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1.0 Innledning 

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets 
årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også 
en utdyping av ledelseskommentarene til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.  

 

2.0 Vurdering av status for gjennomføring av UiOs årsplan 

Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er 
rullerende. Årsplanen omfatter områder der det er særlig viktig å oppnå endring, og den oppdateres årlig. 
Noen satsinger er virksomhetsovergripende, mens andre gir føringer for utvikling av primærvirksomheten.  

Enhetenes statusrapporteringer viser at enhetene gjennomfører tiltak og føringer i UiOs årsplan. Det er for 
tidlig å si noe om konkrete effekter foreløpig. 

Gjennomføringene av de virksomhetsovergripende tiltakene er i all vesentlighet i henhold til plan. 

Status for gjennomføring av de virksomhetsovergripende tiltakene 

Administrative tjenester 

Tiltak: Aktivt delta i samarbeidet med universitetene (UiB, NTNU og UiT) om felles anskaffelse, forvaltning 
og utvikling av felles løsninger for fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi, lønn og HR 
og saksbehandling og arkiv. 

Status for gjennomføring 
På universitetsstyremøtet den 13. mars 2018 vedtok styret å etablere et program for administrativ 
forbedring og digitalisering. Programmet er etablert, og alle de fire prosjektene innen programmet er nå 
aktive. To av prosjektene er etablert for å ta imot felles anskaffelsene knyttet til område til økonomi, lønn 
og HR og saksbehandling og arkiv. UiO deltar også aktivt inn i de nasjonale anskaffelsesprosjektene.  

I tilknytning til organiseringen av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 
forskning, er det opprettet et digitaliseringsstyre for høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret 
skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning og har en rådgivende funksjon overfor 
Unit. Viserektor for forskning og innovasjon er medlem i Digitaliseringsstyret og UiO har tung faglig 
representasjon i alle fagutvalg.   

 

Arbeidsmiljøutvikling 

Tiltak: Videreføre arbeidet med systematisk og strukturert arbeidsmiljøutvikling. 

Status for gjennomføring 
UiO valgte i februar 2018 midlertidig å stanse gjennomføring av ARK basert på KDs konklusjon om at 
offentligheten skulle gis innsyn i resultatrapporter. Dette anses å være interne dokumenter som inngår i 
utviklingen av vårt arbeidsmiljø og det vil være uheldig at det åpnes for innsyn. Arbeidet med ARK 
forventes gjenopptatt når det er klarlagt hvordan fremtidige innsynsbegjæringen skal håndteres og 
hvordan verktøyet skal utvikles videre.   

Styringsgruppens har konkludert med at ARK er et ønsket verktøy i sektoren og at dette videreutvikles 
med opplæring og justering av spørreskjema. Disse endringene gjøres høsten 2018, og UiO er forventet å 
gjenoppta arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelser med oppfølging i 2019.   
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Humaniora-meldingen 

Tiltak: Følge opp initiativene i Humaniorameldingen og konkretisere oppfølging ved UiO i form av en bredt 

forankret handlingsplan. 

 

Status for gjennomføring 

For å sikre god oppfølging av Humaniorameldingen og utvikle og løfte videre institusjonens sterke 
humanioramiljøer vedtok universitetsstyret i juni 2017 at UiO skal utarbeide en tiltaksplan for humaniora. 
Planen skal styrke UiO som et humanistisk orientert breddeuniversitet og derigjennom vise UiOs særegne 
profil. Det er opprettet en tverrfakultær skrivegruppe av vitenskapelige ansatte, ledet av dekan ved det 
humanistiske fakultet, med mandat å lage utkast til en tiltaksplan som skal uttrykke UiOs ambisjoner for 
humaniora i form av konkrete og målbare tiltak med en spesifisert tidsramme på tre år. Utkastet skal 
danne utgangspunkt for diskusjon i rektoratet og dekanmøte i oktober 2018. Innretningen på tiltaksplanen 
er punkter der hele organisasjonen trekkes inn eller der det av hensyn til profilering og strategi er 
nødvendig at institusjonens toppnivå er ansvarlig for gjennomføring. Konkret fordeling av oppgaver vil skje 
årlig gjennom UiOs ordinære prosess for årsplaner og fastsettelse av budsjetter. 

I tillegg vil en mer langsiktig tenkning om UiOs satsning på humaniora integreres i utformingen av UiOs nye 
strategi, et arbeid som begynner høsten 2018. 

 

Innovasjonsløftet 

Tiltak: Tilrettelegge og være en pådriver for gjennomføring av innovasjonsløftet.   

Status for gjennomføring 
Arbeidet med konkretisering av innsatsområdene er i gang med utgangspunkt i handlingsplan for 
innovasjonsarbeidet. I perioden er det blitt arbeidet med sosial innovasjon, studentinnovasjon, 
mobilisering til utlysning for Senter for fremragende innovasjon (SFI) og med innretning av enhet for 
samfunns- og næringslivskontakt i Livsvitenskapsbygget. 

 

IT-infrastruktur for forskning og utdanning 

Tiltak: For å sikre at UiO prioriterer utvikling av de IT-tjenester, -løsninger og -infrastruktur som best 
støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT. Masterplanen skal være 
et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO. 

Status for gjennomføring 
Arbeidet med UiOs masterplan for IT har gått i henhold til plan. Innspill fra UiO-enheter er levert, og møter 
med ulike interessenter og bidragsytere, er gjennomført som planlagt. Utarbeidelse og dokumentasjon av 
selve planen er i rute. Beslutningssak om masterplanen skal legges fram for universitetsstyret i februar 
2019. 

 

Karrierepolitikk 

Tiltak: Utvikle en helhetlig karrierepolitikk ved UiO og utarbeide et systematisk opplegg for 
karriereutvikling for vitenskapelig ansatte – herunder karriereveiledning for ph.d.-kandidater. 

Status for gjennomføring 
Det er etablert en arbeidsgruppe for å styrke fremdrift og forberede utviklingsarbeidet ved UiO. Det er 
innhentet kunnskap om typiske modeller og aktiviteter i systematisk støtte til karriereutvikling ved UiO, 
nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av en helhetlig karrierestøtte starter høsten 2018 med forankring i 
rektoratet og forum for forskningsdekaner. Arbeidet inkluderer avklaring av forventninger til veileder mht. 



  
 

 
Virksomhetsrapport 2. tertial 2018  Side 4 
 

realistisk karriereveiledning, avklaring av ansvarsforhold mellom sentralt nivå og fakultetsnivå, avklaring av 
målgrupper mm. Forventet pilotering av tiltak er medio 2019. 

 

Læringsmiljø og utdanningskvalitet 

Tiltak: Intensivere UiOs arbeid med utdanningskvalitet og læringsmiljø, og i større grad samordne 
støtteressursene for utdanningsvirksomheten.    

Status for gjennomføring 

 Senter for læring og utdanning er etablert i henhold til Universitetsstyrets vedtak i juni 2017. Faglig 
leder for senteret er tilsatt. Samlokalisering av senteret er i prosess, og senteret har etablert en 
felles møtearena i Georg Sverdrups hus.   

 Universitetsstyret har fattet vedtak om sensorveiledninger og tilbakemeldinger som er i ferd med 
å bli implementert på fakultetene. 

 Arbeidsgruppen som skal foreslå et system for merittering av undervisning ved UiO er i ferd med å 
avslutte sitt arbeid. Det tas sikte på styrevedtak i desember 2018 og implementering av systemet 
ved hele UiO i løpet av 2019. 

Masterplan for eiendommer 

Tiltak: Arbeide videre med implementering av masterplanen og sikre langsiktig finansiering av eksisterende 
bygningsmasse i nært samspill med Kunnskapsdepartementet. Sikre gode læringsmiljøer i utvikling av 
campus.   

Status for gjennomføring 
De viktigste tiltakene i 2018 er 

 Fullføring av rehabilitering av Niels Henrik Abels hus 

 Oppstart av klimaskjerming ved Historisk museum 

 Oppstart av rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus 

 Tilrettelegging av lokaler for 5 nye sentre for fremragende forskning (SFF) 

 Tilrettelegging for moderne arbeidsmiljø: 
o Nytt læringssenter ZEB-bygningen åpent februar 2018 
o LINK Senter for læring og utdanning åpent august 2018.  
o Centre for Computing in Science Education (SFU) er under arbeid.  
o Planlegging av Domus Juridica som bygges av Entra for UiO og JUS - nedleggelse av 

grunnstein august 2018 

 Revidert internhusleieordning er implementert i 2018.  
 

Plattform for universitetsledelse 

Tiltak: Fullføre arbeidet med en plattform for universitetsledelse på alle nivåer.   

Status for gjennomføring 
Det er i 2018 gjennomført ulike opplæringstiltak for ledere. Dette inkluderer ledelse og 
personaloppfølging, medarbeidersamtalen, kommunikasjonstrening, teamledelse, prosjektledelse samt 
ulike opplæringstiltak innen jus og personalforvaltning. Lederutvikling knyttet til endring og omstilling blir 
pilotert i desember 2018/januar 2019. Behovet for å utvikle systematisk opplæring for ledere – særlig ved 
lederskifter – er identifisert og vil være en hovedoppgave i 2019.  

Ledelsesutøvelse er koplet tett til strategi, og utvikling av ledelse og organisasjonsutvikling vil derfor være 
en del av strategiprosessen ved UiO.  
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Utviklingsavtalen 

Tiltak: Tilrettelegge og være en pådriver for å realisere målene i utviklingsavtalen. 
 
Status for gjennomføring 
Det overordnede målet for utviklingsavtalen er fremragende utdanningskvalitet, økt forskningsaktivitet i 

Horisont 2020, og mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonsarbeid. 

Utviklingsavtalen mellom UiO og KD legger sammen med årsplanen premisser for prioriteringene og 

gjennomføring av tiltak de nærmeste årene. Det arbeides nå med ytterligere konkretisering og intern 

implementering av utviklingsmålene i avtalen. UiO har som oppfølging av etatsstyringsmøtet med KD 

foreslått mindre justeringer og presiseringer i utviklingsavtalen. Utviklingsmålene i utviklingsavtalen 

mellom UiO og KD vil bli fulgt ytterligere opp og rapportert i UiOs årsrapport 2018 til KD. 

