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Etatsstyring 2018   

Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo  

 

 

Etatsstyringsmøtet 

Dato og tid 6. juni 2018 – kl. 0900-1100 

Sted Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, 

Oslo 

  

Møtedeltakelse fra institusjonen Styreleder og rektor Svein Stølen 

 Styremedlem Kristine Berg Heggelund 

 Styremedlem Anne-Marie Engel 

 Styremedlem Qaisar Farooq Akram 

 Styremedlem Erling Sverdrup Sandmo 

 Styremedlem Marianne Midthus Østby 

 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. 

Bjørneboe 

 Direktør Ellen Johanne Caesar 

  

Møtedeltakelse fra departementet Ekspedisjonssjef Knut Børve 

 Avdelingsdirektør Rolf Larsen  

 Seniorrådgiver Linda J. Elmrhari 

 Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen  

 Seniorrådgiver Siv Lien  

 Avdelingsdirektør Jana Weidemann 

 Seniorrådgiver Anja Elisabeth Sundby Hem 

 

Profil og utviklingsstrategi 

Universitetet i Oslo (UiO) er et moderne breddeuniversitet med et stort spekter av fag og 

mange profesjonsutdanninger. Som ett av to hovedstadsuniversiteter og det eldste, og inntil 

nylig største universitetet i Norge, er UiO en hjørnestein i den norske universitets- og 

høyskolesektoren, og et viktig landemerke for dem som betrakter norsk UH-sektor fra 

utlandet. Departementet forventer derfor at UiO arbeider aktivt for å markere seg 

internasjonalt. Medlemskapet i The Guild ser ut til å være en god plattform for dette. 

Departementet er også opptatt av at universitetet vurderer sine resultater i forhold til 

sammenliknbare institusjoner i utlandet og ikke kun nasjonalt. 

 

Det overordnete målet for UiOs utviklingsavtale med departementet er fremragende 

utdanningskvalitet, økt forskningsaktivitet i Horisont 2020 og mer omfattende internasjonalt 

forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid. Formålet med avtalen er å videreutvikle 

UiO som et europeisk ledende og forskningsintensivt universitet. Samtidig må 

utdanningskvaliteten og profesjonsfakultetenes brede samfunnsansvar ivaretas. 

Universitetets arbeid med oppfølging av utviklingsavtalen virker godt integrert i annet 
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strategisk arbeid og planutvikling. Utviklingsavtalen og årsplanen for 2018–2020 plasserer 

UiO som en institusjon med klare ambisjoner om å gjøre seg gjeldende i internasjonal 

sammenheng, både når det gjelder samarbeid og rangering. UiOs ambisjoner er i samsvar 

med departementets forventninger, og departementet vil vurdere universitetets resultater ut 

fra disse. Universitetet har signalisert ønske om noen mindre justeringer av utviklingsavtalen 

og departementet ber om at det eventuelt tas et initiativ om dette gjennom et eget brev. 

 

Departementets hovedinntrykk er at resultatene innenfor utdanning fortsatt er altfor svake, 

mens resultatene på forskningskvalitet og internasjonalisering er gode. Vi konstaterer at UiO 

arbeider målrettet med studiekvaliteten, og departementet forventer bedre resultater innen få 

år. Universitetet ser allmennrettet formidling som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag og 

arbeider for å styrke kvaliteten i formidlingsarbeidet både blant ansatte og studenter, noe 

departementet støtter. UiO ser fortsatt et stort potensial for å styrke innsatsen i innovasjon og 

kommersialisering. Departementet er enig i denne vurderingen og støtter UiOs ambisjoner 

på området. UiO referansetester seg mot institusjoner internasjonalt, og sammenlikningene 

viser at UiO bør oppnå bedre resultater – særlig når det gjelder gjennomføring i 

utdanningene og inntekter fra EU-programmer. 

