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Virksomhetsrapporteringen består av 
• Finansregnskapet per 30.april 2017 for Universitetet i Oslo 
• Virksomhetsrapport per 1.tertial 201 

 
1. Økonomisk status per 1. tertial 2017 
Ved inngangen til 2017 var UiOs samlede mindreforbruk på basisvirksomheten (88,7 mill. kroner) 
det laveste siden UiO ble nettobudsjettert i 2001, og lavest blant institusjonene i sektoren. 
Mindreforbruket er ytterligere redusert til 56 mill. kroner i 1. tertial. Utviklingen styrker antakelsen 
i tidligere og nåværende prognose om at UiO i løpet av året vil ende på et moderat merforbruk. 
 
Prognosen frem mot 2021 ser i hovedsak ut som tidligere. Det var ved utgangen av 2016 ca. 280 
flere årsverk ved fakulteter og tilsvarende enheter enn ved begynnelsen av året. Det ser ut til at 
årsverksveksten er i ferd med å flate ut. Prognosen for vårt «beste estimat» innebærer en moderat 
reduksjon i årsverk ned mot gjennomsnittlig antall årsverk i 2016 og at UiO holder seg rett 
innenfor grensen for tillatt merforbruk. 
 
2. Utdannings- og forskningsresultater  
UiO er en dominerende aktør i norsk universitets- og høyskolesektor. Dette gjelder særlig på 
forskningssiden, hvor vi i 2016 står for om lag en tredel av antall avlagte doktorgrader, 
vitenskapelig publisering og innhenting av EU-/NFR-midler. Når det gjelder utdanning er UiOs 
andel mer beskjeden. Ser vi på studiepoeng, utveksling, kandidater og BOA-midler, står UiO for om 
lag en seksdel av nasjonale resultater. Om vi fokuserer kun på endring siste år, blir bildet noe 
annerledes. 
 

• På utdanningsfeltet har UiO noe bedre utvikling fra 2015 til 2016 enn gjennomsnittet av 
UH-sektoren.  

• Når det gjelder forskning er bildet mer sammensatt:  
 For doktorgrader og EU-midler er UiOs utvikling dårligere enn for UH-sektoren 

generelt 
 For publisering, forskningsrådsmidler og BOA-midler har UiO noe bedre utvikling 

enn sektoren for øvrig 
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3. Status for verdensledende miljøer 
Miljøene rapporterer at det har vært komplisert og tidkrevende å rekruttere sterke internasjonale 
forskere i heltidsstillinger. Det har vært lettere å rekruttere sterke kandidater i bistillinger eller 
ansettelse i en kortere periode. 
 
Som følge at utfordringene ved rekruttering ligger miljøene etter opprinnelig plan og det er 
foreløpig påløpt lite kostnader. Felles for miljøene er at de har akkumulert betydelige ubrukte 
midler – til sammen utgjør dette nå ca. 71 mill. kr i ubrukte midler.  
 
 
Forslag til vedtak 
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 til etterretning. 

 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

 
 
 
 
Vedlegg: 

- Finansregnskapet per 30. april 2017 for Universitetet i Oslo  
- Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017 

- Dagens resultatindikatorer 
- Utvikling av forhåndsdisponeringer 
- Status og utviklingstrekk i enhetenes økonomi 
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Ledelseskommentar 1.tertial 2017  

1. Universitetet i Oslos formål 
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet 
innsikt til å forme fremtiden. UiO ønsker å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forsknings-
universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal gi 
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. UiO 
skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater. UiO har 
et særskilt nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning, for å bygge opp, drive og vedlikeholde 
forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. 

 
2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til SRS 
Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015)  
og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring,  
med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.             
 
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier og Naturfagsenteret er  
virksomhetsområder som UiO er pålagt å drifte av Kunnskapsdepartementet (KD), i henhold til Universitets- og  
høyskolelovens §§ 1.4.3 og 1.4.4. Disse virksomhetsområdene er inkludert i regnskapet for UiO. 
 
Universitetet i Oslo revideres av Riksrevisjonen. 
 
Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
 

3. Den økonomiske situasjonen 
Universitetet har pr. 30.04.2017 utestående forpliktelser på 2,174 mrd. kroner i kortsiktig gjeld, 50 mill. 
kroner i langsiktig gjeld og 78 mill. kroner i avregninger. På samme tidspunkt er innestående bankinnskudd 
1,934 mrd. kroner. Innestående midler er økt med 94 mill. kroner siden 31.12.2016, og har sammenheng med 
at Tøyenfondet og Observatoriefondet er avviklet og at fondenes midler overføres til konsernkontoen til 
Universitetet og regnskapsføres i universitetets virksomhetsregnskap. 
 
4. Endringer i resultat- og balanseposter 
UiOs regnskap pr. 30.04.2017 viser et resultat på 2,7 mill. kroner fra avsluttede oppdragsprosjekter.  
 
Inntekter 
Sum driftsinntekter i 1.tertial 2017 var 2,718 mrd. kroner, som er 115 mill. kroner høyere enn på tilsvarende 
tidspunkt i 2016. Økningen er i hovedsak knyttet til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (56 mill. 
kroner), inntekter fra Norges Forskningsråd (38 mill. kroner) og salgs- og leieinntekter (58 mill. kroner).   
 
Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) var per 1.tertial 2017 313 mill. kroner, mens de var 275 mill. kroner 
på samme tidspunkt i 2016. EU-inntekter var i alt 50,8 mill. kroner, en nedgang på 19 % i forhold til samme 
tidspunkt i 2016.   
 
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet var per 1.tertial 2017 48,1 mill. kroner, en økning på 11 % 
sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Inntekter fra utland/andre utgjør den største økningen. 
 
Mottatte gaver utgjorde per 1.tertial 2017 233 mill. kroner, som er en økning på 174 mill. kroner i forhold til 
samme tidspunkt i 2016. Økningen er knyttet til avviklingen av Tøyenfondet og Observatoriefondet, der 
midlene i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet regnskapsføres som gaver. 
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Kostnader 
Samlede driftskostnader i 1.tertial 2017 var 2,751 mrd. kroner, mot 2,671 mrd. kroner på samme tidspunkt i 
2016.  
 
Lønn er den dominerende kostnadsposten, med 1,834 mrd. kroner eller 66,7 % av driftskostnadene. 
Kostnadene til lønn og sosiale kostnader har økt med 5,4 % i forhold til 1.tertial 2016. Dette har i hovedsak 
sammenheng med økning i antall årsverk. 
 
Antall årsverk 01.04.2017 var 6 589, en økning på 183 siden 01.04.2016. Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger økte med 119 årsverk, herav var 67 årsverk rekrutteringsstillinger. Støttestillinger for 
undervisning, forskning og formidling økte med 33 årsverk. Administrative stillinger har i samme periode 
økt med 26 årsverk og øvrige stillinger med 5 årsverk. 
  
Andre driftskostnader utgjorde 588 mill. kroner i 1.tertial 2017, en nedgang på 9 % i forhold til samme 
periode i 2016. Det er spesielt postene «andre kostnader til drift av eiendom og lokaler» og «øvrige 
driftskostnader» som er gått ned i 1.tertial 2017.    
 
Avskrivningene for UiO per 30.04.2017 var 252 mill. kroner, mot 217 mill. kroner på samme tidspunkt året 
før. Det høyere nivået i 2017 har først og fremst sammenheng med aktivering av påkostning på 
sentrumsbygningene som i 3.tertial 2016 ble balanseført med 759 mill. kroner.   
 
Investeringene i 1.tertial 2017 var på 177 mill. kroner, mens de på samme tid i 2016 var på 138 mill. kroner.   
 
5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap 
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert internt å budsjettere på enhetsnivå innenfor 
strukturen i internregnskapet. Internregnskapet fremlegges for universitetsstyret hvert tertial, på bakgrunn av 
enhetenes ledelsesrapporter og analyser. Den interne rapporteringen har et virksomhetsperspektiv, og 
omfatter både økonomi og aktivitet. Rapporten skal bidra til å gi ledelsen økt innsikt i hvordan ressursene 
disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt. 
Kommentarene under er knyttet til UiO samlet slik det fremkommer av årsregnskapet, og ikke til UiOs 
interne virksomhetsrapportering. 
 
Finansregnskapet per 30.04.2017 viser et resultat på 2,7 mill. kroner, mot budsjettert 4,1 mill. kroner. Dette 
er for avsluttede oppdragsprosjekter.   
 
Avregningen av den bevilgningsfinansierte aktiviteten per 30.04.2017 viser et resultat på 78,1 mill. kroner, 
mot budsjettert 31,6 mill. kroner.   
 
Driftsinntektene var budsjettert med 2,752 mrd. kroner, mens regnskapet viser 2,718 mrd. kroner. Inntekt fra 
bevilgninger viser det største avviket i forhold til budsjett med et negativt avvik på 40 mill. kroner.. 
 
De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet utgjør 2,751 mrd. kroner, mens det var budsjettert 2,788 
mrd. kroner.   
 
6. Gjennomføring av budsjettet for 2017 
Universitetet gjennomfører i all hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i 
tildelingsbrevet for 2017 Det er gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført 
undervisning i forventet omfang og kvalitet.  
 
Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer 
Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer utgjorde 690 mill. kroner pr. 30.04.2017. Dette er 
308 mill. kroner mer enn ved årsskiftet.  
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Per 1.tertial 2017 er 57 mill. kroner knyttet til virksomhet der det økonomiske ansvaret ikke ligger under UiO 
(CERES og Naturfagsenteret), en økning på 39 mill. kroner fra årsskiftet.  
 
UiO hadde i 2016 en betydelig vekst i antall årsverk, og veksten fortsetter inn i 2017 i noe begrenset omfang.  
I en situasjon der økonomiske ressurser vil bli knappere, utgjør årsverksutviklingen en usikkerhetsfaktor i 
forhold til utviklingen i ubrukte midler. 
 
7. Investeringer   
UiO har en bygningsmasse med svært omfattende og økende vedlikeholdsbehov, og har over flere år 
prioritert vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.  
 
UiO fortsetter sin målrettede gjennomføring av viktige aktiviteter knyttet til implementering av Rom for et 
fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer). 
 
Flere viktige prosjekter vil pågå i 2017, blant annet: 

• Ombygging av museumsmagasinene på Økern er i sluttfasen(ferdig juni 2017) 
• Rehabilitering av Brøggers hus for naturhistorisk museum (trinn 1 planlagt igangsatt 4.kvartal 2017) 
• Bygningsmessige tiltak for 5 nye SFF’er 
• Rehabilitering av resterende etasjer i Niels Treschows hus (ferdig sommeren 2017) 

 
I tillegg er flere store prosjekter finansiert over statsbudsjettet under planlegging: 

• Forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap, kjemi og farmasi 
• Nytt Vikingtidsmuseum for Kulturhistorisk museum 
• Nybygg for klinikkfunksjonen ved Det odontologiske fakultet 
• Nytt utstillingsveksthus på Tøyen 

 
God infrastruktur legger grunnlaget for kjerneområdene utdanning, forskning, formidling og innovasjon. 
Investering i bygningsmassen er høyt prioritert ved UiO. Dette har gitt utfordringer knyttet til gjennomføring 
av prosjektene, og det har de siste årene vært arbeidet systematisk med å øke prosjektressursene.   
 
8. Ressursutfordringer 
UiO har utfordringer knyttet til et betydelig vedlikeholdsetterslep. Selv om det er avsatt betydelige midler til 
rehabilitering av bygningsmassen, har UiO ingen mulighet til å finansiere investeringene til de største 
prosjektene uten store konsekvenser for kjerneoppgavene. For å løfte oss til det som kreves av et 
internasjonalt, ledende forskningsuniversitet er det behov for omfattende bistand fra statens side.  
 
Vedlikeholds-, rehabiliterings- og utviklingsbehovet ved UiO er beregnet å koste om lag 8,6 mrd. kroner. Det 
tekniske etterslepet er estimert til 2,8 mrd. kroner, mens hele 5,8 mrd. kroner er nødvendig for å foreta 
funksjonelle tilpasninger for å møte dagens og morgendagens brukerbehov.   
Universitetsstyret vedtok i juni 2015 en masterplan for alle campus-områdene i Oslo: «Rom for et 
fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo». Planen legger et grunnlag for prioriteringer 
både av rehabiliteringsprosjekter og av nybygg ved UiO, i et langsiktig perspektiv. 
 
