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Budsjettforslag 2017 - forslag innenfor og utenfor rammen

Styret ved Universitetet i Stavanger behandlet den 01. oktober 2015 styresak US 84/15 Budsjettforslag
2017 - forslag innenfor og utenfor rammen. Rektor og universitetsdirektør oversender herved innspill fra
UiS.

Innenfor bevilgningsrammen 2017
Budsjettanstaget for UiS i 2016 er på 1.271,3 mill. kroner (ramme i statsbudsjett 2016). UiS vit også i 2017
øke det reelle aktivitetsnivået, både innen utdanning og forskning. Blant annet vil UiS fase inn om lag 80
nye studieplasser i 2017. I tillegg planlegger UiS ytterligere kompetanseheving både faglig og
administrativt, samt videreutvikting av Arkeologisk Museum. Intern prognose for 2017, inktudert lønns- og
prisstigning på 3,2 %samt det som pr i dag er kjent av tilleggsbevilgninger knyttet til studieplasser,
stipendiater med mer, gir et samtet budsjettanstag på 1.344,6 mill. kroner inkludert sentrene.

Utenfor bevilgningsrammen
Etter styrets anbefating fremmer universitetet følgende prioriterte forstag utenfor budsjettrammen for
2017, totalt 1.388,6 millioner kroner:

1. Strategiske satsningsområder: 110 millioner kroner

1.1 Nye rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc): 50 millioner kroner

Departementet er godt kjent med UiA, UiN og UiS sin argumentasjon om forskjetter i finansiering av gamte
og nye universiteter. En signifikant forskjell er antallet rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc),
både i antall og sett i forhold til sin relative størrelse. De nye universitetene har betraktelig færre
stipendiater enn de gamle. For å utjevne forskjellene bør det derfor ligge til rette for en betydelig økning
av rekrutteringsstillingene til de tre nye universitetene. Nasjonale føringer om tildeling til dedikerte
fagområder med underdekning kan tas hensyn til, eksempelvis profesjonsfag der de tre nye universitetene
har forskerskole sammen og en felles strategi om å være nasjonalt tedende.

UiS har følgelig behov for 50 mittioner kroner årtig tit økning av antall rekrutteringsstillinger.

1.2 Økt forskningsfinansiering: 25 millioner kroner

Vitenskapelig ansatte ved de gamle universitetene kan bruke ca. 0,25 årsverk mer til forskning enn en
kollega ved de nye universitetene. For denne merressursen teverer de gamle universitetene i snitt noe mer
forskningspublisering, oppnår mer ekstern forskningsfinansiering og har fått nasjonate oppgaver (med
særtildelinger), som gir uttelling på konkurransearenaene. Det vansketig å være presis på utikheten i
ressurstildeling uten å ha gjort en analyse, men det er neppe tvit om at det er de gamte universitetene
som har det meste av ressursene på en slik kostnadsbærer. I løpet av en fireårsperiode bør deter av den

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring
Universitetet i Stavanger
4036 STAVANGER
Org.nr. 971564679

All post/e-post som inngår i saksbehandling, bes
adressert til UiSog ikke til enkeltperson.

Telefon: +47 51 83 10 00

E-post: post@uis.no
www.uis.no



Universitetet
i Stavanger

Referanse: 15/05997-2 Dato 2015-10-13T00:00:00 Side 2/5

historiske skjevheten rettes opp, sLik at UiA, UiN og UiS nærmer seg en forskningsfinansiering på linje med
de gamte. Dette vit kreve en årtig opptrapping på 25 millioner kroner til hver av institusjonene.

UIS har følgetig behov for 25 millioner kroner årlig i fire år tit økt forskningsfinansiering.

1.3 Strategiske prioriteringer: 35 millioner kroner

UiS har i Strategi 2013-2020 vektlagt implementering av innovasjon og entreprenørskap i studieporteføljen
og en viderevidereutvikling av UiS som et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og
innovasjon. UiS skat kjennetegnes med sitt nære samarbeid med samfunns- og næringsliv.

Nettbasert lærin o e-Cam us
Forholdene for digital læring ligger godt til rette ved UiS, og det er opparbeidet solid kompetanse innen
nettbasert læring gjennom utvikling av et stort antall multimediale undervisningsprogram, herunder
sykepleierutdanning på nett. UiS ønsker å etablere en tærings-lab til undervisningsformål og å bygge en
konkurransedyktig e-Campus. IKT-støttet læring er et prioritert satsingsområde ved UiS i inneværende
handlingsplanperiode.

Robuste forsknin ssentre
UiS har som mål å utvikle robuste og bærekraftige forskningsmiljøer som holder et høyt internasjonalt
nivå, tiltrekker seg finansiering fra Forskningsrådet og EU og bidrar til å løse nasjonale og globale
utfordringer. UiS har i dag 33 programområder for forskning og flere forskningssentre, også i samarbeid
med andre aktører, UiS satser på at flere av forskningssentrene skat få status som Sentre for fremragende
forskning (SFF) eller Sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterutviklingen ble også fremhevet i
fjorårets satsinger utenfor rammen.

