møtet 15.12.2010 (sak 158/10), og etter 
innspill fra styret og involverte programutvalg følger her en bearbeidet versjon av mandat for 
programutvalgene. 
 
Bakgrunn 
Programutvalg som organer for fakultetets studieprogram ble opprettet i 2008, ved 
oppstarten av Det medisinsk-odontologiske fakultet. Mandatene ble dels videreførte der det 
hadde vært programutvalg, og dels ble de laget med korte prosesser for å kunne vedtas for å 
tas i bruk i den nye organisasjonen. Erfaringene med programutvalgene er i første rekke 
positive. Studieutvalget som nå er sammensatt av studieprogramlederne kan fungere mer 
overordnet. Programutvalgene ser de ulike programmene som en helhet. Samtidig er det 
utfordringer med modellen, der programutvalgene er matriseorganisering i en eksisterende 
linjeorganisasjon. 
 
En prosess med revidering av programutvalgsmandatene ble påbegynt våren 2010, blant 
annet med behandling av saken i Studieutvalget 09.06 (sak 23/10). Utover høstsemesteret 
har prosessen blitt videreført, med drøftinger og forankring i ledergruppene ved fakultetet.  
 
Erfaringer med utvalgsstrukturen og saksbehandling i studiesaker har tidligere også gjort det 
nødvendig med jevnlige justeringer av mandatene. Mandat i utvalgene ble sist gjennomgått 
våren 2009 (styresak 132/09).  
 
Fremlegg til nytt mandat 
Revidert mandat som nå fremlegges for styret (vedlagt) er basert på en gjennomgang med 
følgende fokus: 


- styrking av programutvalgene, som ansvarlige for programnivået  
- tydeliggjøring av hvilket mandat og hvilken saksgang studierelaterte saker skal ha 
- tydeliggjøring av programutvalgsledernes rolle 
- forankring av programsekretærenes rolle 


 
I stedet for egne tilpassede mandat for hvert utvalg er det nå satt opp et generelt mandat for 
alle utvalgene, der ev spesielle forhold for det enkelte utvalg omtales under oppsettet for 
sammensetning av utvalgene (styresak 7/11). For Programstyret for erfaringsbasert master i 
helseledelse og økonomi vil en tilpassing av mandat skje i løpet av vårsemesteret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revidert mandat for programutvalgene vedtas i tråd med forelagte innspill. 
 
Vedlegg – 1 dokument 
 
11.01.2011-krwa  
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 Sammensetning av programutvalgene studie 


 
 
Saken ble lagt frem for fakultetsstyret til drøfting i møtet 15.12.2010 (sak 158/10), og etter 
innspill fra styret og involverte programutvalg følger her en bearbeidet versjon av 
sammensetningen av utvalgene. 
 
Viser for øvrig til saksforelegget for sak 6/11 vedr. bakgrunn for saken. Et siktemål med 
gjennomgang av utvalgene har vært en harmonisering av sammensetningen i utvalgene 
 
Sammensetning og mandat i utvalgene ble sist gjennomgått våren 2009 (styresak 132/09), 
og programutvalgsledere ble her oppnevnt for perioden 01.08.2009 – 31.07.2013.  
Øvrig sammensetning i utvalgene har ikke tidligere vært drøftet i et helhetlig perspektiv, og 
det forslaget som nå foreligger sikrer at tilknytning til utvalgene er basert på den funksjonen 
de emneansvarlige instituttene/ev institusjonene har for studieprogrammene.   
 
I tillegg til de programutvalgene som tidligere har vært oppnevnt fremmes det også forslag 
om å opprette to nye programutvalg i kommende periode; Programstyre for erfaringsbasert 
master i helseledelse og økonomi (pr i dag et programstyre i regi av Senter for etter- og 
videreutdanning – SEVU) og Programutvalg for legers etter- og videreutdanning.  
Tanken bak opprettelsen av disse nye utvalgene er at studieprogram der fakultetet har et 
faglig ansvar gjennomgående skal ha egne programutvalg. 
 
For noen av utvalgene har det skjedd endringer i ledervervet inneværende periode, og derfor 
fremmes nå forslag til nye ledere for de aktuelle utvalgene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Revidert oversikt over sammensetning for programutvalgene vedtas i tråd med 
forelagte innspill. 


2. Styret går inn for organisering av to nye programutvalg under MOF inneværende 
periode; Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse og økonomi og 
Programutvalg for legers etter- og videreutdanning. 


3. Nye ledere i aktuelle utvalg oppnevnes slik: 
Programutvalg i ernæring –  Jutta Dierkes, for perioden 01.01.2011 – 31.07.2013 
Programutvalg for medisin – Gunnar Høvding, for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011,  
(mens Anders Bærheim er i forskningspermisjon) 
Programutvalg for farmasi – Lone Holst, for perioden 01.01.2011 – 30.06.2011 


 
 
Vedlegg – 1 dokument 
 
10.01.2011 - krwa 
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BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR  
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2011  


 


Hovedpunkter 
Budsjettåret 2011 vil bli et driftsår som gir muligheter. Fakultetet har snudd den negative 
utviklingen og står bedre rustet for de utfordringene som kommer i de neste budsjettårene. 
Avganger av særlig vitenskaplig personale og nedgang i pensjonsavsetningene bidrar til positiv 
inndekning av lønnsbudsjettene i 2011. Utfordringen er at instituttene må etablere et bærekraftig 
forhold mellom lønns- og driftskostnader. Dette innebærer å rekruttere færre medarbeidere enn de 
som går av uten at dette går på bekostning av et sunt og bærekraftig forhold mellom lønn, drift og 
egenandeler til bidragsfinansiert aktivitet.  
 


Det er viktig å være klar over at fakultetet har til og med 2011 hatt en mye større resultatuttelling på 
studiesiden enn hva som normalt vil forekomme. Dette skyldes overgang til ny studieordning på 
medisin og det beregnes en resultatnedgang på 2 mill for 2012 og ytterligere 12 mill i 2013.  
 


