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1.0 Innledning 

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av 
UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapporten har 
forskjellig fokus i hvert tertial. I denne rapporten gis det en vurdering av den økonomiske situasjonen.   
 

2.0 Økonomisk status og prognoser 

Overordnet bilde: Redusert mindreforbruk skyldes utviklingen ved fakultetene 

UiO har samlet sett fortsatt en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. UiOs mindreforbruk 
på basisvirksomheten er lavest i sektoren, og sank ytterligere i 1. tertial. Økonomien til LOS og til ODd 
har særskilte utfordringer. LOS-økonomien er omtalt i eget vedlegg. 

 

Ikke vesentlige endringer i inntekter, kostnader og årsverk1 

Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2019-kr) i mrd. kr. For å gi sammenliknbarhet har vi i figur 1-4 eliminert tall for CERES 

(Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier), som ble skilt ut fra UiO f.o.m. 1.1.2018. 

 
 Figur 1: Inntekter            Figur 2: Kostnader2 

       

  

                                                           
1 KD har i 2019 gjort enkelte endringer i BOA-definisjonen. For å gi sammenliknbarhet mot tidligere har vi her foreløpig benyttet 
gammel definisjon. 
2 Særskilt høye kostnader (investeringer) i 2015 skyldtes kjøpet av Gaustadalléen 30 
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Figur 3: BOA-inntekter3                Figur 4: Årsverk 4  

 

 

Figur 1-4 viser ingen vesentlige endringer fra de foregående årene.  

Antall årsverk gikk i T1-19 marginalt ned (0,6%) sammenliknet med 2018. Overordnet sett kan 
årsverksutviklingen i perioden 2017-19 tolkes som en utflating, etter en periode med vesentlig vekst (2013-
17). Dette kan i sin tur ses på bakgrunn av fakultetenes inntektsutvikling: realvekst i perioden 2012-15, og 
ABE- og rammekutt i perioden fra 2017. 

På tross av at antall årsverk går marginalt ned, viser figur 2 at de inflasjonsjusterte lønnskostnadene i T1-19 
er marginalt høyere enn samme periode i fjor. Dette skyldes økte lønnskostnader som følge av fjorårets 
lønnsoppgjør, samt økte pensjonssatser. 

Basisvirksomheten: Mindreforbruket nærmer seg null 

Kunnskapsdepartementet har i senere tid viet økt oppmerksomheten til UoH-institusjoner med høyt 

mindreforbruk. Spesielt har departementet vært opptatt av institusjoner hvor mindreforbruket er over 10% 

av inntektene. UiOs mindreforbruk har imidlertid de senere årene vært lavest i sektoren, noe som også 

bekreftes av nylig publiserte tall for 20185. 

I 1. tertial 2019 har UiOs mindreforbruk gått ytterligere ned, - og det er nå nede i 29 mill. kroner (0,4% av 

inntekter6), jfr. figur 5 og 6. Nedgangen er tilnærmet i sin helhet knyttet til fakulteter og tilsvarende 

enheter. Av UiOs isolerte merforbruk7 i T1 på 156 mill. kroner, utgjorde fakulteter og tilsvarende enheter 

149 mill. kroner. Tilnærmet alle enhetene bidrar til det isolerte merforbruket. 

Det er ikke overraskende at fakultetenes mindreforbruk reduseres, etter flere år med årsverksvekst, 

inntektsreduksjoner som følge av ABE-reformen og interne rammekutt. Imidlertid er sannsynligvis også 

                                                           
3 BOA («Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet») omfatter UiOs eksternt finansierte forskningsaktivitet. BOA-definisjonen er 
basert på regelverk fra Kunnskapsdepartementet. I dette notatet benyttes BOA-begrepet i vid forstand, - dvs. at BOA her også 
omfatter midler fra NFR og EU (jfr. figur 3). «Øvrig BOA» i figur 3 tilsvarer finansieringssystemets «BOA-indikator». 
4 Figuren viser gjennomsnittlig antall årsverk på årets 12 målepunkter. For 2019 vises gjennomsnittlig antall årsverk årets 4 
målepunkter 
5 Kilde: DIKU: «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019». Tilstandsrapporten viser at UiO ved utgangen av 2018 hadde et 
mindreforbruk på 3,5%, mens UiOs beregning viser 2,6%. Dette skyldes ulike beregningsmåter. 
6 Jfr. forrige fotnote: 0,4% innebærer en nedgang på 2,2%-poeng fra årsskiftet. 
7 «Isolert mindreforbruk» betegner mindreforbruket som er opparbeidet innenfor det enkelte år, - mens «akkumulert 
mindreforbruk» også inkluderer opparbeidet mindreforbruk overført fra tidligere perioder. I notatet er «mindreforbruk» (uten 
angivelse av akkumulert/isolert) å forstå som «akkumulert mindreforbruk» 
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sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter en del av forklaringen på utviklingen. Det er derfor for tidlig 

