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Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 

Virksomhetsrapporteringen består av:  

1. Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 med hovedvekt på gjennomføring av årsplan 2017-
2019. 

2. Finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitet i Oslo 

1. Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 med hovedvekt på gjennomføring av 
årsplan 2017-2019. 

 
a) Rapportering om status for gjennomføring av UiOs årsplan 2017-2019 
Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig 
perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2017-2019 omfatter kun de områdene 
der det er vurdert som særlig viktig å oppnå endring. Noen satsinger er virksomhetsovergripende, 
mens andre gir føringer for utvikling av primærvirksomheten.  

Gjennomføringen av UiOs årsplan 2017-2019 vurderes som god. Særlig innen utdanningsfeltet, og 
arbeidet med å styrke mottaket av studenter og tiltak for å redusere frafall, er rapporteringen mer 
konkret og systematisk enn tidligere. Gjennomføring av målrettede tiltak, forventes på sikt å 
resultere i redusert frafall etter første året og bedre gjennomføring på normert tid. Arbeidslivs-
relevansen i studieprogrammer er styrket, blant annet ved at flere studieprogrammer innfører 
praksiselementer. I løpet av 2017 vil andelen digitale eksamener ligge på 75%.  

Innen forskning har UiO hatt en høy vekst i antall søknader til EU, men dette har foreløpig ikke gitt 
uttelling i antall tilslag i Horisont 2020. De fleste fakulteter prioriterer i mindre grad deltakelse 
innen de tematiske områdene. Det er sannsynlig at UiO vil få en utflating i EU-inntekter framover. 
Flere fakulteter har nådd mål om raskere tilsetting i vitenskapelige stillinger.  

For samfunnskontakt og formidling har vi sett en økt oppslutning om UiOs tre tverrfaglige 
satsinger og flere tiltak for å synliggjøre UiOs toppmiljøer. For innovasjon arbeides det med 
rammevilkårene og hva innovasjon innebærer innen de enkelte fagområder.    

For de virksomhetsovergripende tiltakene går fire av sju tiltak i henhold til plan. Dette gjelder 
arbeidsmiljøutvikling, læringsmiljø- og utdanningskvalitet, masterplan for eiendommer og IT-
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infrastruktur. Når det gjelder de tre øvrige (innovasjonsløftet, karrierepolitikk og plattform for 
universitetsledelse) ligger man noe etter plan, og det vil være viktig å involvere nytt rektorat i 
retningen fremover. 

b) Økonomisk status per 2.tertial 2017 
UiO har generelt sett en god økonomi og forutsigbare inntekter. Hittil i år er universitetets totale 
inntekter på om lag samme nivå som de totale kostnadene, ca. 5 mrd. Kroner. Personalkostnader 
utgjør 2/3 av UiOs totale kostnader.  
 
UiOs totaløkonomi er inndelt i to hovedkategorier: «eksternt finansiert virksomhet» (ca. 21%) og 
«basisvirksomhet» (ca. 79%).  Forholdet mellom eksternt finansierte inntekter og basisinntekter 
har vært stabilt over tid. UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningen. Det 
er derfor viktig å arbeide systematisk for å øke inntektene fra eksterne kilder. 
 
UiO har samlet sett de senere årene hatt realvekst både i inntekter og aktiviteter (kostnader) på 
basisvirksomheten. I 2014-2016 har imidlertid kostnadene vært noe høyere enn de årlige 
inntektene. En vesentlig del av inntektsveksten har tilflytt fakulteter og tilsvarende enheter. Det 
har imidlertid vist seg å ta tid å sette de økte midlene i aktivitet. Dette har gjort det mulig å benytte 
(«låne») disse midlene midlertidig til engangsinvesteringer hovedsakelig i bygningsinfrastruktur. 
«Lånet» er pr. 2. tertial ca. 1 mrd. kroner og nedbetales med i overkant av 100 mill. kroner årlig. 
Dette innebærer at UiO samlet har benyttet den årlige bevilgningen fra KD.  

Den justerte prognosen tilsier at UiO ved utgangen av 2017 vil lande på et samlet mindreforbruk på 
mellom 0 - 150 mill. kr. 
 

2. Finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitet i Oslo 
UiO rapporter finansregnskapet til Kunnskapsdepartementet etter hvert tertial. Finansregnskapet 
og ledelseskommentarene til finansregnskapet per 31. august følger vedlagt. 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning. 
2. Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til 

etterretning. 
 

 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

 
 

Vedlegg: 
- Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 
- Finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo 
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1.0 Innledning 

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets 
årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også 
en utdyping av ledelseskommentarene til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.  

 

2.0 Vurdering av status for gjennomføring av UiOs årsplan 

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv 
og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2017-2019 omfatter kun de områdene der det er vurdert 
som særlig viktig å oppnå endring. Noen satsinger er virksomhetsovergripende, mens andre gir føringer for 
utvikling av primærvirksomheten.  

Gjennomføringen av UiOs årsplan 2017-2019 vurderes å være god. For tiltak som skal gjennomføres på 
fakultetsnivå er det særlig innen utdanningsfeltet hvor rapporteringen er mer konkret og systematisk enn 
tidligere.  Innen forskning har UiO hatt en høy vekst i antall søknader til EU, men dette har så langt ikke gitt 
uttelling i antall tilslag i Horisont 2020. UiO vil sannsynligvis få en utflating i EU-inntektene framover. For 
samfunnskontakt og formidling har vi sett en økt oppslutning om UiOs tre tverrfaglige satsinger, mens det 
for innovasjon arbeides med rammevilkårene og hva innovasjon innebærer innen de enkelte fagområder.    

For de virksomhetsovergripende tiltakene går fire av sju tiltak i henhold til plan. Dette gjelder 
arbeidsmiljøutvikling, læringsmiljø- og utdanningskvalitet, masterplan for eiendommer og IT-infrastruktur. 
Når det gjelder de tre øvrige (innovasjonsløftet, karrierepolitikk og plattform for universitetsledelse) ligger 
man noe etter plan, og det vil her være viktig å involvere nytt rektorat i retningen fremover.  

Status for gjennomføring av de virksomhetsovergripende tiltakene 
Arbeidsmiljøutvikling 

Tiltak: Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling gjennom ARK, Arbeids- og 
klimaundersøkelse. 

Status for gjennomføring 
Enhetene er nå i ferd med å gjennomføre andre runde av ARK-undersøkelsen. I denne runden er det særlig 
fokus på å sikre tiltaksarbeidet ved enhetene. Andre tiltak som er iverksatt for å styrke arbeidsmiljøet er 
kompetanseheving av vitenskapelige og teknisk-administrative ledere, verneombud, ARK prosjekt- og 
prosessledere om hvordan utvikle og iverksette relevante og gjennomførbare handlingsplaner for 
arbeidsmiljøutvikling. Arbeidet til koordineringsgruppen for arbeids- og læringsmiljøåret 2016 ble også 
videreført med et seminar i 2017 rettet mot vitenskapelig ansatte med den hensikt å dele beste praksis for 
arbeids- og læringsmiljø knyttet til utdanningskvalitet. 

Innovasjonsløftet 
Tiltak: Legge til rette for gjennomføring av innovasjonsløftet, etablere ambisjoner for innovasjonsarbeidet 
og prioritere tiltak.  

Status for gjennomføring 
Første fase i innovasjonsløftet består av en forankringsprosess hvor ambisjoner, mål og tiltak innen fem 
innsatsområder skal konkretiseres. Forankringsprosessen er påbegynt. Det nye rektoratet har igangsatt 
arbeid med å etablere et effektivt økosystem for innovasjon innen livsvitenskap.  I perioden er det 
arbeidet med rammevilkår for innovasjon, studentinnovasjon og insentivering. Det er behov for diskusjon 
og forankring av UiOs overordnede prioriteringer innenfor innovasjonsløftet med det nye rektoratet.  
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Karrierepolitikk 

Tiltak: Etablere et mer systematisk og helhetlig grep om karrierepolitikk og karriereutvikling ved egen 
institusjon, herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater. 

Status for gjennomføring 
UiOs nåsituasjon og utfordringer knyttet til å utvikle en mer helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelig 
ansatte er identifisert og beskrevet. Det skal arbeides videre med tema som karriereveier, stillingsstruktur, 
karriereveiledning, mobilitet, kompetanseutvikling og merittering av undervisningsinnsats. Arbeidet med å 
konkretisere og utvikle tiltak, herunder redusere uønsket midlertidighet, vil skje i tett dialog med nytt 
rektorat. Av etablerte tiltak kan forskningslederkurs spesielt rettet mot yngre forskere nevnes. 
 

Læringsmiljø og utdanningskvalitet 

Tiltak: Koordinere og samordne støtteressurser for utdanningsvirksomheten og utvikling av delingskultur.  

Status for gjennomføring 
Senter for læring og utdanning er nå under etablering i henhold til Universitetsstyrets vedtak i juni 2017. 
Faglig leder for senteret er konstituert, styremedlemmer er oppnevnt og det er avklart hvilke ansatte som 
skal inn i senteret. Senteret skal samlokaliseres, og det diskuteres hvor på campus senteret skal plasseres.  

Masterplan for eiendommer 

Tiltak: Arbeide videre med en langsiktig finansieringsplan for modernisering av eksisterende 
bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet.  

Status for gjennomføring 
Dialogen med Kunnskapsdepartementet er god. Regjeringen har varslet at startbevilgning for 
Livsvitenskapsbygget er lagt inn i statsbudsjettet for 2018. UiO har i 2017 fått to tilleggsbevilgninger - 25 
mill. kroner til rehabilitering av Niels Henrik Abels hus og 20 mill. kroner til rehabilitering av tak, vegger og 
vinduer for Historisk museum. 
 
Revidert internhusleieordning er besluttet innført fra 2018.  Dette er et viktig tiltak som skal bidra til 
forenkling og gi insentiver for arealeffektivisering. UiO har i tillegg fått en foreløpig oversikt over 
kostnadsbilde for den kommende ti-årsperioden og identifisert inntektsmuligheter som det kan arbeides 
videre for å realisere. På oppdrag fra styret er det også vurdert alternative, bærekraftige 
eierskapsmodeller for historiske vernede bygninger.  
 
Rektoratet arbeider politisk for regulering av soner mellom campus og byen til aktivitet som vil styrke UiOs 
utvikling. 
 

Plattform for universitetsledelse 

Tiltak: Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.   

Status for gjennomføring 
Det er gjennomført et innledende møte med dekanene for å planlegge arbeidet. Videre arbeid med 
plattformen vil støtte opp under universitetets strategiske satsingsområder og nytt rektorats prioriteringer. 
Det vil bli lagt vekt på involvering og bred forankring på alle universitetets ledernivåer i prosessen. 
 

IT-infrastruktur for forskning og utdanning 

Tiltak: Investere i IT-infrastruktur for å understøtte primæraktivteten. IT-infrastruktur er en vesentlig 
faktor i alle utviklings- og endringsprosesser som kreves for å nå målene i universitetets strategi. 
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Status for gjennomføring 
Arbeidet med å forbedre trådløs dekning i student- og fellesarealer holder høyt tempo. Arbeidet går etter 
planen, og per september er alt gammelt utstyr skiftet ut og student- og fellesarealer har fått bedre 
dekning. Det er også god progresjon i arbeidet med å etablere nytt stamnett. Områdene som får nytt 
stamnett i første fase, skal etter planen ha operative nett i løpet av 2017. 

Tiltak og status for gjennomføring på utdanningsområdet 
 

 

 

 

 

Status for gjennomføring 
Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottaket av studentene. Aktivitetene som gjennomføres 
ved fakultetene har både sosial og faglig profil – f.eks. utvidede introduksjonsuker, seminar for nye 
studenter og støtteemner for studenter som mangler fag for å få gjennomført utdanningene. Arbeidet 
med erfaringsdeling og spredning av god praksis på tvers av fakultetene er påbegynt.  

Det arbeides for å nå målsetting om redusert frafall etter to semestre og forbedret gjennomføring på 
normert tid. En gjennomgang av frafallet de siste tre årene viser at halvparten av fakultetene har en liten 
reduksjon i frafallet, mens den andre halvparten enten står i ro eller har en liten økning i frafallet. For 
bachelornivået som helhet har UiO hatt en nedgang i frafall i første studieår på 1,22 prosentpoeng fra 
høsten 2015 til 2016. Flere fakulteter planlegger å arbeide mer målrettet med tiltak for å redusere frafall, 
blant annet som resultat av gjennomførte mobilitets- og gjennomstrømningsanalyser. 

Når det gjelder gjennomføring på normert tid har det de siste tre årene vært en nedgang i kandidater som 
har gjennomført bachelorstudiet og masterstudiet på normert tid, og en oppgang i kandidater som har 
gjennomført integrert master og profesjonsstudier på normert tid i perioden. For ph.d.-studentene har det 
vært en marginal økning i gjennomføringen.  

 

 

 

 
Tiltak 2 i UiOs årsplan Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og  
 
Status for gjennomføring I løpet av 2017 vil 75% av eksamenene ved UiO gjennomføres digitalt. Tilbakemeldingene fra studenter og 
ansatte er positive. Eksamenslokalene i Silurveien 2 er utvidet med en etasje, og kapasiteten er nå 683 
kandidater per skift. Den tekniske løsningen i Silurveien 2 kan på sikt utvides med tredjepartsprogram og 
digitale hjelpemidler som gir rom for mer nyskapende vurderingsformer. Prosjektet «Digital eksamen» er 
nå ferdig og arbeidet er gått over i ordinær drift.  

