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Etatsstyring 2019 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo (UiO)  

 

Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo   

17. juni 2019. 

 

Vedlagt følger departementets skriftlige tilbakemelding på bakgrunn av Årsrapport  

(2018–2019), Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, Nøkkeltall for statlige universiteter 

og høyskoler 2019, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.  

 

Departementet forventer at Universitetet i Oslo setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp 

tilbakemeldingen. Informasjon om etatsstyring i 2020 formidles i tildelingsbrevet for 2020. 

 

Med hilsen 

 

Rolf L. Larsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver  
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Profil og utviklingsstrategi 

 

Universitetet i Oslo (UiO) sin ambisjon om å ha en høy internasjonal posisjon, og være et 

ledende forskningsuniversitet, bør følges av en tilsvarende ambisjon om høy kvalitet i 

utdanningstilbudet og i universitetets rekrutteringspolitikk. Universitetet er ett moderne 

breddeuniversitet med et stort utvalg av fag og utdanninger. UiO har en viktig rolle som et av 

Norges største universiteter og departementet har forventninger om at UiO fortsatt jobber 

aktivt for å markere seg internasjonalt. Kunnskapsdepartementet (KD) har merket seg at UiO 

er i gang med en ny strategiprosess og dette arbeidet framstår som godt tilpasset 

universitetets egenart som en heterogen og stor organisasjon. Vi ser fram til resultatene av 

dette arbeidet. 

 

En målsetting i UiOs utviklingsavtale er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor 

de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte 

utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre 

arbeidsdeling i sektoren. UiO har I tillegg en uttalt målsetting om å ytterligere styrke sin 



 

 

internasjonale posisjon samtidig som en ønsker å styrke utdanningskvaliteten. Det er derfor 

viktig at utviklingsavtalen bidrar til å videreutvikle UiO som et europeisk ledende og 

forskningsintensivt universitet innenfor et bredt spekter av disipliner og fag, samtidig som 

universitets brede samfunnsansvar innenfor utdanningene ivaretas. Målene i 

utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020.  

 

KD merker seg at rapportering knyttet til utviklingsavtalen er integrert i årsrapporten som 

helhet. Det er positivt at arbeidet med utviklingsavtalen sees i sammenheng med annet 

strategisk arbeid, men i neste årsrapport ber Kunnskapsdepartementet (KD) om en 

tydeligere vurdering av måloppnåelse basert på de parameterne som gjelder for avtalen, 

inkludert en vurdering av hvordan UiO har fulgt opp avtalen. 

 

Resultater og måloppnåelse 

 

Kvalitet i høyere utdanning  

UiO har i 2018 startet en fornyet satsing på utdanning og vektlegger sammenhengen mellom 

forskning og utdanning i arbeidet med heve utdanningskvaliteten. Universitetet jobber godt 

nedover i organisasjonen med å bedre systematisk tilbakemelding til studentene. Det er 

positivt at meritteringssystemet skal være på plass i 2019 og at det knyttes til de ordinære 

prosessene for tilsettinger og opprykk. Videre jobbes det godt med sammenhengen mellom 

fysisk læringsmiljø, digitalt læringsmiljø og læring. 

 

Det er viktig at universitetet prioriterer arbeidet med å øke andelen som gjennomfører 

utdanningen på normert tid. For bachelorstudenter er denne andelen fremdeles svært lav, og 

ligger langt under snittet for sektoren. Dette på tross av noe bedring i gjennomføringsandelen 

i 2018. Med 2,8 førstevalgssøkere per studieplass mener departementet at UiO bør ha gode 

forutsetninger for å få studentene igjennom hele studieløpet og det er forventninger om en 

bedring i gjennomføringsandelen framover.  

 

UiO ser ut til å ta arbeidet med å bedre gjennomføringsandelen på alvor. Departementet 

registrerer UiOs innsats for å øke kunnskapsgrunnlaget om den lave gjennomføringen og 

universitetets tiltak knyttet til oppfølging og aktivisering av studentene tidlig i studieløpene. 

UiO har i begrenset grad rapportert på målrettede tiltak for å bedre gjennomføringsgraden, 

jamfør fjorårets tilbakemelding. Tiltakene, samt analyse av resultater må beskrives bedre i 

neste årsrapport.  

