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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 orienteres det om hvilke tiltak enhetene iverksetter for å 
følge opp føringer i UiOs årsplan 2019-2021 og på utviklingen i UiOs 5-årige økonomiske prognoser.  
 

2.0 Årsplan 2019-2021 

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv 
og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2019-2021 omfatter kun de områdene der det er vurdert 
som særlig viktig å oppnå endring. Noen av tiltakene er virksomhetsovergripende. Dette er tiltak som skal 
gjennomføres i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen, men hvor det er Ledelsen- og 
støtteenheter (LOS) som har det koordinerende ansvaret for tiltakene. Øvrige tiltak skal gjennomføres av 
enhetene. Antall tiltak er begrenset slik at enhetene skal ha rom for å gjøre egne prioriteringer i tillegg til 
det som er felles.   
 
Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok enhetene sine årsplaner for 2019-2021 i slutten av 
2018. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av enhetenes årsplaner i lys av UiOs årsplan.  
 
Når det gjelder de virksomhetsovergripende tiltakene, er det utarbeidet planer som samsvarer med 
ambisjonene for tiltakene.  
 
For tiltak som skal gjennomføres av enhetene, vurderes operasjonaliseringen av tiltakene innen utdanning, 
uttelling i EU og personalpolitikk å være gode, mens det er større variasjon i hvordan enhetene har tatt ned 
tiltak under forskningsetikk og innovasjon.  
 

Planer for de virksomhetsovergripende tiltakene i UiOs årsplan 
 

Administrativ digitalisering og forenkling 
UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet skal bidra til å forenkle, 
forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Arbeidet 
skal gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og forståelse blant de ansatte som er involvert i 
endringene. Dette innebærer å skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene og sikre at de ansatte opplever 
en størst muligforutsigbarhet for innhold, årsak og retning for prosessene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt. 
 

UiO deltar aktivt i BOTT-samarbeidet om felles anskaffelse, forvaltning og utvikling av felles løsninger for 
fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi og lønn, samt for saksbehandling og arkiv.  
 
Plan for arbeidet  
I løpet av 2020/2021 skal nye løsninger for økonomi og lønn, samt løsninger for saksbehandling og arkiv 
være implementert ved UiO. For å sikre god koordinering og helhetlig oppfølging av prosjektene lokalt, er 
det etablert et program for administrative forbedring og digitalisering. Programmets målsetting er: 

 «Vi skal ruste UiO for fremtiden» 

 «For å støtte undervisning og forskning best mulig, må vi forenkle, forbedre og fornye måten vi 
jobber på» 

 «Vi skal ta i bruk de muligheter som ligger i nye, digitale løsninger, jobbe smartere og mer 
effektivt» 
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Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt skal forbedres og effektiviseres gjennom 
standardisering og digitalisering.  
 
Målet er ikke bare å innføre nye systemer, men å endre måten vi jobber på.  Programmet skal bidra til 
forankring og forståelse blant ansatte for de endringene som skal gjennomføres. Prosjektene skal i 
samarbeid med linjen utvikle sammenhengende prosesser tilpasset de nye systemene og informere og gi 
opplæring til brukere av de nye løsningene. I hele programmets periode vil det jobbes med å legge til rette 
for gevinstrealisering i linjen.  
 
I løpet av 2019 skal ny organisering av arkivfunksjonen ved UiO være på plass. 
 
 

Masterplan for IT 
UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning og 
utdanning. 
 

Masterplanen for IT skal være et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet. Som ledd i 
arbeidet skal det etableres styringsprosesser for å prioritere aktivitet og utarbeides forutsigbare prinsipper 
for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og forskning. 
 
 
Plan for arbeidet 

Masterplanen for IT skal behandles av universitetsstyret i vårsemesteret 2019. Arbeidet med planen er 
basert på et kunnskapsgrunnlag om trender og utviklingstrekk på IT-området og status og framtidige behov 
ved fakulteter, enheter og ved UiO som institusjon.  
 
Arbeidet med implementering av masterplanen iverksettes etter styret har ferdigbehandlet planen. 
 