 

Resultater og måloppnåelse 

Kvalitet i høyere utdanning  

I forrige tilbakemelding til UiO skrev departementet at vi forventer at styret og ledelsen følger 

opp kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016–2017)) og bidrar til en enda sterkere kultur for 

kvalitet i høyere utdanning. I året som har gått, har universitetet fulgt opp denne utfordringen 

på en god måte. Viktige tiltak underbygges også i utviklingsavtalen. Senter for læring og 

utdanning (LINK) er etablert, og meritteringssystem for utdanning er i god prosess. For øvrig 

vurderes opprettelse av et akademi for læring. Universitetet arbeider bra også på andre 

områder, fra digitalt og fysisk læringsmiljø til studienes arbeidslivsrelevans.  

 

Ikke desto mindre er UiOs resultater knyttet til studentenes gjennomføring, både på bachelor 

og mastergrad, altfor svake. Departementet håper at analysen av studiesuksess som ble 

gjennomført i 2017 kan gi universitetet et kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk for å 

bedre resultatene, og det er positivt at tiltak for å styrke studiegjennomføring er prioritert i 

universitetets årsplan 2018–2020. Vi merker oss også at UiO mener det er grunn til å tro at 

gjennomføringen blant de nye studentene vil bli bedre. Ikke desto mindre vil departementet 

understreke at vi de nærmeste årene forventer å se langt bedre resultater på dette feltet, 

som står helt sentralt i universitetets oppdrag. Vi ber om at universitetet i neste årsrapport 

legger ekstra vekt på omtalen av både problembeskrivelse/analyse og målrettede tiltak som 

er iverksatt for å bedre studiegjennomføringen.  

 

Når det gjelder internasjonal studentmobilitet, ligger UiO blant de beste nasjonalt – men 

heller ikke mer. Andelen utvekslingsstudenter har vært økende de siste årene, men andelen 

utreisende studenter på Erasmus+ falt siste år. Med UiOs ambisjoner er dette for svakt. 

Utdanningssamarbeidet i EU har mange muligheter, gjennom felles grader, sektorallianser, 

kunnskapsallianser og kapasitetsbygging. Et nytt virkemiddel for både student- og 
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forskermobilitet er EUN – European Universities network, hvor vi oppfordrer UiO til å vurdere 

deltakelse. 

 

Det har over flere år vært for få studenter på odontologi, medisin og psykologi i forhold til det 

antall studieplasser som er bevilget. Departementet forventer at alle studieplassene som 

Stortinget har bevilget midler til, fylles. Dette gjelder også innenfor IKT. Selv om UiO har 

bedret oppfyllingen av stipendiatstillinger øremerket for MNT-fag, som ble kommentert i 

tilbakemeldingen i fjor, er det fremdeles ansatt i noen få stillinger for lite. 

 

UH-sektoren har en nøkkelrolle i å ruste kandidatene for et arbeidsliv i kontinuerlig omstilling, 

både gjennom grunnutdanning og videreutdanning på sine områder. Institusjonene må 

samarbeide med arbeidslivet om utvikling av relevante tilbud og tilpassede læringsformer. 

Det er bra at UiO har oppmerksomhet på livslang læring. Her har universitetet en del 

utfordringer, og departementet forventer at universitetet fortsetter arbeidet med å møte 

organisatoriske og finansielle utfordringer i arbeidet med sitt tilbud innen etter- og 

videreutdanning 

Lærerutdanning  

UiO har som mål å utvikle en mer helhetlig profil på lærerutdanningene, bl.a. gjennom LINK, 

FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og Senter for fremdragende 

lærerutdanning, ProTed. Det er behov for at UiO i betydelig grad øker gjennomføringen på 

lektorutdanningen. Etter- og videreutdanning (EVU) av lærere er også et viktig område for 

UiO. Departementet ser frem til universitetets videre satsing og resultater innenfor disse 

områdene. Videre mener departementet at det er et potensiale for økt deltakelse av 

disiplinfaglige humanioramiljøer i lærerutdanning og utvikling av skolen, jf. 

humaniorameldingen. 

Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge 

Departementet viser til Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge og omtalen av denne i 

tildelingsbrevet for 2018. Departementet forventer at UiO arbeider langsiktig for å følge opp 

politikken i meldingen. Noen sentrale mål er: (1) Mer humanistisk forskning med relevans for 

samfunnsutfordringene, (2) økt oppmerksomhet omkring behovene i arbeidslivet og 

humaniorakandidatenes karrieremuligheter og (3) økt deltakelse av disiplinfaglige 

humanioramiljøer i lærerutdanning og utvikling av skolen. Departementet støtter 

universitetets vektlegging av humanistiske fag i arbeidet med utviklingsavtalens punkter om 

poenggivende praksis i studiene. I arbeidet for bedre arbeidsdeling i sektoren, som også er 

forankret i utviklingsavtalen, oppfordrer departementet UiO til å se særskilt på humaniora. 

Forskning og innovasjon 

Resultatindikatorene og årsrapporten for 2017–2018 viser at UiO har meget gode resultater 

innenfor forskning. UiOs søkning og resultater i EUs rammeprogram Horisont 2020 viser 

generelt en positiv utvikling de siste årene, men det er en utfordring at andelen søknader til 

de tematiske utlysningene går ned. Departementet forventer at UiO arbeider med å styrke 

resultatene både i rammeprogrammets søyle for fremragende forskning og i de tematiske 

søylene, og viser for øvrig til utviklingsavtalen. Mange av doktorgradsstudentene ved UiO 
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bruker for lang tid på doktorgraden, og universitetet må fortsatt arbeide for at en større andel 

av dem skal fullføre utdanningen til rett tid. 

 

Statsråd Nybø har annonsert fem prioriteringer i denne stortingsperioden. To av dem er: (1) 

forskning og høyere utdanning for å bidra til et grønt skifte og (2) forskning og høyere 

utdanning for å øke næringslivets innsats og involvering i forskning. UiO forsterket i 2015 

innovasjonsarbeidet med et "innovasjonsløft", og flere tiltak er kommet på plass. Med UiOs 

ambisjoner om å styrke innsatsen i innovasjon og kommersialisering, og ikke minst med den 

tverrfaglige satsingen UiO: Energi, forventer departementet at UiO gjør mye for å følge opp 

statsrådens prioriteringer. Resultatene i kommersialiseringsaktiviteten (forretningsideer, 

patentsøknader, lisensieringer) bør øke i de kommende årene. 

 

Det er viktig at god tilgang til vitenskapelig litteratur for norske forskere kan opprettholdes på 

en måte som er økonomisk bærekraftig for institusjonene. Det er ønskelig med mer og bedre 

bruk av forskningsresultater i næringslivet, i offentlig sektor og blant allmennheten. Norske 

forskeres datasett bør være enkle å finne, gjenbruke og videre bruke for andre forskere, 

forvaltning og næringsliv. Departementet forventer derfor at Universitetet i Oslo fortsetter å 

arbeide aktivt for å fremme åpen publisering, øke deponeringen av artikler i vitenarkiver og 

bedre tilgjengeliggjøringen og tilretteleggingen av forskningsdata for gjenbruk og videre bruk. 

Digitalisering  

UiO arbeider langsiktig og systematisk med digitalisering i utdanningen. Departementet har 

særlig merket seg tidoblingen fra 2014 med digital skoleeksamen og at 92% av alle 

"skoleeksamener" vil bli gjennomført digitalt våren 2018, samt at UiO hadde Norges mest 

attraktive studietilbud i 2017, bachelorprogrammet "Informatikk: Digital økonomi og ledelse". 

Departementet ser frem til resultater knyttet til arbeidet iverksatt gjennom LINK og 

implementeringen av Canvas som digital læringsressurs.  

 

GDPR og informasjonssikkerhet 

Stortinget vedtok ny personopplysningslov 28. mai 2018. EUs personvernforordning (GDPR) 

gjennomføres i den nye personopplysningsloven som tidligst vil kunne tre i kraft i juli 2018. 

Det nye personvernregelverket gir enkeltpersoner sterkere rettigheter og virksomhetene 

noen nye plikter. Det blir bl.a. strengere krav til risiko- og konsekvensutredninger, plikt til å 

føre protokoll over alle behandlingsaktiviteter og å bygge personvern inn i nye IKT-løsninger.  

 

UiO har implementert en rekke sikkerhetstiltak de siste årene for å holde tritt med et økende 

trusselbilde. Departementet har merket seg dette arbeidet, og er tilfreds med at dette fokuset 

videreføres bl.a. gjennom innføringen av GDPR og nytt ledelsessystem for 

informasjonssikkerhet.  

