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1. Innledning 

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av 

UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapportene har 

ulikt fokus hvert tertial, og i denne rapporteringen vil vi særlig belyse de vesentligste konsekvensene 

utbruddet av COVID-19 har hatt for fakulteter og tilsvarende enheter ved UiO når det gjelder aktivitet og 

økonomi. Virksomhetsrapporten inneholder også gjennomgang av UiOs økonomiske status per 1. tertial 

2020 og UiOs samlede resultater når det gjelder de åtte resultatindikatorene som inngår i det nasjonale 

finansieringssystemet.  

Saken «Risikostyring og konsekvenser av korona», som ble fremlagt for universitetsstyret 5. mai 2020 

redegjorde for de vesentligste kortsiktige konsekvensene for UiO, samt de viktigste pågående og planlagte 

tiltakene for å redusere risiko og sikre kontinuitet i aktivitet. Rapportering fra fakulteter og tilsvarende 

enheter tyder på at hovedbildet som ble presentert i styresaken i mai fortsatt er gjeldende.  

For å synliggjøre vurderinger knyttet til risiko ble det i forbindelse med styresaken i mai utarbeidet en 

risikomatrise. Matrisen er oppdatert med bakgrunn i rapporteringen fra fakulteter og tilsvarende enheter. 

En overordnet vurdering tilsier at det er noe lavere usikkerhet og risiko for UiO sammenlignet med 

situasjonen som ble presentert i mai. Dette henger sammen med gradvis gjenåpning og at de fleste 

fakulteter og tilsvarende enheter rapporterer om rimelig kontroll. Risikomatrisen følger som vedlegg til 

virksomhetsrapporten, og her synliggjøres endringer i vurderinger sammenlignet med forrige rapportering.  

De nasjonale restriksjonene for å forhindre smitte er blitt lempet på, og fra uke 20 har UiO gradvis 

gjenåpnet campus for ansatte og studenter. For å ivareta smittevernhensyn er det utviklet en veileder for 

smittevern. Ansatte og studenter må også gjennomføre et e-læringskurs om smittevern for å få tilgang til 

UiOs bygninger. Den 18. mai 2020 ble noen av UiOs lesesaler gjenåpnet, og studentene har anledning til å 

reservere lesesalsplasser.  

Som en konsekvens av den store usikkerheten knyttet til reiserestriksjoner, smittebegrensende tiltak i 

andre land og hvordan dette vil påvirke undervisning og studiehverdag har UiO besluttet å avlyse ordinær 

utveksling for høstsemesteret 2020. Dette er gjort etter drøftinger med både studentrepresentanter og 

ledelsen på alle fakulteter. 

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 12. mai 2020, og regjeringen foreslo å øke antall studieplasser med 

4000 og etablerer 250 nye stipendiater og postdoktorstillinger. UiO vil som følge av forslaget få tildelt 307 

studieplasser og 19 rekrutteringsstillinger. I det foreløpige tildelingsbrevet presiseres det at den økte 

kapasiteten er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet, og vil bringes tilbake 

til det normale etter hvert som konjunktursituasjonen normaliseres. 

UiO ble 18. mai 2020 tildelt 45 mill. kroner av Kunnskapsdepartementet til rehabilitering av Eilert Sundts 

hus B. 

Forslag til en ny krisepakke ble lagt frem 29. mai 2020. Regjeringen foreslår å avsette 250 mill. kroner til 

oppgradering av studentboliger og 100 mill. kroner til oppgradering av undervisningsbygg ved universiteter 

og høyskoler. Videre foreslås det at 180 mill. kroner skal brukes til næringsrettet forskning og grønn 

omstilling og ekstra støtte til stipendiater som er finansiert gjennom eksempelvis næringsliv eller EU. Det er 

usikkert om noen av midlene vil komme UiO direkte til gode.  
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2. Konsekvenser av COVID-19 for UiOs enheter 

Fakulteter og tilsvarende enheter har på svært kort tid klart å omstille virksomheten til å foregå digitalt, 

men dette har krevd mye ressurser av de ansatte som har gått på bekostning av andre oppgaver. Beredskap 

er satt på sentralt og lokalt nivå, og det er løpende foretatt vurderinger av sikkerhet og risiko som følge av 

COVID-19. Situasjonen har bidratt til store endringer i måten arbeidet utføres, og for mange ansatte også 

hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. De ansatte har lagt ned en stor innsats for at 

konsekvensene av pandemien skulle bli håndtert på best mulig måte.  