 

Veikart for forskningsinfrastruktur 
«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og de store kostnadene knyttet til investering, 
vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende 
veikart for forsknings- og (e-)infrastruktur. 

 
Plan for arbeidet 

Beslutningsgrunnlag for strategiske prioriteringer skal fremskaffes. Dette omfatter beskrivelse av 
nåsituasjonen for UiOs eksisterende infrastruktur (leiesteder), bruk av infrastrukturer nasjonalt og  
internasjonalt, samt UiOs prioriterte behov koblet til enhetenes faglige strategier. Med utgangspunkt i 
beslutningsgrunnlaget skal det utarbeides tematiske delveikart sammen med en flerårig, rullerende 
investeringsplan. 
 
Ved utgangen av 2020 skal UiO ha utviklet veikart for UiO innen fire tematiske områder: 1) Livsvitenskap, 2) 
naturvitenskap, matematikk og teknologi, 3) humaniora og samfunnsvitenskap og 4) eInfrastruktur.  
  

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet 
UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskap, næring og byutvikling må sees i sammenheng. 
Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak konsentreres langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og 
våre eiendommer i samspill med byen rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune. 
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Plan for arbeidet 

UiO vil arbeide videre med utvikling av egen campus og UiOs eiendommer i samspill med byen rundt og 
gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune. Det vil være et høyt aktivitetsnivå 
på flere av universitetets campuser. I sentrum forberedes inn flyttingen i nye lokaler for Det juridiske 
fakultet og ytre rehabilitering av Historisk museum skal gjennomføres.  Klimahuset på Tøyen skal stå ferdig 
våren 2020. Rehabilitering av Kristian Ottesens hus ferdigstilles slik at SiOs helsetilbud kan flytte tilbake til 
Blindern. Det skal utarbeides en plan for bruk av arealer som fristilles på grunn av flytting til 
Livsvitenskapsbygget samt en felles plan for servise- og tjenestetilbud på Campus Blindern med SiO. 
 
UiO vil ta en aktiv deltakelse i arbeidet med implementering av campusstrategi i sekretariat for Oslo 
Science City og delta i aktiviteter knyttet til markeringen av Oslo som miljøhovedstad 2019, herunder 
«Urban future global conference» i mai 2019. Arbeidet med å revidere Masterplan for UiOs eiendommer 
skal startes opp.  
 
 

The Guild of European Research-Intensive Universities 
UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering preger all aktivitet. Etableringen av «The Guild of European research-
intensive universities» forplikter og må følges opp. Nettverket har allerede etter to år betydelig gjennomslagskraft i europeisk 
forskningspolitikk. 

UiO vil som medlem av det europeiske universitetsnettverket The Guild bidra aktivt med å oppnå 
nettverkets felles målsetninger. UiO deltar i en rekke arbeidsgrupper som skal bidra med utforming av 
felles policyinnspill til den løpende europeiske utdannings og forskningsagendaen. Videre deltar UiO i 
arbeidsgrupper på sentrale felter som rammeprogrammet for forskning, innovasjon, Erasmus, Open 
Science, humaniora og samfunnsvitenskap. UiO vil også spille inn på områder som påvirkning av EUs 
politikk for utdannings- og forskningssamarbeid med Afrika. The Guild vil også være en arena for bottom-up 
faglig samarbeid og gjensidig læring blant medlemsinstitusjonene. 
 
Institusjonsnettverket innenfor The Guild har også vært et utgangspunkt for UiOs engasjement i 
Kommisjonens European University-initiativ. Sammen med syv institusjoner vil UiO i kommende periode 
jobbe for etablering av en universitetsallianse – et såkalt European University.  
 
Plan for arbeidet 

UiO skal ha utarbeidet The Guilds første kunnskapsbaserte publikasjon knyttet til europeisk policy for 
utdannings- og forskningssamarbeidet med Afrika, samt legge rammer for utvikling av samarbeid med det 
afrikanske universitetsnettverket ARUA.  
 
Våren 2019 vil Det teologiske fakultet være vertskap for et fellesmøte mellom de teologiske miljøene ved 
medlemsinstitusjonene. UiOs skal ha bidratt til koordinering og utforming av pilotsøknad om opprettelse av 
European University innenfor Erasmus+-programmet.  
 