Tiltak 1 i UiOs årsplan Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Fakultetene har styrket introduksjonsopplegg og mottak.  
 Fakultetene har bidratt til erfaringsdeling og spredning av god praksis.  

Forventede resultater ved utgangen av 2019:  
 Frafallet etter to semester er redusert.  
 Vurdering av studenttilfredshet er innarbeidet i program evalueringene.  
 Økt andel bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

Tiltak 2 i UiOs årsplan Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
Forventede resultater ved utgangen av 2017:  

 Økt andel digital eksamen.  
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Fakultetene har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    
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Fakultetene gjennomfører programrevisjoner for å tydeliggjøre læringsutbyttet og gi mer varierte 
undervisnings- og læringsformer. Fakultetene har også iverksatt opplærings- og støttetiltak for ansatte 
som skal ta i bruk nye metoder.   

Det arbeides godt for å styrke arbeidslivsrelevansen i studieprogrammene. En gjennomgang av 143 av i 
overkant av 200 studieprogrammer viser at om lag 40% av programmene i høsten 2016 hadde obligatorisk 
eller valgbar praksis. 10% av programmene hadde på kartleggingstidspunktet praksisemner under utvikling.  

Tiltak og status for gjennomføring på forskningsområdet 

 

 
 

Status for gjennomføring 
UiOs EU-inntekter har økt de siste årene og UiO sender betydelig flere søknader til Horisont 2020 enn i det 
7. rammeprogrammet.  Økningen har ligget på ca. 60% og det ligger an til en ytterligere økning i antall 
søknader i 2017. Enhetene har igangsatt en rekke tiltak rettet mot søknadsfasen – kompetansebygging, 
karriereveiledning og konkret søknadshjelp. Det er likevel en betydelig heterogenitet, spesielt på 
administrativ og faglig EU-støtte. Tilslagsprosenten er fortsatt for lav og antall innvilgende prosjekter ligger 
på samme nivå som tidligere. Den største økningen i antall søknader er til ERC og Marie Skłodowska-Curie 
som er den delen av Horisont 2020 med hardest konkurranse og lavest tilslagsprosent. De fleste 
fakultetene prioriterer søknader på disse feltene framfor deltakelse innen de tematiske områdene. 
Bevilgningen målt i budsjettet for inngåtte kontrakter de siste årene har vært jevn. Samlet tyder dette på 
at UiO vil få en utflating av EU-inntektene fremover.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Status for gjennomføring 
Det har vært arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene ved UiO. Flere enheter har nådd mål om 
raskere tilsetting og redusert ressursbruk i forbindelse med rekruttering av vitenskapelige tilsatte. 
Enhetene som har lykkes trekker frem at de har arbeidet mer systematisk med planlegging av prosessen, 
tydeliggjøring av roller og kompetanseutvikling. Det pekes på at det innenfor dagens regelverk, til tross for 
gode og smidige prosesser, er vanskelig å rekruttere på kortere tid enn på 8-10 måneder. For ytterligere å 
redusere tiden det tar fra utlysning til tilsetting, sees det nå nærmere på virksomhetsovergripende 
hindringer og tiltak. 

Tiltak 3 i UiOs årsplan:  Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
Forventede resultater for perioden 2017-2019:  

 Årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020.  
 Økning i antall søknader og gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.  

Tiltak 4 i UiOs årsplan Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
Forventede resultater innen 1. april 2017:  

 Kartlegge gjennomsnittlig rekrutteringstid for vitenskapelige stillinger.   
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 Utarbeide og gjennomføre rutiner som sikrer raskere tilsetting.  
 Identifisere og utbedre virksomhetsovergripende hindringer for en forbedret rekrutteringsprosess.  

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
 Fakultetene har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte, samt skissert konkrete aktiviteter i sine årsplaner for å nå dette målet.  
 Følge opp og iverksette tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
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Tiltak og status for gjennomføring innen samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

 

 
 

 
 
Status for gjennomføring 
Flere enheter rapporterer om økt aktivitet innen innovasjon. Det medisinske fakultet (MED) og Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har kommet lengst i arbeidet med innovasjon, men også de 
andre fakultetene arbeider for å styrke forståelsen av hva innovasjon innebærer innen deres fagområder. 
Ifm evaluering av humaniora- og samfunnsfag, klargjøres samfunnseffektene av humaniora- og 
samfunnsfagene.   
 
MED har i samarbeid med NTNU, Karolinska Institutet og Nansen Neuroscience Network etablert 
helseinnovatørskolen som skal gi helse- og livsvitenskapsforskere verktøy og innsikt i hvordan innovasjon 
kan komme pasienter, helsevesenet og samfunnet til gode, samt å endre innovasjonskulturen og den 
innovative tenkningen blant forskere. MN har blant annet etablert fire innovasjonsklynger med 22 
stipendiater knyttet til klyngene for å forankre samarbeidet med næringslivet.  
 
Enhetene er i ulik grad i gang med å ta innovasjon og entreprenørskap inn i utdanningen. For å styrke 
arbeidet er det etablert en ressursgruppe som kan rådgi fakultetene i dette arbeidet. Flere av enhetene 
jobber med innovasjon og entreprenørskap i en internasjonal sammenheng. 

 

 
 

 

 

 

 
Status for gjennomføring 
Oppslutningen rundt UiOs tverrfaglige satsinger blant relevante forskere er rimelig god. Flere fakulteter er 
også godt representert i satsingene. Enhetene melder at forskningsmiljøene er positive og ønsker å være 
en del av aktivitetene som initieres av satsingene. Det er igangsatt tiltak for å kommunisere satsingene og 
skape forståelse for fakultetenes rolle i de tverrfaglige prosjektene.  

Enhetene har gjennomført ulike tiltak for å styrke kommunikasjon av særskilte satsinger.  For å synliggjøre 
toppmiljøene har det vært tatt i bruk alternative kommunikasjonskanaler som filmer om toppmiljøene, 
«roadshow» til UH-sektoren og egen blogg for å løfte frem toppforskere. Det har også vært jobbet med 
kvalitetsheving av nettsider. Enhetene har imidlertid ikke gjort vurderinger av resultater og effekter av 
tiltakene.  

Tiltak 5 i UiOs årsplan:  Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære satsinger og toppforskningsmiljøer.  
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 En bred institusjonell forståelse av hvordan innovasjon oppstår og kan utnyttes i de forskjellige fagene.  
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Forankre samarbeid med næringslivet og sikre målbar, økt aktivitet ved alle fakulteter. 
 Økt samfunnsmessig effekt og anvendelse av ny kunnskap fra UiO i form av produkter, aktiviteter og tjenester.  
 Økt antall ideer med høyere innovasjonspotensiale og økt verdiskaping. 
 Styrket utdanningstilbud både som særskilte tilbud i innovasjon og entreprenørskap og integrert i øvrige utdanninger.  

Tiltak 6 i UiOs årsplan:  UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt. 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 

 UiOs tverrfaglige satsinger skal oppfattes som attraktive og innovative for relevante forskere.  
 Nettsidene til UiOs satsinger og toppforskningsmiljøer skal holde god kvalitet og være tilpasset norske og internasjonale målgrupper. 
 Fakultetene skal iverksette konkrete tiltak for å kommunisere kunnskap og innsikt fra egne toppforskningsmiljøer. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019: 
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som den ledende leverandøren av relevant og ny kunnskap om energi, Norden og livsvitenskap. 
 UiO skal av prioriterte målgrupper oppfattes som Norges ledende universitet på grunnforskning av fremragende kvalitet, og forskningsbasert utdanning. 
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3.0 Økonomisk status og prognoser 

UiOs totale økonomi 

Figur 1: Totale inntekter og kostnader. Hittil i år, per 2. tertial 2017 1. 

 

UiO har generelt sett en god økonomi. Hittil i år har universitetet inntekter på 5 mrd. kr. Nesten 70% av 
inntektene er bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD)  som tildeles over statsbudsjettet. 19% av 
inntektene kommer fra eksternt finansierte forskningsprosjekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
(BOA)). Av BOA-midlene kommer litt over halvparten fra Norges Forskningsråd og 9% fra EU. 

Årsverk er den viktigste kostnadsdriveren, og personalkostnader utgjør ca. 2/3 av UiOs totale kostnader.   

Det er stor variasjon mht. volum og kompleksitet mellom UiOs ulike enheter. Blant fakulteter og 
tilsvarende enheter2 er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet det største, og fakultets inntekter 
utgjør ca. 30% av de totale inntektene ved disse enhetene. De enkelte fakultetenes økonomi er nærmere 
presentert i vedlegg 2. 

Tradisjonelt inndeles UiOs totaløkonomi i to hovedkategorier: «basisvirksomhet» og «eksternt finansiert 
virksomhet». Basisvirksomheten er de delene av virksomheten som er knyttet til bevilgning fra KD og 
andre departementer, samt salgsinntekter. Eksternt finansiert virksomhet er delene av virksomheten som 
er knyttet til BOA-inntekter og gaver.  

De to hovedkategorien har et samspill da forskningsprosjekter med ekstern finansiering ofte legger beslag 
på interne ressurser. Disse interne ressursene består i hovedsak av tid fra personale og nødvendige 
støttetjenester for å gjennomføre prosjektene. Forskningsprosjektene betaler for disse tjenestene. Dette 
omtales som nettobidrag til basisvirksomheten. 

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningen. Forholdet mellom eksternt finansierte 
inntekter og basisinntekter har vært stabilt over tid. Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 «Potensial 
for økte inntekter» (V-sak 4). Som en del av oppfølgingen er fakultetene gitt føringer om å arbeide 
systematisk med å øke inntektene. Vi vil komme nærmere tilbake til utviklingen i eksterne inntekter når 
endelige tall for EU- og NFR-inntekter for 2017 foreligger. 

Ulike inntekter styres på ulike måter 

Hovedtyngden av de såkalte «eksterne inntektene» kommer fra BOA-aktiviteten. Disse inntektene er 
øremerket spesifikke flerårige prosjekter.  «Saldoen» på BOA-prosjektene (dvs. innbetalte midler som 
foreløpig ikke har blitt benyttet) kan ikke omdisponeres til andre formål. 

                                                           
1 Tall fra internregnskapet. All intern handel er eliminert i disse inntektene og kostnadene 
2 «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes her som fellesbetegnelse for fakulteter, museer, sentre og 
Universitetsbiblioteket  

Totale inntekter hittil i år: 5,0 mrd. kr Totale kostnader hittil i år:

3,4 mrd. (67,6%) ordinær KD-bevilgning
3,2 mrd. (66,3%) personalkostnader
1,3 mrd. (27,2%) driftskostnader
0,3 mrd. (6,5%) investeringer

0,1 mrd. (1,8%) gaver og gaveforsterking

4,9 mrd. kr

1,0 mrd. (19,3%) bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

0,6 mrd. (11,3%) annen bevilgning og 
salgsinntekter
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Hovedtyngden av inntektene på den såkalte «basisvirksomheten» kommer fra KD-bevilgningen. For 
basisvirksomheten er hovedregelen at midlene skal benyttes det samme året som de innbetales. Selv om 
universitets- og høgskolesektoren har blitt gitt større frihet enn øvrige statsinstitusjoner mht. å overføre 
ubenyttede midler til påfølgende år, har departementet fokus på at institusjonene over tid ikke skal 
opparbeide eller opprettholde et for stort mindreforbruk.  

Størrelsen på mer-/mindreforbruket på basisvirksomheten gir en indikasjon på økonomisk handlingsrom - 
og på hvorvidt aktivitetsnivået er godt nok tilpasset inntektsnivået. Dette kan imidlertid ikke vurderes ut 
fra nivået på ett enkelt måletidspunkt, - men må ses i et lengre tidsperspektiv – og i sammenheng med 
generelle utviklingstrekk og planer. Mindreforbruket er sammensatt av utsatt aktivitet i midlertidige 
prosjekter og av at det generelle aktivitetsnivået kan være lavere enn de årlig inntektsrammene tilsier. 

Vanligvis opererer UiO med prognoser i et 5-årig perspektiv – og prognosene som utarbeides for 
universitetsstyret har normalt hovedfokus på mer-/mindreforbruk på basisvirksomheten. I dette tertialet 
har vi fokus på prognosen for 2017. 

UiOs basisøkonomi 

På basisvirksomheten har fakultetene og tilsvarende enheter opparbeidet seg et betydelig handlingsrom i 
en periode med inntektsvekst. Samtidig har UiO som institusjon et betydelig investeringsbehov knyttet til 
bygningsmassen. Universitetsstyret har derfor «lånt» (forhåndsdisponert) av fakultetenes midler til å 
foreta engangsinvesteringer hovedsakelig i bygningsinfrastruktur. Dette innebærer at UiO samlet har 
benyttet den årlige bevilgningen fra KD. 