Det er en mulighet for at UiO i en kortere periode de nærmeste årene vil kunne få et merforbruk i forhold til 
bevilgningen fra departementet. Dette har sammenheng med investeringen i NEMKO-bygget som ble 
gjennomført i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, hvor det legges opp til en nedbetaling over 20-
25 år. De årlige effektiviseringskuttene vil også være krevende å tilpasse til virksomheten uten at det skal 
berøre kjernevirksomheten i for stor grad. 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

RESULTAT Note 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1       1 940 284   1 926 499   5 661 443 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1          506 564      460 578   1 494 233 
Salgs- og leieinntekter 1          164 165      167 755      591 871 
Andre driftsinntekter 1          107 396        48 494      102 073 

Sum driftsinntekter       2 718 409   2 603 326   7 849 621 

Driftskostnader
Lønnskostnader 2       1 833 602   1 740 364   5 030 639 
Varekostnader            76 995        67 958      236 358 
Avskrivninger på varige driftsmidler 5          251 792      216 582      699 759 
Andre driftskostnader 3          588 176      646 222   1 945 267 

Sum driftskostnader       2 750 564   2 671 126   7 912 022 

Driftsresultat           (32 155)      (67 800)      (62 401)

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6              3 171          3 013          6 920 
Finanskostnader 6              2 796          1 560          5 125 

Sum finansinntekter og finanskostnader                 375          1 453          1 796 

Resultat av periodens aktiviteter           (31 780)      (66 347)      (60 606)

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15            34 471        67 498        71 899 
Tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 8             (2 692)        (1 151)      (11 293)

Sum avregninger og disponeringer            31 780        66 347        60 606 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

EIENDELER Note 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler                          -                      -   

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5           10 009 169      9 629 052    10 180 321 
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5                508 294          464 397          482 437 
Driftsløsøre, inventar og lignende 5                395 917          385 665          406 257 
Anlegg under utførelse 5                353 150          247 117          272 184 

Sum varige driftsmidler           11 266 530    10 726 230    11 341 199 

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11                  30 198            30 198            30 198 
Obligasjoner  11                       307                 307                 307 
Andre fordringer 11                       750                 750                 750 

Sum finansielle anleggsmidler                  31 255            31 255            31 255 

Sum anleggsmidler           11 297 785    10 757 485    11 372 454 

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12                  11 089            12 050            10 434 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell                  11 089            12 050            10 434 

II Fordringer
Kundefordringer 13                169 845 157 905 171 804
Andre fordringer 14                262 815 302 672 162 325
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16                    6 278            16 007              3 114 

Sum fordringer                438 937          476 584          337 243 

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17             1 623 451      1 500 765      1 614 709 
Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17                310 043          114 594          222 139 
Kontanter og lignende 17                       345                 212                 208 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende             1 933 839      1 615 571      1 837 056 

Sum omløpsmidler             2 383 866      2 104 204      2 184 733 

Sum eiendeler           13 681 651    12 861 689    13 557 187 

V-sak 3 - side 9 av 67



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

STATENS KAPITAL OG GJELD Note 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8                 6 023             6 023             6 023 
Opptjent virksomhetskapital 8               75 367           62 533           72 675 

Sum virksomhetskapital               81 389           68 555           78 698 

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet 15               78 076 116 459 112 739

Sum avregninger               78 076 116 459 112 739

III Statens finansiering av varige driftsmidler
 Statens finansiering av varige driftsmidler 5        11 266 530 10 726 230 11 341 199

Sum statens finansiering av varige driftsmidler        11 266 530 10 726 230 11 341 199

IV Statens finansiering av særskilte tiltak
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring 15               31 842           11 884                   -   

Sum statens finansiering av særskilte tiltak               31 842           11 884                   -   

Sum statens kapital        11 457 837    10 923 128    11 532 636 

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser                       -                     -                     -   

II Annen langsiktig gjeld
Langsiktig finansiering kjøp Gaustadalleen 30               50 000           68 500           50 000 

Sum annen langsiktig gjeld               50 000           68 500           50 000 

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld             138 140         134 085         349 806 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie             226 823 210 845 188 934
Skyldige offentlige avgifter             200 600         175 119         185 401 
Skyldige feriepenger             561 134 531 130 414 451
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15             689 626 540 356 381 760
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16             128 735 130 809 134 193
Annen kortsiktig gjeld 18             228 757         147 717         320 007 

Sum kortsiktig gjeld          2 173 814      1 870 061      1 974 552 

Sum gjeld          2 223 814      1 938 561      2 024 552 

Sum statens kapital og gjeld        13 681 651    12 861 689    13 557 187 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)
Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

Note 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning        1 908 550        1 864 551        5 439 770 
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen                    -                      -   
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre                    -                      -   
innbetalinger fra salg av varer og tjenester           321 745           121 076           628 591 
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser                    -                      -   
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater           493 874           412 773        1 116 108 
innbetalinger av utbytte
innbetalinger av renter    
innbetalinger av refusjoner ref. aga  syke og foreldrepenger             42 795             38 461           150 005 
andre innbetalinger           447 000           192 091           726 190 
Sum innbetalinger        3 213 964        2 628 952        8 060 664 

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader        1 658 940        1 638 975        5 016 527 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk           970 292           835 130        2 106 440 
utbetalinger av renter
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter             45 636             15 474             71 457 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater             11 051             14 144           102 701 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter             67 722             65 221           112 876 
andre utbetalinger           184 695             28 510             63 768 
Sum utbetalinger        2 938 336        2 597 454        7 473 769 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *           275 628             31 498           586 895 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler                      4                    77                    92 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler         (177 126)         (138 192)         (472 523)
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak                    -   
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak                    -                      -   
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter                    -                      -   
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter                    -                      -   
innbetalinger av renter                  191                  189                  593 
utbetalinger av renter                  (97)                (132)                (453)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter         (177 028)         (138 059)         (472 290)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
innbetalinger av virksomhetskapital                    -                      -   
tilbakebetalinger av virksomhetskapital                    -                      -   
utbetalinger av utbytte til statskassen                    -                      -   
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                    -                      -   

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+)                    -                      -   
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer                    -                      -                      -   

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter             (1 817)                (661)                (342)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter             96 783         (107 222)           114 263 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse        1 837 056        1 722 793        1 722 793 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt        1 933 839        1 615 572        1 837 056 

* Avstemming 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter               2 692               1 151             11 293 
gevinst ved salg av eiendommer                    (0)                  (20)                  (51)
bokført verdi avhendede anleggsmidler                      3                    97                  143 
ordinære avskrivninger           251 792           216 582           699 759 
netto avregninger           (34 471)           (67 498)           (71 899)
inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte)                    -                      -   
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309                    -                      -   
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)         (177 126)         (138 192)         (454 023)
resultatandel i datterselskap                    -                      -   
resultatandel tilknyttet selskap                    -                      -   
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler           (74 669)           (78 390)         (245 685)
endring i varelager                (655)             (1 746)                (130)
endring i kundefordringer               1 959               1 749           (12 150)
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag           116 163             30 973           (99 660)
endringer i ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak             31 842             11 884                    -   
endring i ikke inntektsført gaver og gaveforsterkninger           191 703             23 838             (4 125)
endring i leverandørgjeld         (211 666)           (62 839)           152 882 
endring i langsiktig gjeld                    (0)           (18 500)
effekt av valutakursendringer               1 817                  661                  342 
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)                    -                      -   
pensjonskostnader (kalkulatoriske)                    -                      -   
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter           177 028           138 192           472 290 
korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling                (192)                  136                  817 
endring i andre tidsavgrensningsposter                (590)           (45 080)           155 592 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter           275 628             31 498           586 895 
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Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015) og de tilhørende veiledningsnotater 
som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets-                                                        
og høyskolesektoren.            

Presentasjon av resultat for nasjonale fellesoppgaver
Driften av en rekke nasjonale fellesoppgaver er etter avtale lagt til bestemte institusjoner, og slik at driftsutgiftene er inkludert i 
vertsinstitusjonens ordinære tildeling. Resultat for den enkelte fellesoppgave presenteres i note 19 i forbindelse med rapportering
av årsregnskapet. UiO drifter nasjonale fellesoppgaver i henhold til Universitets- og høyskolelovens §§ 1.4.3. og 1.4.4.
Dette er CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier  og Naturfagsenteret.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter
Alle tildelinger fra departement  er klassifisert som bevilgning og er inntektsført i perioden midlene er mottatt. I tillegg er midler fra
Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved Det odontologiske fakultet behandlet på samme måte. I den
ustrekning tildelinger ikke er benyttet på balansedagen, er de klassifisert som forpliktelse og ført opp som avregning i avsnitt C.II. 
Dersom mottatte midler fra departementet er eksplisitt tildelt for bruk i senere perioder, utsettes inntektsføringen og føres som ikke 
inntektsført bevilgning under avnsitt  C.IV Statens finansiering av særskilte tiltak. 

Tildelinger uten krav om motytelse fra alle andre enn departement, herunder også mottatte gaver og gaveforsterkninger, inntektsføres 
i takt med kostnadspådraget i tråd med reglene om motsatt sammenstilling i SRS 10. Mottatte, ikke forbrukte midler av 
denne typen klassifiseres som ikke inntektsførte  tilskudd og overføringer under avsnitt D.III kortsiktig gjeld.

Inntekter som forusetter motytelse inntektsføres etter prinsippet om motsatt sammstilling, i tråd med  bestemmelsene i SRS 9. 
Inntekter som er mottatt på forskudd er klassifisert som forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter, i avsnitt D.III kortsiktig gjeld, mens 
verdien av forskuttert aktivitet, er klassifert som opptjent, ikke fakturert inntekt i avsnitt B.II kortsiktige fordringer.

Finansiering og kategorisering av UiOs aktivitet

Aktiviteten ved UiO  er i hovedsak finansiert på to måter: bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert aktivitet

Bevilgningsfinansiert aktivitet  omfatter aktivitet finansiert av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, samt    
eventuelle tilleggsbevilgninger i løpet av året. I tillegg er også alle tilskudd og overføringer fra departementene klassifisert som 
bevilgningsfinansiert aktivitet. Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved det odontologiske fakultet er klassifisert på 
samme måte.

Den eksternfinansierte aktiviteten  reguleres av F-07-13 Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av 
aksjer. Denne aktiviteten deles videre opp i to hovedområder: bidrags- og oppdragsaktivitet. 

Bidragsaktivitet er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til motytelser.  Det foreligger ikke krav om 
fullfinansiering av slike prosjekter, og UiO har eiendomsretten til forskningsresultatene.  

Oppdragsaktivitet er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver,  hvor eiendomsretten til resultatet av prosjektene tilfaller den 
eksterne oppdragsgiveren. Denne formen for prosjekter har en kontraktfestet pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved 
gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at 
budsjetterte oppdragsinntekter skal  dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart. 
Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgiftslovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne 
merverdiavgift av omsetning. UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor oppdragsvirksomheten.

Kostnader
Kostnader er resultatført i den perioden de er påløpt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er 
praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. 
Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i 
prosjektet. 

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av
prosjektet og er kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. 
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Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Aksjer og andre finansielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer i aksjer av strategisk og langsiktig karakter er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Aksjer og andeler
som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe 1 til 2 fra
2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital.

Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder 
både langsiktige og kortsiktige plasseringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Aksjer anskaffet etter
1. januar 2003 som ikke er bokført i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital, er balanseført til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost  Avsetning for langsiktige forpliktelser. Forpliktelsen som
etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget 
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, mens tap 
klassifiseres som driftskostnad.

For eiendeler som inngikk i åpningsbalansen pr. 1.1.2010, ble bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved 
fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for 
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur ble gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO 
og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer.
Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er
inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for UiO.

Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne 
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

Når Statsbygg får bevilgning for å utføre nybygg og påkostninger for UiO er disse rapportert i egen oppstilling i note 5.
Nybygg og påkostninger fremkommer i UiOs balanse når formell overtagelse er gjennomført.

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost  Avsetning for langsiktige
forpliktelser.  Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen
av avskrivningene.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 
vurdert til full tilvirkningskost.  Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Internhandel
Alle interne transaksjoner og mellomværende innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner 
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt.