Tiltak og status for gjennomføring på utdanningsområdet 

 

 

 

 

 

Status for gjennomføring 
Flere fakulteter har iverksatt tiltak for å styrke introduksjonsopplegget og mottaket av studentene, blant 
annet:    

 Styrkede ressurser for å følge opp studentene ved studiestart, for eksempel gjennom utvidet 
introduksjonsopplegg, sosiale arrangementer og seminar for nye studenter.  

 Obligatorisk oppmøte under introduksjonsukene og aktiviteter for å styrke den faglige 
integreringen av studenter som mentorordning og seminarer. 

Det arbeides med analyser av gjennomføring og frafall, men det er for tidlig å si om andelen fullført på 
normert tid er på vei til å øke. Det er en gjennomgående forbedring i frafall første studieår når vi 
sammenligner de som startet høsten 2016 med de som startet høsten 2017. Vi har sett på årsenheter, 
bachelor, korte og lange masterprogrammer samt profesjonsstudier under ett. De tre store fakultetene 
ligger på 30-40 % frafall og har positiv utvikling, mens kun tre fakulteter (JUS, OD og UV) har økt andelen 
frafall første studieår. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltak 1 i UiOs årsplan 

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 
 Enheten har analysert data om studiegjennomføringen ved enheten. 
 Enheten har prioritert tiltak for å øke studiegjennomføring med bakgrunn i gjennomført analyse. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020:  
 Enheten har redusert frafall etter to semester.  
 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.  

 

Tiltak 2 i UiOs årsplan 

Enhetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å styrke studentenes læringsutbytte og 

utdanningenes arbeidslivsrelevans.  

Forventede resultater ved utgangen av 2018:  
 Enheten har en ytterligere økning i andel digital eksamen.  
 Enheten har større variasjon i lærings- og vurderingsformene innenfor hvert studieprogram. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020:  
 Enheten har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans.    
 Enheten har økt andelen studieprogram som tilbyr praksisplasser. 
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Status for gjennomføring 
Fakultetene har kommet langt i arbeidet med digital eksamen. Framtidig utvikling av digital eksamen 
avhenger av utvikling av eksamensformer, for eksempel digitale hjelpemidler (JUS) samt inkorporering av 
tegne- og statistikkverktøy og realfagsfunksjonalitet (MED/MN). 

UiOs nye læringsplattform Canvas innføres for fullt høsten 2018. Flere fakulteter kobler arbeidet med 
Canvas til større variasjon i lærings- og undervisningsformer og mer studentaktive undervisningsformer.  

I 2017 hadde 35 studieprogram registrerte studenter på praksisemner (årsenheter, bachelor- og 
masterprogrammer, samt profesjonsstudier). Dette er en forbedring på tre program sammenlignet med 
2016 og ni program sammenlignet med 2014. Antallet studenter som er registrert på praksisemner har 
også økt med 11 % fra 2016 til 2017. 

I 2018 er det avholdt en karriereuke, hvor UiO i samarbeid med våre studentforeninger laget faglige 
arrangementer, der studentene definerte temaer og inviterte arbeidsgivere til å vise seg frem som faglig 
interessante arbeidsplasser. Arrangementene var svært godt besøkt, og fungerte som en god møteplass 
mellom faglig engasjerte studenter og arbeidsgivere som ønsker å rekruttere på bakgrunn av dette 
engasjementet. Karriereuka fungerer både som et redskap for å vise frem UiOs dyktige studenter og som 
et virkemiddel for å utvikle tettere samarbeid med relevante arbeidsgivere. 

 Tiltak og status for gjennomføring på forskningsområdet 

 

 

 
 

 

 

Status for gjennomføring 

Det er høy bevissthet rundt EUs rammeprogram, og det settes av betydelig med ressurser for å øke 
deltagelsen i Horisont 2020. Det administrative støtteapparatet er de siste årene styrket på de fleste 
enhetene. Det er satt i gang en rekke tiltak hovedsakelig rettet mot søknadsfasen. Dette omfatter for 
eksempel ulike former for økonomiske insentiver, kompetansebygging og karriereveiledning i tillegg til 
konkret søknadshjelp. 

UiO har sendt inn over tusen søknader til Horisont 2020 (H2020). I underkant av to år før programmet 
avsluttes er det sendt nesten to hundre flere søknader enn i hele 7. rammeprogram.    

Hovedtyngden av søknadene er fremdeles rettet inn mot ERC og Marie Skłodowska-Curie (MSCA). For 
MSCA har økt oppmerksomhet og ulike tiltak for å øke deltagelsen resultert i økning i både antall søknader 
og prosjekter.  

Selv om enkelte tiltak er iverksatt, er, med noen få unntak, UiOs aktivitet innen de tematiske områdene for 
lav. Tilslagsprosenten øker noe, men er fremdeles lav, både sammenlignet med tidligere og gjennomsnittet 
i Europa.   

I 2018 har to store prosjekter på MED og ett koordinatorprosjekt på SV fått tilslag. Sammen med 
innvilgelsen av hele seks ERC Starting Grant i siste runde vil inntektene fremover øke ytterligere. Gitt de 

Tiltak 3 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Enheten har gjennomgått sin prosjektportefølje og identifisert områder i de tre hovedgruppene i Horisont 2020 hvor de har 
størst potensiale for å øke sin deltakelse. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Enheten har en årlig økning i antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områder i Horisont 2020 

 Enheten har økt gjennomslag innenfor European Research Council i Horisont 2020.  
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siste gode resultatene ligger UiO bedre an enn tidligere til å oppfylle sin egen ambisjon om minst 60 % 
økning i inntektene fra Horisont 2020.  

Det er få enheter som anslår en stor økning fremover, men flere ser for seg at noen av de ulike tiltakene 
som er satt i gang skal gi effekt på lengre sikt.  

 

 

 
 
 
 
 
Status for gjennomføring 
Arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene ved UiO har fortsatt også inn i 2018. Flere enheter 
rapporterer om raskere tilsetting og redusert ressursbruk i forbindelse med rekruttering av vitenskapelige 
tilsatte.  

Enhetene som lykkes trekker frem at de i dag jobber mer systematisk med tidlig planlegging av prosessen 
samt med tydeliggjøring av roller og ansvar knyttet til rekruttering.  

Til tross for gode prosesser viser det seg at det er vanskelig å rekruttere på kortere tid enn 8-10 mnd. 
innenfor dagens regelverk.  

Arbeidet med å identifisere virksomhetsovergripende hindringer og tiltak forventes startet i løpet av 2019. 

Tiltak og status for gjennomføring innen samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

 

 

 
 

 
 
 
 
Status for gjennomføring 
Flere enheter har identifisert sine viktigste strategiske prioriteringer som forskningsformidling og 
samfunnskontakt kan støtte opp om. Det arbeides med kommunikasjonsstrategier og -planer, men det er 
varierende i hvilken grad det er utviklet konkrete og målrettede tiltak. Det er likevel et spekter av 
aktiviteter som til sammen bidrar til at prioriteringene synliggjøres på ulike måter.  

Evalueringer og målinger av kommunikasjons- og formidlingstiltak igangsettes i økende grad. I regi av 
Kommunikasjonsnettverket ble det våren 2018 igangsatt en felles måling av arrangementer og aktuelle 
saker på tvers av UiO. Målingen utvikles i et samarbeid mellom enhetene og sentralt, og evalueres ved 
utgangen av året. 

UiO står totalt for rundt 2000 små og store arrangementer årlig. De strategiske arrangementer er nå 
besluttet samlet rundt noen tidspunkt i året gi mer synlighet og profilering av universitetet. UiO har i 

Tiltak 5 i UiOs årsplan:  
Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets samfunnsoppdrag og enhetens strategiske 

prioriteringer og iverksette og gjennomføre målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt  

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Enheten har identifisert de viktigste strategiske prioriteringene som forskningsformidling og samfunnskontakt kan 
støtte opp om og prioritert relevante målgrupper. 

 Enheten har iverksatt målrettede tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt og planlagt hvordan effekt av 
tiltakene skal evalueres. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Enheten har evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de strategiske prioriteringene. 

 Enheten har bidratt til at enhetens ledende fagfelt og sterkeste miljøer er kjent i prioriterte målgrupper. 

Tiltak 4 i UiOs årsplan 

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Enheten har implementert egne rutiner som skal sikre raskere tilsetting.  
 Enheten har redusert gjennomsnittlig tid for rekruttering av vitenskapelig tilsatte. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Enheten har fulgt opp og iverksatt tiltak i henhold til UiOs rekrutteringsstrategi.  
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samarbeid med Oslo kommune, Nobelinstituttet og Nobels fredssenter lansert Oslo Peace Days, hvor det 
lages en tematisk uke rundt Nobels fredspris, Nobelforum og UiOs menneskerettighetspris og Nobelforum.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Status for gjennomføring 
Innsatsen har gitt resultater i form av økt bevissthet om og større fokus på utvikling av planer og tiltak for 
innovasjon hos enhetene, selv om de fleste er fortsatt i en tidlig fase i planleggingsarbeidet. Prosesser er 
igangsatt hos de fleste enhetene for bevisstgjøring internt og eksternt over hva enhetene allerede har, 
eller har potensiale for, innen innovasjon.   

Det er stor variasjon mellom fakultetene med tanke på type virksomheter de samarbeider med, og det er 
også en betydelig variasjon i type samarbeid. For fakultetene, og særlig HumSam-fakultetene, skjer 
bidraget til innovasjon ofte gjennom utdanning av studenter og kandidater, mens nyskapende forskning og 
utveksling av kompetanse foregår gjennom kontakt med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. 
Imidlertid er det indikasjoner på at innovasjon ved UiO også er i ferd med å skje gjennom kursutvikling og 
samarbeid på tvers av faggrenser og enheter.  

Totalt sett har enhetene levert tiltak på alle de definerte innsatsområdene i Innovasjonsløftet, selv om ikke 
alle enheter har levert på alle områdene. 

 
 

 

 

  

Tiltak 6 i UiOs årsplan:  
 
Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete målsettinger og iverksette tiltak innen minimum 

ett av følgende definerte innsatsområder: 

 Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap 

 Kommersialisering og entreprenørskap 

 Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser. 