 

Utdanning 

UiOs utdanninger ble på svært kort tid omdannet fra å være et fysisk til å bli et hovedsakelig digitalt tilbud. 

Omstillingen har vært krevende, og de vitenskapelige ansatte har i perioden trolig arbeidet mer med 

undervisning enn normalt. Det er gjennomført en spørreundersøkelse om digital undervisning blant 

undervisere, og 80% av respondentene oppga at de hadde lite erfaring med digital undervisning fra 

tidligere. Flere utrykte at læringskurven har vært bratt, men at de likevel er fornøyd med gjennomføringen.  

Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan omlegging til digital undervisning og eksamen har påvirket 

og vil påvirke studentene og studiepoengproduksjonen. Flere fakulteter melder at studentene synes det har 

vært tungt å holde oppe motivasjonen for studiene under korona-lukkingen. Andre forteller om høyere 

gjennomføring. Dette kan ha konsekvenser i forhold til gjennomstrømming og studiepoengproduksjon. Fall i 

studiepoengproduksjonen vil ha økonomiske konsekvenser for UiO i form av lavere tildeling av midler fra 

Kunnskapsdepartementet. UiO kartlegger nå hvordan studentene har opplevd situasjonen etter at UiO 

måtte legge om utdanningen på grunn av COVID-19 situasjonen. 

Kunnskapsministeren meldte 7. mai 2020 at målet for semesterstart i høst er at det kan gjennomføres med 

åpne dører til lærestedene. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til hva dette vil innebære for UiO. 

Det vil trolig også være behov for tilpasninger, med en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. En slik 

kombinasjon vil innebære økte kostnader for UiO. Vi har foreløpig ikke har grunnlag for å estimere hva 

dette vil bety av kostnader. 

Forskning  

Vitenskapelige ansatte har denne våren prioritert arbeidet med digital undervisning. Dette har trolig gått på 

bekostning av forsknings- og formidlingsoppgaver. Fakulteter og tilsvarende enheter rapporterer i tillegg 

om forsinket prosjektaktivitet som følge av manglende adgang til laboratorium, muligheter for å gjøre 

datainnsamling og økte omsorgsoppgaver i hjemme. 

Korona-pandemien kan også innebære en aktivitetsnedgang når det gjelder eksternfinansiert virksomhet.  

Et mulig utfall kan være at det blir sendt færre søknader og generes lavere inntekter fra eksterne kilder 

fremover. Regnskapet gir per T1 foreløpig få holdepunkter, og enhetene jobber stadig med å få oversikt 

over situasjonen. Som en illustrasjon på mulig effekt i 2020, vil f.eks. 10% reduksjon i prosjektaktiviteten gi 

60 mill. kr. i reduserte overhead- og frikjøpsinntekter. Kostnader i form av infrastruktur, vitenskapelig 

personale og indirekte tjenester løper som før, men aktivitetsnedgangen vil føre til et bortfall av bidrag til 
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disse kostnadene. Eksterne finansiører har foreløpig ikke åpnet for tilleggsfinansiering av forlengelser, men 

NFR og EU har signalisert at det kan gis adgang til å omdisponere midler innenfor allerede tildelt ramme. I 

mars gikk Forskningsrådet ut med en hasteutlysning på kompetanse- og samarbeidsprosjekt for 

bekjempelse av korona-pandemien. Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar med henholdsvis 30 og 

8 mill. kr. av den totale utlysningen på 130 mill. kr. Universitetet i Oslo står for ni av de totalt 30 

tildelingene. 

Det vil være behov for å finansiere forlengelser av stipendiater som har blitt forsinket i arbeidet sitt på 

grunn av COVID-19. På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet har Universitets- og høgskolerådet (UHR) 

samlet inn tall fra 25 ulike institusjoner, som viser at stipendiater som er forsinket som følge av 

koronapandemien kan medføre ekstra utgifter på rundt en milliard kroner.  