Virksomhetskapital
UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor
oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold 
innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen resultatet er 
opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til 
grunn.

Selvassurandørprinsipp 
Staten er selvassurandør. Det er ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskapet som reflekterer alternative netto 
forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning 
UiO omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle inn-/utbetalinger i norske kroner daglig gjøres opp mot
virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen  Andre bankinnskudd  i avsnitt
IV i balanseoppstillingen.

UiO oppbevarer ikke skattetrekksmidler på egen bankkonto.

Andre forhold 
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres fradrag for inngående avgift på varer og tjenester 
som omsettes til andre, jf mval.§ § 8-2 andre ledd og 3-28. 

UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir overført statskassen. 
Opptjente renter på gavekonto tilfaller UiO.
                         
UiO blir revidert av Riksrevisjonen.

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til Prinsipp for bevilgningsoppstilling, se neste side.
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av statsregnskapet. Dette innebærer at 
opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra 
1. januar til 31. desember.

Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 
statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene er ført med  verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk 
kostpris på transaksjonstidspunktet.

Bevilgningsoppstillingens DEL II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og 
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot 
statens konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank utenfor 
konsernkontosystemet.

Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL III omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode 
oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL III er knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de 
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.  

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet, se foran.
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DEL I

Konto Tekst Note 30.4.2017 31.12.2016 Endring
6001/8202xx 17        1 623 451          1 614 709                 8 742 
628002 11                  750                    750                       -   
6402xx/8102xx           115 320             124 463                (9 143)

DEL II

Note
Regnskap 
30.4.2017

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 1 614 709

                8 742 
17 1 623 451

Øvrige bankkonti Norges Bank
17 124 463

-9 143
17 115 320

DEL III

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 

utbetaling
260 Universiteter og høyskoler 50 1 793 277
280 Felles enheter 01 0
280 Felles enheter 21 0
280 Felles enheter 50 0
280 Felles enheter 51 68 230

281
Felles utgifter  for universiteter og 
høyskoler 01 13 600

281
Felles utgifter for universiteter og 
høyskoler 45 0

1 875 107

285 Norges forskningsråd 52 Langsiktig grunnleggende forskning 1 313
1 313

Sum utbetalinger i alt 1 876 419

1)  Inkluderer kun grunnbevilgning fra KD og andre tildelinger fra KD.

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Spesielle driftsutgifter
Senter for internasjonalisering av utdanning
Drift av nasjonale fellesoppgaver

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Statlige universiteter og høyskoler 1)

Driftsutgifter

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank

Gaver og gaveforsterkninger

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2017 for nettobudsjetterte virksomheter

Tall i 1000 kroner
Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Posttekst

Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD         1 844 577         1 790 908         5 282 679 

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning           (177 126)           (138 192)           (454 023)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)            251 792            216 582            699 759 
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler                       3                     97                   144 
- periodens tilskudd til andre             (10 730)               (3 913)             (21 979)

Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 1)              26 350              13 117              31 750 

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet         1 934 866         1 878 599         5 538 330 

Tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 2)                5 666              48 643            125 340 

- periodens tilskudd til andre                  (248)                  (743)               (2 227)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning                5 418              47 900            123 113 

Sum inntekt fra bevilgninger         1 940 284         1 926 499         5 661 443 

Tilskudd fra statlige etater
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan              64 409              47 995            172 352 

- periodens tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre               (1 786)                  (581)               (4 031)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater              62 623              47 414            168 321 
Periodens tilskudd /overføring fra NFR            308 117            274 182            898 246 
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part              21 778              26 846            112 571 

- periodens tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)             (17 392)             (25 879)           (124 404)
Periodens netto tilskudd fra NFR            312 502            275 149            886 412 

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater            375 125            322 563         1 054 733 

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)                   177                1 186                1 521 
Kommunale og fylkeskommunale etater                5 056                3 718              22 673 
Organisasjoner og stiftelser              10 317              12 912              37 277 
Næringsliv/privat              12 677              10 109              40 436 
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning              47 994              59 314            158 905 
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet                2 834                3 473              15 025 
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig              10 863              12 029              40 009 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet              89 919            102 741            315 847 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 3)            233 223              59 111            119 529 
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger           (293 033)           (129 293)           (101 330)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger            101 330            105 455            105 455 

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger              41 520              35 274            123 654 

Sum tilskudd og overføringer fra andre            506 564            460 578         1 494 233 
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter
30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan              22 906              22 831            101 051 
Kommunale og fylkeskommunale etater                2 113                1 640                9 312 
Organisasjoner og stiftelser                   738                1 715                3 637 
Næringsliv/privat                3 095                4 299              16 275 
Utland, -andre              19 256              12 820              47 864 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet              48 107              43 306            178 139 

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billettinntekter (avgiftspliktig)              77 225              57 678            246 967 
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (fritatt avgift)                2 949              35 424              53 778 
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leieinntekter (unntatt avgift)              35 883              31 347            112 987 

Sum andre salgs- og leieinntekter            116 058            124 450            413 732 

Sum salgs- og leieinntekter            164 165            167 755            591 871 

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter            107 393              48 417            102 042 
Salg av maskiner og utstyr                       3                     77                     31 
Sum andre inntekter            107 396              48 494            102 073 

Sum driftsinntekter         2 718 409         2 603 326         7 849 621 

1) Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
Midler til Naturfagsenteret fra Utdanningsdirektoratet              26 350              12 775              31 050 
Midler til bidragsprosjekter fra Kunnskapsdepartementet                      -                     342                   700 
Sum andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet              26 350              13 117              31 750 

2)  Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
Arbeids- og sosialdepartementet                   115                   112                4 112 
Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet                   115                3 512              41 824 
Justis- og beredskapsdepartementet                   115                   112                   562 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet                   115                   112                2 238 
Kulturdepartementet                   115                   112                   717 
Klima og Miljøverndepartementet                   115                1 400                5 718 
Utenriksdepartementet                1 709              40 449              61 136 
Øvrige                3 267                2 834                9 033 
Sum periodens tilskudd/overføringer fra andre departement                5 666              48 643            125 340 

3)  Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
190 mill kroner for oppløsning av Tøyenfondet og Observatoriefondet er behandlet som gave. Gaven er ført på eget tiltak 900346.
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Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Lønn         1 328 939         1 257 235         3 605 808 
Feriepenger            162 323            153 766            431 951 
Arbeidsgiveravgift            230 970            219 278            624 232 
Pensjonskostnader            144 970            141 723            448 727 
Sykepenger og andre refusjoner             (55 100)             (51 019)           (155 654)
Andre ytelser              21 501              19 382              75 574 
Sum lønnskostnader         1 833 602         1 740 364         5 030 639 

Antall årsverk                6 589                6 406                6 517 

Statens Pensjonskasse beregner årlig pensjonspremiesats som er grunnlaget for årlig beregnet pensjonskostnad.
Pensjonspremiesatsen endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen. 
Premiesatsen for 2017 er 11,5 %. Satsen for 2016 var 12,30 %
Antall årsverk oppgitt pr 1.4.2017, 1.4.2016 og  1.1.2017

Note 3 - Andre driftskostnader

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Husleie og felleskostnader              98 910              95 854            268 120 
Vedlikehold bygg og anlegg              26 644              30 627            127 708 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler              76 974            109 245            252 086 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.              17 871              15 393              45 091 
Mindre utstyrsanskaffelser              53 966              56 110            195 683 
Tap ved avgang anleggsmidler                       2                     97                     83 
Leie av maskiner, inventar og lignende              28 152              35 038            100 412 
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester 1)              92 787              88 957            328 861 
Reiser og diett              63 387              59 285            233 551 
Øvrige driftskostnader            129 482            155 615            393 672 
Sum andre driftskostnader            588 176            646 222         1 945 267 

1)  Spesifikasjon av konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester               8 112               9 181              31 953 
Kjøp av undervisningstjenester             12 273               8 349              44 895 
Kjøp av forskningstjenester             14 676             14 851              65 176 
Andre fremmedtjenester              57 725              56 577            186 838 
Sum konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester              92 787              88 957            328 861 
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Note 5 - Varige driftsmidler

Tomter/Uteareal Driftsbygninger Øvrige bygninger
Anlegg under 

utførelse
Maskiner, vit.utstyr, 

transportmidler
Driftsløsøre og 
inventar mv. Sum

Avskrivningsats (levetider) Ingen avskrivning
10-60 år dekomp. 

lineært
10-60 år dekomp. 

lineært Ingen avskrivning 3-15 år lineært 3-10 år lineært

Anskaffelseskost per 1.1.2017           916 620      19 441 073             29 341           272 184        1 637 845        1 508 066       23 805 130 
Tilgang nybygg 30.4.2017 - eksternt finansie                    -                      -                      -                      -                      -                      -                        -   
Tilgang nybygg 30.4.2017 - internt finansiert                    -                      -                      -                      -                      -                      -                        -   
Andre tilganger pr 30.4.2017                    -                      -                      -               88 091             59 167             29 867            177 126 
Avgang anskaffelseskost per 30.4.2017                    -                      -                      -                      -                      -                  (190)                  (190)
Fra anlegg under utførelse til annen gr.                    -                 1 395                    -               (7 125)               5 730                    -                        -   
Anskaffelseskost per 30.4.2017 916 620 19 442 468 29 341 353 150 1 702 742 1 537 744       23 982 066 
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2017                    -      (10 203 153)             (3 560)                    -        (1 155 407)      (1 101 809)      (12 463 930)
Ordinære avskrivninger per 30.4.2017                    -           (172 351)                (196)                    -             (39 041)           (40 204)           (251 792)
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 30.4.2017                    -                      -                      -                      -                   187                   187 
Balanseført verdi per 30.4.2017           916 620        9 066 964             25 585           353 150           508 294           395 917       11 266 530 

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                      -                      (4)                      (4)
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                      -                       3                       3 
Regnskapsmessig gevinst/(tap)                    -                      -                      -                      -                      -                      (0)                      (0)

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016
Finansinntekter

Renteinntekter fra gavekonto                   185                   189                   593 
Valutagevinst                2 986                2 824                6 327 
Sum finansinntekter                3 171                3 013                6 920 

Finanskostnader

Rentekostnad/Annen finanskostnad                     97                   130                   347 
Valutatap                2 699                1 430                4 778 
Sum finanskostnader                2 796                1 560                5 125 

Sum finansielle poster                   375                1 453                1 796 

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

30.4.2017 31.12.2016
Gj.snitt 
periode

Balanseført verdi immaterielle eiendeler                    -                      -                      -   
Balanseført verdi varige driftsmidler      11 266 530      11 341 199      11 303 865 
Sum      11 266 530      11 341 199      11 303 865 

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:                     4 
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2017:      11 303 865 
Fastsatt rente for år 2017: 1,15 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital: 43 331
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Note 8 - Opptjent virksomhetskapital 

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15 og prinsippnote. Opptjent 
virksomhetskapital i UiO tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert virksomhet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til
dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital. Det vil si at den ikke kan anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende 
driften.

30.4.2017
Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 1.1. 6 023
Sum innskutt virksomhetskapital 6 023

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 1.1. (benyttet til kjøp av finansielle aksjer) 25 233
Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 1.1. 47 442
Overført fra periodens resultat: tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 2 692
Sum opptjent virksomhetskapital 75 367

Sum virksomhetskapital 81 389

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervstids-
punkt Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Resultat 2015

Balanseført 
egenkapital 2015

Rapportert til 
kapital-

regnskapet

Balanseført verdi 
i virksomhetens 

regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS 2004-2005               2 025 100,0 % 100,0 %                 149 4 436                4 050 4 050
Sum investeringer i datterselskap                4 050 4 050

Investeringer i tilknyttede selskap 1)

Oslotech AS, A-aksjer 1984-2002               1 271 33,4 % 33,4 %                   335 78 447                5 073 5 073
Oslotech AS, B-aksjer 2002                 555                      -                        -                     550 550
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 2003                 100 20,0 % 20,0 %                2 512 24 591                   400 400
Inven2 AS 2010               5 000 50,0 % 50,0 % 7 532 55 942              20 100 20 100
Sum investeringer i tilknyttede selskap              26 123 26 123

1) Tilknyttede selskaper er definert som selskaper hvor vi har betydelig innflytelse uten at det er datterselskap. Betydelig innflytelse ansees å foreligge 
når det eies 20 prosent eller mer av aksjene/andelene i selskapet. 