Budsjettet preges av den nye strategiske planen for 2011-2014. En rekke prioriterte tiltak fra 
strategiplanen og arbeidet med handlingsplaner er innarbeidet i budsjettforslaget for 2011. 
 


Instituttrammene styrkes direkte med 9,1 mill ved at basisrammene inkl BOA-rammekutt og 
resultatmodellen øker med 5,6 mill samt at instituttene får en ”lettelse” på ca 3,5 mill når 
pensjonsavsetningene reduseres (fra 13 til 11,15%). Instituttene får videreført 2 % pris og 
lønnskompensasjon, men det gjennomføres et rammekutt på 2,7 mill som er videreføring av 
resterende halve BOA-kuttet fra 2010 og halvdelen av BOA-kuttet  fakultetet fikk i 2011-budsjettet. 
 


Det er også tatt høyde for instituttenes budsjettinnspill i fellesavsetningene. Det er blant annet satt 
av midler til brofinansiering  for nyrekruttering. Driftsmidler til rekrutteringsstillingene øker til hhv 
80.000 og 60.000 pr postdoktor og stipendiatstilling.  
 


Fakultetsledelsen ser fram til et godt første driftsår med ny strategisk plan og handlingsplaner for 
oppfølging fra høsten 2011. 
 


Vedtak 
 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttene, fellesfunksjonene, 
fakultetsadministrasjonen og felles formål i 2011 med i alt kr 445.123.000 for 
virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg. 


 


2. Fakultetsstyret vedtar budsjett for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på 
totalt kr 215.000.000 fordelt på de ulike enhetene som beskrevet i vedlegg. 


 


3. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides med å sikre tilstrekkelig dekningsbidrag fra, og 
synliggjøre egenandeler til eksternt finansiert virksomhet. 


 


4. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttinntektene på totalt kr 7.000.000 fordelt på de 
ulike enhetene som beskrevet i vedlegg. 


 


5. Dekan får fullmakt til å fastsette budsjett for avdelingenes avskrivingsinntekter. 
 


6. Dekan får fullmakt til å innarbeide resultatmål i avdelingenes tildelingsbrev. 
 


 


VEDLEGG 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:  Styresak 14/11 


Sak nr.:  Møte: 19.1.2011 


 
 
ORIENTERINGSSAKER: 


 


a) Referat fra møte 25.11.2010 i REK Vest, vedlagt 


 


b) Referat fra møte 8.12.10 i Studieutvalget, vedlagt 


 


c) Budsjettramme for 2011 for Det medisinsk-odontologiske fakultet, vedlagt 


 


d) Høring – helselovgiving og Nasjonal helse- og omsorgsplan, vedlagt 


 


e)  Dekan orienterer: 


 


 


12.1.2011 gej 








 
Mandat for Programutvalgene 


ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen 


 
Mandat 
Programutvalgene (PU) er opprettet av Det medisinsk-odontologiske fakultet for å 
overvåke at fakultetets studieprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og 
skal på vegne av Det medisinsk-odontologiske fakultet sikre: 
• At undervisningen gjennomføres i henhold til gjeldende emne- og 


programbeskrivelser. 
• At det er en helhet i det enkelte program, de enkelte emner og mellom emnene i 


programmene.  
• At studentenes arbeidsmengde, undervisningen og studentantallet har et omfang som 


sikrer gjennomstrømmingen for studentene som følger studieprogrammene. 
• Løpende kvalitetsutvikling og fornyelse av studieprogrammene. 
 
PU et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende fakultetets 
studieprogram, men kan vedta faglige endringer i undervisningen/ emnene, inkludert 
mindre endringer i studieplanen, så lenge disse ligger innenfor etablerte budsjettrammer. 
Tiltak som medfører endringer i ressursrammen for programmene eller berører andre 
studieprogram må godkjennes av Studieutvalg (SU) og Fakultetsstyret. Vedtak i 
Fakultetstyret vil gjelde som instruks til emneansvarlige institutt. PU kan foreslå for SU 
endringer og fornyelser av studieprogrammene inklusive kvalitetsutvikling, fornyelse av 
studieplan, endringer av emne- og programbeskrivelser (f.eks. læringsutbyttebeskrivelser) 
og vurderingsformer. PU skal da bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg. PU 
skal behandle forslag til endringer i undervisnings- eller vurderingsform, profil eller 
omfang som kommer fra emneansvarlige institutt, studentorganisasjonene og andre 
fakultetsorgan. 
 
PU skal: 
• Arbeide for internasjonal utveksling av studenter og lærere, og foreslå tiltak som sikrer 


slik internasjonalisering. Ett medlem skal ha særlig ansvar for utvalgets 
internasjonaliseringsarbeid. 


• Ha fortløpende kontakt med programsensor og arbeide for at programsensors forslag 
til tiltak følges opp, blant annet ved å foreslå studieplanendringer som sikrer dette.  


• Kunne bestemme innpassing av studenter /emnefritak/ studieprogresjon  
• Fremme forslag til overgangsordninger for studenter som ønsker å skifte 


lærested/program.  
• Delta i mottak av og informasjon til nye studenter 
• Påse at tilstrekkelig antall bachelor-, prosjekt-, sær- og masteroppgaver blir foreslått 


og at veiledere blir oppnevnt. 
• Utarbeide en årlig rapport til SU om utvalgets arbeid, hvordan de enkelte 


studieprogrammene har vært gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil 
inngå i fakultetets arbeid med utdanningsmeldingen. 


 







Sammensetningen av programutvalgene skal reflektere de emnene som undervises og de 
instituttene som bidrar med lærekrefter i undervisningen (se de enkelte programutvalg 
under). I tillegg skal hvert programutvalg ha minimum to studentrepresentanter. 
 