Foreløpige beregninger går i retning av en mulig merkostnad på 350 mill. kr. i perioden 2020-2025. Dette 

overslaget er basert på en hypotese om gjennomsnittlig to måneders forlengelse per allerede ansatt 

stipendiat. Det er imidlertid usikkert hvilket omfang forsinkelsene reelt vil få, - dette vil bl.a. avhenge av 

videre forløp av COVID-19 og smitteråd. En del av merkostnadene vil sannsynligvis kunne dekkes inn 

gjennom utsatt tilsetting av nye stipendiater, og gjennom intern reallokering av midler i prosjektene. I 

samarbeid med UiB, NTNU og UiT har UiO utarbeidet en policy for håndtering av mulige forlengelser for 

stipendiater.  Siden stipendiatgruppen har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av 

forskerutdanningsløpet, vil forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling.  

Inntektstap ved museene og Det odontologiske fakultet (OD) 

Blant UiOs enheter rammes særlig museene og OD hardt. Kulturhistorisk museum (KHM) anslår 80% 

redusert besøk i inneværende og neste år, noe som medfører inntektstap på 45-55 mill. kr pr. år. KHM 

estimerer at det i forbindelse med det nye vikingtidsmuseet vil påløpe tap av sponsorinntekter i 

størrelsesorden 80-130 mill. kr de nærmeste årene. Naturhistorisk museum (NHM) beregner tapte 

publikumsinntekter i 2020 til 7,5 mill. kr., og museet frykter også bortfall av sponsorinntekter knyttet til det 

nye Klimahuset.  

Museene har iverksatt en rekke nye formidlingsprosjekter med digital tilgjengeliggjøring av samlinger og 

utstillinger for et bredt publikum, med svært positiv respons. Det kompenserer imidlertid ikke for 

inntektsbortfall ettersom de digitale tilbudene er gratis.  

Klinikkvirksomheten ved OD ble stengt for ordinær pasientbehandling og det er etablert en akutt enhet 

som skal ivareta oral kirurgisk og medisinsk behandling på vegne av fylkeskommunene Oslo, Innlandet, 

Viken og Vestfold og Telemark. Inntektstapet vil få betydelig konsekvenser for utdanningen og forskningen 

ved fakultetet både på kort og lengre sikt. Vi er bekymret for den negative effekten både redusert 

pasienttilgang og tilhørende inntekter kan ha på profesjonsutdanningen innen odontologi. For å ivareta 

smittevernhensyn er det nødvendig med en ombygging av arealer. Dette vil gjennomføres i sommer. OD 

anslår tapte tannklinikkinntekter i 2020 til 18,8 mill. kr.  

UiO forbereder en egen henvendelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende museene og OD. 
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Øvrige økonomiske effekter  

De største økonomiske effektene av COVID-19 forventes først å bli synlige over tid, og per 1. tertial ser man 

kun begrenset effekt i UiOs regnskap. Foreløpige anslag kan tyde på at man i 2020 vil få regnskapsmessige 

merkostnader i størrelsesorden 90-280 mill. kr., men tallene er beheftet med stor usikkerhet.  

Vår foreløpige vurdering er at redusert arbeidseffektivitet vil medføre en vesentlig merkostnad. Dette er 

imidlertid en kostnad som i liten grad vil synliggjøres i regnskapet.  

Svakere kronekurs gir antatt merkostnad for medieinnkjøpsavtalene på ca. 20 mill. kr i 2020. Også andre 

anskaffelser fra utlandet vil kunne bli dyrere. På den annen side vil den lave kronekursen kunne gi noe økt 

handlingsrom i EU-prosjektene, gitt at kursen holder seg over tid.  

Situasjonen vil sannsynligvis medføre enkelte kostnadsbesparelser, - særlig gjelder dette reise- og 

seminarkostnader. Effekten vil imidlertid i stor grad være avhengig av videre reiserestriksjoner m.m. Det er 

heller ikke usannsynlig at det vil bli lavere lønns- og prisutvikling enn forutsatt i fordelingen i 2020.  

På lang sikt innebærer situasjonen vesentlig usikkerhet knyttet til utviklingen i statsbevilgningen. På den 

ene side kan situasjonen medføre økte bevilgninger til forskning og utdanning, - mens det på den annen 

side kan det være fare for redusert resultatuttelling, og generelle statlige kutt for å finansiere statens 

merkostnader som følge av COVID-19. 

