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Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018                                

Henvisning til tidligere behandling i universitetsstyret 
• 7. februar 2017: O-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – orientering om prosess»  

• 2. mai: D-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil 2018» 
• 2. mai: V-sak 3 «Justering av intern fordelingsmodell i 2018» 

Forslaget til fordeling 2018 er i samsvar med det som ble lagt fram for diskusjon i universitetsstyret 
2. mai 2017. 
 
De viktigste strategiske forslagene er å: 
• Iverksette investeringer i arealer for 220 mill. kroner  

 Prioriterte prosjekt 2018 
− Historisk museum                  50 mill. kroner 
− Nils Henrik Abels hus 65 mill. kroner 
− JUS/sentrum 20 mill. kroner 
− Kristian Ottosens hus 65 mill. kroner 
− Brøgger – utstillinger 20 mill. kroner 

Dette finansieres ved: 
− Disponering av 74 mill. kroner fra oppløste fond  
− Omdisponering av 100 mill. kroner av den årlige avsetningen til større 

vedlikehold/investeringer 
− Omdisponering av 46 mill. kroner i ubrukte midler til byggeprosjekter og arealdrift  

• Faglige satsinger for 18 mill. kroner (UiO:Energi og frie midler til forskning) 

• Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning (5 mill. kroner) 
 
Det er lagt opp til å skjerme fakulteter og tilsvarende enheter så langt det er mulig for ytterligere 
rammekutt (utover effektiviseringskuttet). Dette sammen med prognosene for økonomisk 
utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere 
enn å igangsette ny aktivitet. 
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Hovedprioriteringer i årsplan 2018-20 
Årsplanen er primært et verktøy for ledelse på alle nivåer. Årsplanen gir utrykk for overordnede 
prioriteringer på de områder det er særlig viktig å oppnå endring. Planen gir føringer til fakulteter 
og tilsvarende enheter. Videre konkretisering skjer i enhetenes egne årsplaner. Resultater av lokale 
tiltak vil bli fulgt opp.   

I vedlagte notat utdypes prioriteringene i fordelingen og årsplanen.  

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møtet. 
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd 

med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer; 
a. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. 

Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til 
andre formål. 

b. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større 
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd 
med føringene i saksfremlegget. 

c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å 
fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til 
arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner). 

3. Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til 
rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger 
i Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).  

4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler 
knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer: 

a. Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke 
omdisponeres til andre formål. 

b. Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: 
brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS. 

c. Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som 
beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør. 

5. Rektor gis fullmakt til å 
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og 

sentral rekrutteringspott. 
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen. 

 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør      

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 
 
 
 
 

 
Vedlegg:  

- Notat om Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 5 
 Møtedato: 20. juni 2017 
 Notatdato: 9. juni 2017 
 Arkivsaksnr.: 2017/1151 
 Saksbehandler: Marianne Løken 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET     

 

Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 

1. Bakgrunn 
I O-sak 1 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – orientering om prosess» den 7. februar 2017, 
ble det beskrevet følgende milepæler i årets prosess for årsplan og fordeling: 

• 2. mai: Justeringer intern fordelingsmodell (intern implementering av endringer i nasjonal 
finansieringsmodell og justeringer i toppforskningsstøtte) – Vedtakssak 

• 2. mai: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2018 – Diskusjonssak 
Notatet fra 2. mai følger som vedlegg. 

• 20. juni: Konkrete prioriteringer 2018 – Vedtak årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 

Notatet som følger er strukturert slik: 
2. Innledning 
3. Inntekter – eksterne rammebetingelser 
4. Rammer for intern fordeling  
5. Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020 
6. Satsinger for 2018 og finansering av disse 
7. Gjennomføring av revidert internhusleieordning - endringer i grunnlaget for internhusleie 
8. Økonomiske utsikter og risikovurderinger 
9. Oversikt over forslag til fordeling per enhet 
10. Forslag til vedtak 

 
 
2. Innledning 
En av universitetsstyrets viktigste oppgaver er å fordele midlene som tildeles UiO over 
statsbudsjettet. Som i de foregående årene velger vi å fordele dette i juni for å gi enhetene bedre tid 
til planlegging. Erfaring fra de siste årene er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av 
statsbudsjettet. Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av tidligere vedtak og 
oppnådde resultater gjennom UiOs interne fordelingsmodell. Det ble vedtatt justeringer i UiOs 
interne fordelingsmodell 2. mai 2017 (V-sak 3) og rammene fordeles i henhold til justert modell.  I 
tillegg kan midlere fordeles gjennom konkrete beslutninger som foretas hvert år av styret. 
Universitetsstyret skal også vedta UiOs årsplan 2018-2020. Årsplanen er en endringsplan som skal 
gi føringer til enhetene om prioriteringer av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de 
økonomiske rammene. 
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3. Inntekter – eksterne rammebetingelser 
Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) utgjør ca. 70% av UiOs samlede 
inntekter. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder samt gaver 
og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 21%, mens de resterende 9% av inntektene består av oppdrag 
og andre salgs- og leieinntekter. 
 
Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. 
UiOs anslag for forslag til fordeling for 2018 er derfor basert på videreføring av dagens nasjonale 
finansieringsmodell og enhetenes oppnådde resultater i 2016.  Den resultatbaserte inntekten fra 
KD utgjør ca. 32% av bevilgningen. UiO vil i 2018 få en samlet økning i resultatbaserte inntekter på 
ca. 10 mill. kroner. Utdanningsområdet utgjør ca. 22 mill. kroner og den resultatbaserte 
omfordelingen for forskningsresultater ca. 12 mill. kroner. 
 
Som følge av KDs tildeling i 2017 vil UiO i 2018 få helårseffekt av tildeling til 10 nye 
rekrutteringsstillinger i 2017, en økning med ca. 8 mill. kroner. Det er ikke lagt inn forventning om 
nye rekrutteringsstillinger eller økte bevilgninger for å bedre finansieringen av eksisterende 
rekrutteringsstillinger. Det er ikke lagt inn anslag om nye studieplasser i 2018. Helårseffekten i 
2018 av nye studieplasser i perioden 2012-2017 er lagt inn med 10 mill. kroner. Dersom UiO skulle 
få nye studieplasser, endringer i måltall for rekrutteringsstillinger eller andre øremerkinger, vil 
disse fordeles etter vedtatt statsbudsjett.  
 
På lik linje med i fjor legges det ikke opp til endring i fordelingen til enhetene dersom det skulle bli 
andre avvik i forhold til vår inntektsvurdering. I fjorårets forslag til statsbudsjett fikk UiO ca. 30 
mill. kroner mer enn forventet i den interne fordelingen.  Disse midlene disponeres i forbindelse 
med fordelingen for 2018. 
 
Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av effektiviserings- og 
avbyråkratiseringsreformen øker med ytterligere 0,8%, ca. 42 mill. kroner, i 2018. Tidligere har 
kostnader knyttet til arealdrift blitt skjermet for slike kutt, det foreslås imidlertid at 
Eiendomsavdelingen i 2018 må iverksette effektiviseringstiltak tilsvarende 0,8% på lik linje med 
øvrige enheter. 
 