 Studentinnovasjon 

 Utdanning. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Enheten har utarbeidet planer for innovasjonsaktiviteten ved enheten og iverksatt tiltak innen minimum ett 
innsatsområde.  

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Enheten har økt innovasjonsaktivitet innen prioriterte innsatsområder.   
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3.0 Økonomisk status og prognoser 

UiO har samlet sett en god økonomi 

Det er ingen vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen siden rapporteringen for første tertial 
2018. UiO har samlet sett en god økonomi. Mens det de siste årene har vært vekst i både inntekter, 
kostnader og årsverk, har utviklingen i 2018 flatet noe ut. 

Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene. Etter 2. tertial 2018 (T2) 
utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 4 % av bevilgning. Internt ved UiO er imidlertid 
mindreforbruket ujevnt fordelt. Fakulteter og tilsvarende enheter1 har opparbeidet et relativt høyt 
mindreforbruk som følge av bevilgningsveksten de foregående årene. På institusjonelt nivå har UiO «lånt» 
fra dette mindreforbruket, for å investere i oppgradering av bygningsmassen («forhåndsdisponeringer»).  

Framtidig økonomisk usikkerhet knytter seg primært til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende 
enheter. Utviklingen følges fortløpende, og om nødvendig kan framdrift på planlagte institusjonelle 
investeringer tilpasses dette. P.t. anses det mest sannsynlig at UiO de nærmeste årene vil opprettholde et 
moderat mindreforbruk. 

Økonomisk utvikling flater ut i 

20182 

Figur 1-43 viser en relativ jevn inntekts- 
og kostnadsvekst i perioden 2014-2017 
(på kostnadssiden var 2015 et unntaksår 
pga kjøpet av Gaustadalleén 30). Hittil i 
2018 har utviklingen flatet ut.  Antall 
årsverk har økt marginalt, mens 
inntektene viser liten nedgang 
sammenliknet med 2017. Reelle trender 
må imidlertid vurderes i et lengre 
tidsperspektiv. 

                                                           
1 «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes her som samlebetegnelse for fakulteter, museer, sentre og 
Universitetsbiblioteket. 
2 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 årlige inntekter og kostnader på ca. 
300 mill. kr – og ca. 100 årsverk. 
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 4). «Øvrig BOA» i figur 4 tilsvarer 
finansieringssystemets «BOA-indikator». 

Figur 1: Inntektsutvikling 

Alle beløp gjelder årets 8 første måneder, omregnet til 2018-kroner 
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Inntektene styres på ulike måter 

Tradisjonelt inndeles UiOs totaløkonomi i to 
hovedkategorier: «basisvirksomhet» (finansiert av 
midler fra KD, øvrig bevilgning og salgsinntekter, - 
jfr. figur 1: blå og grønn kategori) og «eksternt 
finansiert virksomhet» (BOA-inntekter og gaver, - 
jfr figur 1: rød og oransje kategori). Midler i disse 
kategoriene styres på ulike måter.  

På basisvirksomheten er hovedregelen at midlene 
skal benyttes samme år som de bevilges, - og det 
er således et mål å holde mer-/mindreforbruket4 
på et moderat nivå.  

På eksternt finansiert virksomhet er derimot 
inntektene øremerket spesifikke flerårige 
prosjekter. På grunn av forskuddsbetalinger vil 
prosjektene normalt bære med seg en viss «saldo». Midler på eksternt finansiert virksomhet - inkludert 
«saldoen» - kan ikke omdisponeres til andre formål. «Saldoen» på eksternt finansiert virksomhet har 
derfor normalt mindre fokus enn mer-/mindreforbruket på basisvirksomheten.  

                                                           
4 «Mindreforbruk» brukes av UiO som betegnelse på midler som ikke har blitt benyttet ved periodens utløp. 
Motsatsen til mindreforbruk er «merforbruk». «Isolert mindreforbruk» betegner mindreforbruket som er 
opparbeidet innenfor én enkelt periode, - mens «akkumulert mindreforbruk» også hensyntar opparbeidet 
mindreforbruk fra tidligere perioder. I dette notatet benytter vi «mindreforbruk» i betydningen «akkumulert 
mindreforbruk». I praksis er mindreforbruket dels knyttet til innsparte midler som kan omdisponeres til nye formål – 
og dels midler som er bundet opp til forsinket aktivitet. Iht prinsippene i UiOs rammefordelingsmodell beholder den 
enkelte enhet råderett over eget mindreforbruk, - på samme måte som enheten har ansvar for å håndtere eget 
merforbruk. 

Figur 4: Inntektsutvikling BOA  
Alle beløp gjelder årets 8 første måneder, omregnet til 2018-kroner 

 

Figur 2: Årsverksutvikling Figur 3: Kostnadsutvikling 

Alle beløp gjelder årets 8 første måneder, omregnet til 2018-kroner 
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Basisvirksomheten 

Status på basisvirksomheten må 
ses i lys av utviklingen de 
foregående årene.  

I årene etter 2012 økte 
bevilgningen til fakulteter og 
tilsvarende enheter betydelig. 
Aktiviteten ved enhetene vokste, 
men i lavere takt enn inntektene.  
Selv om mindreforbruket ved 
enhetene dermed økte vesentlig 
fram mot 2016, gikk UiOs 
samlede mindreforbruk likevel 
ned. Dette skyldtes økt bruk av 
forhåndsdisponeringer, bl.a. for å 
finansiere investeringene i 
Brøggers Hus og Gaustadalléen 
30 (se vedlegg 1). 

Etter 2016 har mindreforbruket til fakulteter og tilsvarende enheter flatet ut, både på grunn av rammekutt 
og aktivitetsvekst ved enhetene. Enhetene bærer imidlertid fortsatt med seg det opparbeidede 
mindreforbruket fra tidligere år. Fra 2016 har nivået på forhåndsdisponeringene også vært relativt 
uendret.  

Pr. T2 2018 utgjør mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter om lag 17 % av inntektene. Det 
samlede nivået har vært nokså uendret de siste årene, men det er stor og økende forskjell mellom 
enhetene, jfr. figur 6. Vedlegg 2 gir ytterligere oversikt over de enkelte enhetenes økonomi.  

  

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

Figur 6: Mindreforbruk (akkumulert) per enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter 
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Økonomiske utsikter 

Når det gjelder 2018 er vår vurdering av de økonomiske utsiktene relativt uendret. Mht langtidsperioden 
ut over 2018 har vi ikke foretatt noen oppdatert vurdering denne gangen. Dette vil imidlertid bli gjort i 
forbindelse med virksomhetsrapporten T3 2018, basert bl.a. på oppdaterte langtidsprognoser fra 
enhetene.  

Figur 7 viser prognosen som ble framlagt i virksomhetsrapporten T3 2017 og T1 2018. Den viser et «antatt 
utfallsområde» for UiOs samlede mindreforbruk. Figuren viser at UiO de kommende årene sannsynligvis 
fortsatt vil opprettholde et 
moderat mindreforbruk. 

I figuren har vi lagt inn en 
egen kurve som viser saldo 
for 
forhåndsdisponeringene. 
Som kurven viser, vil 
forhåndsdisponeringene 
gradvis reduseres f.o.m. 
2019.  

Følgende faktorer vil kunne 
ha vesentlig betydning for 
reell langsiktig utvikling av 
UiOs mer-/mindreforbruk: 

- Evt. økning i 

eksterne inntekter 

(jfr. bl.a. V-SAK 4 til styremøte 20.6.17 «Potensiale for økte inntekter») vil ha indirekte effekt på 

basis-økonomien, og vil kunne medføre at mindreforbruket øker. 

- Evt. økt/redusert KD-bevilgning (f.eks. økning som følge av evt. bedre studiegjennomføring) vil 

påvirke mer-/mindreforbruket.  

- Aktivitetsutviklingen ved fakulteter og tilsvarende enheter vil være avgjørende for mer-

/mindreforbruket. Årsverksutviklingen og gjennomføringstakten i de faglige satsingene (bl.a. 

«Verdensledende miljøer» og Livsvitenskap-satsingen) har betydning. 

På lengre sikt er det sannsynlig at både IT-infrastruktur, drift av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 
bygningsmasse vil kreve økt finansiering ift dagens nivå.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Forhåndsdisponeringer 

2. Enhetenes økonomi 

3. Ledelsesvurderinger fra enhetene 

Figur 7: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten 
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 2. tertial 2018:  

UiOs forhåndsdisponeringer 

Basert på allerede fattede vedtak vil nivået på forhåndsdisponeringene utvikle seg som følger: 
 

 

 

1) Dagens saldo er konsekvens av både tidligere disponeringer og 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 2. tertial 2018:  

Enhetenes økonomi 

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet 

Figur 1: Totale inntekter per enhet hittil i år – per T2 2018. Fakulteter og tilsvarende enheter. 

   

  

Fakulteter og tilsvarende enheter har hittil i år pr T2 2018 totale inntekter på 4,3 mrd. kr.  

 

Ca halvparten av inntektene ligger på de to største fakultetene (MN og MED). Blant de 8 ordinære 

fakultetene varierer andel KD-finansiering mellom 57% (MN) og 88% (TF). 
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II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk 
basisvirksomheten  

Figur 2: Akkumulert mindreforbruk på basisvirksomheten – per enhet. Fakulteter og tilsvarende enheter 

 

Totalt sett utgjør mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter 17% av inntektene. Nivået 

varierer mellom fakultetene, - og også internt på fakultetene mellom de enkelte instituttene. 

Forskjellen mellom fakultetene har blitt større i den senere tid. Mindreforbruket ved MN og SV 

fortsetter å øke, mens det går ned ved UV, HF, JUR og OD. MNs mindreforbruk forventes imidlertid å 

reduseres med ca 60 mill i 2019 som følge av investeringer i infrastruktur til nye Sentre for fremragende 

forskning (SFF). 

Mindreforbruket ved KHM skyldes forskuddsbetaling på KD-prosjekter og positiv utvikling i 

publikumsinntektene. KHM avsetter økte publikumsinntekter til fornying av utstillinger fram i tid. Både 

for KHM og NHM skaper følgekostnader fra bygg-prosjekter usikkerhet for framtidig økonomi.  