Det er lagt til rette for å gjennomføre benchmarking på tvers av Guild institusjonene 

 

Tiltaksplan for humaniora 

Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge til 
rette for en god institusjonell oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens 
humanioramelding. Regjeringen forventer der en kvalitetsheving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet for å 
styrke humanioras plass og bidrag for å løse våre store samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i skolen. 
Dette setter forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanorias forskerpopulasjon. 
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Plan for arbeidet 

Som en del av UiOs langsiktige arbeid for å følge opp politikken i Humaniorameldingen ble det i 2018 
igangsatt arbeid med tiltaksplan for humaniora som skal gjennomføres i kommende tre-årsperiode (2019-
21). Tiltaksplanen beskriver UiOs ambisjoner for humaniora i form av prioriterte, konkrete og målbare tiltak 
innenfor forskning, utdanning og kunnskap i bruk, samt strategisk innsats for å styrke humanioras posisjon. 
Endelig tiltaksplan forventes vedtatt av Universitetsstyret i 2019. 
 
Fra høsten 2019 etablerer UiO et honours-program i humaniora og realfag, hvor ett av de mest nyskapende 
elementene er tverrfagligheten mellom fagområdene.  Programmet vil skille seg fra et ordinært 
bachelorprogram ved at arbeidsbelastningen er større, innholdet er bredere og den faglige oppfølgingen 
tettere. Det vil rette seg mot spesielt motiverte studenter som ønsker større faglig utfordring. 
 

 

Tiltak og planer på utdanningsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetenes årsplaner viser at enhetene legger mye ressurser i å ta imot studentene på en god måte og å 
integrere dem tidlig fagmiljøet. Blant annet har TF og MN egne introduksjonsopplegg for alle førsteårs-
studenter. Flere fakulteter har igangsatt egne prosjekter for ytterligere å styrke studentenes integrering i 
fagmiljøet og øke kunnskapen om faktorer som styrker gjennomstrømning. HF, MN, UV og SV prioriterer å 
heve inntakskvaliteten, blant annet gjennom utstrakt kontakt med skolen, og MED og OD vurderer 
alternative opptaksmetoder. 
 
En viktig målsetning i satsingen på utdanning er at UiOs studenter skal møte et lærende fellesskap og en 
mer aktiv tilbakemeldingskultur. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som utredet mulighetene for mer 
tilbakemeldinger og begrunnelser til studentene. Universitetsstyret vedtok i juni 2018 felles føringer for 
UiOs videre arbeid med tilbakemeldinger i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen. 
 
 

 

 

 

 

Tiltak 1 i UiOs årsplan 

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.  

 Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal 
styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset 
programmenes og emnenes læringsutbytte. 

 Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår. 

 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid. 

 

Tiltak 2 i UiOs årsplan 

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke 
læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø. 

 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar 
praksisemner. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring. 

 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis. 

 Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning. 
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UiO tok høsten 2018 i bruk ny løsning for digitalt læringsmiljø (DML), Canvas. Systemet skal gi enhetene de 
digitale læringsmiljøene de har behov for lokalt. I 2019 står utvikling av løsningen i fokus. For å sørge for 
erfaringsutveksling om videreutviklingen av Canvas, er det opprettet et tverrgående nettverk for digitalt 
læringsmiljø.  
 
Arbeidet med innføring av Canvas er høyt prioritert i fakultetenes årsplaner. De fleste fakultetene har tiltak 
for å ta i bruk Canvas på flere emner og for pedagogisk videreutvikling av hvordan systemet brukes. 
Arbeidet med digital eksamen er omtalt i mindre grad enn tidligere, og er mer fokusert på pedagogisk 
videreutvikling av vurderingsformene, for eksempel digitale hjelpemidler ved JUS og bruk av tredjeparts 
verktøy ved MN.  Flere fakulteter planlegger kompetanseheving for ansatte som skal bruke digitalt støttede 
undervisnings- og læringsformer, også sammen med LINK. 
 