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO AS 2010 1 0,5 % 0,5 %                    (43)              10 199                     10 10
CIENS AS 2009 15 11,1 % 11,1 %                   226                   350                     15 15
Sum investeringer i aksjer og andeler                     25 25

Andre finansielle anleggsmidler
Leierettsbevis Studentbyen Sogn 750
Pantobligasjoner studenthyttene 307
Sum obligasjoner og andre fordringer 1 057

Sum finansielle anleggsmidler per 30.4.2017 31 255
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Note 12 - Varebeholdninger

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk                     82                   224                   247 
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten                     82                   224                   247 

Beholdninger beregnet på videresalg
Varelager kompendier og studiemateriell                4 045                4 193                5 126 
Varelager Kulturhistorisk museum                4 892                5 373                3 060 
Varelager Naturhistorisk museum                   766                   752                   698 
Varelager profileringsartikler                1 304                1 507                1 304 
Sum beholdninger beregnet på videresalg              11 006              11 826              10 187 

Sum varebeholdninger              11 088              12 050              10 434 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelagrene er hensyntatt ukurans.

Note 13 - Kundefordringer

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Kundefordringer til pålydende            168 837            158 063            171 481 
Avsatt til latent tap (-)                  (303)                  (890)                  (251)
Fordringer kredittkortselskap                1 311                   732                   574 
Sum kundefordringer            169 845            157 905            171 804 

Tap på krav                     88                   107                1 356 
Endring i avsetning til tap på krav                   587                    (85)                   553 
Kostnadsført tap på krav utgjør                   675                     22                1 909 

Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
30.4.2017            160 752                5 464                   991                   420                     54                1 156            168 837 
30.4.2016            145 883                1 451                1 859                     10                4 707                4 153            158 063 
31.12.2016            158 913                9 368                   819                   232                   208                1 941            171 481 

Kundefordringer er vurdert for individuell tapsrisiko. Det er foretatt avsetning for tap på de fordringer som ansees som usikre. 

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer

Fordringer 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Reise og ekskursjonsforskudd                7 030                9 722                6 923 
Personallån                1 571                1 429                1 637 
Andre fordringer på ansatte                   623                   715                   611 
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt              17 497              17 699              15 964 
Forskuddsbetalte kostnader 1)            216 062            200 129            124 880 
Opptjent inntekt                9 751              66 695                4 626 
Andre fordringer              10 280                6 283                7 684 
Sum andre kortsiktige fordringer            262 815            302 672            162 325 

1)  Forskuddsbetalte kostnader: 30.4.2107 30.4.2016 31.12.2016

Forskuddsbetalt husleie              43 879              48 233              28 636 
CRIStin, forskuddsbetalte lisenser            130 403            127 998              87 541 
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.              41 780              23 898                8 703 
Sum forskuddsbetalte kostnader            216 062            200 129            124 880 
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. 

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. 
Det er spesifisert hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende periode. Vesentlige poster er spesifisert på egen linje. 

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert
aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet 30.4.2017

Overført fra 
virksomhets-  

kapital
Avsetning per 

31.12.2016
Endring i 
perioden

Utsatt virksomhet
Humanoria             78 020                    -             146 623           (68 603)
Samfunnsfag           160 236                    -             172 830           (12 594)
Helse           114 550                    -             140 295           (25 745)
Naturfag           218 873                    -             243 226           (24 353)
Museer og bibliotek             39 435                    -               49 064             (9 629)
Nasjonale fellesoppgaver: CERES             29 322                    -                 9 327             19 995 
Nasjonale fellesoppgaver: Naturfagsenteret             27 718                    -                 8 802             18 916 
Sentraladministrativ drift           (21 806)                    -               (5 907)           (15 899)
IT-drift           (11 568)                    -               (2 966)             (8 602)
IT-øremerket UH-aktivitet             14 167                    -                 5 427               8 740 
Eiendomsdrift               3 502                    -               14 675           (11 173)
KD-prosjekter             15 437                    -               10 784               4 653 
Sum utsatt virksomhet           667 886                    -             792 179 -124 293
Strategiske formål
Formidling 9 593                    -                 1 396               8 197 
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR) 14 517                    -               14 094                 423 
Strategisk IT 42 526                    -               25 238             17 288 
Forskningssatsinger 4 355                    -                   334               4 021 
Internasjonalisering 28 044                    -               21 351               6 693 
Innovasjon 6 570                    -                 1 183               5 387 
Vitenskaplig utstyr             (6 381)                    -                 3 706           (10 087)
Sum strategiske formål             99 224                    -               67 302             31 922 
Større investeringer
Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Vilhelm Bjerknes (ombygging og inventar)                    -                      -                   895                (895)
Georg Morgenstiernes hus                    -                      -                   504                (504)
Sophus Bugges Hus             15 442                    -               13 340               2 102 
Prosjektering W.C Brøggers hus           139 452                    -             114 212             25 240 
NHM - magasinlokaler Økern-ombygging               7 197                    -                 7 197                    -   
NHM - magasinlokaler Økern-inventar og utstyr             12 842                    -               13 959             (1 117)
Grønt UiO               2 840                    -                 3 364                (524)
KHM - magasinlokaler Økern             10 843                    -               36 645           (25 802)
Utfasing ulovlige klimagasser i kjøleanlegg             (4 158)                    -               (3 460)                (698)
Nemko         (277 637)                    -           (284 345)               6 708 
Niels Treschows hus             (6 952)                    -               (7 972)               1 020 
Niels Hennrik Abels hus             23 858                    -                      -               23 858 
Klimahus NHM             (2 151)                    -               (2 151)
Ubrukt andre mindre prosjekter               1 400                    -                 1 400 
Egeninitierte større rehabiliteringer             66 882                    -               32 755             34 127 
UiO bank  - finansiering av egne investeringer         (720 306)                    -           (722 118)               1 812 
Sum større investeringer         (730 448)                    -           (795 024)             64 576 
Andre avsetninger
Universitetsstyrets reserve           108 773                    -             103 439               5 334 
Feriepenger og fleksitid           (75 800)                    -             (69 500)             (6 300)
Universitetsdirektørens reserve               1 895                    -                 1 055                 840 
Sum andre avsetninger             34 868                    -               34 994                (126)

Sum Kunnskapsdepartementet             71 530                    -               99 451           (27 921)

Sum Kunnskapsdepartementet             71 530                    -               99 451           (27 921)
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter

Andre departement
Utsatt virksomhet               5 921                    -               12 471             (6 550)
Sum andre departement               5 921                    -               12 471             (6 550)

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet             77 451                    -             111 922           (34 471)

Inntektsførte bidrag:
Andre statlige forvaltningsorgan
Sum andre statlige forvaltningsorgan                    -                      -                      -                      -   

Norges Forskningsråd
Sum Norges Forskningsråd                    -                      -                      -                      -   

Regionale forskningsfond
Sum regionale forskningsfond                    -                      -                      -                      -   

Andre bidragsytere
Sum andre bidragsytere                    -                      -                      -                      -   

Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift                 625                 817 -192
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet             78 076                    -   112 739           (34 663)

Korreksjon - feriepengeforpliktelser                 192 
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet           (34 471)

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:

30.4.2017
Ikke inntektsført 

per 31.12.2016
Endring i 
perioden

Direktorat og tilsyn
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført             20 505                    -               34 500           (13 995)
Sum direktorat og tilsyn             20 505                    -               34 500 -13 995

Andre statlige forvaltningsorgan
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført             64 702                    -               64 781                  (79)
Sum andre statlige forvaltningsorgan             64 702                    -               64 781 -79

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført           204 819                    -               90 693           114 126 
Sum Norges forskningsråd           204 819                    -               90 693           114 126 

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført             (1 821)                    -               (1 644)                (177)
Sum regionale forskningsfond             (1 821)                    -               (1 644)                (177)

EU-rammeprosjekter
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført             26 419                    -               15 051             11 368 
Sum EU rammeprosjekter             26 419                    -               15 051             11 368 

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført               9 618                    -                 7 972               1 646 
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført               2 691                    -                 3 282                (591)
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført             22 226                    -               19 601               2 625 
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført             17 676                    -               22 865             (5 189)
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført             29 758                    -               23 329               6 429 
Sum andre bidragsytere             81 969                    -               77 049               4 920 

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag           396 593                    -             280 430           116 163 

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført           293 033                    -             101 330           191 703 
Sum gaver og gaveforsterkninger           293 033                    -             101 330           191 703 

Sum ikke inntektsført tilskudd, bidrag og gaver           689 626                    -             381 760           307 866 

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak med utsatt inntektsføring:

Kunnskapsdepartementet
Inntektsført bevilgning fra KD, ikke mottatt           (18 866)                    -                      -             (18 866)
Mottatt midler fra KD til CERES, ikke inntektsført             50 708                    -                      -               50 708 
Sum kunnskapsdepartementet             31 842                    -                      -               31 842 

Sum ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak             31 842                    -                      -               31 842 
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Note 16 - Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan               4 292               8 895               1 965 
Kommunale og fylkeskommunale etater                 746                     1                 223 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond                 262                 922                 297 
Næringsliv og private                 169                 895                 199 
Utland, -andre                 810               5 294                 430 
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter               6 278             16 007               3 114 

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter

Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan             74 302             78 112             78 842 
Kommunale og fylkeskommunale etater             10 898             12 792             11 502 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond               4 265               3 686               3 437 
Næringsliv og private             19 729             16 653             17 496 
Utland, -andre             19 542             19 566             22 916 
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)           128 735           130 809           134 193 

Det er 366 aktive oppdragsprosjekter per 30.4.2017, hvorav 40 er nye i år.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem         1 623 451         1 500 765         1 614 709 
Øvrige bankkonti i Norges Bank            115 320            103 327            124 463 
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank            194 722              11 267              97 676 
Håndkasser og andre kontantbeholdninger                   345                   212                   208 
Sum bankinnskudd og kontanter         1 933 839         1 615 571         1 837 056 

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Skyldig lønn                1 542                1 148                     74 
Påløpte kostnader 1)            132 071            110 300            185 887 
Mottatt, uopptjent inntekt              75 772                9 946                5 116 
Midler som skal videreformidles til andre                     60                3 288                2 317 
Annen kortsiktig gjeld              19 312              23 035            126 613 
Sum annen kortsiktig gjeld            228 757            147 717            320 007 

1)  Spesifikasjon av påløpte kostnader: 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Lønns- og reisekostnader,                7 547                8 737              22 840 
Avsetning fleksitid og opptjente feriedager til gode              75 800              15 700              69 500 
Energikostnader                5 000                6 104              15 000 
Leiekostnader mm                1 428                1 270                   406 
Eiendoms- og festeavgifter                3 015                3 000                      -   
Inventar og utstyr              11 010              19 337              44 975 
Tjenester              17 160              20 355              18 222 
Øvrige driftskostnader              11 111              35 797              14 944 
Sum påløpte kostnader            132 071            110 300            185 887 

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator 30.4.2017 30.4.2016 31.12.2016

Tilskudd fra EU              50 828              62 787            173 930 

Tilskudd fra Norges forskningsråd NFR            312 502            275 149            886 412 
Tilskudd fra regionale forskningsfond RFF                   177                1 186                1 521 
Sum tilskudd fra NFR og RFF            312 679            276 335            887 933 

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter              38 914              38 768            140 395 
- tilskudd fra statlige etater              62 623              47 414            168 321 
- oppdragsinntekter              48 107              43 306            178 139 

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet            149 644            129 488            486 855 
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1.0 Innledning 

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets 
årsplan, på oppnådde resultater, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. 
Virksomhetsrapporten er også en utdyping av styrets kommentar til eksternregnskapet, disse bør derfor 
ses i sammenheng.  Virksomhetsrapporten for 1. tertial 2017 skal gi styret en overordnet analyse av 
oppnådde resultater på resultatindikatorene i 2016, en vurdering av den økonomiske situasjonen, og 
statusrapportering fra de fem verdensledende miljøene. 