Mindreforbruket ved sentrene har ulike årsaker. UiO:Livsvitenskap har vært i en oppstartsfase med lavt 

forbruk. Aktivitetsnivået har nå økt, men satsingen bærer fortsatt med seg et akkumulert mindreforbruk 

fra tidligere. UiO:Energi har i en mellomperiode hatt lavt aktivitetsnivå på grunn av arbeid med ny 

handlingsplan, men er nå i ferd med å øke aktiviteten igjen. Senter for utvikling og miljø har opparbeidet 

et høyt mindreforbruk, men har i den senere tiden økt aktiviteten noe. 

III. De enkelte enhetene 
 

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

eksternt finansiert virksomhet.  

Mht. eksternt finansiert virksomhet er mer-/mindreforbruk knyttet til at inntekter og kostnader periodiseres i ulike perioder.  
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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 

 



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Det teologiske fakultet 

 Rapportert av: 

Fakultetsledelsen 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 

1. Innledning 

Fakultetet har etablert større handlingsrom gjennom avvikling av akkumulert underskudd og økning i 

rammen grunnet varig oppdrag med å utvikle og iverksette fleksibel utdanning for religiøse ledere. Ut over 

finansiering av dette oppdraget benyttes bedret handlingsrom til å styrke studiekvalitetsarbeidet og 

utviklingen av støttefunksjoner for forskning og forskeres søknader om eksternfinansierte prosjekter.

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Resultatindikatorene for fakultetet viser for forskningen fortsatt høyt nivå for vitenskapelig publisering. 

Nivået på EU-finansiering er redusert mens finansiering fra NFR har en topp i 2017. Siden flere prosjekter 

nå går mot avslutning intensiveres arbeidet med utvikling av nye. 

Studiepoengproduksjon bedrer seg langsomt men jevnt mens omfanget av utreisende studenter fortsatt er 

lavt. Situasjonen kaller på bedre forankring av internasjonal deltakelse i studieprogram og 

samarbeidsavtaler. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Fakultetet har pr. 1.januar 2018 avviklet sitt akkumulerte underskudd. Det gir, sammen med økt ramme 

nevnt ovenfor, muligheter for å styrke utdanningskvalitet og støttefunksjoner og økonomiske midler i 

forskningssektor.  

Dette gir et godt utgangspunkt for utvikling av ny strategisk plan for de neste ti årene.  

Dato: 20.september 2018 

 

Aud V. Tønnessen 

Dekan       Dag Myhre - Nielsen 

        fakultetsdirektør  



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Det juridiske fakultet 

 Rapportert av: OR, TS og LB Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

Juridisk fakultetet er i ferd med å tilpasse aktivitetsnivået til en ny økonomisk realitet.    Vi har 

iverksatt tiltak som både er beskrevet i årsplanen for 2018 og også besluttet i løpet av våren.  Ut fra 

resultatene i T2 kan de se ut til at omstillingen er i ferd med å gi effekten som er ønsket.   

Vi er i ferd med å nå måltallet for basisfinansierte Ph. d-kandidater, administrative vikariater og 

nytilsettinger behovvurderes nøye og driftskostnader kuttes der det er mulig. Tilsetting av 

universitetslektorer og diverse tiltak på studiesiden ser ut til å ha en positiv effekt på kostander til 

eksterne lærere. Det gjenstår fremdeles å se den økonomiske effekten av innføring av digitale 

hjelpemidler i undervisningen og på eksamen, men vi antar at dette vil gi innsparinger i årene som 

kommer. Det samme gjelder andre prosesser vi har i gang med som reduksjon av valgemneporteføljen, 

minimumsgrense på antall studenter pr gruppe, nye eksamens- og vurderingsformer osv. 

Når det gjelder økning i eksterne inntekter ligger vi fremdeles lavt, men vi kan se resultatet av økt 

fokus på viktigheten av prosjektsøknader. 2018 ser ut til å bli et toppår når det gjelder søknader til 

NFR og til ERC, men det gjenstår å se om søknadene gir uttelling.  Fakultetet vil fortsette å holde 

trykket oppe på dette området. 

Alt i alt kan vel fakultetet sies å være inne i en stor omstillingsprosess, som vil kreve stor innsats fra 

alle deler av organisasjonen. Disse prosessene vil bli beskrevet i årsplan for 2019 og i sak til 

fakultetsstyret om organisasjonsstruktur.  

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Fakultetet har en omfattende årsplan med i alt 23 tiltak innen de 6 hovedprioriteringene Læringsmiljø 

og studietilbud, Ekstern finansiering, Strategi, Areal og samlokalisering, Organisasjons-utvikling, og 

Samfunnskontakt, innovasjon og formidling. Fakultetet har flest tiltak på utdannings-området der 

forbedret gjennomstrømming er et sentralt tiltak.  I 2018 gjøres dette bl.a. gjennom endinger i 

regelverk om gjentak og permisjoner. Digitalisering i undervisning og evaluering er også sentrale tiltak 

som det brukes mye ressurser på. På forskningssiden er det viktigste tiltaket å redusere antall 

stipendiatstillinger for å oppnå måltallet og forbedre budsjettbalansen, og så langt følges planen for 

dette. I tillegg har vi et høyt trykk på prosjektsøknader og å øke den eksternt finansierte aktiviteten. 

Innen areal og samlokalisering er flere tiltak i forbindelse med forberedelse til flytting til nye lokaler 

viktig og ressurskrevende. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

Justert for regnskapsomleggingen på SFFen, ble den økonomiske utviklingen i T2 som forventet. 

Spesielt gledelig er det at merforbruket på Senter for menneskerettigheter er under kontroll. 
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Lønnsoppgjøret ble dyrere enn planlagt, og sammen med kostnadene knyttet til høstens 

professoropprykk, gir dette en økonomisk utfordring i T3.  

Fakultetsledelsen har fortsatt stor oppmerksomhet på kostnadskontroll og ressursbruk, og alle 

stillinger vurderes før utlysning. Fakultetet arbeider aktivt for å øke andel eksternfinansierte 

prosjekter, og noen nye prosjektavtaler ble inngått i T2. 

De nye økonomiske rammebetingelsene, som fremkommer i foreløpig disponeringsskriv for 2019 

og innebærer en reduksjon på om lag 4 millioner kroner for vårt fakultet, vil kreve betydelige 

kostnadsreduksjoner det kommende året. 

Det er ikke avsatt midler lokalt på fakultetet til økt internhusleie, ekstraordinære flyttekostander 

eller andre kostnader i forbindelse med flytting til Domus Juridica eller istandsetting av byggene 

rundt Universitetsplassen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 18. september 2018 

 

Dag Michalsen 

Dekan       Benedicte Rustad 

        Fakultetsdirektør  



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: MED  Rapportert av: 

Frode 

Vardal/Unn-Hilde 

Grasmo Wendler 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 for Det medisinske fakultet 
 

1. Innledning 
 

Fakultetet har i 2. tertial opprettholdt den høye aktiviteten fra de siste årene. Vartdal- dekanatet går i 

desember av etter å ha fungert i to perioder.  I tillegg skal to av våre tre institutter velge ny 

instituttledelse samt at NCMM ansetter ny direktør. Et slikt stort lederskifte over hele fakultetet vil 

prege høstens aktiviteter og arbeidet ved fakultetet vil derfor stikkordsmessig bære preg av 

«ferdigstillelse» gjennom 2. og 3. tertial.  

Som ledd i å øke den administrative samhandling på tvers og som en god opptakt til å stå samlet for å 

støtte nye faglig ledelse, vil vi for første gang arrangere en ledersamling for alle 30 administrative 

ledere ved fakultetet. Temaet  for denne samlingen vil være styrking av rolleforståelsen og 

koordinering mellom nivåene  og endringskompetanse. 

 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

 

Fra virksomheten i 2018 resultater og årsplanen vil vi her spesielt kommentere:  

 Fakultetets satsning på ekstern finansierte prosjekter fortsetter å gi gode resultater. Vi har 

verdensledende miljøer som våre Jebsen-sentre og Centre for hybrid Technology HUB, Cancer 

Cell Reprogramming og Norwegian Center for Mental disorder Research (Norment).  

 

 Med bakgrunn i suksessen med MSCA COFUND-prosjektet Scientia Fellows, sendte fakultetet i 

2017 inn en ny COFUND-søknad, Scientia Fellows II (SFII). Søknaden ble innvilget i 2018, med 

et totalbudsjett på 25 millioner EURO over fem år og med totalt 250 årsverk. 40 % av 

finansieringen kommer gjennom H2020. Den røde tråden i prosjektet er eksellent tverrfaglig 

forskning innen Health Life Sciences, transnasjonale samarbeider og mobilitet, 

sektorsamarbeid (akademia-helse og næringsliv) samt karriereutvikling av de unge forskerne 

 

 Våre økte eksternfinansiering som våre EU- prosjekter; først og fremst Scientia Fellow 1, har 

gitt oss kraftig økt innovasjonskraft og vi har derfor, som følge av økte RBO-inntekter, kunne 

gjennomføre de strategiprosjekter vi som samlebetegnelse kalte «Forny Med»; blant annet 

med prosjektene;  Postdocprogrammet, Helseinnovatørskolen, Innovent og Digitalt Liv. Vi 

arbeider nå med å fullføre våre målsetninger her og videreføre og fornye planen for de neste 

årene fram til 2023, ved å lage planer knyttet til bruk av RBO- midler for Scientia Fellow 2.  
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 Helseinnovatørskolen (HIS) er i full drift. Den er et samarbeid mellom UiO (MED) og fakultet 
for medisin og helsevitenskap , NTNU og Karolinska Institutet. Nansen Neuroscience Network 
er en viktig samarbeidspartner og pådriver sammen med alle universitetene. Dette er viktig, da 
vi her har en tett kobling mellom akademia, helse og næringsliv i drift og utforming av HIS.  
 

 Ca. 120 helseforskere og leger har så langt tatt kursene ved Helseinnovatørskolen 
 

 BigInsight leder innovasjonsarbeidet i Digital Life Norway prosjektet, og får sannsynligvis nye 
30 millioner kr fra NFR for å styrke tidlig «scouting"  for innovasjonsideer. 
 