Nas'onalt kom etansesenter for samfunnssikkerhet o beredska
De siste års fokus på samfunnssikkerhet etter terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 har styrket
argumentene for en mer samordnet forskning, utdanning og kompetanseutvikting innen feltet risikostyring
og samfunnssikkerhet.

UiS har et bredt tverrfaglig forskningsmiljø innenfor teknologiske, samfunnsvitenskapelige og helsefaglige
disipliner med høy forskningsproduksjon. I tillegg er UiS det eneste miljøet i Norge som tilbyr utdanning på
alle nivåer (bachelor, master og doktorgrad, samt etter- og videreutdanning) innen risikostyring og
samfunnssikkerhet. Fagområdet er prioritert i universitetets strategi.

UiS har levert en utredning til Justis- og beredskapsdepartement, som også er oversendt KD, som
argumenterer for opprettetsen av et Nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap.
Denne utredningen understreker behovet for etablering av et slikt nasjonalt kompetansesenter med basis i
det sterke fagmiljøet ved UiS, som samarbeider tett med operative miljøer og andre relevante utdannings-
og forskningsmiljøer innen dette området i Norge.

UiS har et samlet behov for 35 millioner kroner årtig for videreutvikting av de strategisk prioriterte
områdene ovenfor.

2. Oppgradering av bygg og vitenskapelig utstyr: 1.231,2 millioner kroner




• Nybygg Arkeologisk museum (godkjent styringsramme) 301,2 mill
• Teknologi- og innovasjonsbygg 750,0 mill
• Husleiekompensasjon for nybygg (gjennomførte kurantpr.) 22,5 mill.

• Tilbygg på Hulda Garborgs hus 45,0 mill

• Vitenskapelig utstyr, herunder kildesikring AM 50,0 mill.
• Utvidelse av KA-hus, helsefag 62,5 mill.
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Arkeologisk Museum (AM) styrker UiS på fagfelt og områder der det tidligere har vært begrenset
kompetanse. Nybygget til AM på 4800 kvm vil styrke formidlingsvirksomheten ved museet. Midlene til
nybygget ved AM er et prosjekt innenfor husleieordningen i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg og
styringsrammen er på 301,2 mill. Dagens lokaler har lenge vært for små, og det begrenser både faglig
utvikting og tilbudet til publikum.

Arkeologisk museum har siden 2000 hatt kildesikring av arkivalia og gjenstandsmasse som et prioritert
museatt prosjekt. Finansiering har hovedsakelig vært innenfor basisbevitgning. Deter av prosjektet er
gjennomført. Målsettingen er å ferdigstille prosjektet innen 2018, og til dette kreves en finansiering på 3
mill, kroner årlig til og med 2018 ut over basisbevilgning. Midlene vil delfinansiere sluttføring av
magasinrevisjon og digitalisering av vitenskapelig arkiv samt finansiere katatogisering av restanser
(gjenstandsmateriale), hovedsakelig opparbeidet på 1970- og 1980-tallet

UiS vil sammen med IRISog industrien bygge en ny type nasjonal samhandlingsarena for forskning og
innovasjon. Denne skal gi UiS med partnere mulighet til å ivareta Norges konkurransekraft på områder der
UiS er nasjonalt ledende: IOR og boring Et brønn, som sammen med havteknologi/offshoreteknologi er
prioriterte satsingsområder i UiS sin strategi. Samtidig etableres det en ny type helhetlig innovasjonsmiljø
som per i dag ikke finnes i Norge, fysisk samlokalisert på campus i et nytt bygg. Dette skal bidra til
omstilling og ny anvendelse av den kompetanse og teknologi som er utviklet og i hovedsak anvendt til
utvinning av olje og gass de siste 45 årene, for på denne måte å bidra til «det grønne skiftet». Et nytt bygg
designet til disse formål er det påkrevd å få på plass så snart som mulig, og vil samtidig frigjøre ca. 1700
m2 i et 30 år gammett bygg, som med modernisering vil gi rom til aktiviteter UiS i dag ikke har arealer tit.
Estimert finansieringsbehov inkludert utstyr for nytt teknologi- og innovasjonsbygg vil være 750 mill.
kroner.

Det har ved UiS vært en kraftig studenttallsvekst og plassbehovet er stort. UiS har i høst tatt i bruk et helt
nytt SV-bygg. I tillegg har UiS inngått en langtidskontrakt med Oljedirektoratet om leie av lokaler.
Vedtatte og igangsatte nybygg er blitt vurdert i tråd med planlagt aktivitetsøkning på utdanning og
forskning, og UiS har behov for en økning i den statlige husteiekompensasjonen på 22,5 mill. for å
opprettholde aktivitetene i basisvirksomheten.