 

Departementet har merket seg at UiO har hatt en for liten økning i studiepoengproduksjonen 

i forhold til tildelte studieplasser i perioden 2009-2018, og at dette også gjelder de tildelte 

midlene til studieplasser innen IKT. Universitetet må øke studentopptaket eller 

studiepoengproduksjonen per student, slik at produserte studiepoeng øker tilsvarende tildelte 

midler til studieplasser. 

 

UiO har økt andelen utreisende studenter på Erasmus+ det siste året etter nedgangen i 

2017, og dette er positivt. UiO har ambisjoner om å være et fremragende internasjonalt 

toppuniversitet og må derfor fortsette å øke andelen utvekslende studenter. Innføring av 



 

 

studieløp der utveksling er standard og aktivt må velges vekk er et positivt tiltak. Det er 

videre positivt at UiO engasjerer seg i arbeidet European Universites. 

 

Regjeringen arbeider med en ny kompetansereform som skal legge til rette for læring hele 

livet. Samtidig er det satt i gang arbeid med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 

utdanning. En viktig begrunnelse for begge prosessene er fremtidig omstillingsbehov som 

følge av digitalisering, automatisering, det grønne skiftet, demografiske endringer, etc. Et 

arbeidsliv i omstilling vil både ha behov for yrkesaktive som får påfyll av kompetanse 

gjennom karrieren og for nyutdannede med relevant og oppdatert kompetanse.   

 

UiO ønsker å legge til rette for bedre kontakt gjennom arbeidsliv og akademia. Det er positivt 

at universitetet utvikler studienes arbeidslivsrelevans gjennom økt bruk av nyskapende og 

studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiO har hatt en svak økning av antall 

studieprogram med praksis de siste fem årene. For å lykkes med å gjøre 

studieprogrammene mer arbeidslivsrelevante må langt flere av UiOs studenter gjennomføre 

praksis enn det som er tilfellet i dag. Departementet ser frem til resultater av den kommende 

innsatsen.  

 

UiO når kandidatmåltallene for mange av sine utdanninger, og dette er bra. For 

ernæringsutdanning og psykologi profesjonsutdanning er det en gledelig økning i kandidattall 

det siste året. Medisinutdanning, tannpleierutdanning og odontologiutdanning har imidlertid 

ligget under måltallet over tid, og det er viktig at universitetet sørger for å øke 

kandidatproduksjonen slik at måltallene nås. 

 

UiO har etablert nye universitetsskoler i Oslo og Akershus, og jobber med utvikling av 

læringsaktiviteter i ProTed. UiO har videreført rekrutteringssamarbeid med Oslo kommune, 

og jobber for å hindre frafall i lærerutdanningene. Departementet kan ikke se 

samarbeidstiltak med OsloMet, jf. utviklingsavtalen.   

 

Kvalitet i forskning 

Den positive utviklingen på sentrale nasjonale indikatorer for forskning fortsetter også i 2018, 

og UiO framstår som et solid og et nasjonalt ledende universitet på forskningsområdet. Det 

ser i det store og hele ut som universitetet lykkes i sitt arbeid med faglige og strategiske 

prioriteringer som drivkrefter i kvalitetsutviklingen.  

 

Departementet deler UiOs ambisjonen om at UiO skal være et ledende forskningsuniversitet, 

også internasjonalt. Universitetet arbeider godt for dette gjennom deltakelse i Horisont 2020,  

medlemskapet i the Guild, og i bilateralt globalt samarbeid gjennom Panorama-strategien.  

 

Sammenliknet med de andre nordiske universitetene utmerker imidlertid ikke UiO seg på 

sentrale internasjonale indikatorer for forskning. På netto finansiell retur og antall deltakelser 

i Horisont 2020 kommer UiO på 9. plass i Norden, og i tildelingen av ERC-stipend på en  

6. plass. EU-midler per faglig stilling har sunket over de to siste årene, men vi registrerer at 

UiO hadde mer enn dobling av verdien av Horisont 2020 kontrakter i 2017, og at universitetet 

har tro på at de skal klare å styrke sin posisjon i forhold til de andre nordiske universitetene.  