2.0 Utdannings- og forskningsresultater i 2016  

UiOs resultater innen utdanning og forskning kan blant annet belyses via åtte resultatindikatorer. Disse 
danner også utgangspunktet for den resultatfinansierte bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Under 
følger en overordnet gjennomgang av UiO resultater på disse indikatorene. En nærmere beskrivelse av 
hver enkelt indikator følger i vedlegg 1. 

UiOs resultater i nasjonal sammenheng  

UiO er en dominerende aktør i norsk universitets- og høyskolesektor. Dette gjelder særlig på 
forskningssiden hvor vi i 2016 står for om lag en tredel av antall avlagte doktorgrader, vitenskapelig 
publisering og innhenting av EU-/NFR-midler. Når det gjelder utdanning er UiOs andel mer beskjeden, og 
ser vi på studiepoeng, utveksling, kandidater og BOA-midler, står UiO for om lag en seksdel av nasjonale 
resultater.  

Figur 1 viser resultatutvikling i perioden 2008-2016, målt som prosentvis endring. Til tross for UiOs ledende 
posisjon, viser figuren at utviklingen i UiOs resultater er svakere enn det nasjonale gjennomsnittet for sju 
av de åtte resultatindikatorene. Bare når det gjelder EU-midler er UiOs utvikling bedre enn gjennomsnittet 
i sektoren.  

Den viktigste årsaken til sektorens vekst når det gjelder studiepoeng og kandidater er at fleste 
institusjonene i UH-sektoren har tatt opp langt flere studenter enn man har basisfinansiering for. Dette 
gjelder imidlertid ikke for UiO, som har tatt et strategisk valg om å ikke ta opp studenter utenom 
basisfinansiering.  

Figur 1: Resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet - utviklingstrekk 

Med UH-sektoren menes alle statlige UH-
institusjoner, dvs. også inkludert UiO, UiB og 
NTNU selv om disse institusjonene også vises 
separat. 

Det har skjedd fusjoner i sektoren, ikke minst 
ved NTNU. Disse organisasjonsendringene er 
ført tilbake i tid slik at tallene er 
sammenliknbare i hele perioden. 

Endringen måles i prosent, noe som tilsier en 
viss varsomhet mht. tolkning av resultatene. 
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UiOs økonomiske uttelling på bakgrunn av resultatene avhenger av om indikatoren er knyttet til en åpen 
eller lukket budsjettramme.  En åpen budsjettramme innebærer at jo bedre UiO gjør det på indikatoren, jo 
mer får man i bevilgning, uavhengig av resultatene til de andre institusjonene.  Bevilgning på grunnlag av 
utdanningsresultater og doktorgrader gis med åpen budsjettramme. Dette betyr at høyrere 
studiepoengproduksjon og flere gjennomførte doktorgrader ved UiO vil gi høyere bevilgning.  

Når det gjelder en lukket budsjettramme får institusjonene uttelling ut fra egne resultat og ut fra de andre 
institusjonenes resultat. Bevilgning knyttet til forskningsresultater gis med lukket ramme, og skal UiO øke 
bevilgningene på dette området må man ha en resultatutvikling som er større enn gjennomsnittet i UH-
sektoren. 

Utvikling innen hver enkelt resultatindikator 

Punktene under angir hovedtendensen når det gjelder utvikling for hver av indikatorene.  

• Studiepoeng: Relativt stabile tall, men en liten vekst de siste årene som i hovedsak kan tilskrives 
studenttallsøkning. Antall studiepoeng per student ligger stabilt. Det kan observeres en tendens til 
at flere studerer på fulltid, men enkeltemnestudentene avlegger i liten grad studiepoeng 
overhodet. 

• Utveksling: En liten, jevn økning etter 2008 og en særlig stor økning siste år. Til forskjell fra 
tidligere år gjelder økningen fra 2015 til 2016 også utreisende studenter. 

• Kandidater: Et nytt insentiv i finansieringssystemet fra 2017. For UiO som helhet er tallene stabile. 
Det å hindre frafall er viktigste tiltak for å uteksaminere flere kandidater. 

• Doktorgrader: Antall doktorgrader har vært synkende etter en topp i 2013. Det henger sammen 
med en reduksjon i antallet nye stipendiater med ekstern finansiering. 

• Vitenskapelig publisering: Antall publikasjonspoeng er økende. Målt per vitenskapelig årsverk er 
imidlertid tallene relativt stabile. 

• EU-inntekter: Inntekter fra EU er mer enn tredoblet fra 2008 til 2016. 
• Forskningsrådsinntekter: Inntekter fra Norges forskningsråd lå lenge stabilt, men har vokst 

betydelig (i underkant av 100 mill. kroner per år) de siste to årene. 
• Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) – utenom EU og Forskningsrådet: Disse inntektene er av 

mange ulike slag, de er stabile og utgjør oppunder en halv milliard kroner per år. 

3.0 Status for de fem verdensledende miljøene  

UiO mottok 31,2 mill. kr i statsbudsjettet for 2015 for å styrke arbeidet med fremragende kvalitet for å 
utvikle flere verdensledende miljøer. Formålet med satsingen er å styrke institusjonenes evne til å tiltrekke 
seg internasjonalt ledende forskere og bidra til finansiering av den faglige aktiviteten til forskerne som 
ansettes. 

I etterkant av tildelingen ble det, basert på en prosess med innspill fra og diskusjon med dekanene, 
prioritert fem miljøer som utgjør UiOs satsing innen verdensledende miljøer. Universitetsstyret vedtok i V-
sak 9 Verdensledende miljøer den 23. juni 2015 følgende: 

1. De fem utvalgte miljøene får tilsagn om til sammen 31,2 mill. kr årlig i fem år (2015-2019). 
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig fordeling av midler til de fem miljøene 
etter en nærmere gjennomgang for å avklare forutsetninger og omfang av det enkelte budsjettene. 
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2. Universitetsstyret ber universitetsledelsen følge opp de utvalgte miljøenes utvikling og resultater. 
Oppfølging og rapportering legges til UiOs ordinære prosesser for virksomhetsrapportering. 

3. Ordningen evalueres i løpet av 2019 før en eventuell forlengelse vurderes. 
 
Tabell 1: Oversikt over tildelingene til de fem utvalgte miljøene (beløp i 1000 kr) 

 

Det medisinske fakultet (MED), Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet (MN) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har blitt bedt om å rapportere om status for de 
verdensledende miljøene per 1. tertial 2017. 

Status for arbeidet med å tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere 

Miljøene rapporterer at det har vært komplisert og tidkrevende å rekruttere sterke internasjonale forskere 
i heltidsstillinger. Det fremheves imidlertid at det har vært lettere å rekruttere sterke kandidater i 
bistillinger eller ansettelse i en kortere periode. 

Under følger en kort oppsummering av status for de fem miljøene: 

Human Immunology:  
• Ansettelsesprosess er i gang. Ambisjonen er tilsetting i Professor I/Førsteamanuensis-stilling med 

oppstart 2017/2018. 
• Det er rekruttert en verdensledende forsker i 10% stilling. 
• Det er etablert kontakter med tre høyt ansette internasjonale forskningsmiljøer – UiO-forskere er 

invitert på utveksling. 
• Rekruttering: 1 Ph.d-student og 2 postdoc helt eller delvis av tildelte midler til verdensledende 

miljøer. 
• Opprettet mobilitetsstøtte som insentiv for å få forskere til å reise ut. 

MultiLing – Senter for flerspråklighet: 
• Tre internasjonale toppforskere er tilsatt ved kallelse i 20% stilling som professor II.  Disse har 

startet opp hvert sitt forskerprosjekt i nært samarbeid med temaledere på MultiLing. I tillegg er 
det ansatt en fremragende toppforsker som professor II, finansiert over SFF-grunnbevilgningen. 
Forskeren oppsøkte selv MultiLing etter å ha hørt om de andre professor II-stillingene. 

• Seks juniorforskere er tilsatt – to i hver av de tre forskerprosjektene. MulitLIng har hovedsakelig 
gode erfaringer fra prosessene. 

Solaris – Solar Research Initiative at SMN: 
• SOLARIS arbeider med tilsetting av internasjonal leder for SOLARIS, intervjuer/samtaler er planlagt 

gjennomført før sommeren. En utfordrende ansettelsesprosess: har vurdert 30 internasjonale 
forskere hvorav en håndfull ble kontaktet for å undersøke interessen for å lede SOLARIS-satsingen. 

Årlig tildeling 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Sum
Human Immunology - MED 6 291        6 291        6 291        6 291        6 291        31 456      
MultiLing - HF 5 443       5 443       5 443       5 443       5 443       27 217      
Solaris - MN 7 127        7 127        7 127        7 127        7 127        35 636      
ESOP - SV 5 554        5 554        5 554        5 554        5 554        27 771      
LCBC - SV 6 784        6 784        6 784        6 784        6 784        33 921      

Sum innvilget 31 200    31 200    31 200    31 200    31 200    156 000  
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Dette førte ikke frem og man har utvidet søket og står igjen med fire kandidater som blir invitert til 
samtaler. 

ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling: 
• Det er rekruttert fire professor II og to gjesteforskere for kortere perioder. 
• Det er tilsatt en lovende yngre forsker i innstegsstilling. 

LCBC - Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon: 
• Det har vært søkt aktivt etter en internasjonalt velrenommert professor i genetikk uten hell. 
• Statusen som verdensledende har imidlertid ført til en vesentlig styrking av miljøets 

samarbeidsallianser innen genetikk og epigenetikk. 
• Ambisjonen fremover er å rekruttere en verdensledende forsker i deltidsstilling og en kompetent 

person innen statistikk. 

Økonomisk status 

Som følge at utfordringene ved rekruttering ligger miljøene etter opprinnelig plan og det er foreløpig 
påløpt lite kostnader. Felles for miljøene er at de har akkumulert betydelige ubrukte midler – til sammen 
utgjør dette nå ca. 71 mill. kr i ubrukte midler.  

Foreløpig vurdering av satsingens effekt med spesielt vekt på økte eksterne inntekter 

Fagmiljøene forbereder en rekke søknader til eksterne kilder. Som følge av det i liten grad er rekruttert i 
heltidsstillinger, er det foreløpig for tidlig å se effekter i form av økte inntekter. 

4.0 Økonomisk status og prognoser 

Totaløkonomien ved UiO består av om lag 70% inntekter på basisvirksomheten og 30% eksterne inntekter. 
Basisvirksomheten er sentral for UiO-styrets økonomiske handlingsrom, og vi vil under redegjøre for mer-
/mindreforbruket på basisvirksomheten. Den økonomiske utviklingen gir også viktig bakgrunnsinformasjon 
for fordelingen 2018. 

Overordnet bilde: Forventer merforbruk – strammere økonomi i vente 

Vi er inne i en periode hvor viktige trekk ved UiOs økonomi i ferd med å endres. Fra å ha mindreforbruk1  
på basisvirksomheten, er UiO i ferd med å gå over i et merforbruk. Det er sannsynlig at merforbruket vil 
øke de kommende årene.  

Bakgrunnen for dette er at fakulteter og tilsvarende enheter2 de senere årene har fått økte bevilgninger, 
og at det har tatt tid å øke aktivitetsnivået tilsvarende. Samtidig har UiO lånt av de ubrukte midlene for å 

1 «Mindreforbruk» brukes her i betydningen at UiO bruker mindre penger enn man har blitt tildelt, - mens 
«merforbruk» betyr at man bruker mer penger enn tildelt. I UiOs begrepsbruk skilles det mellom isolert 
mindreforbruk (denne periodens økonomiske resultat) og akkumulert mindreforbruk (denne periodens pluss tidligere 
perioders økonomiske resultat). I dette notatet benytter vi «mindreforbruk» og «merforbruk» i betydningen 
akkumulert, med mindre noe annet er spesifikt angitt. 
2 «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes i dette notatet som samlebetegnelse på fakulteter, museer, sentre og 
Universitetsbiblioteket. 
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gjennomføre større investeringer («forhåndsdisponeringer» 3). Dette har gitt en situasjon hvor fakulteter 
og tilsvarende enheter har et betydelig mindreforbruk, men for UiO samlet er mindreforbruket lavt.   