Det legges inn en forventet lønns- og prisvekst i 2018 på 2,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB 
for lønns- og prisvekst i 2018. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2018 på 5,416 mrd. 
kroner. Anslagene som legges frem gir en statsbevilgning som har en brutto økning på 2,1%. Pris- 
og lønnskompensasjonen er som nevnt anslått til 2,4%, Dette gir en anslått realnedgang på 0,3%. 
 
I tillegg til fordeling av post 50 omfatter denne saken forslag til disponering av midler fra oppløste 
fond (Tøyenfondet og Observatoriefondet). Midlene er nå stilt til disposisjon for UiO, og er av 
Kunnskapsdepartementet definert som gaver. Dette er engangsmidler og bør derfor fortrinnsvis 
benyttes til investeringer.  
 
 
4. Rammer for intern fordeling  
Bevilgningene fra staten legger grunnlaget for hvor mye som kan fordeles. I tillegg vil følgende 
faktorer være relevante: 

• Tidligere års styrevedtak og effekter av finansieringsmodellen 

• Om vi traff på fordelingen ifht statsbudsjettet (vi fordeler midlene i juni, mens 
statsbudsjettet vedtas i desember) 

• Tilgjengelige ettårige/varige midler  

V-sak 5 - side 4 av 22



• Styret kan gjennom særskilte kutt frigjøre midler  

UiOs enheter er rammestyrt, og den vedtatte interne fordelingsmodellen kanaliserer det meste av 
bevilgningen til enhetene. Dette innebærer at det er lite frie sentrale midler til fordeling. Gjennom 
UiOs interne finansieringsmodell fordeles midlene i hovedsak på bakgrunn av studieplasser, 
rekrutteringsstillinger og resultater innen forskning og undervisning.   

Årets fordeling er saldert med ubrukte midler fra fordelingen for 2017 på 30 mill. kroner samt at 
det er prognostisert overføring av ubrukte reservemidler på ca. 6 mill. kroner. Det er disponibelt 36 
mill. kroner i fordelingen for 2018.  

Styret har i tidligere fordelinger benyttet forhåndsdisponeringer som virkemiddel for å 
gjennomføre prioriterte investeringer - hovedsakelig knyttet til rehabilitering av bygg og 
anskaffelse av eiendom. Når det fattes vedtak om forhåndsdisponeringer innebærer det i praksis at 
institusjonsnivået låner av ubrukte midler på enhetene og av fremtidige bevilgninger. Til sammen 
beløper nå forhåndsdisponeringene seg til ca. 1 mrd. Kroner, og det er ikke økonomisk forsvarlig å 
benytte dette som virkemiddel fremover i tid. 

De varige disponeringene styret har vedtatt i tidligere fordelinger ligger på et stabilt nivå. Det er 
fattet beslutninger som får økte helårseffekter i 2018, tilsammen beløper disse seg til ca. 7,5 mill. 
kroner.  
 
4.1 Implementering av endringer i KDs finansieringssystem 
Universitetsstyret vedtok 2. mai 2017 justeringer i intern fordelingsmodell. Vedtaket innebærer at 
UiO implementerer de nye indikatorene i KDs modell og viderefører dagens nivå på samlet 
insentivstyrke for utdannings- og forskningsresultater i intern fordeling. Dette innebærer at både 
utdannings- og forskningsinsentivene (inkl. de nye insentivene) nedskaleres til 57,27% av prisene i 
KD-modellen. UiO viderefører åpen ramme og opprettholder tre-årig gjennomsnitt for alle 
resultatinsentivene. De nye og endrede KD-indikatorene implementeres i UiOs interne 
fordelingsmodell fra 2018. Tekniske endringer, som følge av justeringene, utlignes ved å foreta 
tilsvarende endringer i enhetenes tilpasningselement. Endringene får altså ikke økonomisk effekt 
for enhetenes rammer. 
 
Resultatandelen av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet utgjør ca. 32%. I intern 
fordelingsmodell utgjør resultatandelen 28% (samme nivå i både gammel og ny fordelingsmodell) 
av samlet bevilgning for fakultetene.  Resultatandelen varierer imidlertid betydelig mellom 
fakultetene, fra 14% for Det odontologiske fakultet (OD) til 39% for Det juridiske fakultet (JUS).  
For museene utgjør resultatandelen 3,8%. 
 

4.2 Toppforskningsstøtte  

Universitetsstyret har vedtatt at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til 
midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid og midler som er tildelt 
for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). Dette er lagt inn som en del av fordelingen 
for 2018. Det foreslås i fordelingen for 2018 ingen endringer i gjeldende satser for 
toppforskningsstøtte.  I 2018 fases det ut toppforskningsstøtte for 6,6 mill. kroner. 
 
Universitetsstyret har også fattet vedtak om at det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter 
fra 2018. Universitetsdirektøren innstiller på at støtte til koordinatorprosjekter følger satsene for 
toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter. Det foreslås følgende innretning på støtten: 

• Kr 400.000 i støtte til prosjekter mellom 1 og  inntil 3 mill. kroner 

• Kr 600.000 i støtte til prosjekter mellom 3 og inntil 6 mill. kroner 

• Kr 800.000 i støtte til prosjekter over 6 mill. kroner 
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Det er koordinatorprosjekter med dato for prosjektoppstart iht kontrakt etter 1.1.18 som tilkommer 
støtte. Insentivene gis for prosjektperioden. 
 
 
5. Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020 
UiOs årsplan 2018-2020 følger i hovedsak samme struktur og form som tidligere år. Under 
spesifiseres hvilke tiltak som skal gjennomføres, og det redegjøres kort for de endringer som er 
gjort sammenlignet med årsplan 2017-2019.   

Forslag til prioriteringer i årsplan 2018-2020 har vært diskutert med dekanene som støtter 
prioriteringene. 

 

5.1 Virksomhetsovergripende tiltak 

Årsplanen inneholder ti virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i 
samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen, men hvor det er Ledelsen- og støtteenheter (LOS) 
har det koordinerende ansvaret for tiltakene.  

Tiltak som gjennomføres ved UiO vil som hovedregel ha et flerårig perspektiv, og alle de sju 
virksomhetsovergripende tiltak fra årsplan 2017-2019 videreføres. Det konkrete innholdet i 
tiltakene vil justeres i henhold til fremdrift det siste året.  

Tre virksomhetsovergripende tiltak er nye i årsplan 2018-2020. To av disse er knyttet opp mot 
initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder oppfølging av Utviklingsavtalen og 
Stortingsmeldingen om Humaniora. I tillegg er det inkludert ett tiltak som omfatter samarbeid 
med andre universiteter, når det gjelder løsninger for administrative tjenester. Under følger en 
nærmere beskrivelse av de nye tiltakene. 