 Fakultetet har de siste årene hatt en studentmobilitet i overkant av 9 %. Vi anser dette som 
tilfredsstillende. EU-HEM-programmet med «Joint Degree»-studenter på Helsam har bidratt og 
vil bidra positivt framover. 
 

 Ut fra tall i DBH-databasen viser 6 av 12 studieprogram en positiv utvikling, 5 av 12 holder 

omtrent samme nivå som før, mens ett studieprogram har en nedgang i studieproduksjonen. 

Dette gjelder Master i psykososialt arbeid som ble nedlagt i 2017 og ikke har hatt opptak siden 

2015.  

 

 De ulike studieprogrammene har prioriterte tiltak for å øke studentgjennomføringen og 

redusere frafall.  En arbeidsgruppe på MED har utredet alternative opptakskrav til 

medisinstudiet. Fakultetet ønsker vår 2019 å ta opp en kvote på 22 studenter gjennom 

egnethetstest. En slik endring av opptakskriterier vil på sikt ha innflytelse på både 

frafallskvote og kjønnsbalanse i studiet. . 

 Ved slutten av 2018 er det kun en liten andel av fakultetets skriftlige eksamener som ikke er 
digitalisert; studentene møter dermed en mer moderne skriftlig eksamensform ved Det 
medisinske fakultet. 
 

 Større variasjon i læringsformer/arenaer er oppnådd på profesjonsstudiet i medisin og Master 
i klinisk ernæring. Når det gjelder vurderingsformer som benyttes innenfor hvert enkelt 
studieprogram, mener vi at variasjonen allerede er stor på profesjonsstudiet i medisin, mens 
det må jobbes videre med dette på bachelor- og master studiene 
 

 Institutt for Helse og samfunn  har aktivt søkt involveringen av arbeidslivsaktører i arbeidet 

med revidering av masterporteføljen. Vi vil også fremheve strategisk samarbeid med relevante 

samfunnsaktører blant annet tydeliggjort i vår søknad til NFR om miljøstøtte for etableringen 

av «Research centre for public health» 

 

 Evalueringen av Institutt for Klinisk medisin (Klinmed) fra 2015 resulterte i 6 ulike tiltak, blant 

annet knyttet til organisering, styring og kommunikasjon. Samtlige av disse er nå gjennomført 

og evalueringen og tiltakene er beskrevet på instituttets hjemmeområde; 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/klinmed/evaluering-klinmed/. 

  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/med/klinmed/evaluering-klinmed/
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Klinmed  har også vært tungt involvert med mange personer i ledende stillinger i de ulike 

diskusjonene rundt nye sykehus i OUS. Hovedfokus har vært å ivareta UiOs og instituttets 

behov for undervisnings- og forskningsarealer. I tillegg til representanter fra Klinmed har også 

fakultet og UiO sentralt deltatt. Utbyggingen er meget stor og omfattende og vil ganske sikkert 

kreve betydelig fokus også i årene som kommer. 

 

3. Vurdering av økonomisk utvikling  

 

Fakultetets totale inntekter for 2018 er på nesten 1,4 mrd, hvorav ca. 40% er ekstern finansiert- og har 

vokst sterkt de siste 10-12 årene.  Vi jobber kontinuerlig med å fylle på med kompetanse og kapasitet 

for å håndtere denne størrelsen på virksomheten.   

Fakultetets økonomi ved avslutningen av T2 er tilnærmet uendret som ved avslutningen av T1. Det 

akkumulerte mindreforbruket ved utgangen av T2 på basisvirksomheten er på 122 MNOK. I 

forbindelse med ny prognose ved T2 ser vi at de vurderinger som ble gjort ved T1 for års prognosen 

for fakultetet samlet var riktige- og vi har derfor en T2 prognose som viser tilnærmet samme utgang 

på 2018 som T1 prognosen (dvs. et akkumulert mindreforbruk på 103 MNOK (mot opprinnelig 

budsjett på 83 MNOK).  

Det akkumulerte mindreforbruket ved Det medisinske fakultet er dog bundet opp i framtidige 

forpliktelser.  Institutt for klinisk medisin alene rapporterer at selv om regnskapet viser et akkumulert 

mindreforbruk på 49 MNOK ved utgang T2, har instituttet bindinger (forpliktelser) på 90 MNOK.  

Dette er en viktig bidragsyter til at det samlet sett ikke kan sies å være frie midler i fakultetets 

akkumulerte mindreforbruk.  

Fakultets strategiske satsning og bruk av RBO- midler på satsnings prosjekter og store topp forsk 

prosjekter forsetter og det krever at en tett oppfølging av aktivitetsplaner og tilhørende 

finansieringsplaner. Vi vil arbeide videre med å skape omforent forståelse av summen forpliktelser 

framover og hele tiden følge aktivitet mot finansiering for å sikre framtidig balanse.  

Fakultetet vil arbeide videre med risiko og usikkerhetsanalyser av virksomheten generelt og 

økonomien spesielt for hele tiden å ha et omforent bilde av dette i styringen av fakultetet.  

 

 

Dato: 20. september 2018 

 

 

Frode Vartdal 

Dekan       Unn-Hilde Grasmo Wendler  

        fakultetsdirektør  



Ledelsesvurdering 

1 

Rapporterende enhet: 
HF 

   Periode:  
T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

 
Det humanistisk fakultet må ta inn over seg at tildelingene setter begrensninger for 
handlingsrommet både for 2019, men også i årene etter dette. Det gjør at HF også for 
inneværende år/2018 har planlagt for justeringer som handler om en tilpasning til lavere 
tildelinger i framtiden. Viktige verktøy i dette arbeidet er stillingsplaner på instituttene og 
styringsdialoger mellom fakultet og institutt. I tillegg er det gjort mindre grep knyttet til 
ulike driftsposter. 
 
Fakultetet har underliggende enheter med særlige utfordringer, både for inneværende år, 
men også de kommende årene. Det handler om at akkumulerte mindreforbruk vil reduseres 
og at flere enheter vil gå over til en situasjon med merforbruk. Det settes i gang tiltak fra 
fakultetets side for å bistå spesifikk ett institutt (IFIKK), hvor man ender med et betraktelig 
merforbruk allerede for inneværende år. Langtidsprognosen for flere institutter ligger nå an 
til å ende med merforbruk, det jobbes derfor med å tilpasse aktivitetsnivået på enhetene.   
 
Det akkumulerte mindreforbruket fra tidligere år er i overkant av 71 MNOK, og vil ved 
utgangen av 2018 være ca. 37 MNOK ifølge prognosen for året. Personalkostnadene følger 
omtrentlig budsjettet. HF har ved utgangen av august 800 årsverk, hvorav 562 er i 
undervisnings- og forskningsstillinger. Driftskostnadene har et mindreforbruk på 6,3 MNOK 
sammenlignet med opprinnelig budsjett. 
 
Til tross for en mer krevende økonomisk framtid har det vært viktig for fakultetet å 
gjennomføre en tydelig faglig satsing gjennom Faglige prioriteringer, runde III, der det er 
satt av 100 MNOK over fem år fra 2019. Dette er en prioritering som også forventes i gi økte 
inntekter i framtida. Inntektene må økes og tiltakene i fakultetets årsplan har dette som et 
viktig mål i tillegg til bedre kvalitet. Spesielt gjelder dette studiepoengs- og 
kandidatinntekter, men også eksternt finansiert virksomhet. 
 
Fakultetet har gjort justeringer i den interne fordelingsmodellen der insentivelementer 
knyttet til bl. a. BOA og ferdige kandidater legges inn. Fakultetet forventer at en innføring av 
slike insentivelementer vil være med på å bidra til et engasjement blant instituttene til 
ytterlige innsats for å nå nye måltall.  
 
 

 
Dato: 

 
 
 

dekan fakultetsdirektør 



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: MN Rapportert av:  Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

Aktiviteten ved MN fakultetet har i år vært høy og i tråd med årsplanens forventninger og planer på de 

fleste områder. Fakultetets økonomi oppleves som solid. Akkumulert overskudd på basis gir fakultetet er 

godt handlingsrom.  

MN er i sluttfasen av arbeidet med å utvikle en strategi for fakultetet. Strategiarbeidet har pågått i nesten 

ett år og et utkast er nå hos instituttene på høring. Strategien befester fakultets ambisjon om å være blant 

Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon innen våre satsingsområder, både 

disiplinært og på tvers av disipliner. Det tas sikte på å vedta strategien i fakultetsstyrets møte i desember.  

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Vi vil særlig trekke fram følgende forhold: 

Resultatene i 2017 for indikatorene «Nye studiepoeng per heltidsekvivalent» og «Studentmobilitet» er de 

høyeste noen sinne for MN. Fakultetsledelsen ser dette i en klar sammenheng med InterAct, fakultetets 

store satsing på utdannings- og læringsmiljø de siste 5 år. Vi forventer fortsatt vekst i årene framover, 

særlig innen studentmobilitet etter at det nå et innført en ordning med utviklingssemester på alle bachelor-

programmer 

Fakultetet arbeider kontinuerlig for å utvikle utdanningen ved enhetene samt heve undervisernes 

didaktiske og pedagogisk ferdigheter. Erfaringen er at det er vilje og nysgjerrighet blant undervisere og 

økende forståelse og aksept for mer studentaktiv undervisning. En god utvikling forutsetter både god 

kompetanse hos undervisere om denne typen undervisning og ressurser til å utvikle moderne 

undervisningsopplegg. Gjennom fakultetets eget Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi 

(KURT) og intern utlysning av midler for å utvikle ny undervisning tror vi på en ytterligere styrking av 

fakultetets utdanningskvalitet. 

I tråd med sterke føringer fra KD og universitetsledelsen ønsker MN fakultetet økt suksess i EUs tematiske 

programmer, og vi ønsker også at forskere ved MN blir koordinatorer.  På grunn av arbeidsmengden kvier 

en del forskere seg for å ta rollen som koordinator for en multipartner-søknad. Fra høsten 18 har MN 

etablert nye og sterke incentiver der vi belønner både innsats og suksess. En MN-forsker som tar rollen som 

koordinator for en EU-søknad under pilarene Konkurranse-dyktig næringsliv eller Samfunnsutfordringer i 

H2020 kan få tildelt en stipendiat-stilling. Fakultetet følger også opp UiOs Policy om toppforskningmidler til 

multipartner koordinatorprosjekter ved en ordning der inntil 50 % av disse toppforskningsmidlene kan 

tildeles søkermiljøet.  