Figur 2: Utvikling i inntekter og kostnader totalt for UiO. Basisvirksomheten 
Figuren viser inflasjonsjusterte beløp (2016-kroner)3 

Det har de senere årene vært realvekst både i 
inntekter og aktiviteter (kostnader) på 
basisvirksomheten. Figur 2 viser imidlertid at 
kostnadene har vært noe høyere enn de årlige 
inntektene i 2014-2016. Dette skyldes nevnte 
engangsinvesteringer, - noe som bl.a. har vært 
mulig på grunn av at man har opparbeidet 
mindreforbruk i tidligere år. 
 
 

Figur 3: Utvikling i inntekter og kostnader – fakulteter og tilsvarende enheter 
Figuren viser inflasjonsjusterte beløp (2016-kroner)4 

En vesentlig del av inntektsveksten har tilflytt 
fakulteter og tilsvarende enheter. Det har 
imidlertid vist seg å ta tid å sette de økte midlene 
i aktivitet, - bl.a. pga. tidkrevende 
tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger.  

Figur 3 viser at enhetene har økt aktiviteten, men 
at aktivitetsveksten henger etter inntektsveksten. 
En konsekvens av dette er at enhetene har økt 
sitt akkumulerte mindreforbruk.  

                                                           
3 Intern handel er eliminert i inntekter og kostnader i figur 2. 
4 Intern handel (ca. 600 mill. kroner) er inkludert i inntekter og kostnader i figur 3. 
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Figur 4: Utvikling i UiOs mindreforbruk (akkumulert)  
Figuren viser UiOs mindreforbruk totalt, samt spesifisert på hhv «Fakulteter og tilsvarende enheter» og forhåndsdisponeringer. For 
å forenkle bildet er øvrige elementer utelatt fra spesifikasjonen.  

Forhåndsdisponeringene har likevel 
medført at UiOs samlede mindreforbruk 
har blitt redusert, se figur 4. 

Det er lagt en langsiktig plan for 
nedbetaling av forhåndsdisponeringene 
med i overkant av 100 mill. kr pr. år. Per 
2. tertial var saldo på 
forhåndsdisponeringene ca. 1 mrd. kr. 
En saldo i denne størrelsesorden kan 
utgjøre en viss risiko på mellomlang sikt. 
Vi vil komme tilbake med nærmere 
vurderinger rundt dette i 
virksomhetsrapporten etter 3. tertial 

Forhåndsdisponeringene er nærmere spesifisert i vedlegg 1. 
 
Status og prognose etter 2. tertial 2017 

Per 2. tertial var UiOs mindreforbruk på 192,6 mill. kr., noe som utgjør ca. 3,6% av KD-bevilgningen. Dette 
er litt høyere enn etter 1. tertial, men stadig på et lavt nivå sammenliknet med sektoren for øvrig. 

Figur 5: Prognose mindreforbruk på basisvirksomheten 
Den faktiske utviklingen i 2. tertial gjør at vi har 
justert prognosen noe. Som vist i figur 5, tilsier de 
oppdaterte tallene at UiO ved utgangen av 2017 
vil lande på et mindreforbruk mellom 0 – 150 mill. 
kr. (mellom 0 og 2,8% av KD-bevilgning).  

Det har denne gangen ikke blitt gjort noen 
oppdatert vurdering av prognosen etter 2017, - 
dette vil bli gjort i virksomhetsrapporten etter 3. 
tertial. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Forhåndsdisponeringer 
2. Enhetenes økonomi 
3. Ledelsesvurderinger fra enhetene 
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 2. tertial 2017:  

UiOs forhåndsdisponeringer 

Basert på allerede fattede vedtak vil nivået på forhåndsdisponeringene utvikle seg som følger: 
 

  Inngående 
saldo1 Nye disponeringer2 Ned- 

betaling3 -> 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 

Beløp i mill. kr 
 

1) Dagens saldo er konsekvens av både tidligere disponeringer og nedbetalinger.  
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 

 
2) Nye disponeringer 2017-19 gjelder allerede fattede vedtak knyttet til rehabilitering av W.C. Brøggers Hus 

 
3) Anslått årlig nedbetaling er basert på 100 mill. kr gjennom fordelingen, samt 16,9 mill kr. i leieinntekter fra 

Gaustadalléen 30.  
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 2. tertial 2017:  

Enhetenes økonomi 

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet 
Figur 1: Totale inntekter per enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter. Hittil i år pr T2-2017 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk 
basisvirksomheten  

Figur 2: Akkumulert mindreforbruk på basisvirksomheten – per enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter 

 

Økningen i mindreforbruket ved Kulturhistorisk museum skyldes dels forskuddsbetalinger på KD-prosjekter 
samt at museet har hatt gode publikumsinntekter som har blitt avsatt til fornying av utstillinger fram i tid.  
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Ved sentrene tilsvarer mindreforbruket nesten 100% av inntektene. Senter for utvikling og miljø har 
opparbeidet et høyt mindreforbruk, men har nå lagt planer som skal gi noe økt aktivitet de kommende 
årene. UiO:Livsvitenskap er i en oppstartsfase, og er i ferd med å øke aktiviteten.  UiO:Energi har avventet 
igangsetting av ny aktivitet fram til det i juni ble avklart at satsingen videreføres. 

Universitetsbiblioteket (UB) viser tilsynelatende merforbruk etter 2. tertial, men dette skyldes 
periodeforskyvinger. 

 

III. De enkelte enhetene 

I det følgende viser vi nøkkeltall for de enkelte enhetene. Prognosetallene er hentet fra enhetenes egne 
prognoser, - og er derfor ikke identiske med de som benyttes i UiOs samlede prognose.  Prognosetallene 
ut over 2017 er ikke oppdatert i dette tertiale. Langtidsprognosene vil bli vurdert på nytt ved årsskiftet.   
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Det teologiske fakultet (TF) 
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Det juridiske fakultet (JUR) 
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Det medisinske fakultet (MED) 
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Det humanistiske fakultet (HF) 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
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Det odontologiske fakultet (OD) 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
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Kulturhistorisk museum (KHM) 
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Naturhistorisk Museum (NHM) 
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Sentrene 
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Universitetsbiblioteket (UB) 
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UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) 
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Vedlegg 3 Ledelsesvurderinger fra enhetene
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Rapporterende enhet: 
Det medisinske fakultet 

 Rapportert av: 
Frode Vartdal, 
Unn-Hilde 
Grasmo-
Wendler 

 Periode:  
T2 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 
 

1. Innledning 
Det medisinske fakultet kan rapportere en fremgang på flere områder for oppfølging av årsplan for 2016. 
Fakultetet har høyt aktivitetsnivå med store satsinger på både undervisnings- og forskningsområdet.  For 
årene 2016 og 2017 har det vært og vil være fokus på å sluttføre flere av disse satsingene. 

Fakultetet har gjennomført flere tiltak for å sikre en fullgod implementering av "Kvalitetssystemet for 
medisinsk og helsefaglig forskning". Fakultetet har mellom annet sørget for at det settes i gang opplæring 
av alle ledere som har ledelsesansvar for forskere og forskningsgrupper som driver med medisinsk og 
helsefaglig forskning. Likeledes så har fakultetet i samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) utviklet 
PIFF (personvern og informasjonssikkerhet for forskning) som er et e-læringskurs i kvalitetssystemet 
herunder opplæring i bestemmelser relatert til Helseforskningsloven og Personvernloven.  Kurset er 
foreslått å være obligatorisk for alle som jobber med medisinsk og helsefaglig forskning. Likeledes har 
fakultetets ansatte deltatt i utviklingen av Helseforsk som er UiOs system for registrering av 
helseforsknings-prosjekter. Dessuten har fakultetet i tett samarbeid med OUS og Akershus 
universitetssykehus (Ahus) utarbeidet et mandat og saksbehandlingsregler for et Redelighetsutvalg som 
skal omfatte aktiviteten ved de to universitetssykehusene og ved Institutt for klinisk medisin, der 
forskningsaktiviteten er tett integrert med aktiviteten i OUS og Ahus. 
 
Administrasjonen har et stadig fokus på effektivisering og god strategisk kompetansestyring. Dette er 
nødvendig for å kunne tilpasse seg avbyråkratiserings -og effektiviserings kuttet, samt å være rustet for å 
møte framtidens behov for kompetanse og sørge for riktig administrativ bemanning. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
De viktigste satsingene på utdanningssiden er revisjon av studieprogrammet i medisin. Den nye 
studieplanen har hatt en glidende innføring, hvor siste modul ble innført i januar 2017. Studieplanen har 
nye studentaktive undervisningsformer og nesten utelukkende digitale vurderingsformer. Den har også 
større grad av praksisinnslag og perioder med elektive emner. Likeledes har fakultetet  som det første 
fakultetet i landet innført undervisning i bruk av ultralyd gjennom hele studiet. Det  har vært brukt 
betydelige  ressurser på utarbeidelse og implementering av den nye studieplanen. 

I 2016 startet arbeidet med en utredning for å legge til rette for et pilotprosjekt med alternative 
opptakskriterier på profesjonsstudiet medisin videreført. Målet for arbeidet er å belyse ulike alternativer 
som kan brukes til bedre å vurdere helhetsbildet på kandidater til profesjonsstudiet medisin og å gi råd 
om hvilken opptaksform som vil være best egnet til vårt fakultet. Piloten vil bli gjennomført våren 2018. 

Det har også vært et omfattende arbeid med en større samordning av masterprogrammene på Institutt for 
helse og samfunn. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Målet er at programmene faglig styrkes og sikrer at 
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utdanningene møter samfunnets behov i fremtiden, samt at de struktureres på nye måter for å utløse 
synergi og kostnadseffektivitet. I påvente av dette arbeidet ble studieplasser i masterprogrammet for 
sykepleievitenskap midlertidig omdisponert for studieåret 2017/2018. 

I 2016 ble det inngått en avtale med Helsedirektoratet om gjennomføring av fagprøve for leger utdannet 
utenfor EU/EØS og Sveits. Formålet er å teste kvalifikasjonene til personer som allerede har gjennomført og 
bestått medisinutdanning i land utenfor EU/EØS og Sveits på bakgrunn av endringer i regelverket for 
autorisasjon av helsepersonell, hvor det nå stilles tilleggskrav for autorisasjon i Norge. Fagprøven vil 
avholdes sammen med fakultets egne studenter i en pilotfase. 

Fakultetet fortsetter sitt systematiske arbeid med å få en betydelig økning i ekstern forskningsfinansiering 
både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder og vi godt på vei med å nå målene som ble satt. 
Bevilgningen fra EU til Scientia Fellow-postdoktorprogram e har gitt fakultetet en betydelig merverdi med 
82 postdoktorer fra 33 forskjellige land. Med den betydelige økningen i RBO midler som dette EU-
prosjektet medfører har fakultetet kunnet iverksette mange nye tiltak for fortsatt å øke kvaliteten i 
podstdoktorprogrammet og å øke de eksterne inntektene. Siden fjorårets rapportering har fakultetet fått 7 
nye EU-prosjekter, 2 ERC (1 AdG og 1 StG) og 3 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). 

NFR-inntektene har økt med vel 37 millioner kroner sammenlignet med året før. To SFF’er avsluttes i 2017, 
mens to nye starter opp. Det forventes at NFR inntektene vil fortsette med en moderat økning. 

Den nye beregningen av publikasjonspoeng, hvor internasjonalt samarbeid, gir større uttelling, er en fordel 
for Det medisinske fakultet, selv om det med innføringen ikke gir økonomisk uttelling ved innføringene.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Den økonomiske situasjonen for Det medisinske fakultet er uendret siden 1.tertial. Regnskapet pr 31. 
august viser et mindreforbruk på 122 millioner kroner i basisvirksomheten. Dette er 6 millioner kroner 
høyere enn budsjettert. Hele mindreforbruket på 122 millioner kroner kan knyttes opp mot fremtidige 
forpliktelser. Prognosen er vurdert til å økes med 28 millioner kroner fra 62 millioner kroner i budsjett til 90 
millioner kroner.    

 

 

Dato: 21.september 2017 

 

Frode Vartdal       
Dekan       Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
Det odontologiske 
fakultet 

Rapportert av: 
Amer Sehic og 
Tove Langhaug 

Periode: 
T2 2017 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Innledning

Det odontologiske fakultet har en stabil, men stram økonomi. Fakultetet vil få en betydelig utfordring med å 
imøtekomme kuttene i langtidsperioden. Bortfallet av UDI prosjektet har også hatt stor betydning for 
økonomien i langtidsperioden.  

2. Vurdering  av oppnådde resultater
Fakultetet er i rute med de fleste tiltakene i Årsplan 2017-2019. 

På utdanningsfeltet er mange tiltak satt i gang eller ferdig gjennomført, med gode resultater. Flere av dem 
har dreid seg om det overordnede målet om å styrke identiteten til både odontologi- og 
tannpleierutdanningene, henholdsvis fra medisin- og odontologistudiet. Gode resultater er allerede synlig i 
form av bedre trivsel blant studentene. Det gjenstår å se i hvilken grad tiltakene også påvirker faktisk frafall 
fra studieprogrammene. Overbooking og suppleringsopptak er tiltak vi har gjennomført som vi forventer vil 
ha positivt utslag på produksjonspoeng. Enkelte organisatoriske grep ligger noe etter skissert tidsplan, men 
forsinkelsen har vært nødvendig for å sikre god nok forståelse blant de ansatte. I løpet av 2017 blir alle 
eksamener ved fakultetet digitale, noe som har bragt oss på par når det gjelder den digitale utviklingen. 
Overgangen til digitale eksamener har vært en udelt suksess både hos studentene og de ansatte.  