Medlemmene oppnevnes av institutt eller institusjonen de representerer. 
Funksjonsperioden for utvalgene er 4 – fire - år. 
 
Leder 
Leder i programutvalgene foreslås av Dekanus og vedtas av Fakultetsstyret. Lederen skal 
sammen med sekretær forberede og legge frem saker for PU. Lederen møter i SU. Leder 
har fullmakt til å behandle hastesaker på vegne av sitt PU. Hvis vedtak må foretas ved 
avstemning, har leder dobbelstemme i utvalget. 


 
Sekretær  
Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet der ikke annet er bestemt. Sekretæren skal 
sammen med lederen forberede og legge frem saker for PU. Sekretæren skal ordne med 
innkalling til møter og utsendelse av sakspapirer. 
 
Møter 
PU skal avholde minimum to møter hvert semester. PU er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er tilstede. PU medlemmer skal selv ordne med en 
vararepresentant ved fravær. 


 
PU skal minst årlig diskutere og eventuelt foreslå/ sette i verk nødvendige tiltak: 
• Om undervisningen gjennomføres i tråd med målsetningene inklusive læringsutbytte 
• Vurderingsformer og oppnådde resultat ved vurdering (eksamen el.l.) 
• Studentevalueringene  
• Tolking av PU-mandat mht hva som skal behandles i SU og Fakultetstyret. 
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FORSLAG OM AVVIKLING AV AUKLAND-KABALEN SOM STIPEND IATFORDELINGS-
VERKTØY 


 
 
 
Forskningsutvalget drøftet i møte 1.9.2010, sak 38/2010, strategisk bruk av stipendiat-
stillinger.  


 
Etter etablering av Det medisinsk-odontologiske disponerte fakultetet 122 departements-
finansierte stipendiatstillinger (universitetsstipend): 
 
Det medisinske fakultet, pr. 31.12.07:   82 stipendiatstillinger 
Det odontologiske fakultet, pr. 31.12.07:   25 stipendiatstillinger 
Stipendiatstillinger, halvt-årsvirkning for 2008 15 stipendiatstillinger 
Totalt  122 stipendiatstillinger 
 
Fakultetet har disponert stipendiatstillinger som en viktig strategisk ressurs, som i hovedsak 
har vært lyst ut åpent med kvalitet som hovedkriterium, men en har benyttet noen av 
stipendiatstillingene med ulike former for øremerkinger. Oversikt over øremerkede 
stipendiatstillinger pr. august 2010: 


1. ”Aukland-kabalen”  
2. Odontologi (inkludert dobbeltkompetanse) 
3. Stipendiatstilinger til forskerskoler 
4. Stipendiatstillinger der forskerlinjestudenter prioriteres 
5. Egenandeler ved eksterne bevilgninger 
6. Stipendiatstillinger til dekanat 
7. Andre prioriteringer 


 
Ad. 1  
Aukland-kabalen innebærer øremerking av utdanningsbakgrunn ved utlysning av 
stipendiatstillinger der de tre tidligere instituttene i preklinikken, nå Institutt for biomedisin, har 
øremerket stipendiatstillinger for 3 x 2 medisinere, 3 x 1 odontolog, 3 x 1 realfag, totalt 12 
stillinger. 
 
 
 







Ad. 2. 
Som en konsekvens av sammenslåingen av de to fakultetene til Det medisinsk-
odontologiske fakultet ble følgende modell for øremerking av stipendiatstillinger vedtatt for 
det odontologisk fagfelt: 


• 15 stipender øremerkes odontologisk fagfelt etter kriteriene som spesifiseres under. 
• 10 stipender går inn i den samlede potten med åpne stipender ved det felles 


fakultetet. 
 
Strategisk bruk av stipendiatstillinger etter dagen s ordning: 
Øremerket tiltak Antall stipendiatstillinger 
Aukland-kabalen 12 
Odontologi 13 (15 redusert med 2 stillinger til driftsmidler) 
Forskerskoler1 6  
Forskerlinje 102 
Egenandeler ved eksterne 
bevilgninger3 


5 


Dekanat 3 
Andre prioriteringer Se nedenfor 
Farmasi Fom. 1.1.2011 
Totalt 49  
 
Andre prioriteringer 
Fram til og med 2008 har fakultetet prioritert og tildelt stipendiatstillinger til ulike satsinger, 
bl.a. MNT, nanovitenskap, utviklingsforskning, FUGE, MedViz, ernæring, farmasi, 
translasjonell forskning, YFF. 
 
I Forskningsutvalgets behandling av sak 38/2010 framkom følgende momenter:: 


• Aukland-kabalen har bare delvis ført til rekruttering av medisinere og odontologer til 
basalfagene og prioriteringene i Aukland-kabalen er moden for revisjon 


• Utlysning av stipendiatstillinger til tidligere forskerlinjestudenter som fullfører 
forskerutdanningen i ett studieløp kan være viktig for å rekruttere av medisinere og 
odontologer til bl. a. basalfagene.  


• Strategiske avsetninger bør forankres i fakultetets planer, tidsavgrenses og revurderes 
med jevne mellomrom 


• En andel av fakultetets stipendiatstillinger avsettes til strategiske satsinger. Per i dag 
er cirka halvparten bundet opp.  


• Forskerutdanningen, inkl. forskerskolene, settes høyt på dagsorden. Det legges opp til 
en evaluering av forskerskolene ved UiB.  


 


Forskningsutvalget behandlet Aukland-kabalen saken i to omganger, og i møte 6.10.2010, 
FU-sak 44/2010 ble dette framført: 
 


                                                 
1 Forskerskolene benytter stipendiatstillingen (pliktarbeidet, inntil 25 % av stillingen) som administrativ ressurs i 
forskerskolen.  
2 Stillingsressursen er økt pga at forskerlinjestudentene skal tildeles 3 års stipend. 
3 Bergen Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 







Aukland-kabalen, innført i 1979 og besluttet videreført i 1999, innebærer øremerking av 
utdanningsbakgrunn ved utlysning av stipendiatstillinger. Bakgrunnen for å opprette 
øremerking av utdanningsbakgrunn på stipendidatstillinger var synkende antall medisinere 
og odontologer i faste stillinger i preklinikken. 