Årsaken til at UiO trolig vil øke merforbruket de kommende årene, er at det har vært en økning i antall 
årsverk ved enhetene samtidig som saldo for forhåndsdisponeringene i all hovedsak vil være på et uendret 
høyt nivå. De fleste enhetene har en økonomi som tillater et høyt aktivitetsnivå i flere år fremover. For 
UiOs samlede økonomi er det imidlertid avgjørende at enhetenes samlede reduksjon av mindreforbruket 
ikke skjer for raskt.  

Kunnskapsdepartementet har akseptert at UiO over noen år opererer med et begrenset merforbruk4.  
Likevel tilsier situasjonen at UiO framover må være forsiktig med sine økonomiske disposisjoner for å 
unngå at merforbruket blir uakseptabelt høyt. Av samme grunn blir det viktig å følge aktivitetsutviklingen 
ved fakulteter og tilsvarende enheter nøye.  

Merforbruket kommer i en periode hvor det også vil være behov for økte midler til bygningsdrift og 
institusjonelle investeringer - og hvor det også er sannsynlighet for ytterligere effektiviseringskutt over 
statsbudsjettene. Samlet sett tilsier dette at UiO bør forberede seg på en strammere økonomi de 
kommende årene.  

Mindreforbruksstatus pr. T1 2017: I tråd med prognosene 

Ved inngangen til 2017 var UiOs samlede mindreforbruk på basisvirksomheten det laveste siden UiO ble 
nettobudsjettert i 2001, og lavest blant institusjonene i sektoren5. Mindreforbruket fortsatte å synke i 1. 
tertial, og er nå nede i 56 mill. kr. 

Utviklingen styrker antakelsen i tidligere og nåværende prognose om at UiO i løpet av året vil ende på et 
moderat merforbruk. 

Figur 2 viser utviklingen i det samlede mindreforbruket på basisvirksomheten ved UiO (brun kurve), samt 
hvordan ulike elementer i UiO-økonomien (henholdsvis stiplet, grå og prikket kurve) bidrar til denne 
utviklingen. 

3 «Forhåndsdisponeringer», noen ganger også omtalt som «UiO bank», er en ordning som innebærer at UiO «låner» 
av enhetenes mindreforbruk – og benytter dette til investeringer på sentralt nivå. Forhåndsdisponeringer har de 
senere år bl.a. blitt benyttet til å finansiere kjøpet av Gaustadalléen 30 (Nemko-eiendommen) og rehabiliteringen av 
Brøggers Hus. 
4 Kunnskapsdepartementet aksepterer at UiO i en periode kan gå med et visst merforbruk som følge av ervervet av 
Gaustadalléen 30 (Nemko-eiendommen). Aksepten gjelder et merforbruk tilsvarende kjøpesummen for eiendommen, 
nedbetalt over 25 år med anslåtte leieinntekter. 
5 Kunnskapsdepartementets «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017» viser at UiOs mindreforbruk er det laveste 
blant universitetene og høgskolene i Norge, målt som andel av inntekt. 
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Figur 2: Utvikling i mindreforbruket på UiOs basisvirksomhet – og overordnet dekomponering 

 
Kurve I. og II. er ytterligere spesifisert i egne figurer nedenfor i notatet. Kurve III. er ytterligere spesifisert i vedlegg 2. 

Nivået på forhåndsdisponeringene (stiplet kurve) var i 1. tertial relativt uendret, og nivået forventes å 
forbli nokså uendret både i 2017 og 2018. Dette skyldes at henholdsvis vedtatt nedbetaling og vedtatt bruk 
(Brøggers Hus) i all hovedsak oppveier hverandre. 

Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter (prikket kurve) gikk i 1. tertial ned til 640 mill. kr - 
en reduksjon på 122 mill. kr. Om lag halvparten av reduksjonen skyldes omfordeling av 60 mill. kr fra Det 
humanistiske fakultet (HF)6. Resten av reduksjonen er knyttet til løpende drift, og skyldes både noe 
reduksjon i enhetenes inntektsrammer i 20177 og at det har vært aktivitetsøkning8 ved enhetene. Ved 
utgangen av 2016 hadde enhetene ca. 280 flere årsverk enn ved begynnelsen av året. Den fulle 
kostnadseffekten av dette vil  komme i 2017. 80 % av økningen gjaldt Undervisnings-, Forsknings- og 
Formidlingsstillinger.  

På tross av den vesentlige reduksjonen i mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter sank UiOs 
samlede mindreforbruk med kun 33 mill. kr (brun kurve). Dette skyldes blant annet at aktiviteten i UiOs 
bygge- og rehabiliteringsprosjekter normalt er lavere i 1. tertial enn i resten av året (jfr. grå kurve). Den grå 
kurven forventes i løpet av året å justere seg ned igjen til litt under 2016-nivå. 

6 60 mill. kr ble i forbindelse med fordeling 2017 vedtatt reallokert fra HF til rehabilitering av Niels Treschows hus 
7 Jfr. vedtatt kutt i fordeling 2017. 
8 «Aktivitetsøkning» og «årsverksøkning» brukes i dette notatet som likebetydende begreper. Ansatte utgjør den 
største innsatsfaktoren i UiO-økonomien (utgjør drøyt 70% av enhetenes kostnader). 
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Utviklingen ved de enkelte enhetene 

Figur 3: Dekomponering av mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter 

 
Figur 3 viser mindreforbruket brutt ned på de enkelte fakulteter og tilsvarende enheter. Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) er fakultetet med det største mindreforbruket i kroner (195 mill. kr). 
Sett i forhold til fakultets størrelse er nivået imidlertid omtrent på størrelse med de øvrige (17,3%). HFs 
mindreforbruk sank betydelig i 1. tertial, på grunn av tidligere nevnte omfordeling.  Det teologiske fakultet 
(TF) står fortsatt med et merforbruk, og det økte litt i 1. tertial. Universitetsbiblioteket (UB) har også 
tilsynelatende merforbruk etter 1. tertial, men dette skyldes periodeforskyvinger. 

Samlet sett utgjør mindreforbruket ca. 14% av inntektene til fakulteter og tilsvarende enheter. Ved 
sentrene utgjør mindreforbruket mer enn 80% av inntektene. Både Senter for utvikling og miljø og 
UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi bidrar til dette, men sentrene melder at de har planer som på sikt skal 
redusere mindreforbruket. Ved de øvrige enhetene har Kulturhistorisk museum den høyeste 
mindreforbruksandelen, dette skyldes bl.a. at museet i en periode har hatt gode publikumsinntekter som 
har blitt avsatt til fornying av utstillinger.  

Tabell 2 viser sammensetningen av «Annet»-kategorien i henhold til figur 2.  
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Tabell 2: Dekomponering av mindreforbruket i «Annet»-kategorien 

 

Den største andelen av mindreforbruket gjelder UiOs byggeprosjekter. Drøyt halvparten av beløpet skyldes 
forsinket framdrift i Brøggers Hus-prosjektet. Forsinkelsen antas å vedvare fram til planlagt avslutning av 
prosjektet i 2020. For øvrig skyldes økningen i 1. tertial at man normal har lavere aktivitet i bygge- og 
rehabiliteringsprosjekter på denne tiden av året. Det forventes at mindreforbruket ved utgangen av året vil 
være omtrent på samme nivå som ved årsslutt 2016. 

«Mellomregningspotten» benyttes til midlertidige avregninger av bevilgning, og et eventuelt 
mindreforbruk i potten inngår i beløp som disponeres ved ordinær fordelingsprosess. Nåværende saldo er 
disponert som del av fordelingen 2017 og 2018. 

LOS drift har et økende merforbruk, og det arbeides med tiltak for å komme i balanse. 

Prognose for UiO: Aktivitetsnivået ved fakultetene vil være avgjørende for den økonomiske utviklingen 

Prognosen ser i hovedsak ut som tidligere, med enkelte mindre justeringer. Vi benytter tre ulike scenarioer 
for å visualisere utvikling de kommende årene. Forskjellen mellom scenarioene kan i hovedsak forklares ut 
i fra ulik årsverksutvikling i 2017 og 2018. For alle scenarioene antar vi at fakulteter og tilsvarende enheter 
på sikt vil tilpasse seg sine økonomiske rammer.  
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Figur 4: Prognose akkumulering mindre-/merforbruk på basisvirksomheten 

 

Nærmere om de ulike scenariene:  
- Scenario A. Opprettholde årsverk på dagens nivå (grønn kurve): ingen av scenariene er basert på 

ytterligere årsverksvekst fra dagens nivå, og dette er således det mest offensive scenarioet. 
Scenariet forutsetter at dagens årsverksnivå opprettholdes i et par år før det skjer en 
årsverksreduksjon. 

- Scenario B. Årsverksreduksjon (lilla kurve): Dette er det mest defensive scenarioet og forutsetter at 
enhetene i 2018 skal ned ca. 200 årsverk fra dagens nivå. 

- Scenario C. «Beste estimat» (rosa kurve): Dette scenariet forutsetter at enhetene i 2018 skal ned 
med ca. 120 årsverk fra dagens nivå 

Det ser ut til at årsverksveksten er i ferd med å flate ut, og denne utviklingen sammen med et rammekutt i 
2017 tilsier ikke ytterligere årsverksvekst. Ingen av scenarioene tar derfor høyde for ytterligere 
årsverksvekst.  

I figur 5 viser vi de samme tre scenariene som i figur 4, men brutt ned for å vise hvordan ulike elementer 
forventes å bidra til det samlede bildet: 
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Figur 5: Prognose akkumulering mindre-/merforbruk på basisvirksomheten - dekomponert 

 

Som det framgår av figur 5 medfører ingen av scenariene at fakulteter og tilsvarende enheter pådrar seg 
merforbruk. Scenario A (grønn kurve) er dét scenariet som medfører at mindreforbruket går lengst ned, 
men enhetene vil likevel gå ut av 5-årsperioden med et mindreforbruk på ca. 250 mill. kr. 

Utviklingen i forhåndsdisponeringene iht figur 5 anses som relativt sikker. Den er basert på allerede 
fattede vedtak i universitetsstyret, og på at dagens nivå på nedbetalingene opprettholdes (116,9 mill. kr pr. 
år). Den økonomiske situasjonen tilsier at det ikke bør foretas nye forhåndsdisponeringer. Nedbetalingene 
vil på sikt medføre at kurven trekker oppover, men de første årene vil kurven bli liggende relativt flatt på 
grunn av allerede vedtatte utbetalinger i 2017-2019 (Brøggers Hus), - se vedlegg 2 for nærmere detaljer. 

Mindreforbruket i «annet»-kategorien forventes å reduseres i langtidsperioden, blant annet på grunn av 
ferdigstilling av Brøgger-rehabiliteringen, samt et forventet merforbruk på LOS’ driftsregnskaper. Selv om 
det kan være en viss usikkerhet knyttet til utviklingen, anses likevel usikkerheten å være større for 
fakulteter og tilsvarende enheter. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for prognosen: 
- Inntektsrammen for 2018 er i henhold til forslag til fordeling (se styresak x). I de påfølgende årene 

forutsettes uendret inntektsramme 
Faktisk utvikling vil bl.a. påvirkes av uttelling på resultatindikatorer, tildeling av studieplasser m.m. 
Det er ikke usannsynlig at sektoren vil være utsatt for fortsatt opptrapping av effektiviseringskutt i 
kommende statsbudsjetter - dette er ikke hensyntatt i prognosen. 

- Sannsynlig økt finansieringsbehov mht. bygningsdrift og institusjonelle investeringer er ikke 
hensyntatt  
Vi viser i denne sammenheng til styresak «Investeringer og endringer i driftskostnader for 
eiendomsmassen i et 10-års perspektiv» (behandlet på styremøtet 2. mai), som påpeker økt 
finansieringsbehov knyttet til drift av nye bygg og øvrig forvaltning av UiOs bygningsmasse. Det 
forventes også økte kostnader knyttet til administrativ IT framover, bl.a. knyttet til nytt ERP-
system. Dette er ikke hensyntatt i prognosen. 
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De siste månedenes utvikling tilsier at årsverksveksten er i ferd med å flate ut, men viser p.t. ikke noen 
nedgang. Det er sannsynlig at rammekuttet i 2017 kan ha gjort enhetene mer forsiktige med 
ansettelsestakten. Tidligere år har enhetene hatt spesielt stor årsverksøkning i august/september, og det 
vil derfor være viktig å ha et spesielt øye på utviklingen i disse månedene. I løpet av høsten skal enhetene 
utarbeide oppdaterte langtidsprognoser, og det legges opp til dialog med enhetene for å få bedre innsikt i 
årsverksutviklingen fremover.  