UiO har, som en av fem pilotinstitusjoner, inngått en utviklingsavtale med 
Kunnskapsdepartementet. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra 
til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. UiO ønsker et høyt trykk 
for å nå målene i utviklingsavtalen og har derfor inkludert et virksomhetsovergripende tiltak om at 
LOS skal tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i utviklingsavtalen. Konkrete 
elementer i utviklingsavtalen er i tillegg innarbeidet under tiltakene som skal gjennomføres av 
enhetene.  

UiO ønsker en bred institusjonell forankring i oppfølgingen av Humaniora-melding, og 
oppfølgingen vil konkretiseres i en egen handlingsplan.  

Digitalisering av administrative rutiner og tjenester vil være viktig i arbeidet med å effektivisere 
ressursbruken. Gjennom å utnytte teknologien bedre, skal det legges til rette for mer 
brukervennlige og kosteffektive løsninger.  Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har sammen 
med NTNU opprettet et felles program for digitalisering av økonomi-, HR-tjenester, 
saksbehandling og arkiv. Programmet skal bidra til økt verdiskapning gjennom å levere effektive 
tjenester, og slik frigjøre og omdisponere ressurser til kjernevirksomheten. UiO ønsker å delta 
aktivt i dette samarbeidet.  

Når det gjelder de øvrige tiltakene er det tiltaket om IT-infrastruktur hvor endringen er størst fra 
inneværende årsplan. UiO skal i perioden 2018-2020 utarbeide en masterplan for IT. 
Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi tydelige føringer for konkrete 
initiativ, prosjekter og satsinger.  

Innovasjonsløftet gjenfinnes både som virksomhetsovergripende tiltak og som tiltak som skal 
gjennomføres av enhetene. Bakgrunnen for dette er et behov for god administrativ tilrettelegging 
for at enhetene skal utvikle innovasjonsaktivitetene i henhold til ambisjonene i innovasjonsløftet. 
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Oversikt over virksomhetsovergripende tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen (i alfabetisk 
rekkefølge):  

• Administrative tjenester – felles løsninger 

• Arbeidsmiljøutvikling 

• Humaniora-meldingen 

• Innovasjonsløftet 

• IT-infrastruktur for forskning og utdanning 

• Karrierepolitikk 

• Læringsmiljø og utdanningskvalitet 

• Masterplan for eiendommer 

• Plattform for universitetsledelse 

• Utviklingsavtalen 

 

5.2 Tiltak som skal gjennomføres av enhetene 

Som tidligere år legges det opp til at enhetene skal følge opp til sammen seks tiltak innen 
utdanning, forskning, samfunnskontakt og formidling og innovasjon.  

Tiltakene under utdanning og forskning er de samme som i årsplan 2017-2019, men forventede 
resultater er justert i samsvar med utviklingen som har skjedd det siste året. Enkelte elementer fra 
utviklingsavtalen er også innarbeidet i forventede resultater.  

Tiltakene knyttet til samfunnskontakt, formidling og innovasjon har tidligere stått under samme 
overskrift. For å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om hvert av temaene, er disse nå splittet i to; 
med samfunnskontakt og formidling som en overskrift med ett tiltak, og innovasjon som en 
overskrift og ett tiltak. Etter tilbakemelding fra dekanene er tiltakene innen disse områdene også 
endret for å gi ytterligere drahjelp til enhetene.   

 

Oversikt over tiltak i UiOs årsplan som skal gjennomføres av fakultetene:  

Utdanning 
Tiltak 1: Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 
 
Tiltak 2: Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentene læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. 
  

Forskning 
Tiltak 3: Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 
 
Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 

Samfunnskontakt og formidling 
Tiltak 5: Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om enhetens strategiske 
prioriteringer og iverksette målrettede og målbare tiltak for formidling og samfunnskontakt.  
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Tiltak 6: Som ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete 
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:  

• Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap 

• Kommersialisering og entreprenørskap 

• Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser 

• Studentinnovasjon 

• Utdanning 

 

 

6. Satsinger for 2018 og finansering av disse 
I forslag til fordeling for 2018 er det lagt opp til å skjerme fakulteter og tilsvarende enheter så langt 
det er mulig for ytterligere rammekutt (utover effektiviseringskuttet). Dette sammen med 
prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som 
allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet. Det er også vektlagt at man ikke skal 
binde opp framtidig handlingsrom for ny ledelse og nytt styre ytterligere.    
 
Forslag til prioriteringer for 2018 er diskutert med dekanene som slutter seg til prioriteringene. 
 
Hovedprinsippet i UiOs interne fordelingsmodell er at så mye som mulig av midlene stilles til 
rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den 
utøvende virksomhet som mulig.  Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å 
ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling, og har også økonomisk handlingsrom 
til å gjennomføre faglige satsinger, stimulere til omstilling samt reinvestere i 
forskningsinfrastruktur. 
 
Hovedansvaret til institusjonsnivået er å sørge for nødvendige investeringer i felles IT-
infrastruktur og bygninger samt stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige, større 
faglige satsinger og større felles forskningsinfrastruktur, evt. også andre felles satsinger og tjenester 
der det vurderes som hensiktsmessig.   
 

6.1  Forslag til satsinger 
I dette notatet beskrives og foreslås det satsinger på til sammen 256 mill. kroner for 2018. 
Investeringene som foreslås er samlet omtrent på samme nivå som for 2017. 

• Faglige satsinger – 18 mill. kroner 

− UiO-energi – det innstilles på å videreføre den tverrfaglige satsingen på 2017-nivå, med 
13 mill. kroner årlig fram til 2022. Det vises til styrets behandling 2. mai 2017, V-sak 5 
«Videreføring av UiO-energi».  

− Satsing på frie midler til forskning -  det innstilles på å etablere en satsing på frie midler 
til forskning med 5 mill. kroner i 2018. Jf. V-sak 3 «Satsing/intensivering på frie midler 
til forsking og mulige mekanismer for en slik satsing» behandlet i universitetsstyret 3. 
mai 2016. Siden prosjektstøtte kan bevilges for inntil tre år vil satsingen løpe ut 2020 
med 5 mill. kroner årlig. En forutsetning for å få tildelt midler er å søke NFR på nytt 
påfølgende år. Dersom søknaden innvilges av NFR påfølgende år, termineres UiOs 
støtte. Dekangruppen er ansvarlig for å prioritere og innstille til rektor for beslutning.  
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• Investeringer i arealer – 220 mill. kroner 

For 2018 innstilles det på å øremerke 220 mill. kroner til flg;   

− Fullføre rehabilitering av Nils Henrik Abels hus – 65 mill. kroner i 2018. Totalprosjektet 
er estimert til 140 mill. kroner, i 2017 er det gitt 50 mill. kroner fra UiO og 25 mill. 
kroner ekstrabevilgning fra KD.  

− Starte opp klimaskjerming av Historisk museum – det avsettes 50 mill. kroner til dette 
formålet i 2018. Totalprosjektet er anslått til rundt 100 mill. kroner og planlegges 
avsluttet i 2019. 