Alle fakultetene har planer for å styrke studienes forskningsnærhet, arbeidslivsrelevans og kontakt med 
arbeidslivet. Tiltakene inkluderer blant annet mer bruk av praksis ved MED og HF og samarbeid med 
Karrieresenteret ved SV og TF. Ved OD kobles flere målsetninger i tiltaket om samarbeid med industri og 
næringsliv om digitale undervisningsløsninger. I 2019 blir også UiOs nye kandidatundersøkelse ferdigstilt, 
noe som vil gi verdifulle innspill i arbeidet med videreutviklingen av studietilbudet.  
 
UV skal videreutvikle UiOs enhet for Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) gjennom 
blant annet forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med skoleeiere, bidrag fra andre fakulteter og 
bedre planlegging av FIKS’ prosjekter i samspill med skoleeiere. 
 
Universitetsstyret behandlet i desember 2018 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved 
UiO. Universitetsstyret sluttet seg til de fire hovedanbefalingene i saken. Et system for merittering er en del 
av UiOs utdanningssatsing og er også operasjonalisert i UiOs årsplan for 2019-21 gjennom et forventet 
resultatmål om at alle enhetene har implementert UiOs system for merittering av undervisning innen 
utgangen av 2021.  

Tiltak og planer på forskningsområdet 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Enhetene setter fremdeles inn betydelig med ressurser for å øke deltagelsen i Horisont 2020 (H2020) og 
den rapporterte aktiviteten er høy hos de fleste. 
 
Gjennom hele H2020 har alle fakultetene satt i gang ulike tiltak for å få flere og bedre søknader. For neste 
periode videreføres de fleste tiltakene snarere enn å iverksette nye, og vi ser at flere har større 
oppmerksomhet enn før på selve gjennomføringen av prosjektene. Tiltakene som går igjen er styrket 

Tiltak 3 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på 
utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).  
Forventede resultater ved utgangen av 2019:  

 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  
- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen 
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter  
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre 

utnytter mulighetene i EUs rammeprogram 

 Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions. 
 

Forventede resultater ved utgangen 2021:  

 Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske 
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen. 
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støtteapparat, generell kompetansebygging i form av kurs, workshops, veiledning ol, samt ulike insentiver i 
form av tid til søknadsskriving, bistand og rådgivning.  De fleste enhetene kartlegger miljøene systematisk 
for å finne potensielle søkere og gi dem tettere oppfølging i form av et mer langsiktig løp for 
karriereutvikling eller mer kortsiktige tiltak som veiledning av aktuelle søkere. 
 
Deltagelsen i «Excellence pillaren» prioriteres fremdeles høyest, og det satses spesielt på «European 
Research Council» og «Marie Skłodowska-Curie Actions». Samtidig er det noe mer oppmerksomhet på de 
tematiske søknadene enn tidligere. Naturlig nok er tiltakene flest på MN fakultet, som har størst muligheter 
innenfor de tematiske områdene, men også andre enheter ser på muligheten for å øke aktiviteten. Det 
utrykkes også et ønske om å legge til rette for at flere påtar seg koordinatorrollen, selv om den fremdeles 
betraktes som krevende av mange. 
 
Aktiviteten i H2020 har vært økende fra 200 søknader første året til 283 søknader i 2018. Fram mot 2021 
forventer alle enhetene å få både flere søknader og nye prosjekter enn tidligere. Det administrative 
støtteapparatet ved enhetene er bygget betydelig opp de siste årene for å støtte forskerne i søknadsfasen. 
Det er også innført en rekke insentiver, som for eksempel frikjøp og ekstra stillingsressurser. Disse tiltakene 
bør gjøre det attraktivt å søke, noe som også gjenspeiles i aktivitet. UiO har et høyt antall 
førstegangssøkere med liten erfaring fra rammeprogrammene, men som på sikt vil ha mer erfaring og 
større sjanse for å gjennomslag.  Det er også mange søkere, særlig innenfor ERC, som nesten når opp og har 
stor sjanse for å lykkes neste gang de søker. UiO bør derfor kunne forvente både et høyt antall søknader og 
flere innvilgede prosjekter i avslutningen av Horisont 2020.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for UiO, og det er lagt vekt på implementeringen av ny lov om 
organisering av forskningsetisk arbeid, som trådte i kraft i 2017.   
 