 



 

 

Relativt sett gjør universitetet det best i "Excellens virkemidlene". Departementet ser fram til 

at resultatene her styrkes ytterligere, slik universitetet mener det ligger an til. Samtidig 

utfordrer departementet universitetet til økte ambisjoner innenfor pilaren 

samfunnsutfordringer generelt og helseområdet spesielt. Samlet sett er UiOs innsats er et 

godt bidrag til at Norge kan nå det nasjonale målet om 2 % returandel ved programslutt.  

 

I 2021 blir Horisont 2020 erstattet av Horisont Europa, som har en noe annerledes 

innretning, med større vekt på samfunnsutfordringer, blant annet gjennom det nye 

virkemidlet "missions". Det er viktig at UiO tenker gjennom hvilke krav det nye 

rammeprogrammet vil stille, slik at fagmiljøene lykkes godt i det nye programmet.   

 

Selv om gjennomstrømmingen på doktorgradsnivå er blitt noe bedre det siste året, ligger UiO 

fortsatt under gjennomsnittet for statlige institusjoner. Departementet merker seg at UiO tar 

et helhetlig grep om karrierepolitikk og karriereutvikling for ph.d.-er, postdoktorer og forskere, 

gjennom planene om et helhetlig system for karrierestøtte. Dette er positivt, og 

departementet forutsetter at et slik system også bidrar til å øke andelen doktorander som 

fullfører på 6 år eller mindre.   

 

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral 

forskningspolitisk målsetting. Departementet er svært tilfreds med at UiO går foran, og er 

best i landet når det gjelder å publisere forskning i åpne kanaler. Det er viktig at UH-

institusjonene er forberedt på kravene som fra 1. januar 2020 vil gjelde som følge av Plan S 

som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom en internasjonal koalisjon av 

forskningsfinansiører, cOAlition S.  

 

Samarbeid med omverden  

UiO skriver selv i årsrapporten at det er et stort potensial for å styrke arbeidet innen 

innovasjon og kommersialisering og profilere aktivitetene ytterligere . Dette er også en del av 

universitetets utviklingsavtale. Nedgangen i resultatene i universitetets nøkkeltall på dette 

området viser at dette er en vurdering som KD kan slutte seg til. UiO viser til sitt bidrag i 

næringsklynger og inkubatorer under rapporteringen på samarbeid med nærings- og 

arbeidsliv. Det kan imidlertid se ut som det er begrenset faglig bredde i dette arbeidet. 

På etatsstyringsmøtet ble det trukket fram at UiO vektlegger at det skal bli enklere å kontakte 

universitetet for samarbeid med arbeidslivet, både ved å etablere et samlet kontaktpunkt og 

ved å prioritere deltakelse på ulike møteplasser. Bedre samspill mellom lokale og sentrale 

initiativ knyttet til innovasjonsområdet og tverrfaglig samarbeid i møte med 

samfunnsutfordringene ble også trukket fram som et viktig felt. KD ser det som positivt på at 

styret har et klart bilde av hva som må til for å utløse universitetets potensiale på dette 

området, men understreker at et tydelig ambisjonsnivå og oppmerksomhet om resultater 

også bør være en del av denne satsingen. Dette kan med fordel konkretiseres i årsrapporten 

for 2019. Departementet er enig i at gjeldende nøkkeltall ikke gir et fullstendig bilde av 

virksomheten og stiller seg positive til at UiO ønsker å trekke inn andre resultattall. KD viser i 

den sammenheng til det arbeidet som NTNU har gjort på dette området.  

Basert på årsrapporten kan det videre se ut som det er et potensiale for å øke satsingen på 

studentinnovasjon, innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Departementet ber 



 

 

universitetet vurdere hvordan innsatsen på utdanningsområdet knyttet til dette feltet kan 

styrkes ytterligere. Også innen etter- og videreutdanning synes UiO å ha rom for å øke 

aktivitetsnivået. 

 

Digitalisering og oppfølging av digitaliseringsstrategien 

Departementet merker seg universitetets høye ambisjoner for arbeidet med digitalisering på 

de ulike områdene som digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 

dekker, og for aktiviteter og tiltak innenfor de ulike delområdene av strategien, med en nylig 

fastsatt masterplan for IT. UiO er også aktivt med i arbeidet med en handlingsplan for 

digitalisering i høyere utdanning, som Unit har det overordnede ansvaret for, og er 

representert i digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Departementet vil gi 

universitetet anerkjennelse for godt arbeid på dette området.  