Fakultetets største utfordring er fortsatt det betydelige behovet for vedlikehold og oppgradering av 

eiendomsmassen. Det må unngås at bygningsmassens beskaffenhet blir en begrensende faktor for 
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fakultetets ambisjoner innen forskning og utdanning.  Fakultetet er særlig bekymret for utfordringene med 

å få etablert egnede arbeidslokaler til våre nye sentre for fremragende forskning. Prosessene for å kunne 

tilby egnede arealer til våre nye sentre tar svært lang tid og påfører fakultetet vesentlig høyere kostnader 

enn forutsatt. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Fakultetets økonomi er totalt sett solid til tross for betydelige kutt i tildeling av KD midler de fire siste år. 

MN øker jevnt i finansiering fra NFR og effekten av flere nye sentre i 2017 bidrar til en forventet oppgang 

også i 2018. I langtidsperioden forventes det en stabilisering av aktiviteten på 2018 nivå for NFR. Veksten i 

den øvrige eksternfinansierte aktiviteten ser ut til å avta og det ventes en stabilisering av inntektsnivået fra 

eksterne kilder på 2018-nivå utover i langtidsperioden. Utviklingen i basisøkonomien preges i stadig 

sterkere grad av at både den direkte avhengigheten til bidrag fra ekstern finansiert virksomhet og stadig 

økte krav til resultater igjennom insentiver for å opprettholde aktivitetsnivået. Det er økte 

personalkostnader utover tidligere forutsetninger som bidrar til en vesentlig reduksjon av handlingsrommet 

i kommende langtidsperiode. 

Det er viktig at våre institutt og sentre øker aktiviteten og ikke konserverer midler. Det er utfordrende i en 

periode med reduksjon i KD inntekter. For fakultetsledelsen er det viktig å ha god sammenheng mellom 

strategi og finansiering både i basis- og eksternt finansiert virksomhet. 

 

 

 

Dato: 20. september 18 

 

Morten Dæhlen 

Dekan 

 

        Jarle Nygard 

        fakultetsdirektør  



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Det odontologiske 

fakultet 

 Rapportert av: 

Pål Barkvoll 

Tove Langhaug 

 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

 

Siden rapporteringen for T1, har prognosen for merforbruket i langtidsperioden økt med ytterligere kr. 47 

mill., til kr. 70 mill. 

Trangere økonomiske rammebetingelser i 2018 og årene fremover, gjør nokså kraftige utslag i budsjettet. 

OD har i mange år levd «av marginene», som slett ikke har vært store. Vi har imidlertid greid å få 

årsresultater  på «riktig» side.  Inngående balanse (IB) for 2018 var halvert i forhold til IB 2017. Det var et 

signal om trangere tider. Det skal små inntektskutt til før regnskapet viser røde tall.   Fakultetet så allerede i 

budsjettprosessen for 2018 at virksomheten må tilpasses trangere økonomiske rammebetingelser. 

Følgende tiltak var planlagt gjennomført i 2018, som bidrag til å skape budsjettbalanse i langtidsperioden: 

a) Gjennomgang av bemanningsplaner med målsetting om riktig dimensjonering og riktig 

kompetanse.  

b) Analyse av pasientregnskapet sammen med pasientjournalsystemet SALUD, med henblikk på om 

instituttet (IKO) anvender mulighetene optimalt.  

c) Øke prosjektporteføljen 

d) Sikre inntekter fra utleie av utstyr 

e) Sikre avkastning for fakultetet ved evt. innovasjoner og kommersialisering. 

f) Investeringer som kan bidra til rasjonalisering samt modernisere undervisningen 

g) Tiltak for å holde kullene på måltall  

h) Restriksjoner på innkjøp og overføring av bundne midler.  

Tiltakene er utførlig beskrevet i rapportering per. 15.12.2017. 

Noen tiltak er også satt inn i årsplanen 2018-2020 og status vil fremkomme der. a) Gjennomgang av 

bemanningsplaner er et omfattende arbeid, fordi det griper inn i hvordan oppgavene organiseres og løses, 

samt vektleggingen av undervisning og forskning i de ulike fagfeltene. Imidlertid ser det ut til at dette vil 

være det sentrale verktøyet for å skape balanse i fakultetets økonomi. Det er selvsagt også gode bidrag å 

hente på inntektssiden, bl.a. klinikkdriften/pasientregnskapet, men det vil ikke gi nok til å løse fakultetets 

økonomiske utfordringer.  Utviklingen i prosjektporteføljen er også positiv og per T2 ser det ut til at 

fakultetet oppnår budsjettert inntekt fra nettobidrag. Ledelsen ved OD ser at det store merforbruket og 

tendensen til at dette øker, også er et styringsproblem. Dekanen vil derfor sette omlegging av 

styringsmodellen på institutt på dagsorden så rakt som mulig.  



  
 
 

 

 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Utdanning: 

For å styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene har OD etablert 

sosiale møtepunkter mellom masterstudentene i odontologi og bachelorstudentene i tannpleie. Det ble 

gjennomført egne informasjonsmøter under introduksjonsuken i 2017. fakultetets vurdering er at dette har 

økt identitets- og fellesskapsfølelsen blant studentene.  

 

For å ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer arbeider fakultetet for å øke 

bruken av Multiple Choice og Canvas. Fakultetet anser industrisamarbeid som strategisk hensiktsmessig for 

å kunne være en premissleverandør i utviklingen av teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. 

Fakultetet deltar i internasjonalt prosjekt (Resispart) MOOC med mål å kvalitetssikre engasjerende 

undervisning for flere grupper. Skal tilbys studentene ved OD og de andre i prosjektet. Fakultetet har 

digitalisert alle eksamener og anser det for å være en profesjonalisering og kvalitetsheving.  

 

Nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning er under utvikling. Fakultetet avventer hvordan disse 

vil påvirke den eksterne og interne kliniske praksis studentene har. Eksterne veiledere inviteres til fakultetet 

en dag per år for faglig og pedagogisk kalibrering og får bl.a. møte studenter de skal veilede.  

 

Forskning:  

Det er en sterk økning i antall søknader på eksterne prosjekter, EU inklusive. Tilslagene fra søknadsrunden i 

2017 er også økt. Utformingen av den administrative støtten er i prosess. På økonomisiden er støtten styrket 

ved at 1 økonom på fakultetsnivå har eksternfinansiering som hovedarbeidsfelt og følger opp prosjektene 

gjennom alle faser. For å øke kompetanse og knytte kontakter deltar vitenskapelige i internasjonale 

forskernettverk og fakultets gjennomføring av ADEE konferansen i august var et godt bidrag. Fakultetet 

anser at etablering av forskerlinje på lang sikt vil understøtte interessen for å søke EU midler. 

 

Fakultetet har utarbeidet rutiner for raskere tilsettinger. Imidlertid har effekten foreløpig vært liten.  

 

Samfunnskontakt og forskningsformidling: 

Fakultetet arrangerte i 2018 årsmøtet i ADEE med tema «Dental education in a Changing society» 

Målgruppen var europeiske odontologiske utdanningsinstitusjoner. Kongressen var meget vellykket og satte 

fakultetet på det Europeiske kartet på en målrettet og god måte.  

 

HMS: 

Fakultetet er ajour mht tiltak fra gjennomført ROS-analyse. Det er økende fokus på kjemikaliehåndtering.  

 

Fakultetet har satt ytterligere fokus på klinikkvirksomheten gjennom analyse av den faglige bruken av 

pasientdatasystemet SALUD og økonomi. Analysearbeidet er i prosess. 

 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Fakultetets økonomi har strammet seg til ytterligere i løpet av årets 8 første måneder. Det er i årene 2019-
2022 at inntektsbortfall gjør utslag.  For 2018 viser prognosen et merforbruk på 12 mill. Dette er en økning 
på ca. kr. 2 mill. i forhold til budsjett. For langtidsperioden viser nå prognosen et merforbruk på kr.70 mill. 
Hovedårsakene til merforbruket kan kort oppsummeres slik: 
 
Bortfall oppdragsprosjektet aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere: kr. 16 mill  
Avbyråkratiseringkutt kr 7 mill 

Flatt kutt kr 4,8 mill 

Fjernet risikoinntekter knyttet til Hdir og statsbudsjettet kr 8 mill 

Lønnsvekst/personalkostnader kr 44 mill som ikke kompenseres fullt ut i KD bevilgningen 
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Reduserte pasientinntekter i 2018 kr 2,5 mill 

Økning i driftskostnader kr 6,6 mill der 50% skyldes økning i internhusleie 

 
Totalt merforbruk per T2 er kr. 19,5 mill. Det skyldes mottatte midler til forskningsinfrastruktur kr.6,697 

mill., dette er i innkjøpsprosess. Kr. 3 mill for fellesregnskap MED som er i avklaring mellom fakultetene. 

Helsedirektoratet har ikke betalt ut årets tilskudd, kr. 31 585 mill, fordi fakultetet har innledet en prosess, 

sammen med IKO i Bergen, for å få omgjort de uforutsigbare kuttene.  

 

 Budsjetterte pasientinntekter for langtidsperioden har lagt opp til en aktivitetsvekst. Dette er ved nærmere 

analyse ikke sannsynlig å oppnå. Det som imidlertid er mulig, er en inntektsøkning basert på jevn prisøkning.  

 

Utviklingen i prosjektporteføljen og økonomien er positiv. I 2017 var det svært stor aktivitet for å søke midler 

til forskning. Det ble sendt inn 32 større søknader og 9 søknader om mindre (<100 000) midler. Dette er 

flere søknader på ett år enn noen gang tidligere. Prosjektene fakultetet fikk tilslag på er nå i gang og følger 

budsjett.  

