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1.0 Innledning 
Styringskartet er en portal som samler vesentlig styringsinformasjon på ett sted. Her har man tilgang 

til årshjulet, strategiske dokumenter, analyser, økonomiske rapporter for total, basis og 

prosjektøkonomien, resultatindikatorer samt studieplassdata. Informasjon er tilgjengelig på UiO-, 

fakultets, institutt- og klinikknivå. Styringskartet er basert på systemet Corporater.  

2.0 Tilgang  
Alle UiO ansatte har lesetilgang til Styringskartet ved å logge inn med sitt UiO brukernavn og passord.  

Om man skal ha tilgang til å kommentere på økonomien til egen enhet må man søke om 

skrivetilgang. Det gjør man ved å fylle i brukertilgangsskjema på UiOs nettside 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/. 

Man vil motta en bekreftelse så snart man har fått tilgang.   

Om det skulle være behov for å endre oppsettet på brukertilgangen, fyll i brukertilgangsskjemaet 

som nevnt over. Vennligst spesifiser at det er en endring av eksisterende konto og hva som ønskes 

endret.  

3.0 Innlogging og navigering 

3.1 Innlogging  

For å logge inn i Styringskartet, gå til https://styringskart.uio.no/. Fyll i ditt UiO brukernavn og 

passord, og trykk på Log in.  

 

Styringskartet vil åpne seg på det som er registrert som brukerens startside. Dette vil vanligvis være 

siden til eget fakultet, institutt eller på UiO- nivå om man jobber sentralt.  

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/
https://styringskart.uio.no/
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3.2 Navigering  

Om man ønsker å navigere seg til et annet sted i organisasjonen f. eks fra UiO- nivå til instituttnivå 

kan man enkelt gjøre det ved å trykke på den blå kula oppe på venstre side i bildet for så å velge 

enhet i vinduet som kommer opp.  
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Når du har funnet korrekt enhet, trykk på denne i organisasjonsstrukturen, trykk utenfor vinduet for 

at det skal forsvinne, og tilgjengelig informasjon for denne enheten vil bli synlig. Den valgte enheten 

vil bli spesifisert som markert under. Velg ulike arkfaner ved å trykke på den enkelte arkfane.  

 

3.3 Tilbake til startsiden 

Ved å trykke på huset så kommer man tilbake til sin startside. Huset er tilgjengelig på alle sider i 

Styringskartet.  

 



Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 3.0 7 

Administrativ støtte 04.12.2017 

3.3.1 Endre startside 

Om man ønsker å endre sin egen startside kan det gjøres ved å stå på den siden man ønsker å ha som 

startside. Trykk deretter på piltasten ved siden av navnet ditt oppe til høyre. Velg Sett denne siden 

som din startside. Neste gang man logger inn eller trykker på huset vil man da automatisk komme til 

denne siden.   
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4.0 Arkfanene 
Styringskartet benytter arkfaner for enkelt å skille på ulik styringsinformasjon. På UiO- nivå har man 

Årshjul, Styringsdokumenter, Analyser, økonomisk rapportering på total, basis og prosjekt, 

Definisjoner resultatindikatorer, Resultatindikatorer 2020, Resultatindikatorer med ambisjoner, 

Studieplasser og Brukerveiledning. Vi kommer til å se nærmere på hver enkelt arkfane under.  

Styringskartet inneholder informasjon på UiO-, fakultets-, institutt- og klinikknivå. Alle 

organisasjonsnivåene har tre arkfaner med økonomisk rapportering samt en fane med 

brukerveiledning. Alle nivåene unntagen klinikknivået har også en fane for resultatindikatorer med 

ambisjoner for valgte enhet. På fakultetsnivå har man dessuten inkludert Resultatindikatorer 2020 og 

Studieplasser som er spesifikke for enheten. Noen fakultet har dessuten valgt å inkludere egne 

årshjul og styringsdokumenter. Om det er ønske om å utvide informasjonen i Styringskartet på deres 

fakultet, ta kontakt på ads-spp-okonomi@admin.uio.no.  

 

4.1 Årshjul 

Årshjulet viser årets aktiviteter på et overordnet nivå. Den ytterste sirkelen viser enhetenes frister, 

mens den innerste viser fristene sentralt. Årshjulet er til enhver tid oppdatert, og årshjulet vil ikke 

endre seg ved å endre periode i periodevelgeren. Kun siste versjon er tilgjengelig.  