På forskningsfeltet beskriver årsplanen tiltak som skal bidra til økt tilfang av ekstern finansiering, og bedre 
tilsettingsprosesser for vitenskapelige stillinger. Noen av tiltakene er gjennomførte, men de som gjenstår 
kommer til å bli gjennomført i løpet av planperioden. Fakultetet er godt fornøyd med at antallet søknader om 
ekstern finansiering har økt betraktelig, og forventer tilsvarende økte tildelinger. Denne utviklingen ser vi i 
direkte sammenheng med tiltakene som er gjennomført, blant annet et seminar om eksternfinansiert 
forskning. Nye ansettelsesrutiner er andre tiltak vi har gjennomført, som har effektivisert flere av fakultetets 
siste ansettelser. Her gjenstår det imidlertid et arbeid som vi forventer kommer til å effektivisere prosessene 
ytterligere.  

De fleste av planene innen samfunnskontakt og formidling har blitt gjennomført. Fakultetet opplever både 
økt synlighet i media og at vi er styrket som helsepolitisk aktør. Vi tror også dette har bidratt til at fakultetet 
er blitt mer populært å søke seg til. I tråd med tiltakene, har fakultetet også opprettholdt aktiv deltakelse i de 
tverrfaglige satsingene blant annet for å sikre forankring for prosjektet. Noen resultater har likevel uteblitt. 
Vi er svært fornøyde med at det kom to søknader fra fakultetet til konvergensmiljø i livsvitenskapssatsingen, 
men dertil skuffet over at ingen av dem fikk gjennomslag. Det blitt gjennomført seminarer med fokus på 
innovasjon og samarbeid med næringsliv, men vi har fortsatt igjen å jobbe med noen av målene vi har satt 
innen innovasjon.  

Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, som er fakultetets eget tiltak i Årsplan, er flere av ROS-tiltakene 
gjennomført. Vi har også omstilt oss til full kildesortering og arbeidet med å bedre smittefarlig avfall.  
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3. Vurdering  av økonomisk utvikling

OD har hatt en stabil økonomi de siste årene. Overføring av mindreforbruk har bidratt til utjevning mellom 
årene. Det er grunn til å anta at kuttene i bevilgningen vil vedvare i langtidsperioden og medføre at den årlige 
positive saldoen gradvis avtar. Pga bortfallet av UDI prosjektet fom mars 2017 er fakultetet foreløpig ikke i 
balanse i langtidsperioden. Dette prosjektet lå prosjektet inne med kr 14 mill  i nettobidrag i perioden 2017-
2021 – dette er nå fjernet. I tillegg var det budsjettert prosjektoverskudd på ca 3,4 mill fordelt på 2018 og 
2019 som også er fjernet.  

Fakultetet vil vurdere konsekvensene av ny justert finansieringsmodell i budsjettprosessen i høst. 

For å imøtekomme nedgangen i bevilgningen vil OD både søke å øke inntektene og se på mulige 
kostnadskutt. Dette er synliggjort ved at kostnadene går ned i langtidsperioden som er en tilpasning til et 
forventet lavere inntektsnivå.  Hovedårsaken til nedgangen i kostnadene er en betydelig reduksjon i interne 
forskningsmidler og et svært lavt investeringsnivå. Det lave investeringsnivået er en risiko ved et utstyrstungt 
fakultet. På inntektssiden forutsettes det en svak videreføring av økning i bevilgningen til 
spesialistutdanningen fra Helsedirektoratet. Fakultetet vil jobbe videre for å sikre at spesialistutdanningen 
fortsatt vil være på fakultetet og at finansieringen bedres. Klinikkvirksomheten og særlig inntektssiden vil bli 
gjennomgått i løpet av høsten i forbindelse med budsjettprosessen med fokus på prisjustering, effektivitet, 
kontroll og aktivitetsnivå. Fakultetet hatt en utfordring de siste årene med nedgang i studiepoengproduksjon. 
Det er satt inn flere tiltak for å bedre dette, men det tar tid før det får full effekt. Fakultetet vil jobbe 
ytterligere med problemstillingen for å komme tilbake til det nivået vi lå på for ca fem år siden.  

Det vil bli avgjørende om fakultetet når målsetningen om å øke andelen ekstern finansiering, men vi har hatt 
svært stor aktivitet/økning på søknadssiden hittil i år. Fakultetet vil i fremtiden søke å legge bedre til rette for 
bistand knyttet til søkeprosessen.   

Dato: 19.9.2017 

Amer Sehic 

FungerendeDekan Tove Langhaug 

fakultetsdirektør 
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Rapporterende enhet: 
SV 

Rapportert av: 
Nils-Henrik von 
der  Fehr 

Periode:  
T2 - 2017 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Vurdering  av oppnådde resultater

Status årsplan 2017-2019 
Fakultetet har kommet godt i gang med tiltakene konkretisert i årets årsplan. 

Utdanning: 
Tiltak 1: Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging 
underveis i studiene. 
-Fakultetet har ansatt egen fadderkoordinator og iverksatt et målrettet opplegg for 
fadderne, samt styrket introduksjonsopplegget og mottaket av norske og internasjonale 
studenter. Det faglige programmet for studiestart og de ulike tiltakene for å integrere 
studentene best mulig har vært diskutert i ulike nettverk på UiO og fakultetet. 

Tiltak 2: Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes 
arbeidslivsrelevans.  
-Fakultetet har oppnådd resultatet om økt andel digital eksamen med 41 emner våren 2016 
og utnytter den muligheten digitaliseringen gir oss til å videreutvikle varierte 
undervisnings- og vurderingsformer. 

Forskning: 
Tiltak 3: Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
-Fakultetet har sendt vesentlig flere søknader både til ERC og MSCA enn tidligere. Antall 
prosjekter finansiert fra H2020 er større enn tidligere. Forventede resultater for 2017 er 
nådd.  

Tiltak 4: Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 
- Arbeidet er planlagt med oppstart våren 2018 

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

Tiltak 5: Fakultetene skal utarbeide konkrete tiltak innen prioriterte innsatsområder for 
innovasjon, og sikre hensiktsmessig interaksjon og synergier med UiOs tverrfakultære 
satsinger og toppforskningsmiljøer.  
- Det er gjennomført en samling av eksempler på impact. Det har vært en gjennomgang av 
rapport om innovasjon fra sentralt. Det har blitt informert og oppmuntret til deltakelse i 
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aktiviteter fra tverrfaglige satsinger. Det er foretatt en kartleggelse av deltakelse i offentlige 
utvalg og styrer 
Det har medført at innovasjonsbegrepet til en viss grad er nyansert. En bredere forståelse 
av innovasjon innen samfunnsfagene er til en viss grad oppnådd 

Tiltak 6:  
UiOs tverrfaglige satsinger skal kommuniseres for å øke kjennskap og oppslutning hos 
prioriterte målgrupper. Innsikt fra UiOs toppforskningsmiljøer skal nå samfunnet 
gjennom aktiv dialog og samfunnskontakt. 

- Fakultetet har forskere med i alle tre tverrfaglige satsinger. Toppmiljøer er presentert og 
resultater fra disse formidlet til samfunnet. Fakultetet kunne tenkt seg enda større 
deltakelse i UiOs tverrfaglige satsinger. Ut over det er de forventede resultatene for 2017 
nådd. 

Vurdering av resultatindikatorene. 
 
Fakultetet har grunn til å være rimelig fornøyd med de resultater som ble oppnådd i 2016. 
Vi har over flere år hatt et jevnt høyt nivå i vitenskapelig publisering. Vi gjør det også bra 
når det gjelder innhenting av eksterne midler. Vi konstaterer også at fakultetet ligger 
rimelig på snittet for UiO når det gjelder antall studiepoeng per registrert student. På 
studentmobilitet ligger SV helt i toppen på UiO. 

 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Aktiviteten på fakultetet går i stor grad som planlagt og i tråd med forventningene i 
budsjettet for 2017.  
 
Vi har lagt UiOs foreløpig tildeling for 2018 til grunn for arbeidet med 
langtidsprognosen i tertial 2. Tidligere ble foreløpig tildeling innarbeidet i forbindelse 
med budsjettet på slutten av året.  
Som følge av at foreløpig tildeling er lagt til grunn i prognosen, ser vi at 
handlingsrommet reduseres i langtidsperioden. Dette medfører at flere institutter nå 
opererer med negative resultater i langtidsperioden.  
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Fakultet anser at det enkelte institutt vil være i stand til å håndtere disse endringene i 
tildeling i vår budsjettprosess for 2018. Således forventes det at instituttene vil gå i 
tilnærmet balanse ved utgangen av langtidsperioden  
 
Fakultetet har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån) 

 

Dato: 21.september 2017 

 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
Kulturhistorisk museum 

Rapportert av: 
Håkon 
Glørstad, Karl 
Kallhovd 

Periode:  
T2 - 2017 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Innledning
Både faglig og økonomisk har den overordnede utviklingen ved Kulturhistorisk museum (KHM) vært god de 
siste årene. Likevel finner museumsledelsen det nødvendig å varsle universitetsledelsen om nært 
forestående utfordringer som kan få store økonomiske konsekvenser og påvirke resultatoppnåelsen 
markant. Utfordringene er i hovedsak forbundet med de tre store bygge- og infrastrukturprosjektene og 
omfatter problemstillinger knyttet til uavklart finansieringsmodell for flere tiltak, uavklart fremdrift og 
behov for koordinering av tiltak samt disponering av interne personalressurser. Museumsledelsen har 
allerede hatt innledende møter og kontakt med universitetsledelsen om problemstillingene og vil ta initiativ 
til videre oppfølging av sakskomplekset.    

KHM har de senere år vært avhengig av en stram ressursplanlegging. Dette fordi museet har ført en streng 
tilsettingspolitikk som ledd i å snu den økonomiske situasjonen. Til tross for at museet de tre siste år har 
hatt en betydelig inntektsøkning og et markant underforbruk, har vi ikke valgt å øke bemanningen, noe som 
forøvrig er i tråd med signaler fra universitetsledelsen. Betydelige midler er derimot avsatt og investert i 
interne prosjekter knyttet til nye utstillinger i Historisk museum (HM), og i noe mindre grad i 
forskningsprosjketer. Grunnen til at vi har valgt å prioritere tiltak i HM er; i) et akutt behov for renovering 
av salene og en fornying av utstillingsprofilen, ii) potensialet for økte besøkstall og iii) ønske om å kunne gi 
publikum et alternativt og best mulig tilbud når Vikingskipshuset (VSH) må stenges i forbindelse med 
byggingen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). Alle interne prosjekter totalbudsjetters, dvs. også med 
synliggjøring av egne personalressurser. Dette gjøres dels av hensyn til den totale ressursdisponeringen, 
dels for alternativt å kunne sette inn midlertidig ansatte til oppgavene. KHMs bemanning er dimensjonert i 
forhold til å kunne håndtere en løpende driftsportefølje, ikke flere store utviklingsprosjekter. 

Innledningsvis finner vi også grunn til å bemerke innføringen av incentiver knyttet til BOA. For KHM 
kommer innføringen på en tid med særdeles høy aktivitet innenfor denne virksomheten.  Fremtidig volum 
på porteføljen av utgravningsprosjekter er høyst usikker. Det følger av at det er igangsatt omfattende 
endringer i ansvars- og oppgavestrukturen i kulturminneforvaltningen som vil tre i kraft fra 2020 (jf 
Regionreformen). Videre må det bemerkes at de nye incentivene har gjort KHMs økonomi enda mer 
risikoutsatt og at basisfinansieringen nå utgjør under 50 %. Vi sitter dermed igjen med en stadig større og 
mer kompleks makroøkonomi, der uforutsette hendelser raskt kan påvirke resultatene for museet. Vi er 
derfor tilfreds med signaler fra UiOs ledelse om at universitetet vil sikre museets økonomi ved brå og 
uventet bortfall av eksterne inntekter.  

2. Vurdering  av oppnådde resultater
Museumsledelsen er tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i årsplanen. For museet er det i år, som i 
fjor, en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. Svakere måloppnåelse 
enn forutsatt kan til en viss grad forklares med en krevende portefølje innen forvaltning, formidling og ikke 
minst byggesaker. At en rekke sentrale forskere for tiden er involvert i museets delprosjekt for utstilling i 
nytt VTM og i det omfattende fornyingsprosjektet i HM, må nevnes spesielt.   

KHM vil derimot trekke frem Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes, som på revidert nasjonalbudsjett ble tildelt 
10 mill. kr. Midlene er en engangsbevilgning for å forske på og publisere resultatene fra utgravningene på 
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Avaldsnes. Bevilgningen er en politisk anerkjennelse av prosjektet, museet og vår forskningsaktivitet, men 
den er også interessant i et strategisk perspektiv. Bevilgningen kan leses som et signal om at regjeringen 
ønsker å belønne miljøer og institusjoner som oppnår gode resultater og som lykkes å samarbeide 
distriktspolitisk og med næringslivet om finansielle løsninger. KHMs strategi om å skape synergier mellom 
forskning og formidling har hermed fått en tydelig politisk anerkjennelse. 