å konkludere med hvor stor del av nedgangen i T1 som representerer en faktisk trend. 

Figur 5: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten  
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene 

 

På tross av nedgangen er mindreforbruksnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter fortsatt høyt (12,7%). 

Det høye nivået skyldes mindreforbruk som ble opparbeidet i perioden 2013-2016. Dette må ses i 

sammenheng med inntektsveksten enhetene hadde i den perioden. 

Figur 5 illustrerer hvordan UiO har et lavt mindreforbruk totalt, på tross av fakultetenes fortsatt høye 

mindreforbruk. Dette skyldes UiOs interne lån («forhåndsdisponeringer») på i underkant av 1 mrd. kroner 

(se vedlegg 1). 

Figur 6: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert, i % av inntekter8 
6a: UiO totalt                 6b: Fak. og tilsvarende enheter      

 

                                                           
8 Tallene for 2019 gjelder kun T1, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs 
helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men gir likevel en indikasjon på utviklingen. Prosentene er denne gangen for samtlige år 
beregnet som andel av inntekt 2018, - dette gir noen marginale avvik mot figurene presentert i virksomhetsrapport T3-2018.  
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Økende forskjeller mellom fakultetene 

Fakultetenes mindreforbruk er altså stadig høyt, men forskjellene mellom de ulike fakultetene er stor og 

har økt over de siste årene, jfr. figur 7. 

Figur 7: Akkumulert mindreforbruk i % av inntekter. De 8 ordinære fakultetene 

 

For å tydeliggjøre tendensen har vi i markeringen utelatt TF (utypisk utvikling, men liten omsetning) 

Den ulike utviklingen ved fakultetene har flere årsaker.  

MN har høyest mindreforbruk, 20%, noe som i stor grad kan forklares med fakultetets inntektsvekst de 

senere år.  Myndighetenes satsing på realfag og IKT har gitt nye studieplasser og rekrutteringsstillinger, 

samtidig som fakultetets eksterne inntekter har økt. I neste omgang har dette gitt uttelling i fakultetets 

resultatinntekter. 

SV har også nesten 20% mindreforbruk, noe som har sammenheng med studieplassvekst, vekst i eksterne 

inntekter og påfølgende uttelling i resultatinntekter. 

UV har redusert sitt mindreforbruk i relativt høy takt de siste årene. Dette må ses i sammenheng med at 

fakultetet fram mot 2015 opparbeidet et vesentlig mindreforbruk, og at fakultetet derfor igangsatte 

midlertidig aktivitetsøkning i form av flere rekrutteringsstillinger og forskutterte tilsettinger ved avganger. 

Fakultetet ser ut til å ha utviklingen under kontroll, og reduksjonen i mindreforbruket antas å flate ut de 

neste årene. Universitetsdirektøren følger utviklingen.   

JURs nedgang i mindreforbruket 2015-2018 reflekterer utfordringer med fallende eksterne inntekter og 

økte kostnader. Fakultetet har imidlertid redusert årsverk og kuttet kostnader - og dette synes nå å gi 

uttelling i form av at mindreforbruket flater ut. 