Ved en gjennomgang av tilsettinger i Aukland-kabalen i perioden 2003 -2010 er det totalt 
utlyst 22 stillinger i Aukland-kabalen. I 5 tilfeller (ca. 25 %) er det tilsatt realister i stedet for 
medisin-/odontolog-kandidater som var kvotert. 


 
Forsakningsutvalget gjorde i møte 6.10.2010, FU-sak 44/2010 følgende vedtak: 
 


1. Aukland-kabalen avvikles som stipendiatfordelingsverktøy fra og med høsten 2010. 
2. Forskningsutvalget foretar en ny gjennomgang av strategiske prioriteringer av 


fakultetets stipendiatportefølje når det er utarbeidet handlingsplaner til Strategisk plan 
for 2010-2014. 


 
 
På grunnlag av Forskningsutvalgets behandling fremmes følgende  


forslag til vedtak: 
 


1. Aukland-kabalen avvikles som stipendiatfordelingsverktøy fra og med 2011. 
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VEDLEGG 2 – FAKULTETSSTYRESAK NR 4/11 BUDSJETT 2011 
 
SØKNAD OM STØTTE FRA MOSU TIL STUDENTRETTEDE TILTAK  2011 


Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU) vil med dette søke om støtte til studentrettede tiltak i 2011. MOSU består av 
representanter for alle fagutvalg ved fakultetet, og representerer alle studentene ved Det Medisinsk-odontologiske fakultet. I tillegg til 
å fungere som et utvidet kontaktnettverk mellom studentene og ledelsen ved fakultetet, har MOSU også hatt i oppgave å fordele de 
midlene som fakultetet bevilger til studentrettede tiltak.  


Total sum av søknader lyder slik: Studieplanfinansierte midler: 221 400,- 
Ikke- studieplanfinansierte midler: 430 415,- 
Sum: 651 815,- 


Vi i MOSU er kjent med fakultetets vanskelige økonomiske situasjon, vi søker derfor fakultetet som er mindre enn den summen vi har 
mottatt søknader for.  


For året 2010 ble det tildelt kr. 500 000 av søkte kr. 550 000. Av denne bevilgningen ble kr. 200 900 satt av til drift av MOSU og 
fagutvalgene, inkludert midler til fadderuke og konferansemidler, mens kr. 299 100 ble satt av til ikke-studieplanfinansierte midler.  


MOSU vil for året 2011 søke om kr. 600 000 i støtte til studentrettede formål. Denne summen fordeles slik: 


• Kr. 220 000 til studieplanfinansierte midler 


• Kr. 380 000 til ikke-studieplanfinansierte midler 


Studentorganisasjonene ved fakultetet er svært aktive, og MOSU ønker å kunne gi økte bevilgninger for å støtte opp om disse 
aktivitetene. 


Regnskap og årsrapporter vil ettersendes etter avsluttet budsjett-, og regnskapsår.  


Studieplanfinansierte midler (lønns- og driftsmidler for MOSU og fagutvalg) 


Driften av MOSU og de enkelte fagutvalgene er helt avhengig av økonomisk støtte fra fakultetet. Studentene som engasjerer seg i 
studentdemokratiet investerer svært mye tid og ressurser for å være med. Det synes rimelig at denne innsatsen skal verdsettes i en slik 
grad at det økonomisk lar seg gjøre å servere mat på møtene som avholdes, og at de som sitter i de mest krevende vervene kan motta 
en symbolsk lønn for deres innsats. Den økte bevilgningen som søkes i 2011 skal gå til å dekke utgiftene til stadig dyrere drift samt 
fagkritisk dag som blir mer og mer populær. 


Ikke-studieplanfinansierte midler 


I en krevende studiehverdag er det viktig at studentene har mulighet til å koble ut med ulike fritidsaktiviteter. Ved fakultetet er det en 
rekke ideelle og sosiale foreninger som tilbyr dette. Bredden av foreninger er stor, og de fleste studentene er engasjert i en eller flere 
organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og er helt avhengige av støtte fra fakultetet.  


MOSU er kjent med den vanskelige økonomiske situasjonen til fakultetet. Vi søker derfor fakultetet om støtte som er betydelig 
mindre enn den summen vi har mottatt søknader om. Økning i søknadssum inkluderer bevilgninger til fagkritisk dag, en mindre lønn 
til tillitsvalgte i alle fagutvalg og økt aktivitet i studentorganisasjonene. 


På vegne av Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU), 


Lina Leiss      Aleksander Hansen og Ida Schwensen 


Leder       Økonomiansvarlige 


 


Oversikt over søknadene til de enkelte fagutvalgene 2011 


MOSU består per i dag av representanter fra seks ulike fagutvalg, som tilsammen dekker alle studentgrupper ved fakultetet.  


Medisinsk-odontologisk studentutvalg 


MOSU fungerer som et overordnet studentutvalg med representanter fra de ulike studieretningene ved fakultetet. MOSU er det 
øverste studentpolitiske organ ved fakultetet, og uttaler seg i saker på vegne av alle studentene ved fakultetet. MOSU fungerer som et 
bindeledd mellom studentene og fakultetsledelsen. I tillegg har MOSU som oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger. 
Arbeidet i MOSU kan til tider være svært omfattende. 