Årsplanene viser at alle enheter har redegjort på overordnet nivå om planlagte aktiviteter i tråd med kravet 
om relevant opplæring for å fremme god vitenskapelig praksis og etterlevelse av lovverket. Alle planlegger 
å avholde kurs for alle nyansatte, mens noen også nevner at alle ansatte skal ha oppfriskningskurs årlig. 
Flere har et særlig fokus på opplæring for ph-d kandidater som skal starte på doktorutdanningen og en 
enhet har også fokus på studentene i opplæring av forskningsetiske normer.  Enkelte vil videreutvikle et 
opplæringstilbud som er tilpasset egne fagområder. Enhetene har beskrevet planlagte tiltak for å 
dokumentere etterlevelse av god vitenskapelig praksis og lovverket i egen virksomhet. Det må likevel 
presiseres at tiltak for systematisk opplæring er beskjedent omtalt. 

Tiltak 4 i UiOs årsplan 

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske 

problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med 

anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.  

Forventede resultater 2019: 

 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten. 

 Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk. 
 

Forventede resultater 2021:  

 Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldende normer og regler for forskningsetikk. 
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Tiltak og planer for samfunnskontakt og forskningsformidling  

 

 

 
 

 

 

Årsplanene viser at enhetene har igangsatt konkrete tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant 
studenter, stipendiater og post-doktorer. For de enhetene som signaliserer høye ambisjoner, framstår 
planene som realistiske og gjennomførbare. De omfattende tiltakene ved MN og MED vil gi UiO som helhet 
et løft. Andre fakulteter har også iverksatt initiativ relatert til studentinnovasjon, men har i noe mindre grad 
gitt området oppmerksomhet i sine årsplaner.  
 
I 2018 ble det lagt fram forslag til ny formidlingspolitikk for UiO. Forslaget er diskutert med forsknings- og 
utdanningsdekaner. I 2019 vil politikken bli fulgt opp videre i den faglige lederlinjen ved UiO.  Alle 
fakulteter, museer og biblioteket har skissert flere tiltak for å styrke formidlingsarbeidet i sine planer. 
Eksempler på dette er økt samspill med partnere, etablere flere arrangementer rettet mot eksterne 
målgrupper, utvikle møteplasser for å fremme tverrfaglig samarbeid, forbedre kommunikasjonen til et 
internasjonalt publikum, ta i bruk digitale kanaler mer offensivt i formidlingsarbeidet og bidra til en mer 
kunnskapsbasert samfunnsdebatt gjennom økt tilstedeværelse i blant annet media. Museene har konkrete 
tiltak for å formidle forskningsbasert kunnskap, blant annet om klima og bærekraft, til publikum.   

 

Tiltak og planer for en helhetlig personalpolitikk 

 
 

 

 

 

 

 

Årsplanene er preget av store variasjoner i utfordringene knyttet til midlertidighet for de ulike enhetene. 
Enkelte mindre enheter med få utfordringer knyttet til midlertidighet, har ikke adressert midlertidighet 
spesielt i årsplanen.  De fleste enhetene har forankret tiltakene i sine konkrete utfordringer. Dette 
innebærer eksempelvis at MN fokuserer særlig på forskerstillinger og ekstern finansiering, mens HF har 
tiltak knyttet til reduksjon av vikariater i undervisning. To av enhetene har satt konkrete måltall for 
reduksjon. Flere enheter har identifisert tiltak knyttet til strukturelle utfordringer, som ressurs- og 

Tiltak 5 i UiOs årsplan:  
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial 

innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.  

 Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater. 
 

Tiltak 6 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy 
midlertidighet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har 
høy midlertidighet. 

 Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven. 
 

Forventede resultater ved utgangen av 2021:  

 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy 
midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.  
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bemanningsplanlegging, revisjon av studieplaner og aktiv bruk av styringsverktøy. Totalt sett gir tiltakene 
godt grunnlag for å nå målet om redusert midlertidighet.  
 