3. Økonomisk status per 1. tertial 2020 (T1) 

Status per T1: Fakultetenes mindreforbruk reduseres 

Per T1 viser UiOs regnskap et akkumulert merforbruk på 39 mill. kr., en nedgang fra årsskiftet på 122 mill. 

kr. Som del av dette ligger imidlertid et merforbruk på ca. 100 mill. kr knyttet til byggprosjekter som skal 

dekkes av andre kilder (gave- og fondsmidler). Korrigert for dette har UiO altså et mindreforbruk på om lag 

60 mill. kr. (snaut 1% av inntekter). 

UiO er kjent med at Kunnskapsdepartementet er i ferd med å utarbeide et reglement som vil stramme inn 

institusjonenes adgang til overføring av mindreforbruk mellom år. UiOs mindreforbruk er imidlertid lavt 

sammenliknet med sektoren for øvrig, og det antas således at det nye reglementet vil få begrensede 

konsekvenser for UiO, - i hvert fall på kort og mellomlang sikt. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk er lavt, er det bakenforliggende bildet mer sammensatt. UiO på 

institusjonsnivå har «lånt» fra enhetenes mindreforbruk gjennom bruk av forhåndsdisponeringer. Saldo på 

forhåndsdisponeringene utgjør 835 mill. kr. per T1. 

Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter varierer mye fra enhet til enhet, men har i sum 

ligget stabilt høyt de senere årene. I T1 reduserte imidlertid enhetene mindreforbruket vesentlig, fra 674 

mill. kr. (14% av inntektene) til 499 mill. kr. (10%). Selv om mye av nedgangen skyldes sesongsvingninger, 

synes årsaken også i noen grad å være en underliggende trend med gradvis reduksjon i enhetenes 

mindreforbruk. Den nedadgående trenden skyldes dels årsverksvekst over tid, og dels de senere årenes 

ramme- og ABE-kutt. COVID-19-situasjonen medfører imidlertid økt usikkerhet mht. framtidig økonomisk 
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utvikling. Vi vil fram mot T2-rapporten arbeide videre med å kartlegge konsekvenser av COVID-19 på 

enhetenes økonomi. 

For UiO samlet sett anses det stadig, som etter T3-2019, å være sannsynlighetsovervekt for å ende på et 

moderat mindreforbruk ved utgangen av 2020. COVID-19 innebærer imidlertid at prognosens utfallsrom 

har blitt vesentlig utvidet. 

Den usikre økonomiske situasjonen tilsier en nøktern fordeling for 2021, jfr. egen styresak om fordelingen. 

Enheter med særskilte utfordringer: Behov for særskilt oppfølging av OD  

Før COVID-19-utbruddet var det særlig situasjonen ved OD og Ledelsen og støtteenheter (LOS) som ble 

vurdert som bekymringsfull, og Universitetsstyret har besluttet at disse må komme i balanse innen 

utgangen av 2023. Situasjonen ved HF har også i noe tid blitt fulgt nøye. 

Når det gjelder OD så har en krevende økonomisk situasjon blitt ytterligere forverret siden forrige 

rapportering, også dersom vi ser bort fra COVID-19. Planlagte tiltak for å bringe økonomien i balanse har 

vist seg å ha vesentlig svakere effekt enn forventet. Samtidig er Helsedirektoratets tilskudd til 

spesialistutdanningen fra og med 2020 redusert med ca. 2 mill. kr per år. Den oppdaterte prognosen viser 

nå et antatt akkumulert merforbruk i 2020 på 54 mill. kr (25% av årlige inntekter), inkludert COVID-19-

effekten på tannklinikkinntektene. På bakgrunn av den alvorlige økonomiske situasjonen mener 

Universitetsdirektøren det bør igangsettes en særskilt oppfølging av fakultetet.  

I LOS har de økonomiske utfordringene særlig vært knyttet til driftsbudsjettet. Oppdaterte prognoser per 

T1 viser en positiv utvikling. Sammenliknet med T3-rapporteringen 2019 er forventet årsresultat i 2020 

forbedret med 7 mill. kr. Ved utløpet av 2023 er det nå et antatt merforbruk på 32 mill. kr, som er en 

forbedring på 12 mill. kr sammenlignet med forrige rapportering. Det er fortsatt grunn til å følge 

situasjonen nøye.  