Det odontologiske fakultet hadde per T2 totalt 58 aktive prosjekter (små og store), dette er 10 flere enn på 
samme tid i fjor. Totalt har det blitt innbetalt ca kr 13 mill- på prosjektene, nesten en fordobling siden T2 
2017. Det ble startet opp 26 nye prosjekter og 19 prosjekter ble avsluttet. Vi har per T2 2018 dobbelt så 
mange NFR prosjekter som per T2 2017. 
 
Det har også i 2018 vært stor aktivitet på hele fakultet for å søke midler til forskning. 15 større søknader er 

sendt fra instituttene. I tillegg venter vi svar på en EU søknad bClever for 2017 som har gått videre til andre 

runde (ERC Starting grant). 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 20.09.18 

 

Pål Barkvoll 

Dekan       Tove Langhaug 

        fakultetsdirektør  



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet:SV  Rapportert av: Nils-Henrik 

von der Fehr 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

 

1. Vurdering  av oppnådde resultater  

Tiltak 1, Fakultetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i 
studiene. 

Fakultetet har jobbet med å avklare hva som forventes av studentene, på et institutt tilbys det også en 
mentorordning der studenter kan få hjelp til å lese og forstå akademiske tekster. Det er gjennomført 
en analyse av fullføring, frafall og mobilitet som har til hensikt å støtte under tiltak for å redusere 
frafallet. Det er gjennomført en eksternevaluering av ph.d programmet med resultat at fellesdelen på 
programmet økes slik at kullfølelsen skal øke. 
 

Tiltak 2, Fakultetene skal ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans.  
 

Fakultetet har styrket utdanningenes arbeidslivsrelevans og økt andelen studieprogrammer som tilbyr 

praksisplasser. Studentene på de aktuelle studieprogrammene sier de er fornøyd. Ved årets 

studentopptak hadde fakultetet 4,1 førstevalgssøkere pr studieplass, økt fra 3,7 i 2017. 11% flere 

søkere til studieprogrammene i 2018 sammenlignet med 2017.Det er for tidlig å se om økningen er en 

effekt av tiltakene.  

Tiltak 3, Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.  

Fakultetet har gitt midler til søknadsutvikling og veiledet forskere i skriving av EU søknader. Det er 
formulert en ambisjon om at alle vitenskapelige ansatte tar sikte på å søke ERC. Fakultetet ønsker også 
deltakelse i MSCA prosjekter og gir midler til søknadsutvikling og veiledning til skriving av søknader. 
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Tiltak 4, Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.  
 

Fakultetet har igangsatt arbeidet med å forbedre rekrutteringsprosessene og vil videreføre og avslutte 
dette arbeidet i 2019 

Tiltak 5: Fakultetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets 

samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre målrettede og 

målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt. 

Det er opprettet et kommunikasjonsteam med medlemmer fra de to fagadministrative seksjonene ved 
fakultetet. Det er også opprettet to nye kommunikasjonsnettverk der representanter fra 
grunnenhetene sitter. Kommunikasjonsseksjonen har laget en ny serie som heter «Kunnskap i bruk» 
der vi kommuniserer hvordan forskning utført ved vårt fakultetet er med på å skape endringer i 
samfunnet. 

Tiltak 6, Som et ledd i gjennomføring av innovasjonsløftet, skal enhetene utarbeide konkrete 
målsettinger og iverksette tiltak innen minimum ett av følgende definerte innsatsområder. 
 

Fakultetet deltar i en arbeidsgruppe på UiO med fokus på sosial innovasjon og diskusjon om 

entreprenørskap som karrierevei. Mye av forskningen ved fakultetet fører til endringer i samfunnet og 

i så måte bidrar SV til flere former for sosial innovasjon. Snarere enn å forsøke å styre forskningen i en 

eller annen innovativ retning har vi i 2018 fokusert på å synliggjøre forskning som har ført til 

endringer i samfunnet. Denne forskningen har vi kalt «Kunnskap i bruk» og vi har laget en nettside der 

vi kommuniserer ut nettopp denne type innovativ forskning. 

 
 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

Aktiviteten ved fakultetet går i stor grad som planlagt og er rimelig i tråd med budsjettet. Det er noe 

underforbruk særlig innenfor lønnsområdet, men vi anser dette mer som periodiseringsavvik og at midlene 

vil bli benytte i kommende langtidsperiode. 

Fakultetet jobber med en ny fordelingsmodell med virkning fra 2019. Underliggende enheter er informert om 

arbeidet med ny fordelingsmodell. Det er forventet at denne vil kunne medføre reduserte inntekter for 

enkelte enheter og økte inntekter for andre. Modellen er ikke lagt til grunn for prognosen i 2. tertial, men 

enhetene har likevel hatt denne med i vurderingen ved utarbeidelse av prognosen. Det er forventet ytterlige 

tilpasninger til ny modell i kommende prognose og langtidsplanen for 2019 til 2023. Fakultetet som helhet 

forventes å være i tilnærmet balanse ved utgangen av 2023.  

Dato: 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: UV-fakultetet Rapportert av: S. R. Ludvigsen 

B. Kjos 

Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
[Gi en kort og overordnet vurdering  av status for gjennomføring av årsplan 2018-2020, oppnådde resultater 

og resultatutvikling.] 

 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

Samlet viser UV-fakultetet på basis i tabellen under et redusert akkumulert resultat. Per T2 har fakultetet 

redusert mindreforbruket fra -62 MNOK i 2016, via -46 MNOK i 2017 og til -32 MNOK i 2018. 

 

Aktivitetstakten er redusert noe det siste året, til et merforbruk på ca. 6 MNOK, mot 12 MNOK per T2 året 

før. 

 

Årsprognosen viser da også en noe lavere forventning til aktivitetsøkning enn i budsjett med en utflating av 

akkumulert mindreforbruk rundt et nivå på -36 MNOK ved utgangen av året (prognose per 2. tertial, mot -11 

MNOK i budsjett). I 2019 og 2020 forventes imidlertid nye topper i bemanningen på UV som omsetter det 

meste av mindreforbruket i økt aktivitet og bringer oss ned til om lag 10 MNOK ved utgangen av 

langtidsperioden. 

 

Fakultetet (med underliggende enheter) har de siste årene, blant annet som følge av myndighetenes satsing 

på lærerutdanning og skolen, opplevd å ha et økonomisk handlingsrom som tilrettelegger for strategisk 

utvikling. Med de vedtak og øvrige signaler som har kommet fra overordnet myndighet i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for 2019 - om økte sentrale satsinger, kutt i fakultetenes rammer og innstramming i 

sektoren - endrer dette bildet seg. Risikoen øker for at man vil se mer forsiktighet i omsetning av ubrukte 

midler, i en tid der fakultetene fortsatt jobber med å omsette akkumulerte mindreforbruk i økt aktivitet. I 

fravær av tydeligere signaler for langtidsperioden er det krevende å si noe konkret om hvilke konsekvenser 

budsjettkuttet vil få. 

 

Det er et gjennomgående trekk ved fakultetets grunnenheter at de forventer stabil tilfangst av både EU og 

NFR-prosjekter de nærmeste årene, samtidig som ILS har et solid grep om oppdragsvirksomhet og de 

mulighetene som ligger i forvaltning av denne porteføljen.  

 

Fakultetet har i tillegg forventninger til oppdragsvirksomheten som er igangsatt under rubrikken 

«Desentralisert kompetanseutvikling i skolen», som koordineres av fakultetets nyetablerte satsing FIKS 

(forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). 

 

 

Dato: 20.9.2018 
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Sten R. Ludvigsen 

Dekan       Bård Kjos 

        fakultetsdirektør  



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Kulturhistorisk museum 

 Rapportert av: 

Håkon Glørstad 

Karl Kallhovd 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

I et strategisk og overordnet perspektiv er museumsledelsen meget tilfreds med den faglige og økonomiske 

utviklingen ved KHM. Et grunnleggende premiss for museets strategiske utvikling de seneste år er 

prosessen benevnt «Funksjonsanalysen» som ble sammenfattet i et dokument med samme tittel i 2013 og 

implementert fra 01.01.2014. Dokumentet omhandler museets kunnskapspolitikk, interne organisering og 

en stillingsplan, og ble lagt til grunn ved revidering av KHMs Strategi 2020 fullført i 2016. Høsten 2017 

gjennomførte Deloitte en evaluering av implementeringen av Funksjonsanalysen (Rapport datert 

19.12.2017). Rapporten konkluderer med at KHM har utviklet seg i ønsket retning siden 2014. Delvis på 

grunn av funksjonsanalysen og ny organisering, men også fordi det ble iverksatt tiltak for å få kontroll på 

museets økonomi. Et sentralt spørsmål i evalueringen var hvorvidt museets organisasjonsmodell har bidratt 

til effektiv drift, godt samarbeid og måloppnåelse? Konklusjonen var at modellen muliggjør dette, men at 

det kan gjøres enkelte justeringer for å videreutvikle og forbedre organisasjon. KHM gjennomfører i 2018 et 

internt prosjekt for å følge opp rapportens anbefalinger. Særlig aktuelt er endringer i organiseringen av 

museets administrasjon, hvor også hensynet til de politiske føringer og forventninger om mer effektiv drift 

står sentralt.  Arbeidet med ny organisasjonsmodell og -kart skal avsluttes i 2018 og implementeres fra 

01.01.2019. Museets ledelse finner grunn til å påpeke at det her i første rekke handler om mer effektiv 

oppgaveløsning, ikke innsparing av personalressurser. De personalmessige konsekvensene for en 

bærekraftig økonomisk utvikling ble gjennomført allerede i 2014 og videreført i museets Strategiske 

kompetanse- og rekrutteringsplan fra 2016.  

Planmessig og systematisk arbeid gjennom flere år har skapt større forutsigbarhet og trygge rammer for 

både driften av museet og de ansattes arbeidshverdag. Museet har et økonomisk handlingsrom for å 

realisere strategiske satsninger innenfor forskning og publikumsrettede tiltak som har vært utsatt i alt for 

mange år. Samtidig fant vi det nødvendig å redegjøre for en rekke økonomiske usikkerhetsmomenter i 

prognosen for 2018-2021 (LTB) og hvilke forutsetninger som ble lagt til grunn for å levere et LTB i balanse, 

jfr. ledelsesvurdering datert 15. desember 2017 og 1. tertial 2018. Usikkerhetsmomentene og 

utfordringene er i hovedsak knyttet til de tre store bygge- og infrastrukturprosjektene. Vi finner det ikke 

nødvendig å beskrive momentene på nytt her, kun gjenta at det finnes flere uavklarte økonomiske risiker.  