KHM er svært tilfreds med den gode evalueringen i HUMEVAL, og har allerede igangsatt et arbeid internt 
for å sikre at museet best mulig kan følge opp de anbefalinger som gis i rapporten. Nytt VTM på Bygdøy 
representerer en stor mulighet til å ta ut KHMs museumsvisjon og profilere museets forskningsmiljø på 
vikingtid. Forskning på høyeste nivå må være en klar forventning, der ERC og SFF er relevante virkemidler. 

KHM er også blitt tildelt et infrastrukturprosjekt på ca 17,1 mill. kr. fra NFR. Dette prosjektet, ADED - 
Archaeological Digital Excavation Documentation, konsentrerer seg om den digitale 
utgravningsdokumentasjonen. KHM dokumenterer alle arkeologiske undersøkelser digitalt. Denne 
dokumentasjon er grunnleggende for arkeologisk forskning. For å øke tilgjengeliggjøringen og bruken av 
materialet fra de arkeologiske undersøkelsene, har museet også lyst ut en ny stilling som datakurator.   

Det har vært en god utvikling i besøkstall og butikkomsetning på VSH. Utviklingen på HM har derimot ikke 
hatt det samme forløpet. I inneværende år har det vært åpnet en rekke nye utstillinger i museet, og 
museumsbutikken er renovert og har fått større arealer. Vi har registrert en omsetningsøkning i butikken, 
særlig i juli og august, men besøkstallet har ikke svart til forventningene. Vi mener at besøkstallet må ses i 
sammenheng med at vi mangler en helhetlig markedsstrategi. Museet bygger derfor opp en ny gruppe for 
kommunikasjon og har ansatt både ny kommunikasjonsansvarlig og en markeds- og arrangementansvarlig. 
Grepet på markedsføring og samfunnsprofilering vil derigjennom styrkes.  

Det gjøres oppmerksom på at nevnte tilsettinger i denne virksomhetsrapporten er foretatt i henhold til 
museets Strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan og i tråd med tidligere angitt stillingsvolum ved 
KHM. Utfordringen i tiden som kommer er knyttet til volumet på midlertidig ansatte, som må forventes å 
øke som følge av den omfattende porteføljen av utredningsarbeider og fornyingsprosjekter.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling
Den økonomiske situasjonen for KHM fremstår pr. 31.8.2017 som meget solid. KHM har hatt en svært 
positiv inntektsutvikling gjennom butikk- og billettsalg på Bygdøy også i 2017. Dette innebærer at museet 
kan videreføre satsningen på en fornying av utstillingene i HM basert på egne midler, som beskrevet 
ovenfor. Fremdriften og det økonomiske handlingsrommet forutsetter derimot avklaringer på en rekke 
andre felt. 

Per i dag er det to store infrastrukturelle prosjekter ved UiO/KHM som museets ledelse ikke har full innsikt i 
og som vil påvirke museets økonomi og samlede kapasitet. KHM investerer allerede betydelige beløp i form 
av driftsmidler og lønn i planleggingen av VTM (om lag 10 mill. kr. i året). Museet har ikke ressurser til å øke 
dette investeringsnivået. Det har oppstått en uavklart situasjon mellom KD, Statsbygg og UiO om 
kostnadsbildet og finansieringsmodeller for det nye museet. Dette gjelder særlig finansiering av kostnader 
knyttet til samlingenes sikkerhet, midlertidig og permanent flytting av de gjenstandene som i dag er stilt ut 
på VSH og bortfall av inntekter fra VSH i byggeperioden. I tillegg fordrer foreliggende fremdriftsplan at KHM 
må gjennomføre flytting av svært skjøre gjenstander allerede høsten 2018, altså før en eventuell 
byggebevilgning kan foreligge på Statsbudsjettet. KHM kan ikke dekke disse kostnadene. Det er også mulig 
at en midlertidig flytting av gjenstander vil påvirke besøkstallet og slik sett representere en 
inntektsreduksjon fra VSH. Etter vår oppfatning må det raskt skapes klarhet i ansvarsfordeling vedrørende 
finansiering. Her ber vi om bistand fra UiOs ledelse. 
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Det er gledelig at UiOs styre har bevilget 100 mill. til fasaderehabilitering av HM. Det er imidlertid uklart i 
hvilken grad dette arbeidet vil påvirke aktiviteten i bygget og i hvilken grad det vil medføre ekstraordinært 
sikkerhetsarbeid knyttet til eksisterende utstillinger og samlinger. Her kan det ligge betydelige 
kapasitetsutfordringer for KHM, dersom prosjektet griper dypt inn i husets interiør. Det forventes at 
Skisseprosjektet vil bringe større klarhet i prosjektets betydning for den museale driften og at vi i dialog 
med Eiendomsavdelingen (EA) finner de beste løsninger for både renoveringsprosjektet og museets drift.  

Fornying av utstillingene i HM har tatt lengre tid enn planlagt på grunn av komplekse utfordringer knyttet til 
rehabilitering av salene. Det er, som nevnt, tatt initiativ til en tettere dialog med EA vedrørende 
koordinering av fremdriftsplaner for både den ytre og indre rehabiliteringen og KHMs plan for fornying av 
utstillinger. En god koordinering vil være kostnadseffektivt for UiO totalt sett. Videre må det bemerkes at 
avsatt midler i foreliggende budsjett i hovedsak er knyttet til prosjekter i 1. etasje. Prosjekter for saler i 2., 
3. og 4.etasje er under utarbeiding og vil bli innarbeidet i Årsplan for 2018-2020 og LTB 2018-2022.

Museet starter flyttingen av de arkeologiske samlingene fra HM til Økern i 2018. Det er uklart om 
rehabiliteringen av HM vil påvirke dette arbeidet. Uansett er det en stor investering for KHM å gjennomføre 
flyttingen, da det også innebærer revisjon av samlingene. Dette er nødvendig av flere årsaker, ikke minst 
fordi ny standard for digitalisering av samlingene pålegger KHM en revisjon dersom universitetets 
måloppnåelse for samlingsforvaltning skal innfris i henhold til KDs forventinger, jfr. Etatstyring 2017, 
Tilbakemelding til UiO fra KD. Museet arbeider for å få kontroll over fremdrift, omfang og kostnader knyttet 
til dette arbeidet.  

En grunnleggende utfordring for KHM er at det samme personalet er nøkkelkompetanse i alle disse 
prosjektene. En løsning er å leie inn midlertidig arbeidskraft, men det er en kompetanse det i 
utgangspunktet er vanskelig å skaffe på midlertidig basis.  

Dato: 20.09.17 

Håkon Glørstad 

Museumsdirektør Karl Kallhovd  

Assisterende museumsdirektør 
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Rapporterende enhet: NHM Rapportert av: Lindheim/Rogstad Periode:  
T2 - 2017 

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2017 

1. Innledning

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til 
samfunnet. Museet er i ferd med å etablere nye formidlingsarenaer. Allerede i 2018 starter byggingen av 
det nye Klimahuset, som skal bli et nytt utstillings- og møtested på Tøyen.  I 2020-21 åpner de nye 
utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette 
gjøre museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo. 

NHM har som del av Universitet i Oslo, og som en etablert attraksjon i hovedstaden, et solid utgangspunkt 
for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi vil formidle naturhistoriske fakta 
som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling. Dette er også i tråd med universitetets 
strategi. Museets styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig informasjon på en måte som skaper 
undring, forståelse og engasjement. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater

Museet har i hele 2017 vært preget av et høyt aktivitetsnivå.  NHM har fulgt opp ambisjonene i strategi- og 
årsplan, og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført som forutsatt. 

Den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers hus er under full prosjektering og byggets tradisjonelle 
forsknings- og samlingsvirksomhet er flyttet til nye tilrettelagte lokaler på Økern. Parallelt med dette bidrar 
vi aktivt inn mot Statsbygg i arbeidet med et revidert veksthusprosjekt, og for Klimahuset er det etter en 
grundig evalueringsprosess besluttet å gå i kontraktsforhandlinger med ett vinnerteam bestående av 
arkitektene Lund Hagem, Atelier Oslo og Expology. Begge prosjektene innebærer epokegjørende endringer 
i forhold til museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder 
står foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den 
botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse 
prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene 
kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og stiller store krav til hele organisasjonen. 

NHM har høy fokus på å styrke utstillingene i Colletts hus i den perioden Brøggers hus holder stengt og 
arbeidet med ny evolusjonsutstilling er nå i full gang. Konsept, visuelt grep og hovedhistorien med 
nøkkelobjekter er definert og flere objekter er allerede anskaffet. Utstillingen skal ferdigstilles i 2017 med 
publikumsåpning primo januar 2018. Antall beøkende til museet og Botanisk hage er fortsatt stabilt høyt.  
Vi har også i år hatt utfordringer med en del uønskede hendelser i hagen. Etter en tett og god dialog med 
UiOs ledelse og eiendomsavdelingen har vi fra august fått på plass et styrket vakthold og dette virker å ha 
gitt en positiv effekt. Besøkstallene til museumsutstillingene innendørs ligger foreløpig litt over snittet for 
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de siste årene og museumsbutikken har hittil i år hatt en betydelig omsetningsvekst. Samlet besøkstall for 
hele året forventes å ende i underkant av 100 tusen siden museumsutstillingene i Colletts hus vil bli stengt i 
november grunnet nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av inngangspartiet.  

Når det gjelder forskningsaktivitetene er det fortsatt høy fokus på å øke publikasjonspoengene pr 
vitenskapelig ansatt, samt å styrke bidraget fra den ekstern finansierte virksomheten. NHM har totalt 72 
aktive prosjekter pr 2. tertial som fordeler seg på 39 bidragsprosjekter, 27 oppdragsprosjekter og 6 
gaveprosjekter. Av bidragsprosjektene er 8 finansiert fra NFR mens 4 er EU-finansiert. NHM opplever for 
tiden en stor søknadsaktivitet om eksterne midler. Det forventes at dette på sikt vil bidra til enda større 
uttelling både for EU- og NFR-tildelinger. 

I arbeidet med sikring og bevaring av samlingene, er nå om lag 40 % av samlingene digitalisert. NHMs 
samlinger teller over 6 millioner objekter og omfatter 65 % av landets totale naturhistoriske samlinger. I 
tillegg kommer de levende plantesamlingene i Botanisk hage. Museet har gjort alt DNA-materiale 
tilgjengelig for søk via den internasjonale dataportalen Global Genome Biodiversity Network.  DNA er i dag 
det viktigste hjelpemiddelet vi har innen biologisk forskning, og de biologiske samlingene har blitt til 
skattekamre for å forstå evolusjon. Digitalisering av samlinger og formidling av samlingene til et 
internasjonalt forskersamfunn er en fortsatt prioritert oppgave for museet.   

Muset har i 2017 arbeidet mye med å utforme en ny strategi for museet og styret vedtok før sommeren 
noen overordnede strategiske satsningsområder. Det er nå full fokus på den videre oppfølgingen av 
strategiprosessen. Arbeidet med å innhente og systematisere fakta om egen virksomhet og om publikum 
prioriteres høsten 2017. Utarbeidelse av handlingsplaner for de første tre årene av kommende 
strategiperiode, samt evaluering av dagens organisering vil bli prioritert i 2018.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling

NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i faste 
lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne flate 
kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere. I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på 
en annen økonomisk hverdag der museet i økende grad må søke ekstern inntjening.  

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av flere 
nye større bygg som veksthus og Klimahuset, vil på sikt også medføre økte driftskostnader for museet. 
Dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. Det samme gjelder også finansiering og kostnader 
knyttet til nye basisutstillinger i W.C. Brøggers hus.  

På den positive siden så vil de to nye EU-prosjektene som starter opp fra 2018 etter hvert utløse betydelige 
incentivmidler og vil i et langtidsperspektiv bidra til å styrke handlingsrommet.  

Dato: 21. september 2017 

Tone Lindheim  
museumsdirektør 

Geir Rogstad 
avdelingsdirektør
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Rapporterende enhet: UB Rapportert av: SHP/RRø Periode:  
T2 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 
 

1. Innledning

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
 
UB er stort sett i rute i henhold til enhetens årsplan. Det er ikke store og viktige saker som ikke vil 
bli gjennomført. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
 
UB har i lang tid hatt et stramt driftsbudsjett hvor det eneste handlingsrommet er antall ansatte. 
UB har det samme antall årsverk i dag som for 10 år siden. I denne perioden overtok UiO 13 
bibliotekstillinger fra OUS og har derfor i realiteten redusert med 13 årsverk. 
25 % av UBs tilsatte er over 60. Med de varslede kuttene i basisbevilgningen vil UB ikke kunne 
erstatte alle disse. Dette kan få konsekvenser for bibliotekets samlede tjenestetilbud og påvirke 
utvikling av nye, innovative tjenestetilbud tilpasset endringer i brukerbehov og andre overordnede 
satsinger.  
Alle stillingskunngjøringer blir nøye vurdert av UBs ledergruppe, med utgangspunkt i 
prioriteringer i årsplan og strategi. 
 