Utviklingen ved HF synes å være positiv. Isolert regnskapsresultat T1-20 er forbedret med 16 mill. kr 

sammenliknet med samme periode i fjor. Forventet merforbruk i langtidsperioden er redusert 

sammenliknet med T3-rapporteringen. Likevel viser prognosen fortsatt et vesentlig merforbruk i 

langtidsperioden, og utviklingen vil derfor stadig følges nøye. Fakultetet vil innarbeide ytterligere tiltak i T2-

prognosen. 

3. Resultatgjennomgang per 2019 

Universitetsstyret får hvert år en oppdatert resultatanalyse ifm. rapporteringen per 1. tertial. I vedlegg 

presenterer vi tall for UiO samlet samt fakulteter og museer når det gjelder de åtte resultatindikatorene 

som inngår i det nasjonale finansieringssystemet.  

UTDANNING 

1. Studiepoeng – for UiO samlet er tallene stabile. Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) fortsetter 

en jevn vekst, mens Det juridiske fakultet (JUR) fortsetter en jevn nedgang knyttet til avvikling av 

privatistordningen, som er en ønsket utvikling. Vi ser en vekst fra 2018 til 2019 for de mest 
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kostnadskrevende studiene (langvarige profesjonsutdanninger) og en nedgang for bachelorstudier. 

Det innebærer økt uttelling, se lenger ned. 

2. Kandidater – en liten vekst de siste årene, særlig ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

(MN) og SV. Også her er det nedgang for JUR pga. avvikling av privatistordningen. 

3. Utvekslingsstudenter – de siste årenes vekst har stoppet opp i 2019, men andelen utreisende 

studenter fortsetter å øke. 

Utviklingen i antall studiepoeng er stabil, men hvis vi ser på studentenes gjennomføring er det en 

forbedringer for UiO totalt 

Studiepoeng per student er i stadig vekst, flere har full studieprogresjon og det er færre som avlegger ingen 

studiepoeng i et semester. Resultatene for 2019 viser fortsatt en bedring i avlagte studiepoeng per 

heltidsekvivalent og andel kandidater på bachelor som gjennomfører på normert tid. 

FORSKNING 

4. Doktorgrader – antallet holder seg stabilt mellom 450 og 500. Det medisinske fakultet (MED) og 

MN har til sammen ca. 70 % av alle doktorgrader per år; mens tallene synker ved MED, øker de ved 

MN. Nedgangen til MED skyldes primært avvikling av tidligere studieordning. 

5. Publiseringspoeng – antall publiseringspoeng er stigende, særlig ved MN. Det humanistiske fakultet 

(HF), SV og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har en liten nedgang siste år. Samlet for UiO 

blir det dermed en utflating siste år. Vel 30 % av UiOs publikasjoner er på nivå 2 (de fremste 

publiseringskanalene). 

6. EU-midlene var i 2019 høyere enn noen gang tidligere. Særlig har SV en god utvikling. Ved MN er 

tendensen synkende. 

7. Midler fra Norges forskningsråd utgjorde i 2019 mer enn 1 milliard kroner. Flere fakulteter har en 

økning siste år: MN, HF og SV. 

8. BOA-midlene viser en kraftig vekst siste år, særlig knyttet til JUR, MN og OD. Deler av veksten er 

knyttet til omkategorisering av midler fra bevilgning til bidrag. 

ØKONOMISK UTTELLING 

Indikatorene 1-4 gis med åpen budsjettramme, dvs. en regelstyrt uttelling uten tak. De fire indikatorene 5-8 

gis med lukket budsjettramme og innebærer en omfordeling i universitets- og høyskolesektoren (UH-

sektoren), avhengig av den enkelte institusjons andel av samlede resultater på hver av indikatorene. 

Foreløpige beregninger indikerer økt uttelling i 2021 (før lønns- og priskompensasjon) på ca. 28 mill. kroner. 

Omtrent halvparten av økningen gjelder studiepoeng, men det er også økt bevilgning for kandidater, 

doktorgrader, EU- og BOA-midler. For indikatoren publiseringspoeng er det reduksjon i resultatinntektene. 

 

Vedlegg:  

1. Risikomatrise 

2. Utvikling i resultatindikatorene 2019 

3. Ledelsesvurderinger fra enhetene per T1 