 

Ytterligere informasjon om den enkelte aktivitet får man ved å trykke på symbolet til den enkelte 

aktivitet. En hånd vil vise seg over symbolet om informasjon er tilgjengelig, og ved å trykke på denne 

vil et nytt bilde åpne seg med relevant informasjon. Om man ønsker å gå tilbake til årshjulet trykker 

man på Tilbakeknappen.  

mailto:ads-spp-okonomi@admin.uio.no
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4.2 Styringsdokumenter 

  

Under arkfanen Styringsdokumenter får man ytterligere informasjon om Strategiske planer, 

rapporter samt Ledelseskommentarer. Her kan man enten finne dokument opplastet eller blir 

henvist til korrekt side på nettet hvor gjeldende plan er tilgjengelig. Trykk på den aktuelle linken til f. 

eks strategisk plan. Om man ønsker å se på ledelseskommentarene for f. eks 2 tertial 2017 trykker 

man direkte på 2. tertial under det aktuelle året.  
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4.3 Analyser 

 I arkfanen for analyser så kan man finne informasjon om ulike analyser som er gjennomført på UiO- 

nivå. Analysene kan komme fra styresaker, ulike fagavdelinger eller lignende. Analysene er markert 

med dato for innlegging i systemet og navn på analysen. Den enkelte analyse er tilgjengelig i ett år 

etter innlegging. Om det er ønskelig med analyser fra andre perioder kan man endre måned og/eller 

år i periodevelgeren og vil få opp aktuelle analyser for den perioden.    

 

 

4.4 Økonomisk rapportering 

 

Den økonomiske rapporteringen inneholder tre arkfaner, en for basis, en for prosjekt, og en for 

totaløkonomien til enheten. Oppsettet er likt for alle de tre arkfanene, og er tilsvarende på alle 

organisasjonsnivå.   

Regnskaps- og budsjettallene hentes inn i Styringskartet fra økonomisystemet (OA) via UiOs 

datavarehus (DV), og oppdateres månedlig etter at regnskapet er avsluttet. Prognosetallene hentes 

fra Buddy via DV, og oppdateres hvert tertial etter at godkjent prognose er levert til Administrativ 

støtte (ADS). Det er alltid siste gjeldende prognose som er tilgjengelig.  

Vennligst merk at inntekter vises med negativt fortegn, mens kostnader har positivt fortegn på 

samme måte som i andre UiO rapporter.  

Styringskartet gjør det mulig å søke på økonomisk informasjon for en valgt periode (fvp). Dette gjør 

det enkelt å følge økonomien over tid. Merk at man ved innlogging automatisk får tilgang til siste 

periode.  Man endrer periode eller år ved å velge en annen måned eller år i nedtrekksmenyen som 

vist under. For å se hele året, velg desember måned. Alle grafene på sidene vil oppdateres i forhold til 

det valget man har gjort i periodevelgeren.  

 

Viktig informasjon:  

Ettersom tallene fra OA oppdateres månedlig er tallene for eksempel for november først tilgjengelige 

så snart regnskapet for november er avsluttet. Om man søker på desember tallene før regnskapet for 
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desember er avsluttet, viser den samme tall som for november. Budsjettallene vises for valgte 

periode. Prognosen viser siste innleverte prognose.   

En informasjonsboks på arkfanen Totaløkonomi bekrefter hvilket tidspunkt regnskaps- og 

prognosetallene ble oppdatert sist og eventuell annen nyttig informasjon.  

 

 

4.4.1 Langtidsutvikling 

 

 

Langtidsutviklingsgrafen gir en oversikt over regnskapet for valg periode (fvp) og årsresultatet for de 

siste 2 årene samt resultatet for inneværende år. Prog år viser enhetens siste innleverte årsprognose 
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for inneværende år, samt den akkumulerte prognosen for langtidsperioden. Prognosen blir hentet fra 

endelig innlevert Buddy hvert tertial. Årsbudsjett fra OA blir vist i grafen under, for mer informasjon 

se punkt 4.4.2.   