OD har over tid hatt utfordringer med fallende eksterne inntekter og lav resultatuttelling. Fakultetet har 

arbeidet med tiltak, men det synes ikke å gi utslag i regnskapstallene. Isolert har OD hatt et merforbruk de 

siste årene på 19 mill. kroner i 2017 og 10 mill. kroner i 2018. Etter T1 har fakultetet et akkumulert 

merforbruk på hele 25 mill. kroner, ca 9% av inntekten. Forventet akkumulert merforbruk ved utgangen av 

2019 er på 25 mill. kroner. Dette er høyt, men det er for tidlig å avgjøre hvor mye av dette som evt. skyldes 

sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter. Universitetsdirektøren følger utviklingen tett.  
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HFs utvikling må forstås i lys av at fakultetet f.o.m. 2012 ble gitt en varig styrking i UiO-fordelingen. Det tok 

imidlertid tid før fakultetet evnet å omsette de økte inntektene til økt aktivitet. Den planlagte 

aktivitetsøkningen slo inn omtrent samtidig med rammekuttene f.o.m. 2017. Særlig instituttet IFIKK synes 

følgelig å ha utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til gjeldende økonomiske rammer. Fakultetet 

jobber nå med tiltak for å unngå å gå i merforbruk. Universitetsdirektøren følger utviklingen.  

Museer, sentre og UB 

KHM hadde etter T1 et mindreforbruk på 30%. Dette reflekterer at museet har bygget opp kapital som 

følge av økte billettinntekter, særlig på Vikingtidsmuseet. KHM følger en plan for å sette midler inn i 

fornying av utstillingene i Historisk museum i sentrum.  

NHM mindreforbruk har det siste året økt litt, og ligger nå på 9%. Også NHM har i senere tid hatt noe økte 

publikumsinntekter og økte eksterne prosjektinntekter.  

Sentrenes mindreforbruk er høyt, - 102%. For UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap skyldes dette konkrete 

aktivitetsforsinkelser, og det er derfor sannsynlig at mindreforbruket reduseres de nærmeste årene. SUM 

har hatt høyt mindreforbruk over tid. Etter T1 er det på 66%, - litt ned fra årsslutt. 

UBs økonomi går i tilnærmet balanse, - etter T1 var mindreforbruket 1%  

Oppfølging av enheter med utfordringer 

Mange enheter antas å ha et økonomisk handlingsrom ved at man kan redusere bruk av stillingsoverlapp 

ved tilsettinger etc. Særlig OD og LOS’ økonomi gir imidlertid grunn til bekymring, og følges tett. 

Universitetsledelsen er i dialog med disse enhetene.  

OD hadde et akkumulert merforbruk på basis ved utgangen av 2018 i balanse. Imidlertid var det isolerte 

merforbruket i 2017 på 19 mill. kroner, i 2018 på 10 mill. kroner og isolert prognose for 2019 er på 25 mill. 

kroner i merforbruk. Det har vært avhold møter mellom universitetsledelsen og ledelsen på OD. OD har i 

første omgang blitt bedt om oppdatert prognose med tiltak og bemanningsplan og vil bli fulgt opp tett fra 

høsten 2019.   

Når det gjelder LOS, vises det til eget vedlegg som beskriver utviklingen og tiltak. Akkumulert merforbruk 

for LOS drift i 2018 var på 17,6 mill. kroner. Prognosen for LOS drift i 2019 er et isolert merforbruk på rundt 

26 mill. kroner.  

Økonomisk utvikling til enheter under universitetsstyret følges opp og rapporteres til styret som en del av 

den tertialvise virksomhetsrapporten. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et 

vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. 

Dette innebærer at LOS og OD må iverksette tiltak, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og 

isolert, senest i løpet av 2023. Inntil balanse er oppnådd vil universitetsdirektøren følge utviklingen tett.    

Prognose: uendrede utsikter for 2019 

Det har ikke blitt foretatt noen endringer i prognosen som ble framlagt i forrige virksomhetsrapport. 

For 2019 anses utsiktene som relativt uendrede. Selv om mindreforbruket i T1 er redusert, er det forhold 

som på helårsbasis kan trekke i ulike retninger, hvorav framdrift i byggeprosjektene er et avgjørende 
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element. Vi mener det derfor fortsatt er sannsynlig at faktisk utfall vil ligge innenfor det stipulerte 

utfallsrommet. 

Mht. utviklingen 2020-23 har det ikke blitt foretatt noen reell ny vurdering. Vi minner om at prognosen ikke 

hensyntar at UiOs på sikt antakelig vil få økte kostnader til bygningsdrift og IT. 