Det er behov for et tilbygg til Hulda Garborgs hus for å løse plassmangelen knyttet til kontorer for ansatte,
undervisningsrom og grupperom for studentene. Tilbygget vil også kunne romme flerbruksrom som blant
annet kan benyttes ved digital eksamensawikting. Foreliggende planer for tilbygg er på ca. 1.500m2
fordelt på tre etasjer.

Det er et sterkt behov for å øke antall studieplasser innenfor sykepleie, og en ønsker å etablere et
studium innenfor akuttmedisin og prehospitale tjenester. En utvidelse av utdanningskapasiteten innenfor
helsefag vil medføre økt arealbehov til undervisningstokaler og til arbeidsplasser til faglig personate og
studenter. Særlig vil det være behov for et nytt og større sykepleielaboratorium.

En utvidelse av bygget i tilknytning til Kjell Arholms hus vil kreve ca. 2.500m2. Det er foreløpig beregnet
en merkostnad på ca. 62,5 mill. kr., med en beregnet årlig husleie på 4,375 mill. kr.

Stavanger universitetssjukehus skal bygge nytt sjukehus, og valg av tomt er et sentralt punkt i
konseptrapporten som er ute på høring. Et av tomtealternativene er Ullandhaug, og hvis dette skulle bli
det endetige valget vil det være naturlig å se et nytt helsebygg i sammenheng med det nye sjukehuset.

Videre er det behov for nytt utstyr til idrettstaboratoriet. Utstyret er av stor betydning innen
idrettsforskning. UiS samarbeider med UiA og HiT om en master i idrettsfag. Det presiseres at UiS har
betydelige utgifter knyttet til utstyrsintensive utdanninger innenfor blant annet musikk- og mediefag.
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3. Endringer i studieportefølje: 37,4 millioner kroner

UiS har kapasitet tit å styrke tilbudet innenfor masterprogram. Det er derfor ønskelig at en økning i
studieplasser kommer som strategiske studieplasser. Videre er det behov for en økning i studieplasser slik
det står i avsnittene nedenfor:

Helsefag
Behovet for utdanning av sykepteiere er stort fremover. Dette understrekes fra Helse Vest og Stavanger
universitetssjukehus, og de ønsker en opptrapping i antatt studieplasser på mettom 50-100 hvert år. En
økning i denne størrelsesorden vit imidtertid medføre økt arealbehov til undervisningstokater og
arbeidsplasser til faglig personate og studenter (ref. pkt. 2 ovenfor).

Det er et sterkt ønske i regionen om å videreutvikle et allerede godt samarbeid innenfor området
akuttmedisin og prehospitale tjenester (PHCC). I dette samarbeidet er både Stiftelsen Norsk
Luftambulanse, Lærdat Medical og Stavanger universitetssjukehus sentrate deltakere. Universitetet ønsker
å etablere et studietilbud innenfor området PHCC, med henholdsvis 30 studieplasser på bachelornivå
rettet mot ambutansepersonell (paramedic) og 20 på masternivå innenfor akuttmedisin. UiS har atterede
opprettet et eksternt finansiert etter- og videreutdanningstilbud på masternivå for en tidsbegrenset
periode, men det er ønskelig å overføre masterstudiet til statsfinansierte faste studieplasser. Det er bare
mulig gjennom tilførsel av nye ressurser.

Kiropraktikk
UiS fremmer kiropraktorutdanning som en prioritert satsning utenfor rammen. UiS og UiB sendte 29.
februar 2012 brev tit Kunnskapsdepartementet om etablering av en nasjonal 5-årig mastergrad som et
samarbeid mellom UiS og UiB. Den plantagte utdanningen vit etter 3 år tede fram til en bachelorgrad i
helsefag med fordypning i kiropraktikk og etter gjennomføring av de siste 2 årene til mastergraden i
ki ropraktikk.

I den foreståtte modellen for utdanningen i kiropraktikk ved UiS og UiB er det plantagt et årtig opptak av
30 studenter, som gir 150 studenter totalt når utdanningen er fullt utbygd.

Studieprogrammet er tenkt å ha undervisning hovedsakelig på engelsk; noe som vil medvirke tit å trekke
utentandske tærerkrefter og utentandske studenter til regionen.

Det er så langt ikke kommet signater på når svar på henvendelsen kan forventes.

Sosialfag
I tråd med KDs fremskriving av utdanningsbehovet de nærmeste årene innenfor profesjons- og
velferdsutdanninger, foreslås det en utvidelse av utdanningskapasiteten innenfor allerede eksisterende
bachelorutdanning i sosialt arbeid. For å dekke fremtidige samfunnsbehov er det ønskelig å utvide med 20
studieptasser.