 
UiO har potensiale for å nå forventede resultater knyttet til arbeidet med å forebygge og håndtere 
trakassering. Enhetene har jobbet noe ulikt i oppfølgingen av tiltaket, men de fleste har lagt særlig vekt på å 
øke kompetansen til lederne, og til dels de ansatte. Dette igjennom kursing, opplæring, internseminarer ol., 
men også igjennom å sette tematikken på dagsorden på allmøter eller i LAMU for å øke bevisstheten og gi 
grobunn for mer åpen dialog om tematikken. Styrking av kompetansen til de som skal støtte lederne når de 
skal følge opp saker er også lagt vekt på hos flere.  
 
Noen enheter følger opp igjennom medarbeidersamtaler, mens tre enheter peker på at de planlegger å 
gjennomføre egne kartlegginger eller har gjort det, for å få oversikt over omfanget og som ledd i det videre 
oppfølgingsarbeidet.  
 
Flere enheter har oppdatert og revidert sine lokale tiltaksplaner i henhold til UiOs handlingsplan for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 -2020, som dette tiltaket er en del av.  
 

  

Tiltak 7 i UiOs årsplan: 
 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enhetene har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enhetene, som vil 

danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt. 

 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2021: 

 Enhetene jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
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3.0 Økonomisk status og prognoser 

Overordnet bilde: God økonomi, men økte interne forskjeller 

UiO har samlet sett god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. Mindreforbruket på 
basisvirksomheten var 2,6% ved utgangen av 2018 - et lavt nivå sammenliknet med sektoren for øvrig. 
Det er imidlertid økende interne forskjeller mellom UiOs fakulteter og enheter. 

 

Økonomisk utvikling flatet ut i 2018 

 

 Figur 1: Inntekter            Figur 2: Kostnader 

       Høyt investeringsnivå 2015 skyldes kjøp av Gaustadalléen 30 

 

Figur 3: BOA-inntekter                Figur 4: Årsverk 

                   

 

Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2018-kr) i mrd. kr. 

For å gi sammenliknbarhet har vi i graf 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. CERES hadde ca. 300 mill. kr i årlige inntekter og 

kostnader – og ca. 100 årsverk. 
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Figur 1-41 viser at UiO i perioden 2014-17 hadde en moderat vekst, men at denne flatet ut i 2018. Antall 

årsverk økte marginalt i 2018, mens inntektene, og spesielt BOA, hadde en liten nedgang sammenliknet 

med året før.  

BOA-virksomheten: Moderat nedgang i NFR-inntekter 

Nedgangen i BOA-inntektene er knyttet til NFR (jfr. figur 3). Statistikk fra NFR tyder på tøffere konkurranse 

om forskningsmidler. Nedgangen er imidlertid moderat, og det er for tidlig å fastslå hvorvidt nedgangen i 

2018 er substansiell eller tilfeldig. 

Basisvirksomheten: Mindreforbruket er lavt, men ulikt fordelt 

Kunnskapsdepartementet har i senere tid vist økt oppmerksomhet på sektorens mindreforbruk. I et brev til 

institusjonene som har over 10% mindreforbruk2, sendt i oktober 2018, stiller departementet krav om at 

mindreforbruksnivået reduseres betydelig ved disse institusjonene. 

UiO har imidlertid de senere årene vært institusjonen med lavest nivå i sektoren, og hadde ved utgangen av 

2018 2,6% mindreforbruk. Nivået er redusert siden 2013 (jfr. figur 5a). I årene 2013-15 brukte UiO mer enn 

de årlige bevilgningene pga store bygg-investeringer på institusjonsnivå. I 2018 ble mindreforbruket 

liggende på et relativt uendret nivå. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk er lavt, så er det ulikt fordelt i organisasjonen. En overordnet 

dekomponering (figur 6) viser at nivået ved fakulteter og tilsvarende enheter er høyt, - 16% (figur 5b/6), 

mens UiO sentralt har merforbruk, på grunn av et internt lån («forhåndsdisponeringer») på i underkant av 1 

mrd. kroner. 