− Engangskostnader til tilpassing av lokaler og istandsetting av fraflyttede lokaler for Det 
juridiske fakultet ifm leie av kontorlokaler i nybygg på Tullinløkka. Det avsettes 20 mill. 
kroner til dette formål i 2018.  Det er tidligere beregnet et behov på 60-70 mill. kroner 
til inventar og brukerutstyr for de 8 nederste etasjene (til JUR) samt en økt netto årlig 
husleie på mellom 10 og 18 mill. kroner. Endelig nivå på investerings- og 
driftskostnader er foreløpig usikkert. UiO har opsjon på å si fra seg leien av de to øverste 
etasjene i nybygget. UiO må si fra seg dette senest 18 mndr før planlagt ferdigstillelse. 
Siden UiO fremdeles ikke har mottatt formell igangsettingsdato for byggingen, er dette 
tidspunktet ikke fastsatt ennå.  

− Få studenthelsetjenesten tilbake på Blindern ved å starte rehabilitering av 2. etg. i 
Kristian Ottosens hus - det avsettes 65 mill. kroner. til dette formålet i 2018. 
Totalprosjektet er anslått til rundt 100 mill. kroner og planlegges avsluttet i 2019. 

− Starte opp arbeidet med nye utstillinger i Brøggers hus – det avsettes 20 mill. kroner til 
dette formålet i 2018. Samlet investering er anslått til 90 mill. kroner. 

 
Prioriteringene som foreslås i henhold til masterplan framkommer av tabellen under. 
Mulige salgsinntekter fra avhending av eiendom vil kunne forsere denne prioriteringen. På 
den annen side vil et stort merforbruk ved UiO kunne bidra til at man må skyve planlagte 
investeringer ut i tid.  

 

 

 

 

 

 

 

• Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning – netto 5 mill. kroner 

Det innstilles på å bevilge 5 mill. kroner til investeringer i lagring og backup for 2018, samt 
at det omdisponeres 4 mill. kroner av de 37 mill. kroner som ble bevilget til stamnett og 
trådløst nett for perioden 2017-2019. Satsingen på IT i forskning og utdanning er begrunnet 
i et økende behov hos vitenskapelige tilsatte og studenter. Universitetsdirektøren vurderer 
at en den foreslåtte omdisponeringen på 4 mill. kroner er nødvendig for å opprettholde et 
tilfredsstillende tilbud til ansatte. 

• Mindre forpliktelser – samlet 12,8 mill. kroner 

Gjennom allerede vedtatt aktivitet har UiO pådratt seg enkelte forpliktelser. Dette gjelder 
for eksempel Scolar at Risk, Universitetsskoleprosjektet, videreføring av avtale med 

Prioriterte prosjekt 2018 2019 2020 Samlet 

Klimaskjerm Historisk museum 50 50   100 

Fullføre Nils Henrik Abels hus 65     140 

JUS/sentrum 20 70 5 95 

Kristian Ottosens hus 65 35   100 

Brøgger – utstillinger 20 50 20 90 
SUM 220 205 25 
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Holocaustsenteret, drift av det internasjonale solobservatoriet på Gran Canaria, avtale om 
bolig for internasjonale studenter, økt honorar til utvalgsmedlemmer, opprettholde 
kjøpekraft på mediekjøp, brofinansiering av språksamlingene og bidrag til Baroniet i 
Rosendal. Tilsammen foreslås det avsatt 12,8 mill. kroner til disse formålene i 2018, hvorav 
7,5 mill. kroner er varige forpliktelser. 

• Avsetning til energiutgifter økes med 15 mill. kroner i 2018 

Etter flere år med lavere energikostnader ble årlig avsetning redusert fra 2016. I 2016 økte 
imidlertid energikostnadene igjen, og foreløpige analyser indikerer at UiO kan forvente økte 
energikostnader med ca. 15 mill. kroner årlig. Det foreslås derfor at det avsettes 15 mill. 
kroner til dette formålet i 2018. 

• Andre forhold 
− Digital eksamen er sentralisert fra 2017. Kostnadene finansieres av midler 

fakultetene tidligere har benyttet til å leie eksamenslokaler, eksamensvakter m.m. 
Etableringen av Silurveien som eksamenslokale har vært et vesentlig bidrag til en 
god skoleeksamens-avvikling ved UiO, og ikke minst i forhold til digital 
skoleeksamen. Det tas sikte på å utvide leieforholdet fra høsten 2018, utvidelsen 
innebærer at nesten all skoleeksamen nå kan avvikles i Silurveien. Kostnadene 
dekkes inn ved at Det juridiske fakultet skal inn i ordningen og ved en mindre 
økning i medfinansiering fra øvrige fakulteter. 

− UiO ble i 2016 tildelt 15 strategiske studieplasser (frie studieplasser uten føringer). 
UV har på midlertidig basis fått disponere plassene til årsenhet i praktisk-
pedagogiske utdanning (PPU) inntil det er fattet beslutning om hvordan plassene 
skal benyttes på varig baiss. Det er foreslås derfor i styresak om opptaksrammer at 
plassene fordeles til nye studieprogram ved HF og UV fra høsten 2018. Tildelingen 
til UV forlenges til 1 august 2018. 

− Avsetninger på 5 mill. kroner i 2017 til læringsmiljø, undervisningsmetode og 
studentutveksling er øremerket og benyttes i forbindelse etablering av Senter for 
læring og utdanning. 

− I fordelingen for 2017 ble det skissert en avsetning til prosjektet «Arven etter 
Nansen» med 0,5 mill. kroner i 2018 – totalt 5,1 mill. fra 2018-2023. Aktiviteten er 
å anse som en forpliktelse og er allerede hensyntatt i fordelingen. Dette er et 
prosjekt innen arktisk marin forskning mellom åtte ledende universiteter og 
forskningsinstitusjoner i Norge. Prosjektet har et totalbudsjett på 800 mill. kroner 
over 6 år, med oppstart i 2018.  

 

6.2  Beskrivelse av forslag til inndekning av de foreslåtte satsingene  

• Det er 36 mill. kroner disponibelt til nye prioriteringer i 2018. Dette dekker de foreslåtte 
faglige satsingene, investering i IT for forskning og utdanning samt diverse mindre 
forpliktelser som samlet beløper seg til 35,8 mill. kroner.  

• Investering i arealer og utstillinger på til sammen 220 mill. kroner i 2018;  

− 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større 
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg. 
Midlene disponeres slik: 

− 50 mill. kroner øremerkes til å starte opp arbeidet med klimaskjerm av 
Historisk museum i sentrum. 