Rettsvitenskap
Det er stor pågang og interesse for det 3-årige rettsvitenskapsstudiet. UiS ønsker å øke antall studieplasser
ved bachelorstudiet i rettsvitenskap med 15, slik at det totatt blir 60 studieplasser. En kullstørrelse på 60
vit være mer lønnsomt for universitetet.

Økonomifag
UiS ønsker å etablere et masterprogram i regnskap og revisjon med et årtig opptak på 40 studieplasser.
Arbeidstivet etterspør i økende grad studenter med mastergrad i regnskap og revisjon, og det er ikke
mange studiesteder som tilbyr denne utdanningen i dag.

MNTfag
UiS ønsker å øke antall studieplasser med 20 innenfor MNT fag. Dette vil styrke universitetets mulighet tit
å møte behovet for kompetanseheving og -omstilling i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked, særlig i
egen region.



Referanse: 15/05997-2 Dato 2015-10-13T00:00:00 Side 5/5

Universitetet
i Stavanger

4. Søknad om å få endret innplassering av eksisterende studieprogram: 10 mittioner kroner

KD har i «Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoter» understreket at søknader om
kategoriendring for atterede eksisterende studier må fremmes gjennom institusjonens samtede
satsingsforstag.

UiS ønsker derfor å fremme en søknad om endring av innplassering for fjernsyns- og
multimedieproduksjonsstudiet fra kategori D tit A. Studiet ved UiS vit da komme i samme kategori som
film- og fjernsynsutdanningen ved Høgskolen i Litlehammer.

For 70 studieplasser vit det utgjøre en økning i basisfinansieringen på 9,7 mill. kroner.

Videre vit UiS fremme en søknad om endring av innplassering for årsstudium i restaurantledelse fra
kategori F til E. I studiet benyttes taboratorier og infrastruktur som krever vedlikehold, og det påløper
kostnader knyttet tit råvarer. Det brukes analyse- og simuleringsprogram. Kostnadene per student er mer
tik utdanningsprogram definert i kategori E, som kunstfag, tandbruksfag, skogfag, husdyrfag og fiskerifag
enn rene teoretiske fag som i kategori F.

For 20 studieplasser vil det utgjøre en økning i basisfinansieringen på 240.000 kroner.

Med vennlig bilsen

Marit Boyesen
Rektor

Saksbehandler: Kristin Meeland, tlf.: 51 83 41 75
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Vedlegg nr 1

Satsningsområde 2017 2018 2019

Strategiske satsningsområder

Finansiering av forskerutdanning/nye stipendiatstillinger 75 mill 75 mill 75 mill

Strategiske prioriteringer, nettbasert læring, robuste 35 mill 35 mill 35 mill
forskningssentre, nasjonalt senter for samfunnssikkerhet
og beredskap

Sum 110 mill 110 mill 110 mill

Oppgraderingav byggog vitenskapelig utstyr

Nybygg AM 301,2 mill

Teknologi- og innovasjonsbygg 750,0 mill

Husleiekompensasjon nye bygg 22,5 mill 22,5 mill 22,5 mill

Husleiekomp. planlagte nybygg 21,0 mill 46,0 mill

Utvidelse av KA-hus, helsefag 62,5 mill

Påbygg Hulda Garborgs hus 45,0 mill

Diverse vitenskapelig utstyr, kildesikring AM, oppgradering 50,0 mill
av infrastruktur og idrettslaboratorium

Sum 1 231,2 mill 43,5 mill 68,5 mill

Endringstudieportefølje
2017 2018 2019

Etablering av kiropraktorutdanning 20,0 mill 20,0 mill 30,0 mill
Bachelor i sykepleie: øke med 100 st.pl. 6,7 mill 6,7 mill 6,7 mill
Etablering av Paramedic (30 st.p.) 1,7 mill 1,7 mill 1,7 mill
Etablering av master PHCC(20 st.pl.) 1,6 mill 1,6 mill 1,6 mill
Bachelor i sosialt arbeid: øke med 20 st.pl. 1,4 mill 1,4 mill 1,4 mill
Bachelor i rettsvitenskap: øke med 15 st.pl. 1,2 mill 1,2 mill 1,2 mill
MNT fag: øke med 20 st.pl. 1,6 mill 1,6 mill 1,6 mill
Etab. av master i regnskap og revisjon (40 st.pl.) 3,2 mill 3,2 mill 3,2 mill

Sum 37,4 mill 37,4 mill 47,4 mill

Endret innplassering av eksisterende studieprogram:
Endring av innplassering for fjernsyns- og multimedieproduksjonsstudiet
fra kategori D til A: 9,7 mill. kr.

Endring av innplassering for årsstudium i restaurantledelse
fra kategori F til E: 240.000 kr.