4.4.2 Artsdetalj 

 

 

Artsdetalj gir en overordnet oversikt over økonomien for den valgte enhet. I tillegg til regnskapstall 

fra innværende år samt de 2 siste årene har man tilgang på Budsjett, avvik og Årsbudsjett for den 

valgte periode. Budsjett og Årsbudsjett tilsvarer informasjonen tilgjengelig i OA, mens avviket viser 

Budsjett  – Resultat. Det betyr at om avviket er i minus på inntektssiden har man fått lavere inntekt 

enn forventet og med kostnader i minus har man benyttet mer enn budsjettert.  Årsprognosen 

oppdateres hvert tertial ihht siste innleverte prognose i Buddy og viser samme resultat som man ser i 

Langtidsutviklingen. Resultatet (fvp) er det samme som man ser i Langtidsutviklingen (se punkt 

4.4.1). Om man ønsker mer detaljer på artsnivå er det tilgjengelig i Økonomirapport (se punkt 4.4.4).   

 

4.4.3 Kommentar 

 

 

Kommentarfeltet inneholder enhetens kommentarer til egen økonomi i den valgte perioden, f. eks 

forklaring på avvik. Kommentarene vil være synlig i Styringskartet samt bli inkludert i 

Økonomirapporten (se punkt 4.4.4) for den valgte periode og enhet.  

Den enkelte bruker kan få tilgang til å legge inn kommentarer til egen enhets økonomi, for 

informasjon om dette se punkt 2.0. For å kommentere økonomien trykk på Legg til kommentar.  

Bildet under vil åpne seg, og man har mulighet til å skrive inn ønsket kommentar. Man kan endre 

skrift, størrelse og lignende etter behov. Når man er ferdig trykker man på Fullfør.  
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Kommentaren vil bli synlig med en gang både i Styringskartet og i Økonomisk rapport, og man vil 

også få informasjon om hvem som har skrevet kommentaren og hvilken periode den gjelder. Det er 

mulig å skrive flere kommentarer i samme periode, de vil da bli vist under hverandre. Om man 

ønsker å endre gjeldende tekst trykker man på blyanten til høyre for kommentaren, da kommer man 

tilbake til kommentarfeltet. Om man ønsker å slette hele kommentaren, trykk på søppelkassen ved 

siden av kommentaren. Blyanten og slette-symbolet  kommer bare opp hvis man beveger musen 

innenfor kommentarfeltet. 

 

4.4.4 Økonomirapport 

 

 

Økonomirapport er en PDF rapport som gir et overordnet bilde av den valgte enhetens økonomi og 

kan gis til styre eller ledelsen. Rapporten er tilnærmet lik den grafiske framstillingen i Styringskartet 

for den valgte periode og organisasjonsenhet. «Artsdetalj» inneholder noe mer detaljert informasjon 

i rapporten i forhold til det som er tilgjengelig i arkfanen. Eventuelle kommentarer som er skrevet til 

økonomien for den valgte perioden vil også bli inkludert.  

Merk at om man velger å ta ut en rapport på UiO- nivå vil man i tillegg få en oversikt over de enkelte 

fakultet. Om man tar ut rapporten på fakultetsnivå vil økonomien til de underliggende instituttene bli 

inkludert. På institutt- og klinikknivå vil man kun få tilgang til det valgte institutt eller klinikk.  
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4.4.5 Årsutvikling 

 

På venstreaksen kan man i de enkelte søylene se enhetens isolerte inntekter og kostnader per 

måned, mens linjediagrammet på høyre akse viser resultat, budsjett og prognose. Merk at både 

resultat og budsjett er akkumulert, og at prognosen viser siste innleverte prognose fra Buddy (se 

også punkt 4.4.1).  

4.4.6 Kostnadsfordeling 

 

 

Grafen viser en oversikt over hvor mye av kostnadene som benyttes på personalkostnader, 

driftskostnader og husleie.   
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4.4.7 EU- og NFR inntekter 

 

Tabellene viser de totale EU- og NFR inntektene for den valgte enheten for den valgte perioden. 

Merk at tallene er de samme i arkfanene for basis, prosjekt og totaløkonomien. Tabellene og 

ytterligere informasjon er også tilgjengelig under Resultatindiktorer med ambisjoner, se punkt 4.7.  

 

4.5 Definisjoner resultatindikatorer 

 

 

Arkfanen inneholder informasjon om resultatindikatorene samt et dokument med den spesifikke 

definisjonen av de ulike indikatorene UiO har valgt. Her vil man også få informasjon om kildene til de 

enkelte indikatorene så man enkelt kan gjenskape informasjonen ved behov.  