 


Budsjett 2011 


Drift   


Kontorrekvisita 500 


Møteutgifter 4 000 


Støtte til avsluttningsmarkering 15 000 
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Konferansemidler 40 000 


Diverse 4 000 


Totale driftsutgifter 63 500 


  


Lønn   


Leder 5 000 


Nestleder 3 000 


Økonomiansvarlig 3 000 


Sekretær 2 000 


Skatter/avgifter 3 900 


Totale lønnsutgifter 16 900 


  


Totale utgifter 80 400 


 


Som dere ser er budsjettet som helhet er redusert i forhold til fjorårets, dette forklares ved at vi ønsker at fagutvalgene og 
studentorganisasjonene skal få økte midler. 


Kontaktperson: Lina Leiss, leder. lina.leiss@student.uib.no  


 


Odontologisk fagutvalg (OFU) 


OFU er en forkortelse for Odontologisk fagutvalg, og består av alle studenter på tannlege og tannpleier, hovedstyret består av rundt 20 
tannpleie- og tannlegestudenter, med representanter fra hvert kull. OFU er et organ som jobber med å sikre studentenes rettigheter, 
hvor vi tar opp saker som undervisningen, studentlokaler, studentpolitiske og generelle saker. Vi har faste møter hver måned.  


Vi søker om 27 000,- til drift av fagutvalget. Ved dette menes møtekostnader, diverse utstyr, som for eksempel ekstranøkkel til 
kontoret, kontorrekvisitter, etc. Vi velger å ikke ta ut lønnsmidler men heller bruke disse på en liten avslutning av hvert semester. 


Budsjett 2011 


Utgifter   


Driftsutgifter 27 000 


Fagkritisk dag 13 000 


  


Sum 40 000 


 


Dette er en reduksjon i søknadssummen fra fjoråret, men som dere ser søker vi om økte driftsmidler og økte midler til fagkritisk dag 
da denne har blitt svært populær.  


Regnskap for 2010 ettersendes når dette er klart. 


Kontaktperson: Aleksander Hansen, leder. aleksander.hansen@student.uib.no  


 


Medisinsk fagutvalg (MFU) 


Medisinsk fagutvalg er en lovpålagt organisasjon ved UiB som arbeider for at medisinstudenter ved MOF. Vi har representanter i alle 
instituttstyrer, programutvalget for medisin og arbeider for kvalitetssikring av studiet og forbedring av studentenes studiehverdag, 
både faglig og sosialt sett. 


  Budsjett 2010 


Utgifter     Vår Høst   sum 


Lønn Leder  7000 7000  14000 


 Nestleder  3000 3000  6000 


 Sekretær  250 250  500 
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 Økonomiansvarlig 2000 2000  4000 


 IT/web  750 750  1500 


 Frie lønnsmidler 500 500  1000 


 Skatter/avgifter 4050 4050  8100 


Sum lønn           35100 


       


Driftsmidler Møter  2000 2000  4000 


 Kontorrekvisita 500 500  1000 


 Kurs/seminar 1000 5000  6000 


 Tillitsvalgtopplæring 0 2500  2500 


 Fagkritisk dag 0 10000  10000 


 Diverse  1700 1700  3400 


Sum drift           26900 


       


SUM UTGIFTER         62000 


 


Kontaktperson: Solveig Mo, leder. mosolveig@gmail.com  


 


Ernæringstudentenes fagutvalg (EFU) 


EFU representerer alle studenter ved bachelorstudiet i human ernæring og masterstudenter i klinisk ernæring. Fagutvalget består av 
representanter fra alle kull. Fagutvalget er velfungerende og har stabil rekruttering.  


 


Budsjett 2011 


 Utgifter  


Fagkvelder (mat og 
lignende)  


5000  


Fagkritisk dag  4000  


Kontorrekvisita  500  


Mat til allmøte  1000  


Støtte til seminar og 
konferanser  


5000  


Sosialt for EFU  1500  


Totalt:  17000  


 


 I 2011 ønsker EFU å arrangere fagkritisk dag. Til det trenger de midler til honorar/gave til foreleser, mat og drikke med mer. De 
ønsker også å arrangere minst en fagkveld for studentene i semesteret. En slik fagkveld skal være en sosial kveld med faglig innhold 
og her trenger de midler til leie av lokal og noe godt å bite i. Forrige semester arrangerte de et samarbeidsseminar med fagutvalget i 
Oslo. Dette var en suksess som de ønsker å gjenta våren 2011 og trenger derfor midler til dette..  


Kontaktperson: Aslaug Drotningsvik, leder. aslaug@drotningsvik.no  


 


Trigeminus – Fagutvalg for master i humanbiologiske fag 


Trigeminus representerer alle masterstudenter som tar master i humanbiologiske fag, tilknyttet Institutt for Biomedisin. Fagutvalget 
jobber for å være studentenes talerør og støtte under studiene ved instituttet og for å opprettholde et levende sosialt og faglig 
studentmiljø ved BBB. Trigeminus representerer alle studenter som tar en mastergrad i studieretningene Human Ernæring, Medisinsk 
Cellebiologi, Human Fysiologi og Biomedical imaging. 


Budsjett 2011 
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Utgifter  


Møtemat styremøter (10 stk) 2 000 


Møtemat allmøte 2 000 


Faglig arrangement, bedriftsbesøk 2 000 


Faglig arrangement, skrivekurs 1 000 


Sum  8 000 


Trigeminus har ikke medlemsavgift, og alle studenter tatt opp til disse studieretningene vil automatisk være medlemmer og inviteres 
til alle våre arrangementer, som i tillegg er åpne for studenter fra andre institutt som skriver masteroppgave ved Institutt for 
Biomedisin. For studieåret 2010/2011 har de ca. 60 studenter, og fra høsten 2011 vil antallet være økt med 10 studenter til ca 70 
grunnet økte opptakstall. 