− 35 mill. kroner øremerkes til å fullføre Nils Henrik Abels hus  
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− 15 mill. kroner øremerkes til nødvendig tilpasning av lokaler ifm nytt JUS-
bygg i sentrum  

− I tillegg er det totalt 45,9 mill. kroner i mindreforbruk som øremerkes nye 
investeringer. Dette gjelder mindreforbuk fra rehabilitering av Sophus Bugges hus, 
arealdrift ved Eiendomsavdelingen (EA) i 2016 samt rehabilitering av Brøggers hus.  
Midlene disponeres slik: 

− 30 mill. kroner avsettes til å fullføre Nils Henrik Abels hus  

− 15,9 mill. kroner avsettes til arbeid med utstillinger i Brøggers hus i 2018  

− 74 mill. kroner fra oppløsing av Tøyen- og Observatoriefondene brukes i 2018 

− 65 mill. kroner avsettes til rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus   

− 4 mill. kroner avsettes til arbeid med utstillinger i Brøggers hus  

− 5 mill. kroner avsettes til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg i sentrum 

− De om lag 110 mill. kroner som da gjenstår fra oppløsning av Tøyen- og disponeres 
ikke i denne fordelingen. Gitt de økonomiske utsiktene og forpliktelsene må en 
vurdering av fremtidig disponering av disse sees i sammenheng med en stram 
økonomisk situasjon de neste årene.  

• Det er behov for 15 mill. kroner til mulig økte energikostnader i 2018. Det arbeides med å 
finne inndekning for de økte kostnadene. 

 
 
7. Gjennomføring av revidert internhusleieordning for UiO - Endringer i 

grunnlaget for internhusleie 

 
Universitetsstyret vedtok 14. mars 2017, V-SAK 5, Revidert internhusleieordning for UiO. Vedtaket 
innebærer at endringene innføres for 2018 med budsjettnøytral virkning. 
 
Endringene i internhusleieordningen medfører at bevilgningene til alle enhetene skal justeres, men 
slik at det ikke blir en realøkonomisk effekt i 2018 når det gjelder husleie. Revidering av 
internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. Det er lagt til grunn 
at 2017-nivået er tilstrekkelig til å opprettholde tilstandsgraden. Det vil således ikke foretas noen 
omdisponering av midler fra kjernevirksomhet til eiendomsvirksomhet i forbindelse med 
iverksettelse av revidert internhusleieordning.  
 
For at arealgrunnlaget skal være så korrekt som mulig og for å sikre budsjettnøytral innføring av 
revidert internhusleiemodell, vil det fram til primo november arbeides med kartlegging og 
oppdatering av alle arealer i samarbeid med enhetene, for deretter å kunne regne om til nye priser. 
Det legges opp til at det blir en prisforskjell på ca. 40% mellom moderat og høy pris for eide 
arealer.  
 
Som følge av disse forholdene er det ikke mulig å fatte vedtak om nye priser og om omfordeling av 
midler mellom enhetene og Eiendomsavdelingen på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at 
universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre vedtak basert på de prinsippene og 
økonomisk omfang (ingen økonomisk omfordelings effekt) som beskrives.  
 
Eiendomsavdelingen har til nå fått bevilget midler til drift og forvaltning av UiOs eiendommer 
gjennom tre hovedkanaler: Internhusleie, rammebevilgning til hhv. forvaltning (driftsmidler) og 
større vedlikehold og investeringer og gjennom bevilgninger til særskilte satsinger. 
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Revidert internhusleieordning innebærer at grunnlaget for internhusleie endres og utvides. 
Summen av internhusleien skal dekke de kostnadene som UiO bruker på forvaltning, drift, 
vedlikehold, utskifting og utvikling av eiendomsmassen. Andre tjenester som Eiendomsavdelingen 
har ansvar for, for eksempel flytting, arrangementsstøtte, trykkeritjenester vil ikke inngå i 
internhusleien, mens gis som direkte bevilgning til EA. 
 
Ordningen med at styret behandler og bevilger midler til særskilte satsinger opprettholdes som før. 
 
Omleggingen innebærer at bevilgningen (før lønns- og prisjustering og før effekten av 
effektiviseringskuttet) til EA i 2018 vil beløpe seg til 27 mill. kroner (eksklusive satsinger), mens 
tildelingen for 2017 utgjorde 309 mill. kroner. Dette innebærer at differansen (274 mill. kroner) 
inngår i internhusleiegrunnlaget som øker fra 656 mill. kroner til 930 mill. kroner.  
 
Oversikt over endringer som følge av revidert internhusleieordning 

 

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i beløpene som del av prosessen med 
kvalitetssikring og oppdateringer av arealgrunnlaget. 
 
Arealdrift har, på linje med satsinger og øremerkinger, tidligere vært skjermet for reduksjon i 
rammene. Universitetsdirektøren legger nå opp til at Eiendomsavdelingen på lik linje med øvrige 
enheter må gjennomføre effektiviseringstiltak for arealdrift (unntatt satsinger og øremerkinger) på 
lik linje med alle øvrige enheter (dette tilsvarer en reduksjon for 2018 med 0,8%). 
 
Dagens nivå for energikostnader (110 mill. kroner) videreføres i 2018. Dersom de reelle 
energiutgiftene i 2018 skulle vise seg å bli høyere enn dette, kompenseres dette fra institusjonsnivå 
slik det gjøres i dag. 
 
Det foreslås at 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på rundt 190 mill. kroner til større 
vedlikehold øremerkes til de store rehabiliteringsprosjektene i masterplan. De resterende 90 mill.  
kroner øremerkes til akutte HMS-tiltak, mindre vedlikehold og brukerbehov som nå.  
 
Universitetsstyret vil årlig fastsette rammen for arealdrift og det er universitetsstyret som 
prioriterer og fastsetter de store vedlikeholds- og investeringsprosjektene.  
 

 

 

 

Finansiering av arealdrift Gammel ordning Ny ordning
2017 og tildigere 2018 og framover *

Bevilgning til EA 121 286                          27 154                             
Bevilgning til EA til størrre vedlikehold/investeringer 187 671                          
Inntekter til EA fra internhusleie fra enhetene 656 320                          929 901                          
Herav:

Øremerkede midler til større vedlikehold/investeringer 187 672                          
Inntekter internhusleie etter fratrukket øremerking 742 229                          

Overføring til SiO for renhold og energi Domus Ateltica 
(tidligere har kostnadene ligget i EA) 8 222                               
SUM 965 277                          965 277                          

* Før lønns- og prisjustering for 2018
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8. Økonomiske utsikter og risikovurderinger 
 
UiO bør være forberedt på en strammere økonomi de kommende årene. Dette er en følge av 
aktivitetsøkningen ved enhetene, omfang av forhåndsdisponeringer, behov for økte midler til 
bygningsdrift og institusjonelle investeringer og sannsynlighet for ytterligere effektiviseringskutt i 
kommende statsbudsjetter. 
 
Kunnskapsdepartementet har akseptert at UiO over noen år opererer med et begrenset 
merforbruk.1  Situasjonen tilsier imidlertid 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. 
 