4.6 Resultatindikatorer 2020 

 

 

UiO har utarbeidet fakultetsprofiler, og det gir enhetene også mulighet til å sammenligne seg med 

andre. Dette er visualisert ved hjelp av blomster. Blomstene inneholder data for de indikatorene som 

har forholdstall, per i dag 13 indikatorer. Dataene fra fakultetene og museene er sammenlignet og er 

fordelt på en skala fra 10 til 100. Den enheten med den beste verdien har 100, den enheten med den 

dårligste verdien er satt til 10. Det er tatt høyde for at det noen ganger er best å være høyest, mens 

andre gang lavest. Informasjonen oppdateres årlig, medio april året etter. Husk derfor å oppdatere år 

i periodevelgeren for ønsket informasjon.  

Vennligst merk at arkfanen for Resultatindikatorer 2020 ser litt forskjellig ut på UiO- og fakultetsnivå. 

På UiO- nivå har man valgt å samle blomstene for alle enhetene. I blomsten benyttes kun 

indikatornummeret, lenger ned på siden er det en komplett oversikt. Under blomstene er også 

grunnlagsdataene for det siste gjeldende året for de enkelte indikatorene samlet.  
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På fakultetsnivået ser man enhetens blomst samt de spesifikke verdiene for det valgte året. For mer 

detaljer om beregningen av enhetens verdier, velg PDFen under blomsten.  
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4.7 Resultatindikatorer med ambisjoner 

 

Arkfanen resultatindikatorer med ambisjoner inneholder informasjon om de 6 indikatorene som 

Universitetsstyret har besluttet å fokusere spesielt på, og som den enkelte enhet har målsatt. 

Informasjonen er tilgjengelig på UiO-, fakultets-, institutt- og studieprogramnivå avhengig av hva som 

er hensiktsmessig for den enkelte indikator. Se under for mer informasjon om de enkelte 

indikatorene.  

Velg ønsket indikator ved å trykke på indikatoren i arkfanen.  

 

Oppsettet på de ulike indikatorene er relativt likt. Hver indikator har en resultat og en 

definisjonsfane. Ved å trykke på definisjonsarkfanen får man informasjon om definisjonen for 

indikatoren. Den samsvarer med informasjonen i arkfanen Definisjoner resultatindikatorer. I Resultat 

fanen får man en oversikt over dataene til den valgte indikatoren for den valgte enheten.  

 

Man får først litt informasjon om indikatoren. Noen av indikatorene oppdateres oftere enn andre. 

Benytte periodevelgeren for å få informasjon om ønsket periode.  

Tabellen inneholder spesifikke data for den valgte enheten 6 år tilbake i tid. Det er også lagt inn 

ambisjoner på fakultetsnivå.   
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Den enkelte indikator har en eller to grafer. Gjeldende enhet vises som stolper, og underliggende 

enheter som linjer. For laveste nivå på den enkelte indikator vil det ikke være underliggende enheter.   

 

Resultattabellen gjør det mulig å drille i tallene for underliggende enhet. Trykk på det parameteret 

det er ønskelig med mer informasjon om.  

 

Ved å klikke på +/- kan man drille seg ned til laveste tilgjengelige nivå. Trykk på Back knappen eller 

pil-knappen for å komme tilbake til hovedsiden for indikatoren.  

 

Under følger litt mer spesifikk informasjon om de enkelte resultatindikatorene med ambisjoner 

4.7.1 EU inntekter 

Indikatoren oppdateres tertialvis etter at regnskapsperioden er stengt. Man vil til enhver tid se siste 

oppdaterte periode under Viktig informasjon. Velg desember i periodevelgeren for å se årsresultatet. 

Indikatoren er tilgjengelig på UiO-, fakultets- og instituttnivå. 

4.7.2 Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt 

Indikatoren oppdateres årlig, i april påfølgende år. Velg desember i periodevelgeren for å få 

årsresultatet.  Indikatoren er tilgjengelig på UiO-, fakultets- og instituttnivå. 