Kontaktperson: Lina Leiss, leder. lina.leiss@student.uib.no  


 


Farmasøytisk fagutvalg (FFU) 


Farmasøytisk Fagutvalg ble opprettet 2. september 2009 som et resultat av behovet for et eget forum til å ta opp spørsmål av faglig 
karakter. I det året FFU har eksistert, har de arrangert et faglig seminar om Veterinærmedisin, opprettet Farmasibiblioteket, støttet 
Generica med gløgg på julebordet, samt jobbet for farmasistudentenes interesser ved endring av fakultetstilknytning. 


Budsjett 2011 


Utgifter  


Seminar eller lignende 6000 


Kontorrekvisita  500 


Møtemat 2000 


Bli-kjent-samling 1500 


Bøker 3000 


Gaver 1000 


Totalt 14000 


FFU søker om utvidet støtte til å bla. å arrangere et faglig seminar om Klinisk Farmasi for alle farmasistudenter og andre interesserte, 
bl.a. medisin- og sykepleierstudenter, lokale apotek og ansatte ved UIB. Til dette får de muligens en farmasøyt i Norwich med mye 
erfaring innen klinisk farmasi, og posten for seminar er derfor høyere enn i fjor. Gaveposten er ment som en takk til bidragsyter ved et 
slikt seminar, eventuelt andre som gjør en innsats for FFU. Andre planer på FFUs agenda er å kjøpe inn flere fagbøker til 
Farmasibiblioteket. 


Det er også budsjettert med en bli-kjent-samling for alle nye tillitsvalgte som skal utgjøre styret i FFU ved semesterstart i august. FFU 
holder faste møter minst en gang i mnd, og for den innsatsen de tillitsvalgte gjør ønsker de å kunne kjøpe litt kjeks og kaffe til 
møtene.  


 


Kontaktperson: Ida Schwensen, leder. ida.schwensen@student.uib.no   


Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2011 


 


MOSU har i år mottatt et stort antall søknader fra en rekke organisasjoner. Disse søknadene ligger til grunn for søknaden om økte 
bevilgninger til ikke-studieplanfinansierte midler. Dersom fullstendige søknader er ønskelige, kan disse gjerne ettersendes.  


Søknader om ikke-studieplanfinansierte midler fordeler seg slik: 


 


Organisasjon Søknadssum 


Husstyret Gade 10 000 


MSO-Bergen 11 000 


MVL 10 000 


Studentkoret Laudes 2 500 


MiB  90 715 
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Mædicinernes Cykleklubb 4 000 


NFSH 10 000 


Nmf Bergen, utveksling 43 000 


Medfred 2 000 


Bergensmedisinernes idrettslag 7 000 


OF 93 000 


Efib 40 000 


Trigeminus (ikke-studieplan) 12 000 


Generica 20 000 


Eureka! 15 000 


Medisinerenes Vollyballag 2 000 


Medicinball 10 600 


Plica Vocalis 12 600 


Incisura 35 000 


Søknadssum 430 415 


 


Husstyret Gade 


Husstyret Gade bidrar til studentenes velvære ved studenthuset Gade. Styret sine oppgaver er bl.a. å distribuere lesesalsplasser, være 
et bindeledd mellom studentene og driftavdelingen ved Haukeland, samt å ordne velværeartikler for studentene. Husstyret har stått 
bak arbeidet med å pusse opp både oppholdsrom og bygg, godt hjulpet av den medisinsk-odontologiske fakultetsadministrasjonen og 
eiendomsavdelingen ved UiB. Søknadssummen for 2011 vil gå til studentabonnement av Bergens Tidende, fryseboks til 
oppholdsrommet i 1. etasje, og utvidelse av tv-tilbudet til våre to oppholdsrom. Samt diverse midler, som kan gå til uspesifiserte 
midler som krydder, stekeolje, kopper og kar etc. 


Søknadssum: kr. 10 000. 


Kontaktperson: Kenneth Idsøe, Kenneth.Idsoe@student.uib.no 


 


MSO-Bergen 


MSO-Bergen har som kjerneaktivitet å drive undervisning og opplysning i seksualitet og samliv. MSO underviser ved skoler, 
fremmedkulturelle instanser, grupper/klubber samt medstudenter. Søknadssummen vil bli brukt til transport til førstekullseminaret, 
som er et innføringskull for nye medlemmer. 


Søknadssum: kr. 11 000 


Kontaktperson: Stig Blehr, sblehr@gmail.com 


 


MVL 


Medisinske vinterleker arrangeres hvert år, og arrangeres av en sammensatt komite fra Bergen og Oslo. Arrangementet er meget 
populært på tvers av kullene. Soveplassene under arrangementet er fordelt på to steder, hvilket nødvendiggjør transport mellom disse 
to stedene. Søknadsummen vil gå til å dekke denne transporten. 


Søknadssum: kr. 10 000 


 


Studentkoret Laudes 


Studentkoret Laudes ble opprettet for tre år siden. For øyeblikket teller vi 16 medlemmer 


fra forskjellige studieretninger på fakultetet og fra alle kull, men medlemsmassen er 


hovedsakelig medisinstudenter. Laudes er et mannskor. Vi forventer en økning i antall 


medlemmer i 2011. Søknadssummen vil gå til å lønne dirigent og noter. 


Søknadssum: kr. 2 500 


Kontaktperson: Eirik Magnus Meek Degerud, ede042@student.uib.no 
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MiB 


MiB, er Bergens eldste studentforening, og ein frivillig organisasjon som blir drevet av 


medisinstudentar, for medisinstudentar. MiB er ein paraplyorganisasjon alle studentane på medisin og har fem styrer som bidreg på 
fleire ulike arena Det handlar om sosiale  samankomster på same kull og på tvers av kull. Søknadssummen vil fordeles som 
driftsmidler og midler til undergruppene, samt gå til reparasjoner og innkjøp av musikkutstyr, vedlikehold av MiBs hytte på 
Bondetveit, samt vedlikehold og oppussing av felleslokalet i Overlege Danielsens hus.    


