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Virksomhetsrapportering 1.tertial 2019 - bestilling til enhetene
Rapporten til universitetsstyret for 1. tertial 2019 vil ha fokus på økonomi og utviklingen i UiOs
resultatindikatorer. Vurderingen av resultatindikatorene vil være basert på analyser som foretas av
UiO sentralt.
I forbindelse med rapporteringen ber vi enhetene om å levere følgende:
 Ledelsesvurdering
 Økonomirapport, samt oppdatert prognose
Ledelsesvurdering og økonomirapport skal leveres i ePhorte, mens prognosen leveres ved lasting av
data fra Buddy til Kuben. Frist for rapportering og overføring av prognoser er 23. mai 2019 kl. 15.
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Forventninger til rapporteringen
Ledelsesvurdering
Ledelsesvurderingen skal gi en overordnet og kortfattet vurdering av enhetens virksomhet i
ledelsesperspektiv. Ledelsesvurderingen skal bygge på den øvrige rapporteringen, men skal gi et mer
overordnet perspektiv på enhetens samlede aktivitet og økonomi. Rapporten lages i vedlagte mal.
Rapportering om økonomisk utvikling per 1. tertial 2019
Rapporten skal beskrive enhetens økonomiske situasjon. Det skal legges vekt på forhold av vesentlig
betydning for enheten og for UiOs ledelse. Spesielt bør det legges vekt på utviklingstrekk med
betydning for enhetens handlingsrom og økonomisk risiko, og på evt. endrede vurderinger siden
tidligere rapporteringer. Status og utviklingstrekk bør settes i sammenheng med enhetens prognoser.
Rapporten lages i vedlagte mal.
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