 

Figur 5: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert3, i % av inntekter 
5a: UiO totalt                 5b: Fak. og tilsvarende enheter

     

                                                           
1 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». 
2 Prosent målt som andel av årlig bevilgning. Det er også denne definisjonen som benyttes for øvrig i herværende notat. 
3  «Isolert mindreforbruk» betegner mindreforbruket som er opparbeidet innenfor det enkelte år, - mens «akkumulert 
mindreforbruk» også inkluderer opparbeidet mindreforbruk som er overført fra tidligere perioder. I øvrige deler av dette notatet 
benyttes «mindreforbruk» i betydningen «akkumulert mindreforbruk».  

Isolert mindreforbruk Akkumulert mindreforbruk 



 13 

 

Figur 6: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten  
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene 

 

 

Det er vesentlige forskjeller mellom de enkelte fakulteter og tilsvarende enheter, - og forskjellene er 

økende (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) 

P.t. synes HF, JUR, OD og UV antakelig å bevege seg mot merforbruk, mens MN og SV fortsetter å 

akkumulere midler (se mer om enhetene i vedlegg 2) 

LOS er ikke inkludert i figur 7. Utfordringene i LOS-økonomien har blitt tydeligere i den senere tid, - jfr. LOS’ 

ledelsesvurdering i vedlegg 3. 

Økonomiske utsikter: Fortsatt lavt mindreforbruk 

Enhetene leverte 14.12.2018 oppdaterte prognoser. Sammenliknet med tidligere prognoser indikerer disse 

en litt raskere nedbygging av mindreforbruket, noe som bl.a. skyldes rammekutt og økte 

pensjonskostnader. Generelt er kvaliteten på innleverte prognoser forbedret, men vi mener det er 

sannsynlig at enhetene fortsatt overestimerer farten i nedbygging av mindreforbruket. Den samlede UiO-
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prognosen (figur 8) er derfor ikke basert på summen av enhetenes prognoser, - men på overordnede 

vurderinger hvor enhetenes innleverte prognoser bidrar som ett av flere underlag. 

UiO-prognosen tilsier at det samlede mindreforbruket også de kommende årene vil ligge lavt. Den viser 

imidlertid økende mindreforbruk mot slutten av femårsperioden. Dette skyldes at forhåndsdisponeringene 

etter hvert vil reduseres som følge av nedbetalinger (spesifisert i figur 8 med stiplet linje). Prognosen 

hensyntar imidlertid ikke det antatte behovet for økte kostnader til bygningsdrift og IT. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk som nevnt vil ligge lavt framover er det sannsynlig at forskjellene 

mellom enhetene fortsatt vil øke de neste årene. Vi vil gjøre nærmere vurderinger av denne utviklingen 

fram mot fordelingen for 2020 i juni 2019. 

Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten 

 

 

-- 
 

I vedlegg 2 gjør vi nærmere vurderinger av de økte forskjellene mellom enhetene. Vi mener imidlertid det 

er viktig å ytterligere forbedre vår forståelse av denne utviklingen. Vi ønsker derfor å gå nærmere inn i 

dette fram mot fordelingsprosessen 2020. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forhåndsdisponeringer 

2. Enhetenes økonomi 

3. Ledelsesvurderinger fra enhetene ( 
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 3. tertial 2018:  

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 sammen 

 

2) Nye disponeringer 2018 og -19 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 

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 

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

Beløp i mill. kr 
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 3. tertial 2018:  

Enhetenes økonomi 

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet 
Figur 1: Totale inntekter per enhet 2018. Fakulteter og tilsvarende enheter. 

5a: Beløp i mill. kr.           5b: Andeler 

 

 
 

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i 2018 inntekter på ca 6,8 mrd. kr, hvorav MN-fakultetet sto for ca 

1,9 mrd. kr.  

 

Blant de 8 ordinære fakultetene varierer andel KD-finansiering fra 56% (MED) til 86% (TF). Museene har hhv 

51% (KHM) og 58% (NHM) KD-finansiering, mens UB er nesten fullfinansiert fra KD-midler (97%). 

 
II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk 

basisvirksomheten 
Mindreforbruksnivået varierer mellom fakultetene, og variasjonen er enda større på instituttnivå. Det er i 

mange tilfeller også vesentlige forskjeller mellom instuttene på det enkelte fakultet. 