Ved utgangen av 2016 hadde UiO et historisk lavt nivå på mindreforbruk på basis, med 89 mill. 
kroner som er ca. 1,7% av bevilgningen fra KD – UiO lå også lavest blant institusjonen i sektoren. 
Det var ved utgangen av 2016 ca. 280 flere årsverk ved fakulteter og tilsvarende enheter enn ved 
begynnelsen av året, 80% av økningen er knyttet til vitenskapelige stillinger. Den fulle 
kostnadseffekten av økningen vil komme i 2017.  Dette innebærer at dersom antall årsverk holder 
seg uendret vil gjennomsnittlig årsverk i 2017 ligge ca. 170 over 2016. Sammen med vedtatt 
fordelingskutt for 2017 gir det en reduksjon i enhetenes mindreforbruk framover. Det er sannsynlig 
at UiO i 2017 vil opparbeide seg et akkumulert merforbruk og at merforbruket vil fortsette å øke i 
de kommende årene.  
 

 
 
Prognosen viser økonomisk utvikling frem mot 2021. Som figuren over viser (markert område) er 
det et betydelig utfallsområde for hvordan økonomien kan utvikle seg. Den største usikkerheten er 
knyttet til den økonomiske utviklingen ved enheten og da særskilt hvordan utviklingen i årsverk 
blir i årene framover. Ingen av de tre scenariene er basert på ytterligere årsverksvekt fra dagens 
nivå, med det er prognostisert ulik takt for å tilpasse seg til fremtidig årsverksnivå. Beste estimat 
innebærer en moderat reduksjon i årsverk ned mot gjennomsnittlig antall årsverk i 2016. Ingen av 
de tre scenariene medfører merforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter. Scenario A Offensiv 
aktivitetsutvikling er det som ligger nærmest fakultetenes egen prognoser. 

1 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. 
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UiO får en årlig basisbevilgning fra Kunnskapsdepartementet på rundt 5,3 mrd. kroner. UiO vil 
ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Det er lagt inn en forventning om at 
regjeringens effektivisering- og av byråkratiseringsreform trappes opp fra 2% til 2,8% i 2018 (-42,5 
mill. kroner i reduksjon for UiO).  Det er usikkert i hvilken takt et slikt statlig kutt vil trappes opp 
framover. Legger en til grunn en årlig opptrapping på mellom 0,5% og 0,8% må UiO være 
forberedt på at bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet kan være redusert i størrelsesorden 150-
200 mill. kroner over en 5-års periode. 
 
Det blir stadig større konkurranse om inntekter fra eksterne kilder, det er derfor usikkert om UiO 
klarer å opprettholde veksten i eksterne prosjektinntekter fremover. 
 
Gjennom nye bygg, bl.a. bygg for Livsvitenskap og Odontologi, vil UiO øke sine arealer. Vi pådrar 
oss økte fremtidige forpliktelser for driftskostnader knyttet til å drifte nye bygg - foreløpig estimat 
ligger på en økning av årlige driftsutgifter på rundt 170 mill. kroner i 2025 og en økning på 
oppunder 20 mill. kroner årlig fra 2020. Det vil også påløpe økte kostnader knyttet administrativ 
IT fremover, bl.a. knyttet til nytt ERP-system. 

Det er imidlertid også et potensiale til å øke inntektene gjennom å avhende eiendommer. Det vil bli 
jobbet med både å se på mulige salgsinntekter og også innsparinger, ved på sikt å flytte fra leide til 
eide lokaler.  

Det henvises for øvrig til vurderingene i styresaken Virksomhetsrapport per 1. tertial 2017. 
 
 
 
9.  Oversikt over forslag til fordeling per enhet 

 
 

* Samlet er investeringsnivået på samme nivå som i 2017. En del av investeringene finansieres imidlertid     
ved  bruk av midler fra oppløste fond og omdisponering av ubrukte midler i byggeprosjekter og arealdrift.  

Enhet Forslag til rammer for 2018 Rammer Endring Endring 
Fordelt per Tildelingsmåte 2 017 2017-2018 i %

Fakulteter Basis Resultat Satsinger Totalt
TF 38 390 9 506 565 48 461 48 425 36 0,1 %
JUR 156 493 102 385 -2 473 256 406 258 274 -1 868 -0,7 %
MED 448 803 235 735 26 142 710 680 691 759 19 173 2,8 %
HF 445 176 142 120 24 301 611 597 599 969 11 628 1,9 %
MN 767 187 268 950 45 534 1 081 671 1 049 855 32 816 3,1 %
OD 176 858 28 927 -554 205 232 202 985 2 247 1,1 %
SV 281 338 153 527 17 360 452 225 442 439 9 786 2,2 %
UV 180 255 73 193 3 111 256 559 246 593 9 509 3,9 %
Sum 2 494 500 1 014 344 113 986 3 622 830 3 540 298 83 326 2,4 %
Museer
KHM 86 145 4 805 27 338 118 289 116 682 1 607 1,4 %
NHM 109 841 4 234 8 224 122 300 118 953 3 347 2,8 %
Sum 195 987 9 039 35 562 240 588 235 635 4 953 2,1 %
Sentre
SUM   15 108 1 571 3 538 20 217 21 025 -808 -3,8 %
STK   10 016 1 538 1 037 12 592 12 952 -361 -2,8 %
UiO:Livsvitenskap 32 155 0 16 664 48 819 40 621 8 199 20,2 %
ISS 7 562 3 331 0 10 892 10 771 122 1,1 %
Apollon 3 321 0 0 3 321 3 273 48 1,5 %
Uniforum 3 385 0 0 3 385 3 336 49 1,5 %
UiO:Energi 0 0 13 000 13 000 13 000 0 0,0 %
Sum 71 546 6 440 34 239 112 225 104 977 7 248 17,6 %
Annet
UB 275 306 7 042 282 348 276 450 5 897 2,1 %

0
LOS: 0
LOS-drift 483 365 483 365 474 687 8 678 1,8 %
Større vedlikehold/investeringer * 192 175 84 871 277 046 363 742 -86 696 -23,8 %

Varige øremerkinger 89 461 89 461 89 108 353 0,4 %
UiO fellestiltak 304 634 4 950 309 584 305 499 3 178 1,0 %
UiO-bank -1 023 -1 023 -85 567 84 659 98,9 %
Sum 1 343 919 4 950 91 913 1 440 782 1 423 920 16 069 1,1 %

Samlet sum 4 105 952 1 034 773 275 700 5 416 426 5 304 830 111 596 2,1 %
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10. Forslag til vedtak 
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møte. 

2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd 
med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer; 

a. Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. 
Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til 
andre formål. 

b. 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større 
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i 
tråd med føringene i saksfremlegget. 

c. 45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å 
fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til 
arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner). 

3. Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til 
rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i 
Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).  

4. Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler 
knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer: 

a. Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke 
omdisponeres til andre formål. 

b. Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: 
brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS. 

c. Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som 
beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør. 

5. Rektor gis fullmakt til å 

a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og 
sentral rekrutteringspott. 

b. Foreta mindre justeringer i fordelingen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til UiOs årsplan 2018-2020 
2. Styretnotat fra 2. mai 2017 «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018: Strategiske grep og 

hovedprofil» 
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Årsplan 2018-2020 

Forord 

OM ÅRSPLANEN  
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv 
og er rullerende. Årsplanen omfatter områder der det er særlig viktig å oppnå endring, og den 
oppdateres årlig.  