Den rødstiplede linjen i grafen under er basert på at Kunnskapsdepartementet har bekreftet at UiO i en 

periode kan gå med et visst merforbruk som følge av ervervet at Gaustadalléen 30 i 2015. Linjen illustrerer 

et merforbruk tilsvarende kjøpesummen (331 mill. kr), «nedbetalt» over 20 år. 

 

Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten 

 
 

 

Vedlegg: 

1. LOS-økonomien 

2. Forhåndsdisponeringer 

3. Enhetenes økonomi 

4. Ledelsesvurderinger fra enhetene 
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019:  

LOS – økonomisk utvikling og status 

1. Innledning  
Ved utgangen av 2018 viser regnskapet totalt for LOS et akkumulert mindreforbruk på til sammen 305,3 

mill. kroner. Mindreforbruket knytter seg i all hovedsak til redusert framdrift på byggeprosjekter, og da 

særlig Brøggers hus. LOS drift hadde ved utgangen av 2018 et akkumulert merforbruk på 17,6 mill. kroner.   

I det følgende gis en redegjørelse for sammensetningen av økonomien i LOS, økonomisk utvikling og status 

for driften av LOS og til slutt om tiltak som er iverksatt og planlagt for å få LOS drift i balanse. 

2. Sammensetning av LOS sin økonomi 

LOS sin økonomi er sammensatt av følgende hovedkategorier: 

 LOS drift (drift av avdelingene i UiO: Ledelsen og støtteenheter) 

 Midlertidige tiltak (midlertidige investeringer i IT og bygg og faglige satsinger) 

 UiO fellestiltak (tiltak/aktiviteter som gjennomføres på vegne av UiO som institusjon) 

LOS drift er en rammestyrt aktivitet basert på årlig bevilgning fra universitetsstyret. Merforbruk og 

mindreforbruk overføres til påfølgende år. Merforbruk må dekkes innenfor rammen, og mindreforbruk kan 

disponeres til utsatt aktivitet eller omdisponeres til andre formål. 

Midlertidige tiltak er tildeling til konkrete enkelttiltak (eksempelvis rehabilitering av tak og fasader Historisk 

museum og rehabilitering av Brøggers hus) vedtatt av universitetsstyret. Midlene kan ikke omdisponeres til 

andre formål og eventuelle mindreforbruk tilbakeføres til universitetsstyret for disponering. 

UiO fellestiltak er aktivitet som LOS har ansvar for på vegne av UiO (noen eksempler er overføring av midler 

til SiO, kostnader til gjennomføring av digital eksamen, avsetninger til større forskningsinfrastruktur, 

forsikringer for alle ansatte etc.). Midlene er øremerket og kan ikke omdisponeres. Mindreforbruk avregnes 

årlig og tilbakeføres universitetsstyret for disponering. 

I 2017 gikk LOS drift for første gang i akkumulert merforbruk på 13,6 mill. kroner (isolert 14,6 mill. kroner). I 

2018 beløp det akkumulerte merforbruket seg som nevnt til 17,6 mill. kroner (isolert 4 mill. kroner). 

Nedgangen i isolert merforbruk i 2018 skyldes vesentlig at universitetsdirektøren fant midlertidig 

inndekning av kostnader til bl.a. juridiske tjenester av sin reserve, ansatte som ble frikjøpt fra 

prosjektmidler og restriktive ansettelsesprosesser.  

Ved utgangen av 1.tertial 2019 har LOS totalt et akkumulert mindreforbruk på 283,5 mill. kroner. LOS drift 

har et akkumulert merforbruk på 33,9 mill. kroner. 

3. Årsaker til den økonomiske utviklingen av LOS drift 

Årsakene til den økonomiske utviklingen for driften av LOS er sammensatt. Først vedtok universitetsstyret 

en reduksjon av LOS sin driftsramme på 50 mill. kroner på årlig basis for å styrke kjerneaktiviteten ved 

fakultetene. Da dette kuttet var hentet inn, iverksatte universitetsstyret rammekutt for å finansiere 

investeringer og faglige satsinger (for LOS 9,7 mill. kroner), og UiO har fått reduksjoner i rammen som følge 

av den statlige ABE-reformen (14,6 mill. kroner akkumulert i 2018). Det har til dels vært utfordrende å 

tilpasse aktivitetene i LOS til disse to sistnevnte rammekuttene. 
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I samme periode har kostnader til drift av felles IT-systemer økt utover lønns- og prisvekst, LOS har påtatt 

seg noen nye oppgaver som ikke er økonomisk kompensert og etterspørselen fra fakultetene etter flere 

tjenester har økt.    