Søknadssum: kr. 90 715 


Kontaktperson: Marte Egeland, Marte_utenh@hotmail.com 


 


Mædicinernes Cykleklubb 


Søknadssum: kr. 4 000 


 


Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) 


NFSH har som formål å heve kunnskapsnivået på sine instruktører slik at de bli i stand til å utdanne mannskap i søk og redning, og 
fremtidige instruktører som igjen kan holde kurs i livreddende førstehjelp. NFSH vil i kommende år bruke penger på utdanning av nye 
førstehjelpsintruktører, og søknadssummen vil gå til å sende instruktører til å delta på sentrale instruktørkurs, samt dekke regelmessig 
kostnad av undervisningsmateriell. 


Søknadssum: kr. 10 000 


Kontaktperson: Åsmund Lyngøy, (alyngoy@gmail.com) 


 


Nmf Bergen 


Søknadssummen vil i sin helhet gå til utgifter i forbindelse med å ta imot utvekslingsstudenter. 


Søknadssum: kr. 43 000 


 


Medfred 


Medfred – medisinstudenter for fred og sosialt avsvar – er studentavdelingen av Norske Leger mot Atomvåpen. Vi er internasjonalt en 
del av IPNNW. Hovedsakene til Medfred er kampen mot atomvåpen og håndvåpen og spørsmål som knytter seg til medisinsk 
fredsarbeid og menneskerettigheter. Dette arbeidet innebærer bl.a. å arrangere seminarer og temamøter, delta i ulike fora og faglige 
konferanser etc.  


Søknadssum: kr. 2 000,- 


 


Kontaktperson: Anders Hynne, anders.hynne@gmail.com 


 


Bergensmedisinernes idrettslag 


BMI gir et ukentlig treningstilbud til, samt å være en sosial samlingsplass for medisinstudenter og andre uavhengig av fysisk form. I 
tillegg organiserer idrettslaget tur til Holmenkollstafetten, hvor de stiller i både herre- og kvinneklassen. De har også ambisjoner om å 
arrangere et løp mellom forskjellige studentforeninger i Bergen. Søknadssummen vil gå til påmelding til Holmenkollstafetten, samt til 
informasjonsmøte og sosial sammenkomst i forkant av stafetten og trening og egenarrangert løp. 


Søknadssum: kr. 7 000 


Kontaktperson: Niklas Revold Grønli, Niklas.Gronli@student.uib.no  


 


Odontologforeningen (OF) 
Odontologforeningen i Bergen er studentforeningen til tannlege- og tannpleierstudenter ved det tidligere Odontologiske fakultet. Vi er 
en forening med stor aktivitet og har mellom 150-200 medlemmer hvert år. Arrangementene våre er populære både blant studenter 
som er medlemmer og ikke-medlemmer. For ytterligere informasjon om foreningen og dens formål, se vedlagte statutter fra 2008.  


Vi består av fem egne understyrer, som alle har rapporteringsansvar til hovedstyret. Videre har vi også arrangementer i regi av andre 
komiteer/utvalg blant studentene.  


Musikk- og kulturstyret:  Vi søker 9.000,- for Musikk- og kulturstyret, som skal gå til følgende: Innkjøp til kulturkvelden; et 
kulturelt arrangement som består av diverse sceneopptredener fra studenter på alle kull. Det serveres på dette arrangementet ost, kjeks 
og vin. Dette er et meget populært arrangement som hvert år trekker fulle hus.  
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Musikk- og kulturstyret har også behov for ny forsterker og monitor, noe som er essensielt for å kunne opprettholde et godt musikalsk 
tilbud for styrets medlemmer og arrangementenes tilhørere. Dette utstyret vil også brukes i forbindelse med avgangselevenes 
kandidatrevy, og er således utstyr som vil gagne de aller fleste av skolens studenter.  


Munnhulestyret:  Vi søker 10.000,- for Munnhulestyret som skal gå til følgende: Drift av klubben på generelt grunnlag, inkludert 
årlig betaling av skjenkebevilling pålydende 3.500,- samt vedlikeholdsoppussing av lokalene i kjelleren på Årstadveien 17. Et 
spesifikt arrangement det kreves et større pengebeløp til, er temafesten i mars/april; et populært arrangement for alle studenter ved 
UiB, ikke bare studenter ved Det medisinsk- odontologiske fakultet.  


Fasett: Vi søker 25. 000,- for tidsskriftet vårt ”Fasett”. ”Fasett” trykkes (delvis) i farger og kommer i fire utgaver årlig, to pr. 
semester. Oppgraderingen fra svart-hvitt til farger var en populær modernisering, men gjør kostnadene større. Pengene det søkes om 
her, vil utelukkende gå til trykking av dette. Kostnadene ligger mellom 6- og 7000 kroner pr utgave.  


Idrettstyret:  Vi søker 3.000,- for idrettsstyret. Idrettstyret skal holde den fysiske formen til tannlege- og tannpleierstudenter ved like, 
og tilbyr to ukentlige treninger. Her det veksles det mellom fotball, innebandy, volleyball, basket og andre idrettsgrener medlemmene 
skulle ønske å benytte treningstidene på. Pengene det søkes om skal gå til arrangement av en julecup i desember der også andre 
fakulteter ved UiB inviteres til å delta, og volleyballturnering i mai/juni.  


I tillegg til disse to arrangementene vil også innkjøp og oppdatering av førstehjelpsutstyrskofferten være prioritert.  


Hyttestyret:  Vi søker 10.000,- for hyttestyret. Hyttestyret sørger for driften av studenthytten ”Tanngarden” på Oppheim, like nord for 
Voss. Pengene vil gå til bidrag til bussleie på den årlige tradisjonsrike førstekullsturen, samt vedlikeholdsarbeid av hytta.  


OF: Odontologforeningen arrangerer som nevnt en rekke ting i løpet av året. Vi søker derfor om 36.000,- til dette.  