UB er tilfreds med å ha fått til en ordning for mediekjøp som skal kompensere for prisøkning over 
konsumprisindeksen og valutasvingninger. Det har allikevel vært nødvendig å si opp digitale 
ressurser, i all hovedsak grunnet sterk økning i prisene på tidsskriftabonnement, som over tid har 
løpt fra universitetenes budsjetter. Som en følge av dette har UB derfor også vært nødt til å 
redusere innkjøp av trykte bøker, noe som spesielt går ut over de boktunge miljøene. 
Sammen med BOTT-bibliotekene arbeider UB aktivt med alternative modeller for innkjøp av både 
trykte og digitale ressurser 

 

Dato: 20. september 2017 

 

Hanne Graver Møvig 
Bibliotekdirektør 

Randi Rønningen 
Assisterende bibliotekdirektør 
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Rapporterende enhet:
Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning (STK)

Rapportert av:
Anne-Jorunn 
Berg og Ragni 
Indahl

Periode:
T2 - 2017 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 STK

1. Innledning
Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings (STKs) økonomi er stabil. Vi styrer mot en periode med planlagt 

merforbruk (forskutterer en stilling), men langtidsprognosene er allerede noe endret og ser litt bedre ut enn 
sist vi rapporterte.

2. Vurdering  av oppnådde resultater
Vi er godt i rute med de fleste planlagte aktiviteter ihht vår årsplan. Resultatindikatorene viser at vi 
publiserte meget godt i 2016, men hadde noe dårligere resultater i 2015. Men for en liten enhet, gir små 
endringer store utslag i akkurat denne indikatoren – om man ser på langtidsperspektivet, har vi på STK jevnt 
over gode publikasjonstall (2012: 1,72, 2013: 1,52, 2014: 1,87, 2015: 0,77, 2016: 2,40). Når det gjelder EU- 
og NFR-tildelinger, så har vi fått en Marie Curie-tildeling og vi søker aktivt både inn mot EU og NFR. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling
STKs økonomi er som nevnt stabil. Vi har god studenttilstrømning, gode publikasjonstall, har fått inn en 
Marie Curie – og søker aktivt om flere eksternt finansierte prosjekter. Men siden vi også er i et 
generasjonsskifte, har vi for tiden liten kapasitet til både å drive flere undervisningsprogrammer og skrive 
skikkelig store søknader om ekstern finansiering, følgelig har vi – støttet både av vårt eget styre og UiOs 
ledelse – forskuttert en stillingsutlysning, og planlegger derfor noen år med merforbruk. Langtidsprognosene 
viser at dette vil føre til 3 år med forhåndsdisponering av midler, men denne risiko er veid opp mot 
muligheten for at den nytilsatte er i en posisjon som muliggjør bedre konkurransevilkår om eksterne midler. 
Derfor tror vi at prognosen fortsatt vil kunne bli bedre enn det vi per i dag ser for oss. Men vi har valgt å 
budsjettere konservativt, dvs. å synliggjøre den risiko vi tar i og med dette valget.

Dato: 13.09.2017

Anne-Jorunn Berg

senterleder

Ragni Indahl

kontorsjef
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Rapporterende enhet: ISS/290700 Rapportert av: SD Periode:  
T2 - 2017 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2017 – Den internasjonale 
sommerskole (ISS) 

 

1. Innledning 
Den internasjonale sommerskole (ISS) fortsetter den gode faglige utviklingen som vi har sett gjennom de 
siste årene. I løpet av årets første to tertialer har det skjedd en del organisatoriske endringer ved ISS som 
også beskrives nedenfor. 

Selve sommerskolen hadde nesten samme omfang som den har hatt de senere år (ca. 510 studenter i år), 
mens norskkursene for betalingsstudenter i de regulære semestrene, Norwegian for Academics (NORA) og 
Norwegian for International Researchers (NORIR), i høst- og vårsemestret nå omfatter ca. 900 studenter. 
Mobilitetsprogrammet The New Norway (TNN) for amerikanske bachelorstudenter arrangeres fortsatt i 
høstsemestret, i år med 16 studenter.  

Den økonomiske rammen er i 2017 på ca. kr. 32 mill.  Den omfatter: 1) Basis/tildeling fra UiO (pluss 
inngående balanse fra 2016), som utgjør 50% (tildelingen dekker sommerundervisning og fast 
administrasjon). 2) andre basisinntekter ca. 20% som generes fra og dekker undervisning på NORA og 
NORIR; 3) sommerskoleinntekter på basis, som utgjør ca. 27% og dekker sommerstudentenes opphold og 
utenomfaglige tilbud (den såkalte sommerdriften). Til slutt, 4) en liten andel oppdragsfinansiert virksomhet 
(The New Norway-kurset), på 3%.  

Hovedaktiviteten i 2. tertial er selve sommerskolen; vår kjernevirksomhet. I 2017 ble det produsert 8 455 
stp., mot 2016 da det ble produsert 9 520 stp. Nedgangen skyldes ikke bare at det samlet var færre studenter 
enn i 2016, men også at flere studenter strøk på norsk trinn 3 enn året før, og dette skjer bl.a. på grunn av 
endret studentdemografi. Vi hadde til sammen 508 studenter i 2017, mot 586 studenter i 2016. De var 
oppmeldt til eksamen på 643 emner (noen studenter tok flere enn ett emne). Det ble avlagt 631 eksamener, 
og 601 ble vurdert som bestått. Det gir en gjennomstrømning på 93,5%.  

Virksomheten utenfor sommersesongen viser også svært positive tall. NORA hadde 308 studenter i 
vårsemesteret, og i høstsemesteret er det 243. I og med at NORA-kursene er fullfinansierte gjennom 
deltakeravgiften, har ikke studiepoengproduksjonen noen betydning for basistildelingen her. Antall 
studenter på de ikke-akkrediterte NORIR-kursene var i vårsemesteret 190 og nå i høstsemesteret blir det ca. 
185. Vårsemesteret 2017 gjennomførte ISS for tredje gang det delvis nettbaserte kurset Norwegian Society, 
Cultures and Institutions med 11 studenter.  

Antall søkere til ISS er stabilt høyt. I 2017 mottok ISS over 4300 søknader til de 508 studieplasser som ble 
tildelt i sommerterminen. På betalingskursene i norsk i de regulære semestrene får alle kvalifiserte søkere 
studieplass. Antall studenter på disse kursene er altså drøyt 900 i år. 

2. Vurdering av oppnådde resultater 

Vurdering  av gjennomføring av årsplan 2017-2019 
Det har nå skjedd et lederskifte ved ISS. Ny direktør tiltrådte 15/9, og nylig er nytt styre for ISS utnevnt. 
Styret vil ha sitt konstituerende møte ila oktober/november. 

Dette store skiftet er nettopp ISS’ eget hovedtiltak i inneværende årsplan, og prosessen har gått bra. Det var 
nødvendig å engasjere en midlertidig direktør over sommersesongen for å unngå å måtte operere uten 
tilstedeværende direktør i en kritisk fase, men dette fungerte veldig bra.  
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3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Ved overgangen fra 2015 til 2016, ble økonomimodellen for ISS noe endret etter pålegg fra UiO sentralt. 
Sommerdriftens kostnadsside ble overført til Basisvirksomheten, mens de inntektene den generer som er å 
anse som eksterne midler, avregnes mot basisdriften via et eget avregningsprosjekt. Dette gjøres hvert tertial, 
og er nå godt innarbeidet. Man ser riktignok at merforbruk på basis øker noe framover i prognoseperioden, 
mens mindreforbruk på Eksternfinansiert virksomhet er mer stabilt og godt på plussiden. Dette skal følges 
opp videre. 
 
Økonomien er samlet sett stabilt god og ISS har godt økonomisk handlingsrom, særlig takket være driften av 
betalingskursene i norsk i vinterhalvåret. Det er på grunnlag av dette ikke lagt opp til noen spesielle tiltak for 
å justere kostnadsbildet i overskuelig framtid. Dette betyr at også prognosene foreløpig er ganske stabile.  
 
Det må imidlertid forventes at leder- og styreskiftet medfører nye tiltak litt på sikt, spesielt innenfor 
undervisningsvirksomheten. Dette vil ikke nødvendigvis medføre økte kostander, men kan muligens 
innebære en noe endret disponering av tilgjengelige midler. 
 

 

 

Dato: 4. oktober 2017 

 

Nita Kapoor/Direktør      Sissel Drevsjø/Kontorsjef 
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UNIVERSITETET I OSLO

Regnskap 2.tertial 2017

Ledelseskommentar

Noter
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Universitetet i Oslo

Ledelseskommentar 2. 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 
økt 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. 31.08.2017 utestående forpliktelser på 2,177 mrd. kroner i kortsiktig gjeld, 50 mill. 
kroner i langsiktig gjeld og 209 mill. kroner i avregninger. På samme tidspunkt er innestående bankinnskudd 
2,109 mrd. kroner. Innestående midler er økt med 272 mill. kroner siden 31.12.2016, og har i hovedsak 
sammenheng med at Tøyenfondet og Observatoriefondet er avviklet og at fondenes midler er overført til 
konsernkontoen til Universitetet i Oslo og blir regnskapsført i universitetets virksomhetsregnskap.

4. Endringer i resultat- og balanseposter
UiOs regnskap pr. 31.08.2017 viser et resultat på 15,2 mill. kroner fra avsluttede oppdragsprosjekter.  

Inntekter 
Sum driftsinntekter per 2. tertial 2017 var 5,189 mrd. kroner, som er 197 mill. kroner høyere enn på 
tilsvarende tidspunkt i 2016. Økningen er i hovedsak knyttet til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (149
mill. kroner) og inntekter fra Norges Forskningsråd (55 mill. kroner).  

Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) var per  2.tertial 2017 567 mill. kroner, mens de var 512 mill. kroner 
på samme tidspunkt i 2016. EU-inntekter var i alt 94,1 mill. kroner, mot 116 mill. kroner på samme tidspunkt i 
2016 (en nedgang på 19 %).   

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet var per 2. tertial 2017 118,5 mill. kroner, en økning på 6 % 
sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Inntekter fra utland/andre utgjør den største økningen. 

Mottatte gaver/gaveforsterkninger utgjorde per 2. tertial 2017 282 mill. kroner, en økning på 204 mill. kroner 
i forhold til samme tidspunkt i 2016. Økningen er knyttet til avviklingen av Tøyenfondet og Observatorie-
fondet, der midlene i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet blir regnskapsført som gaver.
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Kostnader 
Samlede driftskostnader i 2. tertial 2017 var 5,074 mrd. kroner, mot 4,890 mrd. kroner på samme tidspunkt i 
2016.  

Lønn er den dominerende kostnadsposten, med 3,242 mrd. kroner eller 63,9 % av driftskostnadene. 
Kostnadene til lønn og sosiale kostnader har økt med 5 % i forhold til 2. tertial 2016. Dette har i hovedsak 
sammenheng med økning i antall årsverk.

Antall årsverk 01.08.2017 var 6 576, en økning på 164 siden 01.08.2016. Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger økte med 113 årsverk, herav var 70 årsverk rekrutteringsstillinger. Støttestillinger for 
undervisning, forskning og formidling økte med 27 årsverk. Administrative stillinger har i samme periode 
økt med 20 årsverk og øvrige stillinger med 5 årsverk. 

Andre driftskostnader utgjorde 1,164 mrd. kroner per 2. tertial 2017, en nedgang på 3 % i forhold til samme 
periode i 2016. Det er spesielt posten «andre kostnader til drift av eiendom og lokaler» som er gått ned.   

Avskrivningene for UiO per 31.08.2017 var 502 mill. kroner, mot 454 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 2. tertial 2017 var på 318 mill. kroner, mens de på samme tid i 2016 var på 266 mill. kroner.   

5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert internt å budsjettere på enhetsnivå.
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 bredere 
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 31.08.2017 viser et resultat på 15,2 mill. kroner, mot budsjettert 7,6 mill. kroner. Dette 
er for avsluttede oppdragsprosjekter.   

Avregningen av den bevilgningsfinansierte aktiviteten per 31.08.2017 viser et resultat på 209,4 mill. kroner, 
mot budsjettert 59,1 mill. kroner.   

Driftsinntektene var budsjettert med 5,140 mrd. kroner, mens regnskapet viser 5,189 mrd. kroner.   

De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet utgjør 5,074 mrd. kroner, mens det var budsjettert 5,207 
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 951 mill. kroner per 31.08.2017. Dette er 
569 mill. kroner mer enn ved årsskiftet. De største beløpene er knyttet til bevilgninger fra KD (177 mill. 
kroner), prosjektmidler fra NFR (240 mill. kroner) og mottatte gaver/gaveforsterkninger (296 mill. kroner). 
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UiO hadde i 2016 en betydelig vekst i antall årsverk, og veksten har fortsatt 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. Innredningsarbeider og komplettering 
vil gjennomføres høsten 2017. 
Rehabilitering av Brøggers hus for naturhistorisk museum. Byggearbeidene settes etter planen i gang 
1. kvartal 2018. 
Forberedelser til bygningsmessige tiltak for 5 nye SFF’er og en SFU.
Rehabilitering av resterende etasjer i Niels Treschows hus (ferdig sommeren 2017). 
Rehabilitering av de resterende etasjene i Niels Henrik Abels hus har gått inn i byggefasen. 

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 for Naturhistorisk museum.   