a. IHR-kutt på 50 mill. kroner 

I tråd med universitetsstyrets målsetting for IHR-prosjektet, ble det satt mål om å frigjøre 50 mill. 

kroner fra sentraladministrasjonens drift (ca. 10% av driftsbudsjettet) i løpet av en treårs periode for 

fordeling til kjerneaktivitetene. Kuttet ble gjennomført med gradvis opptrapping fra 10 mill. kroner i 

2012, ytterligere 15 mill. kroner i 2013 opp til totalt 50 mill. kroner med virkning fra 2014.  

 

IHR-kuttet ble håndtert gjennom flere tiltak. Fra 2012, da første del av IHR-kuttet ble iverksatt, ble det 

satt en stopper for veksten i årsverk. Stillingene ble holdt igjen ved avganger, og vikarbruken ble 

redusert. Det ble foretatt en generell innstramming av driftskostnadene, og tiltak for å effektivisere, 

digitalisere og forenkle oppgaver og prosesser ble iverksatt.  

 

b. Samlet ABE og rammekutt på 24,3 mill. kroner tom 2018 

Regjeringen innførte i 2015 ABE-reformen. Kuttene er trappet opp i årene 2016-2018, og for LOS utgjør 

det akkumulerte årlige kuttet 14,6 mill. kroner. Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2017 et 

rammekutt på 90 mill. kroner for å finansiere faglige satsinger og investeringer i bygg, for LOS utgjør 

dette 9,7 mill. kroner årlig. For 2019 utgjør ABE-reformen og rammekutt 6,4 mill. kroner for LOS og 

anslaget for 2020 for LOS er ytterligere reduksjoner på 8,6 mill. kroner.  

Regnskapet indikerer at LOS har klart å dekke inn rundt regnet 1/4 av rammekuttet på 24,6, bla gjennom å 

videreføre arbeidet med digitalisering og standardisering. Universitetsdirektøren har også midlertidig 

dekket inn noen kostnader fra sin reserve.  Fra 2014 tom 2018 er blant annet økte utgifter til juridiske 

tjenester i størrelsesorden 13,5 mill. kroner og omstillingskostnader på rundt 9,0 mill. kroner dekket inn 

over universitetsdirektørens reserve. Noen årsverk er også dekket over større utviklingsprosjekter.   

c. Økte kostnader til drift av felles IT-systemer ca. 9 mill. kroner 

Økte kostnader til felles systemer, lisenser og abonnementsavgifter utover ordinær lønns- og prisvekst 

utgjør for perioden 2014-2018 i overkant av 9 mill. kroner akkumulert årlig kostnad i 2018. Dette 

gjelder felles studentsystem, økonomisystemene og rekrutteringssystemet.   

 

d. Økning i felles tjenester levert fra LOS - mulig anslag mellom 8 og 12 årsverk  

Siden etablering av LOS i 2014 har LOS også fått noen nye oppgaver som det ikke er gitt økonomisk 
kompensasjon for og etterspørselen etter flere tjenester har økt. Masteropptaket ved UiO ble 
samordnet til ett felles opptak i 2014. Studieavdelingen fikk da ansvar for koordineringen av det 
samordna masteropptaket, og overtok blant annet å være kontaktpunkt for søkere, fikk ansvar for 
vurdering av generelle opptakskrav samt teknisk drift av opptaket. Arbeidet er estimert til 5 årsverk. 
Andre områder med vekst knytter seg for eksempel til satsingen på utdanningskvalitet og digitalt 
læringsmiljø, økt aktivitet på formidling og ekstern kommunikasjon og styrket opplæring, 
holdningsskapende arbeid på forskningsetikk og system- og organisasjonsutviklingsprosjekter som for 
eksempel felles BOTT-systemer for økonomi og lønn og arkiv.   
 