Oppsummering: Tett oppfølging av økonomien 

Utviklingen i scenario C «beste estimat» tilsier at UiO holder seg rett innenfor grensen for tillatt 
merforbruk. Scenario A innebærer imidlertid at UiO bruker mer penger enn det er gitt adgang til. Samlet 
tilsier utfallsområdet for disse scenariene at den økonomiske utviklingen må følges tett fremover.  

For å få ytterligere innsikt i årsverksutviklingen ved UiO vil vi i samarbeid med enhetene analysere 
utviklingen nærmere.  

Vi viser for øvrig til ytterligere drøfting av UiOs økonomiske utsikter i styresak «Årsplan 2018-2020 og 
fordeling 2018». 

 

Vedlegg: 

1. Dagens resultatindikatorer 
2. Utvikling av forhåndsdisponeringer 
3. Status og utviklingstrekk i enhetenes økonomi 
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Dagens resultatindikatorer  
Fra 2017 er det åtte resultatindikatorer som inngår i finansieringssystemet i universitets- og høy-
skolesektoren. Vi presenterer her status og tidsserier for disse indikatorene. 

 

De åtte resultatindikatorene er: 

1. Studiepoeng – antall og per student 
2. Utvekslingsstudenter – antall og andel 
3. Antall ferdige kandidater 
4. Doktorgrader – antall og gjennomføring 
5. Publikasjonspoeng – antall og per vitenskapelig årsverk 
6. Inntekter fra EU 
7. Inntekter fra Forskningsrådet 
8. BOA-inntekter utenom NFR/EU 

Dette notatet er organisert i åtte deler iht. resultatindikatorene i tillegg til en innledende oversikt 
som setter UiOs resultater inn i en nasjonal sammenheng. Framstillingen i dette hovednotatet er 
kortfattet og av orienterende art; når det gjelder studiepoeng/kandidater og doktorgrader foreligger 
det egne vedlegg som utdyper resultatene på disse områdene.1 

Finansieringen av universiteter og høyskoler tar utgangspunkt i rene volumtall, dvs. antall studiepo-
engutvekslingsstudenter, kandidater, doktorgrader, publikasjonspoeng og EU-/forskningsråds-/BOA-
inntekter. Internt ved UiO har flere av indikatorene en annen innretning, noe vi vil vie oppmerksom-
het i omtalen av den enkelte indikator. 

De fleste resultatindikatorene handler om kjernen av universitetets virksomhet. Så ligger det i sakens 
natur at indikatorene innebærer et fokus på kvantitet framfor kvalitet. Indikatorenes plass i det na-
sjonale finansieringssystemet innebærer også et behov for å konsentrere oppmerksomheten mot 
indikatorenes finansielle konsekvenser. På denne bakgrunn presenterer vi i dette notatet fakta om-
kring utviklingen for alle åtte resultatindikatorer, men har naturligvis ingen tanker om at dette er 
dekkende/tilstrekkelig for en totalvurdering av universitetets utvikling.  

 

UiOs resultater i nasjonal sammenheng 
UiO er, særlig når det gjelder forskningsresultater, en dominerende aktør nasjonalt – se figur 1 ne-
denfor. UiO har omtrent 1/3 av resultatene når det gjelder doktorgrader, vitenskapelig publisering og 
EU-/NFR-midler. Ser vi på studiepoeng, utveksling, kandidater og BOA-midler, er UiOs andel mer be-
skjeden – halvparten så stor (omkring 1/6).  

1 Når det gjelder inntekter fra Forskningsrådet og EU, viser vi til omtale i sak om inntektspotensial på Universi-
tetsstyrets møte 20. juni. Vitenskapelig publisering vil bli gjenstand for en egen analyse noe seinere. 
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Dataene omfatter alle stat-
lige UH-institusjoner (uni-
versiteter, vitenskapelige 
høyskoler og høyskoler). 

UiOs andel av den statlige 
UH-sektorens resultater er 
markert med rødt i figuren. 

Siden andelene i noen grad 
henger sammen med insti-
tusjonenes størrelse, har vi 
også tatt inn – helt til høyre 
– en oversikt over størrelse 
målt som andel av bevilg-
ning til den statlige UH-
sektoren. 

Med UH-sektoren menes 
alle statlige UH-
institusjoner, dvs. også 
inkludert UiO, UiB og 
NTNU selv om disse insti-
tusjonene også vises sepa-
rat (UiO er representert 
ved de røde stolpene). 

Det har skjedd fusjoner i 
sektoren, ikke minst ved 
NTNU. Disse organisa-
sjonsendringene er ført 
tilbake i tid slik at tallene 
er sammenliknbare i hele 
perioden. 

Endring måles i %. Det bør 
tilsi en viss varsomhet mht. 
tolkning av resultatene. 

Utviklingen fra 2008, målt som prosentvis endring, er imidlertid svakere enn det nasjonale gjennom-
snittet (se figur 2 nedenfor) for 7 av de 8 resultatindikatorene. Bare når det gjelder EU-midler er UiOs 
utvikling bedre. Bildet er noe mer sammensatt når UiO sammenliknes bare med UiB og NTNU. 

Figur 1 Resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet – andeler  

 

 

Figur 2 Resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet – utviklingstrekk 
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Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

Figur 2 ovenfor viser endring fra 2008 til 2016. Om vi fokuserer kun på endring siste år (se figur 3 
nedenfor), blir bildet noe annerledes.  

• På utdanningsfeltet har UiO noe bedre utvikling fra 2015 til 2016 enn gjennomsnittet av UH-
sektoren.  

• Når det gjelder forskning er bildet mer sammensatt:  
 For doktorgrader og EU-midler er UiOs utvikling dårligere enn for UH-sektoren generelt 
 For publisering, forskningsrådsmidler og BOA-midler har UiO noe bedre utvikling enn 

sektoren for øvrig 

Figur 3 Resultatindikatorer i det nasjonale finansieringssystemet – utvikling 2015-2016 

 

 

 

Studiepoeng  
Figur 4 Avlagte studiepoeng ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 
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Definisjonen av studiepoeng 
er egenfinansierte 60-
studiepoengenheter i de 
kategoriene som gir uttel-
ling i finansieringssystemet. 
I figur 3 viser høyre verdiak-
se verdiene som gjelder 
fakultetene samlet (stolper), 
mens venstre verdiakse 
gjelder enkeltfakulteter 
( )  

Figur 5 Avlagte studiepoeng ved UiO 

 

I løpet av de siste 10 årene har det ikke vært avlagt flere studiepoeng ved UiO enn i 2016: 17 450 
årsenheter (60-studiepoengenheter). Det er 5 % høyere enn i 2008, men noe lavere enn i perioden 
2005-2007. Alt i alt er det nok riktigst å si at bildet for UiO som helhet er preget av stabilitet. Øk-
ningen i avlagte studiepoeng fra 2015 til 2016 vil tentativt kunne gi økte inntekter i 2018 på ca. 
8,5 mill. kroner. 

Ett fakultet har økende antall studiepoeng og to har færre. MN har en stigende kurve og er fra og 
med 2015 det fakultetet der flest studiepoeng avlegges. En liten fallende tendens kan observeres 
både for HF og SV. Utviklingen kan i stor grad forklares med utviklingen i studenttall: 

• MN har hatt en studenttallsøkning på 28 % i perioden 2008-2016 
• HF og SV har begge et studenttall i 2016 som ligger ca. 20 % under tilsvarende tall i 2008 

På denne bakgrunn er det derfor ikke oppsiktsvekkende at tallene for studiepoeng per student (se 
figur 6 nedenfor) er relativt stabile. Hoppet fra 2010 til 2011 skyldes omlegging av registreringsruti-
ner for enkeltemnestudenter. 

UiOs tall for studiepoeng per student er på linje med UiBs tall, men under gjennomsnittet for norske 
universiteter (se tabell 1 nedenfor). Fakultetene peker på frafall blant førsteårsstudenter som en 
hovedårsak til de noe svake tallene. 

Vi viser også til egen diskusjonssak om studiesuksess på styremøtet 7. februar 2017. Bakgrunnen for 
saken var det faktum at UiO har lavest gjennomsnitt avlagte studiepoeng blant universitetene i Norge 
(jf. tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016) og UiOs mål om å løfte studiepoengproduksjonen 
per student.  Saken inngår i et bredt og langsiktig arbeid med å styrke utdanningskvaliteten og læ-
ringsmiljøet ved UiO. Analysen pekte på noen suksesskriterier som går igjen i flere undersøkelser:  

- At studentene selv er sikre i valg av studieprogram 
- At studentene bruker mye tid på studiene og studiestedet 
- At studieløpet har en samordnet, faglig progresjon 
- At studiestedet har mekanismer for å integrere studentene faglig og sosialt  
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Med student menes hel-
tidsekvivalenter registrert 
i høstsemesteret. 

Det foregår allerede mye godt arbeid på fakultetene både basert på prioriteringene i årsplanen (som 
harmonerer godt med de identifiserte suksesskriteriene) og som en generell videreutvikling av ut-
danningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er derfor trolig ikke behov nye, brede tiltak på UiO-nivået, 
det mest effektive vil være målrettede tiltak på hvert fakultet og program. Universitetsledelsen vil 
derfor ta initiativ til at alle fakultetene med støtte fra LOS tar i bruk de nye analyseverktøyene og går 
grundigere inn i sine egne data, slik at de kan vurdere hvilke tiltak som vil ha størst effekt.  

Figur 6 Studiepoeng per student: UiO 

 

Vedlegg 1 gir utfyllende opplysninger både når det gjelder utviklingen av studiepoeng og kandidater (se 
side 8). Vedlegget understreker poenget om at studenttallene har avgjørende betydning både for antall 
studiepoeng og antall kandidater (grader oppnådd). Ellers vil vi trekke fram fire poenger fra vedlegget: 

1. Skal man uteksaminere flere kandidater ved UiO, handler det om å få studentene som starter på 
et studium, til å fullføre. 

2. I perioden 2008-2016 ser vi at studentene ved UiO har en sterkere tilbøyelighet til å studere full-
tid, og det er stadig færre som ikke avlegger noen eksamen overhodet. 

3. Det er enkeltemnestudentene som i størst grad ikke avlegger studiepoeng; høsten 2016 gjaldt 
dette 60 % av enkeltemnestudentene. 

4. Innreisende studenter på utvekslingsopphold avlegger i stor grad studiepoeng.  
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Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

Tabell 1 Studiepoeng per student: universiteter (tabell fra DBH) 

 

 

 

Utvekslingsstudenter 
Figur 7 Utvekslingsstudenter ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Antallet utvekslingsstudenter viser en klar, stigende tendens – både i absolutte tall og målt som an-
del av registrerte studenter. Utviklingen fram til 2015 har vært preget av stigende tall for innreisende 
studenter og stabile tall for utreisende studenter. Siste års (fra 2015 til 2016) økning preges imidler-
tid av en betydelig vekst for begge grupper, både inn- og utreisende studenter. 
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Med utvekslingsstudenter 
menes personer som deltar i 
utvekslingsopphold av minst 
tre måneders varighet innen-
for rammen av institusjons-
avtaler. 

 

Figur 8 Antall utvekslingsstudenter ved UiO 

 

Økningen i antall utvekslingsstudenter vil kunne gi økte inntekter i 2018 på omtrent 4,5 mill. kroner. 

Figur 9 Andel utvekslingsstudenter av registrerte studenter: UiO 
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Med kandidater 
forstår vi alle kate-
gorier ferdige kan-
didater – både på 
bachelor-, master- 
og integrerte profe-
sjonsutdanninger. 

Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

Kandidater 
Figur 10 Kandidater ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Antall kandidater er et nytt insentiv fra 2017 i det nasjonale finansieringssystemet. 

For UiO som helhet (stolper, verdiskala til høyre i figur 7 nedenfor) må utviklingen karakteriseres som 
stabil. På fakultetsnivå ser vi imidlertid en klar økning i antall kandidater ved MN og synkende tall ved 
SV. Også HF har et betydelig fall fra 2014 til 2015. På samme måte som for studiepoeng ligger nok 
forklaringen i studenttallsutviklingen – økende ved MN og synkende ved HF og SV. 