Søknadssum: kr. 93 000 


Kontaktperson: Tuva Nergård Rønne, tro089@student.uib.no 


 


Efib 


Ernæringsstudentenes Forening i Bergen ble opprettet 9. september 2005. Antall studenter på faget har økt betydelig siden den gang, 
og er nå over 100 studenter på bachelor og masterstudiene til sammen. EFiBs målsetning er å skape trivsel blant ernæringsstudentene 
på tvers av kullene. De vil sikre at ernæringsstudentene ikke føler seg glemt blant medisinerne og odontologene. Det nye styret i EFiB 
har allerede rukket å arrangere epledagen 18 okt hvor de delte ut over 100 epler til medstudenter. Den 8. desember 2010 skal de ha 
julebord. 


Søknadssummen skal brukes til hytteturer, ost- og vinkveld, eksamensfest i juni, epledag i oktober og julebord i november/desember. 


Søknadssum: kr. 40 000 


Kontaktperson: Veronica Sylvia Berle, Veronica.Berle@student.uib.no  


 


Trigeminus 


Trigeminus er fagutvalg for masterstudentene ved institutt for biomedisin, samt en sosial organisasjon for samme studentgruppe. 
Trigeminus har som oppgave å opprettholde et levende sosialt og faglig studentmiljø ved BBB. Søknadssummen vil bli brukt for å 
arrangere sosiale sammenkomster for studentene. 


Søknadssum: kr. 12 000 


Kontaktperson: Henriette Rasmussen, Henriette.Rasmussen@student.uib.no   


 


Generica 


Generica er studentforeningen for farmasistudenter ved Universitetet i Bergen, og ble stiftet høsten 2003. Foreningens mål er et godt 
sosialt og faglig miljø for studentene, og arrangerer mange tradisjonelle årlige aktiviteter, som blant annet vårfest, fadderuke, dåp, 
karrieredag, skiweekend og julebord. Vi arrangerer også møter og seminar av faglig karakter. Generica har mange undergrupper som 
står for hoveddelen av aktiviteten til Generica. Søknadssummen vil bli brukt på nevnte arrangement, samt trykking av medlemsavis, 
økt støtte til deltagelse i Farmasøytiske vinterleker og til delegater til internasjonale møter. 


Søknadssum: kr. 20 000 


Kontaktperson: Elisabet Størset, Elisabet.Storset@student.uib.no  


 


Eureka! 


Eureka! ble stiftet 7. mai dette år av forskerlinjestudenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Alle 
som til enhver tid er tatt opp ved forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er medlem av Eureka! Medlemskapet 
opprettholdes etter fullført cand.med. eller mastergrad i odontologi og fullført forskerlinje, men medlemmene betraktes da som 
alumni. Eureka! har som formål å være en faglig og sosial arena og å arbeide med rekruttering av nye studenter ved forskerlinjen. 
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Dette ønsker de å gjøre gjennom en åpen seminarserie, sommer- og juleavslutninger, foredrag, opprette en ny nettside og trykke 
plakater til promotering. 


Søknadssum: kr. 15 000 


Kontaktperson; Marie Farstad Høvik, marie.hovik@student.uib.no 


 


Medisinernes Volleyballag 


Medisinerenes Volleyballag består av 10-20 jenter og gutter fra hele fakultetet, som trener i Haukelandskjelleren. I år deltok de på 
Bergens bedriftsserie i volleyball mixed og har hittil vunnet alle kamper og studentidrettsdagen i volleyball. Søknadssummen vi gå til 
å dekke kontigenten til Bergens bedriftsserie i volleyball  


Søknadssum: kr. 2 000 


Kontaktperson. Thomas Løken, Thomas.Loken@student.uib.no  


 


Medisinball 


Medisinball ble stiftet 16. mars i år, og har etablert seg til å bli det vi ser på som et framtidig idrettstilbud for medisinstudenter i 
Bergen i mange år fremover. Foreningen har til hensikt å fremme medisinstudenters fotballferdigheter i sosialt samvær ved fotballspill 
for klubben. Søknadsummen vil gå til registrering av laget i bedriftsserien, tibakebetaling av utlegg til fullstending draktsett til 
klubben, deltagelse i ulike cuper og utstyr, styremøter, julebord, kick-off-fest og sessongavslutningsfest.  


Søknadssum: kr. 10 600 


Kontaktperson: Anders Narverud, narverud@hotmail.com  


 


Plica Vocalis 


Søknad: om pengestøtte til å betale dirigent. 


Jentekoret Plica Vocalis startet opp i mars i år med øvelser hver torsdag. Vi har en 


fantastisk dirigent fra Grieg Akademiet som vi betaler 350,- per øvelse. Dette 


semesteret har vi 18 øvelser og regner med at det blir om lag det samme til våren. Til 


sammen blir dette 36 øvelser (36 x 350,- = 12600) dvs. en utgift på 12600,-. I høst har 


interessen for å være medlem i koret økt og vi er nå en gjeng på ca. 30 jenter som 


møtes. Dette er svært sosialt og det er en god mulighet for å bli kjent med jenter på 


ulike kull. For å finansiere dirigenten har vi til nå betalt medlemskontingent på omlag 


250,- per semesteret. Det hadde vært supert å få støtte av dere slik at 


medlemskontingenten kunne blitt lavere. 


Søknassum: 12 600 


Kontaktperson: Marianne Arnesen, Marianne.Arnesen@student.uib.no 


 


Incisura 


Incisura er en avis laget av studenter, hovedsakelig medisinstudenter, som kommer ut fire ganger i året.  


Avisen har måttet bytte trykkeri, og har ikke enda oversikt over nye trykkeutgifter, men ett nummer ligger på anslagsvis 10 000 kr. 
Søknadssummen vil gå til trykking av avis. 


Søknadssum: kr. 35 000 


Kontaktperson: Kaya Kvarme Jacobsen, kja098@student.uib.no 


 