God ressursbruk og forvaltning  

En kvalitativ god administrasjon 

For noen år tilbake hadde UiO utfordringer knyttet til en del av de administrative systemene, 

bl.a. innkjøp og lønn. Dette bidro til at institusjonens administrasjon og departementet hadde 

redusert oppmerksomhet rundt faglige problemstillinger. Departementet har merket seg at 

institusjonens administrative tjenester de senere år er kvalitativt forbedret og at en på enkelte 
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områder står frem som et eksempel for andre institusjoner. Departementet har merket seg at 

UiO ønsker å være en foregangsinstitusjon også på det administrative området, bl.a. 

gjennom BOTT-samarbeidet og på områder som digitalisering og HMS. Departementet ser 

positivt på dette.  

 

Campusutvikling/bygg 

Bygningers verdiskapning for sektoren er knyttet til i hvilken grad campus legger til rette for 

og støtter institusjonenes strategi og måloppnåelse. Institusjonen er ansvarlig for at arealene 

brukes på best mulig måte. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke 

minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre 

arealeffektivitet. I det videre arbeidet med utvikling av campus forventer departementet at 

UiO fortsatt sørger for funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet 

og god utnyttelse av campus når det er behov for endringer.  

 

Departementet har merket seg at deler av UiOs strategi Rom for et fremragende universitet 

er i ferd med å bli gjennomført blant annet ved at Livsvitenskapsbygget fikk startbevilgning i 

2018 etter en stor innsats også fra bruker. Nå som forprosjekteringen av Vikingtidsmuseet er 

i avslutningsfasen, er det dermed avklaringer rundt bygg for odontologiutdanningen som kan 

prioriteres. I tillegg har UiO bygge- og rehabiliteringsprosjekter på Blindern, i sentrum og på 

Tøyen som er godt i gang. Departementet har merket seg at aktiviteten er stor og synes 

velfungerende, men at det er utfordringer knyttet til finansiering av oppgradering av 

eksisterende bygg og videre utvikling av campus. 

 

Sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene 

Det er fortsatt stor risiko for vannskade ved naturhistorisk museum. Departementet ber UiO 

om å fortsette arbeidet med sikring og bevaring av museumssamlingene.  

 

Reduksjon i andelen midlertidig ansatte 

Departementet merker seg at utvikling av en helhetlig personalpolitikk er en av tre store 

prioriteringer for dagens rektorat, og forventer i den sammenheng at det blir en betydelig 

reduksjon i andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Dagens nivå på 

25 prosent er altfor høyt.  
 

Tiltak for å forebygge seksuell trakassering 

Det har vært mye oppmerksomhet om trakassering, særlig seksuell trakassering, i akademia. 

I universitets- og høyskolesektoren er det skjeve maktforhold, både mellom ansatte, mellom 

ansatte og studenter og mellom studenter, som innebærer særlig risiko for trakassering. 

Lovverket slår fast at studenter og ansatte skal ha fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.  

Departementet mener universitets- og høyskolesektoren har tatt problemene på alvor, bl.a. 

er det gjennom Universitets- og høgskolerådet etablert en arbeidsgruppe for arbeidet med å 

bekjempe trakassering. 

  

Departementet merker seg at UiO har stort fokus på forebygging av seksuell trakassering, og 

bl.a. har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på denne problematikken. UiO fører blant annet 

en restriktiv alkolholpolitikk som en del av forebyggingen.  
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Departementet forventer at alle universiteter og høyskoler fortsetter arbeidet med å 

bekjempe trakassering. 

Lærlinger 

Tildelingsbrevet for 2018 redegjør for regjeringens mål om økning av antall lærlinger i 

statsforvaltningen. UiO er en av de institusjonene i UH-sektoren som har lavest andel 

lærlinger. Selv om det framgår av UiOs årsrapport at antallet er økt noe i 2017, forventer 

departementet at universitetet øker antallet ytterligere. 

 

 


	Følgebrev
	bmkReceiver
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID

	Tilbakemeldingsrapport