Forskjellen mellom fakultetene er økende (jfr. figur 7 i hovednotatet). Vi har i figur 2-4 inndelt enhetenes 

utvikling i 3 grupper. 
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Figur 2: Enheter med stort – og økende - mindreforbruk (KHM, MN og SV) 

 

 
Figur 3: Enheter med lavt – og minkende - mindreforbruk (UV, HF, JUR og OD) 

 

Figur 4: Enheter med variende nivå/varierende utvikling  (MED, NMH, TF og UB) 
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Figur 2 viser enheter med stort – og økende – mindreforbruk. Dette er enheter som de siste årene har hatt 

inntektsvekst, men som ikke har satt hele inntektsveksten i aktivitet.  

MN og SVs inntektsvekst har i hovedsak dreid seg om økte eksterne inntekter, nye studieplasser og 

rekrutteringsstillinger. Dette har i neste omgang gitt ytterligere indirekte inntektsøkning, bl.a gjennom 

resultatuttelling i UiOs fordelingsmodell. 

KHMs inntektsvekst er resultat av tiltak for økte publikumsinntekter, men også økte bevilgninger. 

Mindreforbruket reflekterer bl.a. at museet har planlagt å sette av midler til framtidige utstillinger. 

Figur 3 viser enheter med synkende mindreforbruk. For HF, JUR og OD er nedgangen knyttet til svak 

inntektsutvikling - og til utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivå til rammene. OD har hatt problemer med 

ulike  eksterne inntektskilder, men også lav resultatuttelling. HFs utfordringer  er  i stor grad knyttet til ett 

enkelt institutt, - IFIKK. Det har nylig blitt iverksatt en gjennomgang av IFIKKs økonomi.  JUR har tatt 

konkrete grep for at mindreforbruket skal flate ut i form av effektivisering av studieadministasjonen.  

UVs nedgang i mindreforbruket skyldes at fakultetet har ivarksatt tiltak for midlertidig økning av 

aktivitetsnivået. Det er avgjørende av fakultetet framover vektlegger å finne en bærekraftig balanse mellom 

inntekter og aktivitetsnivå. 

Alle enhetene i figur 3 bør følges tett framover, - spesielt gjelder dette OD og HF. 

Figur 4 viser enheter med varierende mindreforbruksutvikling. Disse enhetene har ulik økonomisk situasjon 

og utfordringsbilde.  

Sentrene er ikke inkludert i figur 2-4. Mindreforbruket ved sentrene er generelt sett høyt. For UiO:Energi og 

UiO:Livsvitenskap skyldes dette aktivitetsforsinkelser, og det er sannsynlig at nivået vil reduseres framover. 

SUM har hatt høyt mindreforbruk over tid, -  ved utgangen av 2018 var det på 88%. Senteret mener selv at 

mindreforbruket vil reduseres i løpet av de kommende årene. 

LOS er heller ikke inkludert i figurene. LOS drift har ved utgangen av 2018 et merforbruk på 18 millioner, og 

merforbruket forventes å øke. Situasjonen er nærmere beskrevet i ledelsesvurderingen i vedlegg 3. 

 

III. De enkelte enhetene 
 

Følgende figurer «Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader» viser inntekter og kostnader både for basisvirksomheten og eksternt 

finansiert virksomhet.  

Økningen i internhusleiekostnader i 2018 skyldes en teknisk endring i internhusleiemodellen. Enhetene har fått økningen 

kompensert gjennom fordelingen. 

Differansen mellom inntekter og kostnader kan ikke nødvendigvis ses som et uttrykk for enhetens handlingsrom, da inntektene 

inkluderer forhåndsinnbetalinger på eksternt finansierte prosjekter. 
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Det teologiske fakultet (TF) 

 

 

 
 

 

 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det juridiske fakultet (JUR) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det medisinske fakultet (MED) 
 

 

 
 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det humanistiske fakultet (HF) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det odontologiske fakultet (OD) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Kulturhistorisk museum (KHM) 
 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Naturhistorisk Museum (NHM) 
 

 
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Sentrene 

 

 
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Universitetsbiblioteket (UB) 

  

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

  
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 

 