 

KD forventer at tiltak som egner seg som felles IKT-løsninger også blir realisert som 

fellesløsninger. Det er viktig at UiO tar en aktiv rolle i arbeidet med å skape gode 

fellesløsninger for uh-sektoren. 

 

Informasjonssikkerhet  

Kunnskapsdepartementet fastsatte i januar 2019 en ny styringsmodell for 

informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for å følge opp denne. Departementet forutsetter at 

Universitetet i Oslo prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og 

personvern. Institusjonen må ha tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne 

på en helhetlig og systematisk måte og for å se til at vedtatte tiltak faktisk har effekt. 

Departementet forventer at styret har en særskilt oppmerksomhet om oppfølgingen av 

risikostyringen og informasjonssikkerheten. 

 

God ressursbruk og forvaltning  

Midlertidighet  

KD er kjent med at det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe ved UiO som i 2018 

har jobbet med å utarbeide premisser og grunnlag for videre arbeid med midlertidighet, samt 

forslag til konkrete tiltak. Selv om vi ser en nedgang i midlertidigheten på UF stillinger fra 

25,1% i 2017 til 22,6% i 2018, så er tallet fortsatt altfor høyt. Man ser en nedgang også på 

saksbehandler/utrederstillinger fra 13,9% til 12,9% i samme periode, men dette tallet bør 

også bli lavere. Departementet vil understreke betydningen av å redusere midlertidigheten i 

UH-sektoren og har en forventning om at UiO tar grep for å redusere midlertidigheten ved 

institusjonen straks.  Krav om redusert midlertidighet vil bli formidlet i tildelingsbrevet for 

2020. 

Avbyråkratiserings- og effektivisering 

KD er kjent med at UiO jobber godt både i BOTT samarbeidet og at det jobbes for at 

administrative arbeidsprosesser forbedres, effektiviseres og endres gjennom standardisering 

og digitalisering. I tillegg at UiO har vedtatt å opprette et program for forbedring og 

digitalisering av administrative funksjoner. Programmet bidrar til forankring og forståelse 

blant de ansatte for de endringene som skal gjennomføres. Dette er positivt. 

 

 

 



 

 

Campusutvikling/bygg  

Departementet registrerer at arbeidet med gjennomføring av masterplanen for universitetets 

eiendommer fortsetter, både gjennom oppfølging av de store nybyggprosjektene over 

statsbudsjettet og gjennom en rekke større og mindre rehabiliteringsprosjekter på Blindern, 

Tøyen og i sentrum i egen regi. Dette er positivt. Det er viktig at intensjonen med den 

reviderte internhusleieordningen følges opp. Samarbeidet om utvikling av Oslos første 

campusstrategi er interessant og bør også kunne inkludere øvrige høyere 

utdanningsinstitusjoner i Oslo. 

 

UiO har konkrete miljømål for eiendomsvirksomheten gjennom en egen miljø- og 

klimastrategi. Departementet har også notert at UiO har lagt fram sitt første klimaregnskap, 

der utslipp fra bygg og campusdrift inngår. Departementet vil gi honnør for dette, og vi ser 

fram til å bli informert om det videre arbeidet og om hvordan dette vil påvirke 

campusutviklingen.  

 

Sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuséene 

UiO må fortsatt ha stor oppmerksomhet rundt arbeidet med sikring og bevaring av 

museumssamlingene. Dette gjelder i særlig grad Naturhistorisk museum. 

 

Lærlinger 

Universitetet hadde liten endring i antallet lærlinger i femårs perioden 2014–2018 og meget 

lav andel lærlinger i forhold til antall administrative og drifts-/vedlikeholdsansatte, særlig sett 

opp mot institusjonens størrelse. Departementet forventer at universitetet øker antallet og at 

universitetet aktivt setter i verk tiltak for å bidra til at regjeringen når målene for lærlinger.        

                                                                                                       

Øvrige tilbakemeldinger 

Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2019 som understreker UH-

institusjonenes lovpålagte ansvar for norsk som fagspråk. UiO har som landets største 

universitet et særlig ansvar for å ta vare på det norske språket. Departementet forventer at 

UiO følger utviklingen nøye og vurderer behovet for å iverksette tiltak. 
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