God infrastruktur legger grunnlaget for kjerneområdene utdanning, forskning, formidling og innovasjon. 
Investering i bygningsmassen er høyt prioritert ved UiO. Det høye aktivitetsnivået 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 fortsatt 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 investeringer i rehabilitering av 
Brøggers hus og 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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RESULTAT Note 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1       3 725 378   3 641 468   5 661 443 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1          943 104      874 155   1 494 233 
Salgs- og leieinntekter 1          382 627      344 118      591 871 
Andre driftsinntekter 1          137 882      132 201      102 073 

Sum driftsinntekter       5 188 991   4 991 942   7 849 621 

Driftskostnader
Lønnskostnader 2       3 241 989   3 086 602   5 030 639 
Varekostnader          165 876      149 075      236 358 
Avskrivninger på varige driftsmidler 5          501 844      454 289      699 759 
Andre driftskostnader 3       1 164 443   1 200 341   1 945 267 

Sum driftskostnader       5 074 153   4 890 306   7 912 022 

Driftsresultat          114 838      101 636      (62 401)

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6              6 055          4 980          6 920 
Finanskostnader 6              6 624          3 069          5 125 

Sum finansinntekter og finanskostnader                (568)          1 911          1 796 

Resultat av periodens aktiviteter          114 270      103 547      (60 606)

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15           (99 098)      (93 401)        71 899 
Tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 8           (15 172)      (10 146)      (11 293)

Sum avregninger og disponeringer         (114 270)    (103 547)        60 606 
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EIENDELER Note 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler                          -                    -

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5             9 836 627      9 465 149    10 180 321 
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5                487 134          456 244          482 437 
Driftsløsøre, inventar og lignende 5                401 603          384 323          406 257 
Anlegg under utførelse 5                431 534          310 320          272 184 

Sum varige driftsmidler           11 156 898    10 616 036    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           11 188 153    10 647 291    11 372 454 

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12                  11 510            11 102            10 434 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell                  11 510            11 102            10 434 

II Fordringer
Kundefordringer 13                181 733 116 771 171 804
Andre fordringer 14                189 335 172 713 162 325
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16                    6 620            13 929              3 114 

Sum fordringer                377 688          303 413          337 243 

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17             1 947 420      1 739 834      1 614 709 
Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17                161 649          124 057          222 139 
Kontanter og lignende 17                       578                 672                 208 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende             2 109 647      1 864 563      1 837 056 

Sum omløpsmidler             2 498 846      2 179 078      2 184 733 

Sum eiendeler           13 686 999    12 826 369    13 557 187 
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STATENS KAPITAL OG GJELD Note 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8                 6 023             6 023             6 023 
Opptjent virksomhetskapital 8               87 848           71 528           72 675 

Sum virksomhetskapital               93 870           77 550           78 698 

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet 15             209 371 277 222 112 739

Sum avregninger             209 371 277 222 112 739

III Statens finansiering av varige driftsmidler
 Statens finansiering av varige driftsmidler 5        11 156 898 10 616 036 11 341 199

Sum statens finansiering av varige driftsmidler        11 156 898 10 616 036 11 341 199

IV Statens finansiering av særskilte tiltak
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring 15                       -                   -                   -

Sum statens finansiering av særskilte tiltak                       -                   -                   -

Sum statens kapital        11 460 139    10 970 808    11 532 636 

D. Gjeld

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

II Annen langsiktig gjeld
Langsiktig finansiering kjøp Gaustadalléen 30               50 000           50 000           50 000 

Sum annen langsiktig gjeld               50 000           50 000           50 000 

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld             154 130         149 257         349 806 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie             235 093 221 518 188 934
Skyldige offentlige avgifter             160 360         136 287         185 401 
Skyldige feriepenger             272 898 259 067 414 451
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15             951 283 779 277 381 760
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16             142 939 112 950 134 193
Annen kortsiktig gjeld 18             260 158         147 205         320 007 

Sum kortsiktig gjeld          2 176 861      1 805 561      1 974 552 

Sum gjeld          2 226 861      1 855 561      2 024 552 

Sum statens kapital og gjeld        13 686 999    12 826 369    13 557 187 
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Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

Note 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartement (nettobudsjetterte)         3 686 783         3 529 828         5 283 379 
innbetalinger av bevilgning fra andre departementer (nettobudsjetterte)              76 982            125 617            156 390 
innbetalinger fra salg av varer og tjenester            500 256            452 666            628 591 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater            889 849            775 879         1 116 108 
innbetalinger av refusjoner ref. aga  syke og foreldrepenger              95 951              87 114            150 005 
andre innbetalinger            777 024            423 294            726 190 
Sum innbetalinger         6 026 844         5 394 398         8 060 664 

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader         3 536 209         3 352 229         5 016 527 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk         1 496 671         1 377 015         2 106 440 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter              79 507              62 227              71 457 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater              44 589              41 399            102 701 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter              93 621              88 888            112 876 
andre utbetalinger            185 951              65 223              63 768 
Sum utbetalinger         5 436 547         4 986 981         7 473 769 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *            590 296            407 417            586 895 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler                     29                     78                     92 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler          (317 575)          (265 730)          (472 523)
innbetalinger av renter                   396                   398                   593 
utbetalinger av renter                 (288)                 (298)                 (453)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter          (317 438)          (265 552)          (472 290)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                      -                      - 

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer                      -                      -                        - 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter                 (267)                     94                 (342)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter            272 591            141 771            114 262 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse         1 837 055         1 722 793         1 722 793 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt         2 109 647         1 864 564         1 837 055 

* Avstemming 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter              15 172              10 146              11 293 
gevinst ved salg av eiendommer                       3                   (44)                   (51)
bokført verdi avhendede anleggsmidler                     32                   122                   143 
ordinære avskrivninger            501 844            454 289            699 759 
netto avregninger              99 098              93 401            (71 899)
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)          (317 575)          (265 730)          (454 023)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler          (184 304)          (188 558)          (245 685)
endring i varelager              (1 076)                 (798)                 (130)
endring i kundefordringer              (9 929)              42 883            (12 150)
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag            378 040            278 243            (99 660)
endring i ikke inntektsført gaver og gaveforsterkninger            191 483              15 489              (4 125)
endring i leverandørgjeld          (195 676)            (47 667)            152 882 
endring i langsiktig gjeld                     (0)            (18 500)            (18 500)
effekt av valutakursendringer                   267                     94                   342 
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter            317 438            265 730            472 290 
korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling              (2 466)                   817 
endring i andre tidsavgrensningsposter          (202 053)          (231 683)            155 592 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter            590 296            407 417            586 895 

Side 10V-sak 3 - side 70 av 84



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

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. 
Periodisering av bevilgning presenteres i linjen "Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer" i avsnitt D.III.
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.

Side 13V-sak 3 - side 73 av 84



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

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 31.8.2017 31.12.2016 Endring
6001/8202xx 17        1 947 420          1 614 709             332 711 
628002 11                  750                    750                       -
6402xx/8102xx           137 962             124 463               13 499 

DEL II

Note
Regnskap 
31.8.2017

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 1 614 709

            332 711 
17 1 947 420

Øvrige bankkonti Norges Bank
17 124 463

13 499
17 137 962

DEL III

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 

utbetaling
260 Universiteter og høyskoler 50 3 593 006
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 25 547

281
Felles utgifter for universiteter og 
høyskoler 45 0

3 686 783

100 Utenriksdepartementet 71 Diverse tilskudd 115
115 informasjonsformål 70 Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjon 1 479
163 menneskerettigheter 72 Menneskerettigheter 10 396
165 evaluering 71 Faglig samarbeid 586
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæring 21 Spesielle driftsutgifter 0
285 Norges forskningsråd 52 Langsiktig grunnleggende forskning 1 313
287 tiltak 21 Spesielle driftsutgifter 0
470 Fri rettshjelp 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 5 079
648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m 70 Tilskudd til faglig utvikling - Utviklingsprosjekt for 1 550

1608 og prosjektstyring 21 Spesielle driftsutgifter 669
1800 Olje- og energidepartementet 50 Overføring til andre forvaltningsorganer 498

21 685

Sum utbetalinger i alt 3 708 467

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Spesielle driftsutgifter
Senter for internasjonalisering av utdanning
Drift av nasjonale fellesoppgaver

Driftsutgifter

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

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Statlige universiteter og høyskoler
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
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD         3 476 782         3 340 026         5 282 679 

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning           (317 575)           (265 730)           (454 023)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)            501 844            454 289            699 759 
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler                     32                   122                   144 
- periodens tilskudd til andre             (15 291)             (12 380)             (21 979)

Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 1)              35 147              18 617              31 750 

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet         3 680 939         3 534 944         5 538 330 

Tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 2)              46 681            107 341            125 340 

- periodens tilskudd til andre               (2 242)                  (817)               (2 227)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning              44 439            106 524            123 113 

Sum inntekt fra bevilgninger         3 725 378         3 641 468         5 661 443 

Tilskudd fra statlige etater
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan            110 005              97 216            172 352 

- periodens tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre               (3 683)               (1 861)               (4 031)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater            106 322              95 355            168 321 
Periodens tilskudd /overføring fra NFR            584 915            520 617            898 246 
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part              48 731              49 644            112 571 

- periodens tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)             (66 697)             (58 105)           (124 404)
Periodens netto tilskudd fra NFR            566 949            512 156            886 412 

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater            673 272            607 511         1 054 733 

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)                1 057                   285                1 521 
Kommunale og fylkeskommunale etater              13 444              14 954              22 673 
Organisasjoner og stiftelser              22 131              22 089              37 277 
Næringsliv/privat              26 595              24 576              40 436 
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning              85 958            106 529            158 905 
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet                8 143                9 542              15 025 
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig              21 771              25 526              40 009 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet            179 099            203 501            315 847 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 3)            282 217              78 632            119 529 
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger           (292 813)           (120 944)           (101 330)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger            101 330            105 455            105 455 

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger              90 734              63 143            123 654 

Sum tilskudd og overføringer fra andre            943 104            874 155         1 494 233 
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter
31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan              58 845              64 948            101 051 
Kommunale og fylkeskommunale etater                5 771                5 369                9 312 
Organisasjoner og stiftelser                2 345                2 249                3 637 
Næringsliv/privat                9 105                8 905              16 275 
Utland, -andre              42 466              30 143              47 864 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet            118 532            111 614            178 139 

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billettinntekter (avgiftspliktig)            182 090            151 377            246 967 
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (fritatt avgift)                6 754                6 245              53 778 
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leieinntekter (unntatt avgift)              75 251              74 882            112 987 

Sum andre salgs- og leieinntekter            264 095            232 504            413 732 

Sum salgs- og leieinntekter            382 627            344 118            591 871 

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter            137 877            132 123            102 042 
Salg av maskiner og utstyr                       5                     78                     31 
Sum andre inntekter            137 882            132 201            102 073 

Sum driftsinntekter         5 188 991         4 991 942         7 849 621 

1) Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
Midler til Naturfagsenteret fra Utdanningsdirektoratet              30 300              18 275              31 050 
Midler til bidragsprosjekter fra Kunnskapsdepartementet                4 847                   342                   700 
Sum andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet              35 147              18 617              31 750 

2)  Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
Arbeids- og sosialdepartementet                1 665                2 112                4 112 
Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet              25 574              39 364              41 824 
Justis- og beredskapsdepartementet                   115                   112                   562 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet                   115                   112                2 238 
Kulturdepartementet                   115                   717                   717 
Klima- og miljøverndepartementet                   115                5 718                5 718 
Utenriksdepartementet                9 881              48 512              61 136 
Øvrige                9 101              10 694                9 033 
Sum periodens tilskudd/overføringer fra andre departement              46 681            107 341            125 340 

3)  Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
Oppløsning av Tøyenfondet og Observatoriefondet er inntektsført som gave med 190 mill kroner. Dette er gjort etter retningslinjer fra KD.
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Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Lønn         2 318 272         2 194 156         3 605 808 
Feriepenger            281 305            266 906            431 951 
Arbeidsgiveravgift            408 017            388 417            624 232 
Pensjonskostnader            291 561            290 121            448 727 
Sykepenger og andre refusjoner           (113 173)           (106 274)           (155 654)
Andre ytelser              56 008              53 276              75 574 
Sum lønnskostnader         3 241 989         3 086 602         5 030 639 

Antall årsverk                6 576                6 412                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 1.8.2017, 1.8.2016 og  1.1.2017

Note 3 - Andre driftskostnader

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Husleie og felleskostnader            196 148            183 424            268 120 
Vedlikehold bygg og anlegg              71 029              68 023            127 708 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler            132 656            170 551            252 086 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.              31 102              26 486              45 091 
Mindre utstyrsanskaffelser              97 682            107 044            195 683 
Tap ved avgang anleggsmidler                       8                   122                     83 
Leie av maskiner, inventar og lignende              65 949              74 482            100 412 
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester 1)            195 498            185 288            328 861 
Reiser og diett            142 907            136 287            233 551 
Øvrige driftskostnader            231 463            248 635            393 672 
Sum andre driftskostnader         1 164 443         1 200 341         1 945 267 