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for 
lokale tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til 
fakulteter, museer og sentre.  

SAMFUNNSOPPDRAGET 
UiO skal gi høyere utdanning basert på fremragende forskning. Vi skal legge til rette for at forskning 
kan gi grobunn for innovasjon. UiO ønsker også å ta et tydeligere ansvar for å bidra til å løse globale 
utfordringer. For å nå disse målene skal vi videreutvikle vår kultur for tverrfaglighet, 
internasjonalisering og samarbeid med næringslivet.  

Gjennom tett samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskapsinstitusjoner, skal UiO styrke sin 
profil som hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus- og byutvikling og innovasjon er særlig 
prioriterte områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som internasjonalt attraktive.  

UiO skal styrke sin posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet. Gjennom 
UiO:Horisont legger vi til rette for en fortsatt vekst i deltakelsen i verdens største forskningsprogram, 
EUs Horisont2020. UiO vil også prioritere internasjonalt forpliktende samarbeid innen utdanning, 
forskning og innovasjon – særlig gjennom vårt medlemskap i The Guild of Research-Intensive 
Universities.   

UiO har etablert tre tverrfaglige satsinger: UiO:Livsvitenskap. UiO:Energi og UiO:Norden. 
Livsvitenskap er den største av disse. Satsingen skal etablere et verdensledende utdannings- og 
forskningsmiljø for livsvitenskap, hvor spisskompetanse fra en rekke fag kommer sammen. Det nye 
bygget for livsvitenskap vil sammen med nytt bygg for odontologi utgjøre kjernen i en klynge for 
livsvitenskap i Gaustadbekkdalen og området rundt.  

UiO:Energi har som ambisjon å oppnå en sentral posisjon i internasjonal energiforskning og –
utdanning. Satsingen skal bidra til et bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok sikker 
energi, som er tilgjengelig for alle og møter de globale klima- og miljøutfordringene.  

UiO:Norden skal gi ny kunnskap om det nordiske i en internasjonal kontekst. Satsingen skal utvikle 
fremragende, tverrfakultære forskningsmiljøer  hvor ny kunnskap om de nordiske landenes historiske 
forutsetninger, utfordringer, paradokser og framtidsmuligheter legges til grunn.  

I tråd med regjeringens satsing på verdensledende miljøer, har UiO utpekt fem miljøer som har 
potensial til å flytte forskningsfronten innenfor sine respektive områder. Fagmiljøene kommer fra 
medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag. 

Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverrfaglig forskningssamarbeid og 
formidling til samfunnet. UiO er nå nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser frem til 
videre utvikling av våre museumsbygninger på Tøyen og i Oslo sentrum. Dette vil gi enda bedre og 
bredere formidling av UiOs fremragende forskning til samfunnet.  

SATSINGER FOR Å INITIERE ENDRING 
Som en av fem pilotinstitusjoner har UiO inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. 
Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil 
og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. Det overordnede målet for utviklingsavtalen er økt 
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utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt 
spekter av fag og disipliner. 

I tillegg til utviklingsavtalen gir stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning – Meld. St. 16 
(2016–2017) – oss ekstra drivkraft til å fortsette arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten ved UiO.  
Vi vil også prioritere oppfølging av stortingsmeldingen om humaniora - Meld. St. 25 (2016-2017). 

UiO prioriterer tiltak som skal gi et løft for utdanningskvaliteten, og hvor studentenes læring er 
viktigst. Studentene skal nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen, og vi satser stort på digital 
eksamen. UiO vil jobbe spesielt med bedre koordinering av støtteressursene for utdanning, særlig 
gjennom etableringen av et Senter for læring og utdanning. Slik spisser vi vår satsing for bedre 
utdanningskvalitet.  

Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betydelig det siste tiåret. Det er allikevel et stort potensial for 
å styrke institusjonens innsats innen innovasjon og kommersialisering ytterligere. Det er også behov 
for å profilere aktivitetene bedre. UiOs Innovasjonsløft skal sikre et helhetlig grep om dette arbeidet.  

Internasjonal forskermobilitet er viktig for kvalitet i forskning og styrket EU-finansiering. UiO må være 
en konkurransedyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det skal derfor legges til rette for effektiv 
internasjonal rekruttering av vitenskapelige ansatte, og en helhetlig karrierepolitikk. UiO har klare 
ambisjoner om sterk vekst i ekstern finansiering og vil videreutvikle støtteapparatet for forskerne. 

God infrastruktur for IT er vesentlig i arbeidet med å nå målene i Strategi2020. UiO skal utarbeide en 
masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, 
prosjekter og satsinger. Digitalisering av administrative rutiner og tjenester vil være viktig i arbeidet 
med å effektivisere ressursbruken. Gjennom å utnytte teknologien bedre, skal vi legge til rette for mer 
brukervennlige og kosteffektive løsninger.  Universitetene i Oslo, Bergen , Tromsø har sammen med 
NTNU opprettet et felles program for digitalisering av økonomi-, HR-tjenester, saksbehandling og 
arkiv. Programmet skal bidra til økt verdiskapning gjennom å levere effektive tjenester, og slik frigjøre 
og omdisponere ressurser til kjernevirksomheten.   

Omgivelsene som studenter og ansatte daglig ferdes i påvirker kvaliteten på læring og forskning. UiOs 
bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne lærings- og 
arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. Masterplanen for UiOs 
eiendommer gir føringer for prioritering av arbeidet med modernisering av områder og bygg. Vi ser at 
det er behov for økt finansiering til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, og at vi må sikre en 
tilfredsstillende balanse mellom dette og våre kjerneoppgaver.  

Strategi 2020 understreker at organisasjonen skal preges av kollegial medvirkning og en ledelse som 
tar ansvar. UiO skal ivareta tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelsesrett i henhold til 
hovedavtalen og verneombudenes rett til medvirkning etter arbeidsmiljøloven i arbeidsmiljøspørsmål. 

 

Oslo, 21. juni 2017 
 
 
Ole Petter Ottersen 
rektor        Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
        universitetsdirektør 
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Virksomhetsovergripende tiltak 

UiO skal forvalte sine samlede ressurser slik at de understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for å 
skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Kulturen skal 
preges av åpenhet, samarbeid og involvering av studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og 
verneorganisasjonen.  

For organisasjonen som helhet er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak. Gjennomføring 
av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.  

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen i 2017 (i alfabetisk rekkefølge):  
• Administrative tjenester 

Aktivt delta i samarbeidet med universitetene om felles anskaffelse, forvaltning og utvikling av 
felles løsninger for fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi, lønn og HR og 
saksbehandling og arkiv. 

• Arbeidsmiljøutvikling 
Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling. 

• Humaniora-meldingen 
Følge opp initiativene i Humaniorameldingen og konkretisere oppfølging ved UiO i form av en bredt 
forankret handlingsplan.  

• Innovasjonsløftet 
Tilrettelegge og være en pådriver for gjennomføring av innovasjonsløftet. 