4.7.3 Andel utvekslingsstudenter av registrerte studenter 

Indikatoren oppdateres årlig, i februar påfølgende år. Velg desember i periodevelgeren for å få 

årsresultatet.  Indikatoren er tilgjengelig på UiO- og fakultetsnivå. 
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4.7.4 Nye studiepoeng per student (heltidsekvivalent) 

Indikatoren oppdateres årlig, februar påfølgende år. Velg desember i periodevelgeren for å få 

årsresultatet.  Indikatoren er tilgjengelig på UiO-, fakultets- og studieprogramnivå. Alle 

studieprogram er tilgjengelig i organisasjonstreet for UiO under det enkelte fakultet. Det er kun 

denne indikatoren som er tilgjengelig på studieprogramnivå.  

 

4.7.5 Netto gjennomføringstid for disputerte ph.d.kandidater 

Indikatoren oppdateres årlig, i februar påfølgende år. Velg desember i periodevelgeren for å få 

årsresultatet.  Indikatoren er tilgjengelig på UiO- og fakultetsnivå.  

4.7.6 NFR- inntekter 

Indikatoren oppdateres tertialvis etter at regnskapsperioden er stengt. Man vil til enhver tid se siste 

oppdaterte periode under Viktig informasjon. Velg desember i periodevelgeren for å se årsresultatet. 

Indikatoren er tilgjengelig på UiO-, fakultets- og instituttnivå.  

4.7.7 Resultatindikatorrapport 

Resultatindikatorrapporten viser alle de aktuelle indikatorene for den valgte enhet. Rapporten er 

tilgjengelig på UiO-, fakultets- og instituttnivå.  
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Velg korrekt enhet og periode, og trykk på PDF knappen for å generere rapporten.   
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4.8 Studieplasser 

 

Arkfanen Studieplasser viser oversikten over antall studieplasser på UiO og fakultetsnivå. Man får 

informasjon om tildeling per år samt opptrapping av tidligere tildelte plasser. Tildelingen viser de 

faktiske studieplassene til og med inneværende år, og prognosene for de påfølgende årene. Dataene 

spesifiseres på bakgrunn av finansieringskategori A-F. Antall studieplasser til Lektorprogrammet (LEP) 

er spesifisert.  

En rapport som inneholder samme data som i Styringskartet er tilgjengelig nederst på siden.  

4.9 Brukerveiledning 
 

 

Brukerveiledningen for Styringskartet er også gjort tilgjengelig i Styringskartet i arkfanen 

Brukerveiledning. I tillegg er det inkludert nyttig informasjon om artsgrupperingen som benyttes i 

Styringskartet. Brukerveiledningen er tilgjengelig på alle nivå.  

5.0 Annet 

5.1 Innstillinger 
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Ved å trykke på innstillinger har man mulighet til legge på ytterligere kontaktdetaljer og endre språk. 

 

5.2 Kontakter 

Ved spørsmål til Styringskartet, ta kontakt med ads-spp-okonomi@admin.uio.no.  

6.0 Historikk 

Versjon Dato Forfatter Beskrivelse av endring 

1.0 01.08.2011 Marianne 

Flesland 

Orginalversjon 

2.0 Juli 2012 Marianne 

Flesland 

Oppdatert med arkfanene for resultatindikatorene og andre 

mindre endringer som er gjort det siste året.  

2.1 30.07.2012 Marianne 

Flesland 

Lagt til informasjon om rapportene for resultatindikatorene 

2.2 22.07.2014 Marianne 

Flesland 

Endret ØPA til Administrativ støtte (ADS). Gjort presiseringer i 

punkt «4.0 Arkfanene» ift hva som er tilgjengelig samt i punkt 

«4.4 Økonomisk rapportering» under «Viktig informasjon».   

2.2.1 15.08.2014 Marianne 

Flesland 

En ny arkfane med data om Studieplasser er inkludert. Har 

oppdatert kapittelet om arkfaner med informasjon om dette.   

2.3.1 09.02.2015 Marianne 

Flesland 

Oppdatert med endringene i artsgrupperingen etter 

implementeringen av smART.  

2.3.2 14.07.2015 Marianne 

Flesland 

Generell gjennomgang og mindre justeringer som er gjort de siste 

månedene.  

2.3.3 05.07.2016 Marianne Generell gjennomgang og justering av informasjon om prognose. 
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Flesland Oppsettet er endret til å kun vise siste gjeldende prognose.  

3.0 04.12.17 Dag Roar 

Nielsen 

Generell oppdatering i forbindelse med oppgradering fra 

Corporater versjon 3.3 til 4.3 

 