1)  Spesifikasjon av konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester             19 637             17 485              31 953 
Kjøp av undervisningstjenester             25 567             21 300              44 895 
Kjøp av forskningstjenester             41 728             34 071              65 176 
Andre fremmedtjenester            108 565            112 432            186 838 
Sum konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester            195 498            185 288            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 31.8.2017 - eksternt finansie                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      - 
Tilgang nybygg 31.8.2017 - internt finansiert                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      - 
Andre tilganger pr 31.8.2017                    -                     4                    -           167 236             76 323             74 012            317 575 
Avgang anskaffelseskost per 31.8.2017                    -                    -                    -                    -                    -             (1 365)               (1 365)
Fra anlegg under utførelse til annen gr.                    -               1 394                    -             (7 886)               5 730                 762                      - 
Anskaffelseskost per 31.8.2017 916 620 19 442 471 29 341 431 534 1 719 898 1 581 475       24 121 340 
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2017                    -    (10 203 153)             (3 560)                    -      (1 155 407)      (1 101 809)      (12 463 930)
Ordinære avskrivninger per 31.8.2017                    -         (344 701)                (391)                    -           (77 357)           (79 394)           (501 843)
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 31.8.2017                    -                    -                    -                    -               1 332                1 332 
Balanseført verdi per 31.8.2017           916 620        8 894 617             25 390           431 534           487 134           401 603       11 156 898 

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler                    -                    -                    -                    -                    -                  (29)                    (29)
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler                    -                    -                    -                    -                    -                   32                     32 
Regnskapsmessig gevinst/(tap)                    -                    -                    -                    -                    -                     3                       3 

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016
Finansinntekter

Renteinntekter fra gavekonto                   367                   398                   593 
Valutagevinst                5 688                4 582                6 327 
Sum finansinntekter                6 055                4 980                6 920 

Finanskostnader

Rentekostnad/Annen finanskostnad                   315                   216                   347 
Valutatap                6 309                2 853                4 778 
Sum finanskostnader                6 624                3 069                5 125 

Sum finansielle poster                  (568)                1 911                1 796 

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

31.8.2017 31.12.2016
Gj.snitt 
periode

Balanseført verdi immaterielle eiendeler                    -                    -                    -
Balanseført verdi varige driftsmidler      11 156 898      11 341 199      11 249 049 
Sum      11 156 898      11 341 199      11 249 049 

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:                     8 
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2017:      11 249 049 
Fastsatt rente for år 2017: 1,15 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital: 86 243
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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.

Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 1.1. 6 023
Sum innskutt virksomhetskapital pr 31.8.2017 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 15 172
Sum opptjent virksomhetskapital pr 31.8.2017 87 848

Sum virksomhetskapital pr 31.8.2017 93 870

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervstids-
punkt Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Resultat 2016

Balanseført 
egenkapital 2016

Rapportert til 
kapital-

regnskapet

Balanseført verdi 
i virksomhetens 

regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS 2004-2005               2 025 100,0 % 100,0 %                (376) 4 200                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 %              37 663 116 110                5 073 5 073
Oslotech AS, B-aksjer 2002                 555                      -                        -                     550 550
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 2003                 100 20,0 % 20,0 %                1 641 26 233                   400 400
Inven2 AS 2010               5 000 50,0 % 50,0 % 10 472 66 414              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 %                   513              10 702                     10 10
CIENS AS 2009 15 11,1 % 11,1 %                   212                   606                     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 31.8.2017 31 255
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Note 12 - Varebeholdninger

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk                     82                   274                   247 
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten                     82                   274                   247 

Beholdninger beregnet på videresalg
Varelager kompendier og studiemateriell                4 938                4 910                5 126 
Varelager Kulturhistorisk museum                4 487                3 736                3 060 
Varelager Naturhistorisk museum                   781                   786                   698 
Varelager profileringsartikler                1 223                1 395                1 304 
Sum beholdninger beregnet på videresalg              11 428              10 827              10 187 

Sum varebeholdninger              11 510              11 102              10 434 

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

Note 13 - Kundefordringer

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Kundefordringer til pålydende            177 366            114 383            171 481 
Avsatt til latent tap (-)                  (826)                  (837)                  (251)
Fordringer kredittkortselskap                5 193                3 225                   574 
Sum kundefordringer            181 733            116 771            171 804 

Tap på krav                   179                   120                1 356 
Endring i avsetning til tap på krav                     11                    (32)                   553 
Kostnadsført tap på krav utgjør                   190                     88                1 909 

Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
31.8.2017            157 084              14 025                4 016                   429                   688                1 124            177 366 
31.8.2016              56 117              46 229                8 321                   964                   204                2 548            114 383 
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 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Reise og ekskursjonsforskudd                7 514              11 417                6 923 
Personallån                1 508                1 722                1 637 
Andre fordringer på ansatte                   731                   872                   611 
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt              16 988              18 587              15 964 
Forskuddsbetalte kostnader 1)            130 223            103 897            124 880 
Opptjent inntekt              19 818              29 942                4 626 
Andre fordringer              12 553                6 276                7 684 
Sum andre kortsiktige fordringer            189 335            172 713            162 325 

1)  Forskuddsbetalte kostnader: 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Forskuddsbetalt husleie              24 470              22 952              28 636 
CRIStin, forskuddsbetalte lisenser              73 000              68 554              87 541 
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.              32 752              12 391                8 703 
Sum forskuddsbetalte kostnader            130 223            103 897            124 880 

Side 21
V-sak 3 - side 81 av 84



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

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 31.8.2017

Overført fra 
virksomhets-  

kapital
Avsetning per 

31.12.2016
Endring i 
perioden

Utsatt virksomhet
Humanoria             84 963                    -           146 623           (61 660)
Samfunnsfag           174 477                    -           172 830               1 647 
Helse           144 502                    -           140 295               4 207 
Naturfag           267 887                    -           243 226             24 661 
Museer og bibliotek             59 151                    -             49 064             10 087 
Nasjonale fellesoppgaver: CERES             20 815                    -               9 327             11 488 
Nasjonale fellesoppgaver: Naturfagsenteret             21 848                    -               8 802             13 046 
Sentraladministrativ drift           (17 781)                    -             (5 907)           (11 874)
IT-drift             (8 206)                    -             (2 966)             (5 240)
IT-øremerket UH-aktivitet             10 603                    -               5 427               5 176 
Eiendomsdrift             41 625                    -             14 675             26 950 
KD-prosjekter             14 398                    -             10 784               3 614 
Sum utsatt virksomhet           814 282                    -           792 179 22 103
Strategiske formål
Formidling             10 834                    -               1 396               9 438 
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR)             13 856                    -             14 094                (238)
Strategisk IT             41 871                    -             25 238             16 633 
Forskningssatsinger               6 513                    -                 334               6 179 
Internasjonalisering             29 418                    -             21 351               8 067 
Innovasjon               2 367                    -               1 183               1 184 
Vitenskaplig utstyr               2 299                    -               3 706             (1 407)
Sum strategiske formål           107 158                    -             67 302             39 856 
Større investeringer
Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Vilhelm Bjerknes (ombygging og inventar)                    -                    -                 895                (895)
Georg Morgenstiernes hus                    -                    -                 504                (504)
Sophus Bugges Hus             11 586                    -             13 340             (1 754)
Prosjektering W.C Brøggers hus           160 751                    -           114 212             46 539 
NHM - magasinlokaler Økern-ombygging               6 811                    -               7 197                (386)
NHM - magasinlokaler Økern-inventar og utstyr             11 700                    -             13 959             (2 259)
Grønt UiO               2 557                    -               3 364                (807)
KHM - magasinlokaler Økern               6 643                    -             36 645           (30 002)
Utfasing ulovlige klimagasser i kjøleanlegg             (4 525)                    -             (3 460)             (1 065)
Nemko         (271 994)                    -         (284 345)             12 351 
Niels Treschows hus             (5 223)                    -             (7 972)               2 749 
Niels Hennrik Abels hus             23 472                    -                    -             23 472 
Klimahus NHM             (2 444)                    -             (2 444)
Ubrukt andre mindre prosjekter               1 400                    -               1 400 
Egeninitierte større rehabiliteringer             62 604                    -             32 755             29 849 
UiO bank  - finansiering av egne investeringer         (726 354)                    -         (722 118)             (4 236)
Sum større investeringer         (723 016)                    -         (795 024)             72 008 
Andre avsetninger
Universitetsstyrets reserve             86 554                    -           103 439           (16 885)
Feriepenger og fleksitid           (77 600)                    -           (69 500)             (8 100)
Universitetsdirektørens reserve                (357)                    -               1 055             (1 412)
Sum andre avsetninger               8 597                    -             34 994           (26 397)

Sum Kunnskapsdepartementet           207 021                    -             99 451           107 570 

Sum Kunnskapsdepartementet           207 021                    -             99 451           107 570 
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter

Andre departement
Utsatt virksomhet               3 999                    -             12 471             (8 472)
Sum andre departement               3 999                    -             12 471             (8 472)

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet           211 020                    -           111 922             99 098 

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             (1 649)                 817 -2 466
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet           209 371                    - 112 739             96 632 

          209 371 
Korreksjon - feriepengeforpliktelser               2 466 
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet             99 098 

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:

31.8.2017
Ikke inntektsført 

per 31.12.2016
Endring i 
perioden

Ikke inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Mottatt bevilgning fra KD, ikke inntektsført           177 111                    -                    - 177 111
Mottatt midler fra KD til CERES, ikke inntektsført             28 043                    -                    - 28 043
Sum Kunnskapsdepartementet           205 154                    -                    -           205 154 

Direktorat og tilsyn
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført             45 977                    -             34 500             11 477 
Sum direktorat og tilsyn             45 977                    -             34 500 11 477

Andre statlige forvaltningsorgan
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført             51 717                    -             64 781           (13 064)
Sum andre statlige forvaltningsorgan             51 717                    -             64 781 -13 064

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført           240 283                    -             90 693           149 590 
Sum Norges forskningsråd           240 283                    -             90 693           149 590 

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført             (1 006)                    -             (1 644)                 638 
Sum regionale forskningsfond             (1 006)                    -             (1 644)                 638 

EU-rammeprosjekter
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført             45 998                    -             15 051             30 947 
Sum EU rammeprosjekter             45 998                    -             15 051             30 947 

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført               7 735                    -               7 972                (237)
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført               2 873                    -               3 282                (409)
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført             20 664                    -             19 601               1 063 
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført             13 052                    -             22 865             (9 813)
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført             26 022                    -             23 329               2 693 
Sum andre bidragsytere             70 347                    -             77 049             (6 702)

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag           658 470                    -           280 430           378 040 

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført           292 813                    -           101 330           191 483 
Sum gaver og gaveforsterkninger           292 813                    -           101 330           191 483 

Sum ikke inntektsført tilskudd, bidrag og gaver           951 283                    -           381 760           569 523 

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

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

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan               4 294             10 370               1 965 
Kommunale og fylkeskommunale etater                 244                     5                 223 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond                 326                 269                 297 
Næringsliv og private                 772                   86                 199 
Utland, -andre                 985               3 199                 430 
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter               6 620             13 929               3 114 

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter

Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan             85 193             60 497             78 842 
Kommunale og fylkeskommunale etater             10 850             11 163             11 502 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond               4 019               3 359               3 437 
Næringsliv og private             25 545             18 588             17 496 
Utland, -andre             17 332             19 343             22 916 
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)           142 939           112 950           134 193 

Det er 363 aktive oppdragsprosjekter per 31.8.2017, hvorav 68 er nye i år.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem         1 947 420         1 739 834         1 614 709 
Øvrige bankkonti i Norges Bank            137 962            122 356            124 463 
Øvrige bankkonti utenom Norges Bank              23 687                1 701              97 676 
Håndkasser og andre kontantbeholdninger                   578                   673                   208 
Sum bankinnskudd og kontanter         2 109 647         1 864 564         1 837 056 

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Skyldig lønn              11 374                1 633                     74 
Påløpte kostnader 1)            118 511              65 234            185 887 
Mottatt, uopptjent inntekt              75 844              55 662                5 116 
Midler som skal videreformidles til andre                8 712                5 770                2 317 
Annen kortsiktig gjeld              45 717              18 906            126 613 
Sum annen kortsiktig gjeld            260 158            147 205            320 007 

1)  Spesifikasjon av påløpte kostnader: 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Lønns- og reisekostnader,                7 706              11 444              22 840 
Avsetning fleksitid og opptjente feriedager til gode              77 600              13 500              69 500 
Energikostnader                   500                2 000              15 000 
Leiekostnader mm                4 030                      -                     406 
Eiendoms- og festeavgifter                     20                7 887                      - 
Inventar og utstyr                8 177                6 872              44 975 
Tjenester              15 461                9 407              18 222 
Øvrige driftskostnader                5 017              14 124              14 944 
Sum påløpte kostnader            118 511              65 234            185 887 

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator 31.8.2017 31.8.2016 31.12.2016

Tilskudd fra EU              94 101            116 071            173 930 

Tilskudd fra Norges forskningsråd NFR            566 949            512 156            886 412 
Tilskudd fra regionale forskningsfond RFF                1 057                   285                1 521 
Sum tilskudd fra NFR og RFF            568 006            512 441            887 933 

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter              83 941              87 145            140 395 
- tilskudd fra statlige etater            106 322              95 355            168 321 
- oppdragsinntekter            118 532            111 614            178 139 

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet            308 795            294 114            486 855 

Side 24
V-sak 3 - side 84 av 84


	V-sak 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017- 1 saksnotat
	V-sak 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017- 2 vedlegg samlet ny



