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Undervisningsressurser ved SAI 
Alle fast vitenskapelig ansatte har pliktarbeid som tilsvarer 898 timer per år per årsverk (for de over 

60 år er det litt redusert plikt). 

Stipendiater som er ansatt for fire år har 25% plikt, det tilsvarer 1272 timer til sammen (trukket fra 

424 timer for ett års feltarbeid/utenlandsopphold). Stipendiater med plikt brukes stort sett til 

seminarundervisning. Det kan være vanskelig å planlegge god bruk av disse ressursene, pga at det 

relativt ofte blir endringer i planer for feltarbeid og utenlandsopphold, eller fordi permisjoner 

forskyver ansettelsesperioden og periode hvor undervisning er planlagt. 

Postdoktorer kan ha undervisningsplikt, men det varierer med ansettelseslengde og finansiering. 

Hovedsakelig har vi benyttet disse ressursene til enkeltforelesninger, veiledning og andre mindre 

oppdrag. 

For å få normal undervisning til å gå rundt, er det estimert at SAI trenger minst 14 årsverk med vanlig 

undervisningsplikt (FVA). SAI har de siste årene hatt 14,2 årsverk inkludert instituttleder. Til enhver 

tid er det ansatte i verv, forskningstermin og frikjøp, som reduserer tilgjengelige ressurser med 

mellom tre og fem årsverk.  

I budsjettet for 2019 er det planlagt ansettelse i tre faste stillinger de neste fem år, to med oppstart 

høsten 2021 og en med oppstart høsten 2022. 

  

Kostander ved undervisning - eksterne 
I tillegg til egne ressurser, er SAI avhengig av timelønnede for å få undervisning og sensur til å gå 

rundt. På eksamen bruker vi omtrent 3-400 000 i året.  På undervisning varierer det en del, avhengig 

av tilgjengelige ressurser i staben ellers. Kostnadene de siste fem årene har variert fra 400 000 (i 

2016) til 1 300 000 kr (i 2018). Inkludert i disse tallene er frikjøp til og fra instituttet, for UiO-interne 

ansatte. 

I perioden har vi også hatt ansatte på vikarkontrakter. Kostandene for vikarer i en fast 

stillingsprosent kommer i tillegg til beløpene over.   

 

Rammebetingelser – budsjett 
I disponeringsskriv for 2020 ser vi en videreføring av ABE-kutt på 2,5 mill for fakultetet som helhet, 

samt et rammekutt fra UiO for å finansiere investeringer, på 6,1 mill for fakultetet. Disse kuttene 

fordeles mellom enhetene. Fakultetet har likevel fått en generell rammeøkning på 1,6 mill fra 2019. 

Det som virker inn her er bl.a. flere EU-prosjekter til fakultetet.   

Ny budsjettmodell slår inn for SAI, og fører til en reduksjon i tildeling på 4% fra 2019, det betyr 1,3 

mill kroner mindre. (Bevilgning for 2019 var 29,4 mill, mens i 2020 får vi 28,1 mill). 



I ny budsjettmodell er det opptaksrammer som er hovedkilden til fordelingsnøkkelen. Tidligere var 

det såkalt plantall, som var et konstruert tall løst basert på antall fast vitenskapelig ansatte på et gitt 

tidspunkt, som la grunnlag for fordelingen. I tillegg påvirker følgende faktorer vår tildeling: 

studiepoengproduksjon, avlagte grader, eksternfinansiering (NFR/EU), publikasjoner, disputaser. 

Årsakene til lavere bevilgning for SAI i 2020 er færre EU-prosjektmidler og lavere antall disputaser 

enn tidligere år. Det er noe økning på inntekter basert på studiepoeng.  

I tildelingen ligger 1 postdoktorstilling og 6 stipendiatstillinger. Dette er SAIs måltall for postdoktorer 

og stipendiater, og er minimum antall stillinger vi må ha besatt. Den ene postdoktorstillingen vil bli 

ledig neste år, og vi forbereder utlysning av denne. Det er i 2019-budsjettet lagt opp til tilsetting av 6 

stipendiater de neste fem år; en med oppstart høst 2020, tre med oppstart høst 2021 og to med 

oppstart høst 2022. 

 

Utfordringer 
Trangere økonomi. Vi blir mer avhengig av eksterne midler, og avhengig av å rekruttere flere 

studenter, samt redusere uønsket frafall. 

Kjønnsbalanse og mangfold. Vi er nødt til å rekruttere kvinner i faste stillinger, og øke mangfold i 

staben.  

Høy kvalitet på undervisning. Vi er nødt til å satse på undervisningen for å tiltrekke oss flere og bedre 

studenter, og unngå kutt i opptaksrammer. Vi må sette av ressurser til undervisning, veiledning og 

utvikling innen undervisning – samtidig som vi har høye krav til forskningen og søknader om 

eksterne midler til forskning. Mange ansatte med frikjøp og forskningstermin gir utfordringer i 

undervisningsplanleggingen.  

 

Innstegsstilling 
Kan det bidra til å rekruttere yngre ansatte?  

Hvordan kan vi bruke innstegsstilling for å rekruttere kvinner? Øke mangfold? 

Kan gi lavere lønnskostnader, sammenlignet med å ansette noen som får opprykk etter kort tid. 

F.eks. vil en forskjell i lønn på 10 lønnstrinn utgjøre en innsparing på rundt kr 230 000 i året.  

Kan gi handlingsrom for å ikke ansette fast dersom gitte kriterier ikke oppfylles, og dermed mulighet 

til å rekruttere på nytt.  

 

 

Vedlegg:  
1) Oversikt over kostander per emne, regnskap timelønn undervisning 2018-2019, 

årsverksutvikling ved SAI. 

2) Eksempler på utlysningstekster fra ØI 

 

 



Lenker og ressurser 
 

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår med utfyllende bestemmelser for UiO 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/innstegsvilkar.html 

 

 

Rekrutteringspolitikk UiO 

https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/rekrutteringspolitikk/rekruttering-vitenskapelige.html 

 

Budsjett SAI 2019 

https://www.sv.uio.no/sai/om/organisasjon/styret/moter/2018/2711/170900_budsjett_2019.pdf 

 

 

Timeregnskap og satser 

https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-

fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/sv/index.html 
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