I perioden siden LOS ble etablert har antall ansatte ved UiO økt med i overkant av 500 årsverk (en 

økning på 8,5%), hvorav i overkant av 400 er undervisning-, forskning- og rekrutteringsstillinger. Antall 
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studenter viser en mindre vekst på oppunder 2%. Antall prosjektsøknader er økt med 200, ca. 30% 

økning. Antall innvilgede prosjekter har ligget relativt stabilt, men hvert prosjekt er større i kroner og 

mer komplekse og tverrfaglige i sin karakter. Dette gir en vekst i oppgaver og tjenester som også må 

håndteres av felles administrative tjenester både sentralt og lokalt på underliggende enheter. Det er 

krevende å kvantifisere et slikt økt behov i form av årsverk. Dels er dette kostnader som øker i 

trappetrinn og prosessene knyttet til oppgavene er i økende grad digitalisert.   

Oppsummert  

Samlet gir dette et redusert handlingsrom for driften av LOS på rundt 90 mill. kroner akkumulert årlig (ca. 

18% av opprinnelig ramme). LOS har gjennom sterkt omstilling- og kostnadsfokus, digitalisering og saldering 

over universitetsdirektørens reserve absorbert i størrelsesorden ca. 2/3 av dette.  

LOS drift har fått et ytterligere rammekutt i 2019 på 6,4 mill. kroner. Prognosen for LOS drift i 2019 viser et 

isolert merforbruk på rundt 26 mill. kroner. Verdt å understreke er at LOS drift i 2020 vil få et ytterligere 

kutt på 8,6 mill. kroner.  

4. Tiltak som iverksettes 
Universitetsdirektøren har iverksatt prinsipper for en restriktiv ansettelsespolitikk. Ledelsen i LOS har 

identifisert mulige innsparingstiltak i form av oppgaver det er mulig å slutte med, reduseres i omfang, evt. 

med redusert servicenivå, større utviklingsoppgaver hvor deler av ressursbruken bør dekkes over 

prosjektbudsjettene og andre tiltak som kan øke inntektene. Universitetsdirektøren vil framover ha en tett 

oppfølging av fagavdelingene.   

Videre har universitetsdirektøren nedsatt en intern arbeidsgruppe til å bistå med analyser, planlegging og 

oppfølging av tiltak. Første fase er å iverksette tiltak, midlertidige og varige, for å unngå at isolert 

merforbruk øker ytterligere gjennom 2019. Blant annet vurderes det å utsette ombygging av første etasje i 

Administrasjonsbygget. Det må påregnes at LOS likevel går ut av 2019 med et fortsatt vesentlig merforbruk. 

De neste fasene har som mål å få driften av LOS i økonomisk balanse slik at ytterligere merforbruk ikke 

bygges opp. Senest i løpet av 2023 skal LOS drift være i økonomisk balanse både isolert og akkumulert. Når 

dette er oppnådd vurderes ytterligere tiltak for å sikre at LOS har handlingsrom/ressurser som gir 

nødvendig fleksibilitet til å kunne gjennomføre utvikling og fornying av tjenester og oppgaver.  I vedlegg 1 

gis det en redegjørelse for LOS sin økonomi. 

Som en del av Programmet for administrativ digitalisering og forbedring vil prosesser innenfor økonomi, 

lønn og arkiv bli gjennomgått med mål om å forenkle, fornye og standardisere administrative 

arbeidsprosesser. Det vil bli vurdert å sette i gang tilsvarende prosesser på andre administrative 

fagområder. Aktuelle tiltak vil være å digitalisere, standardisere tjenester og «redusere skreddersøm» mv.  
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019:  

UiOs forhåndsdisponeringer 

Basert på allerede fattede vedtak utvikler nivået på forhåndsdisponeringene seg som følger: 
 

 

 

 

 

1) Dagens saldo er et resultat av både tidligere bruk og tidligere nedbetalinger.  

Universitetsstyret har for perioden 2013-2019 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 saman 

 

2) Nye disponeringer 2019 er basert på tidligere 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.  

 

  
Inngående 

saldo1 
Nye disponeringer2 

Ned- 
betaling3 

-> Utgående saldo 

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 

2022 641,0 0,0 116,9 524,1 

2023 524,1 0,0 116,9 407,2 

Beløp i mill. kr 