Vi viser til vedlegg 1 for utdyping av spørsmål knyttet til antall kandidater. 

Figur 11 Kandidater ved UiO 

 

Økningen i antall kandidater fra 2015 til 2016 kan tentativt gi økte inntekter i 2018 på i overkant av 
8 mill. kroner. 
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Doktorgrader måles 
etter tidspunkt for 
disputas. 

 

Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

Doktorgrader 
Figur 12 Doktorgrader ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Figur 13 Doktorgrader ved UiO 

 

Antallet doktorgrader har vært synkende etter toppåret 2013 da 524 personer avla doktorgrad ved 
UiO. I 2016 var tilsvarende tall 451. Fra og med 2017 gis dette insentivet med en åpen budsjettram-
me. Det innebærer at den finansielle konsekvensen allerede nå kan beregnes: Nedgangen i antallet 
doktorgrader representerer et inntektstap i 2018 på 8,9 mill. kroner sammenliknet med 2017. 

Indikatoren knyttet til doktorgradsutdanningen som Universitetsstyret har vedtatt, handler om netto 
gjennomføringstid. Det er imidlertid en indikator med store svakheter da gjennomføringstida bare 
måles for de doktorander der UiO har hatt arbeidsgiveransvaret. Det gjelder et mindretall – omtrent 
1/3 – av avlagte doktorgrader. Tall fra DBH indikerer at netto gjennomføringstid har økt med 0,4 år 
fra 2015 til 2016, men tallene er altså ufullstendige. 
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Vitenskapelig publisering 
telles ved at publikasjonsform 
og –kanal, samt antall forfat-
tere, er avgjørende for bereg-
ningen av antall publikasjons-
poeng. Fra 2015 ble det inn-
ført en ny tellemåte der sam-
forfatterskap over institu-
sjons- og spesielt landegren-
ser skal gi en positiv effekt. 
Denne nye tellemåten er ført 
tilbake til 2013 i figur 15 for å 
bidra til en lengre tidsserie 
med sammenliknbare tall. 

Prosenttallene i figuren viser 
endring i perioden. 

Spranget fra 2014 til 2015 
skyldes ny tellemåte. 

Vedlegg 2 utdyper spørsmål knyttet til doktorgradsutdanningen. Hovedbudskapet i dette vedlegget 
knytter reduksjonen i antall doktorgrader til en tilsvarende reduksjon i antallet nye stipendiater 4-5 
år tidligere, noe som harmonerer godt med den typiske gjennomføringstida for forskerutdanningen. 
Antall KD-finansierte stipendiatstillinger har vært stabilt i perioden – reduksjonen i antallet nye sti-
pendiater handler derfor om en nedgang i antall stipendiater med ekstern finansiering siden toppåret 
2008. 

Vitenskapelig publisering  
Figur 14 Vitenskapelig publisering ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Figur 15 Publikasjonspoeng ved UiO 

 

Vi ser at ny tellemåte har særlig effekt for de to fakultetene MED og MN som representerer fagmil-
jøer der samforfatterskap, også over landegrenser, er mest utbredt. 

UiOs andel av UH-sektorens totale publikasjonspoeng øker fra 27,5 % i 2015 til 27,8 % i 2016. Det 
innebærer en liten bevilgningsøkning i 2018 – i størrelsesorden 1 - 2 mill. kroner.  
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Figur 16 Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk: UiO 

 

Når det gjelder antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk er bildet sammensatt, og særlig for 
små fakulteter kan det være store variasjoner fra et år til et annet. For UiO som helhet (stolpene) kan 
man observere en liten økning over tid. 

Publisering telles på to nivåer – nivå 1 og nivå 2 – der nivå 2 representerer publisering som presump-
tivt holder et høyere kvalitetsnivå enn nivå 1. Tabell 2 nedenfor viser andel publikasjoner på de to 
nivåene, og vi ser en oppgang på nivå 2 fra 2014 til 2015 etter en synkende tendens årene før (men 
igjen en liten nedgang til 2016). 

Tabell 2 Andel publikasjoner på nivå 1 / nivå 2 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel nivå 1 72,1 % 72,8 % 73,5 % 71,2 % 71,7 % 
Andel nivå 2 27,9 % 27,2 % 26,5 % 28,8 % 28,3 % 
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Inntektene er oppgitt i 1000 
kroner. 

Fra og med 2013 omfatter EU-
inntektene all finansiering fra 
EU, ikke bare inntekter fra 
rammeprogram for forskning. 
Tallene fram til og med 2012 
er derfor ikke helt sammen-
liknbare med tallene fra og 
med 2013. For UiO sin del 
utgjør imidlertid inntektene 
fra EUs rammeprogram for 
forskning i overkant av 91 % 
av totale EU-inntekter i 2016 
(158,9 mill. kroner av totalt 
173,9 mill. kroner). Den kraf-
tige økningen i EU-inntekter 
fra 2010 har derfor mest med 
forskning å gjøre. 

 

Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

Inntekter fra EU 
Figur 17 EU-inntekter ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Figur 18 EU-inntekter ved UiO 

 

For UiO som helhet (stolper, høyre verdiskala) har det vært økende inntekter fra EU hvert eneste år 
siden 2010. Det er først og fremst tre fakulteter (linjene, venstre verdiskala) som har store EU-
inntekter: MN, MED og SV. MN aleine har nær halvparten av UiOs EU-inntekter. 

Universitetsstyret hadde tidligere en orienteringssak om EU (benchmarkanalyse). I juni 2016 behand-
les EU-inntekter ifm. sak om potensialet for økte inntekter på sitt møte i juni 2016. 
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Inntektene er oppgitt i 1000 
kroner. 

 

Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

UiOs andel av UH-sektorens samlede EU-inntekter synker fra 35,3 % i 2015 til 33,8 % i 2016 på tross 
av økningen ved UiO (andre institusjoner har økt enda mer). Det innebærer derfor en bevilgnings-
nedgang for UiO i 2018. 

 

Inntekter fra Forskningsrådet 
Figur 19 Forskningsrådsinntekter ved NTNU, UiB og UiO 2012-2016 

 

Figur 20 Forskningsrådsinntekter ved UiO 
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Inntektene er oppgitt i 1000 
kroner. 

Den noe kortere tidsserien i 
figur 13 skyldes problemer 
med å framskaffe gode nok og 
sammenliknbare tall bakover i 
tid før 2013. 

BOA er akronym for «Bidrags- 
og oppdragsfinansiert aktivi-
tet». Forskningsbidrag fra EU 
og Forskningsrådet er egne 
indikatorer og er derfor ikke 
inkludert i figur 13 (selv om 
inntekter fra disse inngår i det 
generelle BOA-begrepet). 

 

Prosenttallene i figuren 
viser endring i perioden. 

For UiO som helhet (stolper, høyre verdiskala) var forskningsrådsinntektene stabile i mange år, men 
vi ser en klar vekst i 2015 og 2016. Ser vi på fakultetene (linjer, venstre verdiskala), finner vi at MN og 
MED til sammen henter inn ca. 2/3 av UiOs forskningsrådsinntekter. Veksten de siste to årene skyl-
des særlig MN; økningen for MED sin del kan delvis tilskrives det faktum at MLS er innlemmet i fakul-
tetets tall fra 2016. Også HF og SV har betydelige inntekter fra Forskningsrådet. 

UiOs andel av UH-sektorens NFR-inntekter øker fra 28,5 % i 2015 til 28,7 % i 2016. Det innebærer en 
liten bevilgningsøkning i 2018. 

 

BOA-inntekter (utenom EU/NFR) 
Figur 21 BOA-inntekter utenom EU/NFR ved NTNU, UiB og UiO 2013-2016 

 

Figur 22 BOA-inntekter utenom EU/NFR ved UiO 
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For UiO som helhet (stolper, høyre verdiskala) ligger BOA-inntektene stabilt på oppunder 500 mill. 
kroner. Disse inntektene er av svært forskjellig karakter, og vi nevner bl.a.: 

• De rene oppdragene (noe over 1/3 av totalen) gjelder først og fremst KHM pga. arkeologiske 
utgravninger og MN. Også UV har en ikke ubetydelig oppdragsmengde. 

• Tilskudd fra statlige etater er nesten like stort som oppdragene og utgjør temmelig nøyaktig 
1/3 av totalen. Denne inntektsposten gjelder først og fremst MED og består av tilskudd fra 
Helsedirektoratet og Oslo universitetssykehus2. Også MN, UV og OD har betydelige inntekter 
fra statlige etater. 

• Øvrige bidrag (noe under 1/3 av totalen) er i hovedsak bidrag til forskning fra andre kilder 
som organisasjoner/stiftelser (bl.a. Kreftforeningen) og næringsliv/private. MN, MED og 
sentre rett under Universitetsstyret har de største inntektene av denne typen. 

UiOs andel av UH-sektorens BOA-midler øker fra 16,4 % i 2015 til 17,0 % i 2016. Det kommer til å gi 
en liten bevilgningsøkning i 2018. 

 

 

2 OUS bidrar med lønnsmidler til avlønning av professor II-stillinger. 
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 1. tertial 2017:  
 
Utvikling av forhåndsdisponeringene 
Beløp i mill. kr 

   
  Inngående 

saldo Nye disponeringer Ned- 
betaling -> Utgående saldo 

2017 1 006,5 95,0 116,9 984,6 
2018 984,6 102,0 116,9 969,7 

2019 969,7 22,0 116,9 874,8 

2020 874,8 0,0 116,9 757,9 
2021 757,9 0,0 116,9 641,0 

 
Saldoen består av tidligere vedtatte disponeringer minus nedbetalinger. «Nye disponeringer» i 2017-19 gjelder den 
fortsatt pågående rehabiliteringen av W.C. Brøggers Hus. 
 
Universitetsstyret har for perioden 2013-2018 fattet vedtak om forhåndsdisponeringer til flg. formål: 

139 mill. kr Utvidelse av magasinlokaler Økern 
354 mill. kr W.C. Brøggers Hus 

35 mill. kr Niels Henrik Abels Hus 
47 mill. kr  Eilert Sundts Hus 
35 mill. kr Kjøleanlegg 
16 mill. kr aDNA-lab 

106 mill. kr Sophus Bugges Hus 
40 mill. kr Niels Treschows Hus 

331 mill. kr Kjøp av Gaustadalléen 30 (Nemko-bygget) 
50 mill. kr Dekning av vedlikeholdsetterslep 

100 mill. kr Forskningsinfrastruktur 
1,3 mrd. kr Til sammen 

 
Den anslåtte nedbetalingen på 116,9 mill. kr årlig er basert på at det nedbetales 100 mill. kr gjennom fordelingen, 
samt 16,9 mill. kr i leieinntekter fra Gaustadalléen 30.  

Størrelsen på de årlige nedbetalingene har økt de siste årene. I fordelingen 2017 økte man nedbetalingene fra 50 til 
100 mill. kr. Leieinntektene fra Gaustadalléen 30 har bidratt til nedbetalinger siden 2015.  
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Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2017:  

 
Status og utviklingstrekk i enhetenes økonomi 
Vedr. de påfølgende grafene:  
Skala: Merk at skalaene i grafene varierer, avhengig av den enkelte enhets størrelse. 
Mer-mindreforbruk: For fakulteter og tilsvarende enheter er den vertikale skalaen tilpasset enhetens 
inntekt på basisvirksomheten, slik at grafen gir en grov indikasjon på mindreforbruket som andel av 
inntekter.  Tallene for framtidige år er viser enhetenes egne prognoser, - disse tallene er ikke identisk med 
tallene som ligger til grunn for UiOs samlede prognose. 
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Det teologiske fakultet (TF) 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det juridiske fakultet (JUR) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det medisinske fakultet (MED) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det humanistiske fakultet (HF) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det odontologiske fakultet (OD) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 

 
 

 
  

V-sak 3 - side 60 av 67



Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Kulturhistorisk museum (KHM) 
 

 
 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Naturhistorisk Museum (NHM) 

 

 
Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Sentrene 
 

 
 

 
Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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Universitetsbiblioteket (UB) 

 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

 

 
 

Mer-/mindreforbruk basisvirksomheten 
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