• IT-infrastruktur for forskning og utdanning 
For å sikre at UiO prioriterer utvikling av de IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur som best 
støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT. Masterplanen 
skal være et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-
investeringer ved UiO. 

• Karrierepolitikk 
Utvikle en helhetlig karrierepolitikk ved UiO og utarbeide et systematisk opplegg for 
karriereutvikling for vitenskapelig ansatte – herunder karriereveiledning for ph.d-kandidater.  

• Læringsmiljø og utdanningskvalitet 
Intensivere UiOs arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og i større grad samordne 
støtteressursene for utdanningsvirksomheten.  

• Masterplan for eiendommer 
Arbeide videre med implementering av masterplanen og sikre langsiktig finansiering av 
eksisterende bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet. Sikre gode 
læringsmiljøer i utvikling av campus.  

• Plattform for universitetsledelse 
Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer. 

• Utviklingsavtalen 
Tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i utviklingsavtalen.  
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Utdanning 

Universitetet i Oslo skal tilby attraktiv, forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå som 
tiltrekker seg dyktige og motiverte studenter. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke 
kvaliteten i utdanningene. Studentene skal møte et godt læringsmiljø og få god oppfølging fra 
studiestart og videre i utdanningen.  

UiO vil arbeide for å gi utdanningskvalitet et ytterligere løft, og etablerer Senter for læring og 
utdanning for å samle og koordinere eksisterende støtteressurser til utdanning. Gjennom bedre 
koordinering av støttevirksomheten kan UiO utnytte både faglig, administrativ og teknisk kompetanse 
i utviklingen av fremtidsrettede lærings- og vurderingsformer.  

UiO vil arbeide for en tydeligere arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren, både nasjonalt og i en 
nordisk kontekst.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1: 

Tiltakene under er sentrale i å følge opp stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.  

Tiltak 1:  
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

• Enheten har analysert data om studiegjennomføringen ved enheten.  
• Enheten har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i gjennomført 

analyse. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2020:  
• Enheten har redusert andelen frafall etter to semester. 
• Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert 

tid.  

Tiltak 2: 
Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke 
studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

• Enheten har en ytterligere økning i andel digital eksamen. 
• Enheten har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert studieprogram. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

• Enheten har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans. 
• Enheten har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser. 
 

  

1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under 
universitetsstyret. 
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Forskning 
UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i sin forskningsfront. UiO skal fremme 
grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative 
fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer.  

Prioriteringene skal bidra til at UiO kan bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være 
robuste og faglig sterke over tid, og bidrar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk.  Dette krever 
at UiO sikrer god og profesjonell rekruttering av internasjonalt ledende forskere, samt tilrettelegger 
for god oppfølging og skaper gode karriereveier for ph.d-kandidater og postdoktorer.  

UiO har, i en benchmark-undersøkelse, analysert UiOs deltakelse i EUs rammeprogram. For bedre å 
støtte opp under økt deltakelse i Horisont 2020 og kommende rammeprogram vil UiO følge opp denne 
videre. I konkurransen om eksterne midler lykkes UiO godt der kvalitet er det viktigste kriteriet, men 
har potensiale i å utnytte bredden av programmer bedre. For å støtte bedre opp under 
søknadsprosesser og drift av EU-prosjekter, skal UiO sikre en hensiktsmessig organisering og 
dimensjonering av det administrative støtteapparatet for forskningsmiljøene.  

Det vil være et særlig fokus på utvikling av de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og 
UiO:Norden og de fem verdensledende miljøene.  
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene: 

Tiltak 3:  
Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018:  

• Enheten har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert  områder i de tre 
hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har størst potensiale for å øke sin deltakelse.  

 
Forventede resultater ved utgangen 2020:  

• Enheten har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i 
Horisont 2020.  

• Enheten har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.  

Tiltak 4:  
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

• Enheten har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

• Enheten har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
• Enheten har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
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Samfunnskontakt og formidling 

Et viktig samfunnsoppdrag for UiO er å bidra til at forskningsbasert kunnskap preger samfunnet og 
møter vår tids store samfunnsutfordringer. UiO skal formidle kunnskap og ny innsikt gjennom aktiv 
dialog og samarbeid. Kunnskap fra UiOs fagmiljøer, som de tverrfaglige satsingene, 
toppforskningsmiljøene og forskningsbaserte utdanninger skal kommuniseres til samfunnet.  
 
UiOs museer og Universitetsbiblioteket er sentrale for universitetets åpne formidling mot samfunnet.  
Sammen med ledelseslinjen er Universitetsbiblioteket viktig i UiOs arbeid med å tilgjengeliggjøre 
forskning, blant annet gjennom arbeidet med Open Access. Det arbeides med å realisere et nytt 
klimahus og rehabilitere Geologisk museum. Dette vil gi en plattform for moderne utstillinger og 
formidling til allmenheten.  
 
Kommunikasjonsarbeidet ved universitetet må støtte opp under UiOs samfunnsoppdrag. Dette krever 
en kunnskapsbasert prioritering av målgrupper og tiltak, og evaluering av kommunikasjonens effekt. 
 
Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 5:  
Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om enhetens strategiske prioriteringer og 
iverksette målrettede og målbare tiltak for formidling og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

• Enheten har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som formidling og 
samfunnskontakt kan støtte opp om og prioritert relevante målgrupper. 

• Enheten har iverksatt målrettede tiltak for formidling og samfunnskontakt og planlagt hvordan 
effekt av tiltakene skal evalueres. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

• Enheten har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de strategiske 
prioriteringene. 

• Enheten har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i prioriterte 
målgrupper. 
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Innovasjon 

Et felles innovasjonsløft skal skape en tydelig visjon og ambisjon, og utvikle en sterk identitet for 
innovasjonsarbeidet ved UiO. Målet er å synliggjøre innovasjonsaktivitet ved UiO på en god måte, og i 
større grad realisere potensialet som finnes i fagmiljøene til innovasjon, verdiskapning og omstilling 
for å møte komplekse samfunnsutfordringer.  
 
I tiden fremover må det arbeides for å utvikle en kultur og et strategisk rammeverk som åpner for en 
bred tilnærming til innovasjonsarbeid, med fokus på utvikling av innovasjonskapasitet innen et bredt 
spekter; fra kommersialisering til sosial innovasjon.  
 
UiO skal arbeide for å styrke forståelsen av innovasjon i alle utdanningene, og det skal utvikles et bredt 
utdanningstilbud innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap. Studentene utgjør en stor 
ressurs for videreutvikling av UiOs innovasjonsevne, og UiO skal styrke sin evne til å realisere 
potensialet i studentenes initiativ og engasjement for innovasjon. 
 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 6:  
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete målsettinger og 
iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder:  

• Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap  
• Kommersialisering og entreprenørskap  
• Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser 
• Studentinnovasjon 
• Utdanning 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

• Enheten har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen 
minimum ett innsatsområde.  
 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
• Enheten har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder. 
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