Ett forhold må likevel nevnes spesielt, da dette er et internt UiO anliggende som trenger en rask løsning. 

Museet har siden 2015 hatt en plan for fornying av utstillingene i alle saler i HM. Samtidig har vi ønsket å 

utvide utstillings- og publikumsarealene ved å tilbakeføre areal som i dag benyttes til kontorer eller andre 

funksjoner. Målet har vært å gjennomføre dette trinnvis, slik at bygget ikke må stenges for publikum og at 

kostnadene spres ut over tid. I denne sammenheng ble vi svært glade for Universitetsstyrets og 

Regjeringens bevilgning av midler til ytre rehabilitering av HM (Klimaskjermprosjektet). Det har derimot 

vært betydelige utfordringer med å koordinere dette prosjektet mot arbeidet med nye utstillinger. 
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Manglende koordinering og endrede planer for rehabiliteringen har bidratt til vesentlige forsinkelser for 

utstillingsprosjekter og økte kostnader for museet. KHM har i sine planer lagt til grunn at museet skal dekke 

alle kostnader knyttet til selve utstillingsproduksjonen, men at nødvendige verdibevarende vedlikehold, 

minimums standard på bruksareal og vesentlige bygningsmessige sikkerhetstiltak dekkes av EA. Dette 

premisset ble også lagt til grunn for KHMs brukermedvirkning i planleggingen av renoveringsprosjektet. Den 

økonomiske rammen for prosjektet har imidlertid ført til at alle planlagte tiltak knyttet til innvendig 

rehabilitering, i særdeleshet tiltak knyttet til vinduer, er tatt ut av renoveringsprosjektet. UiO er dermed 

kommet i en situasjon hvor det mangler finansiering for gjennomføring av verdibevarende vedlikehold og 

sikkerhetstiltak knyttet til museets igangsatte utstillingsprosjekter. Det er avtalt møter mellom EA og KHM 

for å avklare grensesnitt for oppgavefordeling, kostnadsomfang og kostnadsdekning.  KHM ber UiO-

ledelsen om å sette EA i stand til å følge opp allerede igangsatte fornyingsprosjekter i HM.

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Museumsledelsen er meget tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i årsplanen. Vi vil her særlig 

fremheve forskningsvirksomheten og resultater knyttet til satsningen på kommunikasjon, arrangementer 

og markedsføring.  

I KHMs strategi 2020 er det satt høye mål for museets forskningsvirksomhet, men i erkjennelsen av de høye 

ambisjonene ble det også anført en rekke konkrete tiltak for å styrke og målrette forskningsinnsatsen. Flere 

av disse er nå gjennomført, og vi registrerer en klar utvikling mot høyere måloppnåelse for de fleste 

resultatindikatorer. Vi når ikke målene for EU-tildeling i 2018, men i motsetning til 2017 hvor det ikke ble 

sendt inn en eneste søknad mot EU, har KHM i 2018 levert eller vært partner i 7 søknader. En av disse, 

ARIADNEplus, har fått tilslag. Vi forventer at den positive utviklingen vil fortsette. 

I KHMs strategi 2020 har museet formulert et mål om å være en tydelig aktør i det offentlige rom. For å nå 

dette målet, styrket vi i 2017 bemanningen innenfor kommunikasjon, arrangementer og markedsføring. 

KHM merker allerede positive effekter av satsningen. Museet har lykkes med å skape en tydelig stemme i 

den offentlige debatten.  Vi har fått et bredt spekter av nye arrangementer i museene med stor 

publikumsoppslutning og en eksponentiell utvikling på sosiale medier. Til denne satsningen hører også 

gjennomføringen av en ekstern evaluering av museets samfunnsverdi og arbeidet med ny 

kommunikasjonsplan. Gjennom flere evalueringer av KHMs virksomhet i perioden 2016-2018 har vi fått et 

meget godt grunnlag for å videreutvikle museet i møte med fremtidige utfordringer. Klarer KHM også å 

gjennomføre planen for fornying av utstillinger og øvrige publikumsarealer, har UiO lykkes med å skape en 

mer mangfoldig og samtidsaktuell møteflate mot publikum og et modernisert og fornyet 

kommunikasjonstilbud.  

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

KHMs økonomiske situasjon fremstår som meget solid. Den positive inntektsutviklingen gjennom butikk- og 

billettsalg fortsetter også i 2018. Samtidig foreligger det flere økonomiske usikkerhetsmomenter knyttet til 

infrastruktur og byggeprosjekter, som omtalt innledningsvis og i tidligere rapporter.    

 

Museumsledelsen minner som vanlig, om at en jevnt synkende basisfinansiering kompensert med økt 

ekstern inntjening skaper en stadig mer risikoutsatt økonomi.  
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Dato: 20. september 2018 

 

Håkon Glørstad 

Museumsdirektør      Karl Kallhovd 

        Assisterende museumsdirektør  



  
 

 

 

Rapporterende enhet: NHM Rapportert av: Lindheim/Rogstad Periode:  
T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til 
samfunnet. Museet er i ferd med å etablere nye formidlingsarenaer. Før jul starter etter planen byggingen 
av det nye Klimahuset, som skal bli et nytt utstillings- og møtested på Tøyen med ferdigstillelse sommeren 
2019.  I 2021 åpner de nye utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under 
planlegging. Til sammen vil dette gjøre museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo. 

NHM har som del av Universitet i Oslo, og som en etablert attraksjon i hovedstaden, et solid utgangspunkt 
for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi vil formidle naturhistoriske fakta 
som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling. Dette er også i tråd med universitetets 
strategi. Museets styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig kunnskap på en måte som skaper 
undring, forståelse og engasjement. 

 
2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Museet har i hele 2018 vært preget av et høyt aktivitetsnivå.  NHM har fulgt opp ambisjonene i strategi- og 
årsplan, og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført som forutsatt. 

Den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers hus er i full gang og arbeidet med de nye basisutstillingene 
som skal fylle bygget trappes nå opp. Parallelt med dette jobbes det iherdig med både utforming og ulike 
utstillingskonsepter i Klimahuset og finansiering av drifts- og stillingsressurser her. Vi har samtidig bidratt 
aktivt inn mot Statsbygg i arbeidet med et revidert veksthusprosjekt og vi håper på en startbevilgning for 
det nye utstillingsveksthuset fra 2020. De tre prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til 
museets lange historie. I tillegg er bydel Tøyen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står 
foran store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den 
botaniske hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse 
prosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene 
kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og stiller store krav til hele organisasjonen. 

NHM har bevisst satset på å styrke utstillingene i Colletts hus i den perioden Brøggers hus holder stengt, og 
i januar åpnet vi den nye evolusjonsutstillingen «Livets tre». Museet har sammenlignet med fjoråret hatt en 
betydelig økning i antall besøkende og omsetning i museumsbutikken. Antall besøkende i Botanisk hage er 
også fortsatt høyt.  Når det gjelder forskningsaktivitetene er det høy fokus på å øke publikasjonspoeng pr 
vitenskapelig ansatt, samt å styrke bidraget fra den ekstern finansierte virksomheten. NHM har 100 aktive 
prosjekter pr 2. tertial. Dette fordeler seg på 67 bidragsprosjekter, hvorav 8 er gaveprosjekter og 33 
oppdragsprosjekter. Dette er noe høyere enn samme tid i fjor. I andre tertial har vi hatt oppstart på vårt 
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nye NFR toppforsk-prosjekt; Speciation Clock. I tillegg har vi fått innvilget et NFR Samkul prosjekt på 8,5 
mill. kroner. NHM samarbeider nå med MatNat, TF og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning om en søknad 
til Forskningsrådets Balanse utlysning, hvor det lyses ut midler til å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. 
Søknadsaktiviteten ved museet er for tiden meget høy og det forventes at dette på sikt vil bidra til enda 
større uttelling både for EU- og NFR-tildelinger. 

I arbeidet med sikring og bevaring av samlingene, er til sammen vel 40 % av samlingene digitalisert. NHMs 
samlinger teller over 6 millioner objekter og omfatter 65 % av landets totale naturhistoriske samlinger. I 
tillegg kommer de levende plantesamlingene i Botanisk hage. Museet har gjort alt DNA-materiale 
tilgjengelig for søk via den internasjonale dataportalen Global Genome Biodiversity Network.  DNA er i dag 
det viktigste hjelpemiddelet vi har innen biologisk forskning, og de biologiske samlingene har blitt til 
skattekamre for å forstå evolusjon. Digitalisering av samlinger og formidling av samlingene til et 
internasjonalt forskersamfunn er en fortsatt prioritert oppgave for museet.   
 
Muset har i 2018 videreført arbeidet mye med å utforme en ny strategi for museet og det vil være full fokus 
på oppfølgingen av strategiprosessen utover høsten.   

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av basisbevilgningen er bundet opp i faste 
lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne flate 
kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere. I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på 
en annen økonomisk hverdag der museet i økende grad må søke ekstern inntjening. Det høye 
aktivitetsnivået er utfordrende for hele organisasjonen. Det er i år arbeidet aktivt for å finansiere fremtidige 
stillingsressurser til det nye Klimahuset. Det er tett og god dialog med bl.a. Oslo kommune og en del private 
aktører i næringslivet som vi håper vil bidra til å skaffe den nødvendige finansieringen av de fremtidige 
stillingsressursene i Klimahuset.  
 
 
Dato: 20. september 2018 
 
 
       
Tone Lindheim  
museumsdirektør 
        Geir Rogstad 
        avdelingsdirektør



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: UB Rapportert av: HGM/RRø Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 
 

1. Innledning

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
 

Vi mener UB er godt i gang med å gjennomføre årsplan 2018-2020. Det er startet opp med aktiviteter på så å 

si alle tiltakene. Der det ikke er noen aktivitet skyldes det endrede forutsetninger som har ført til utsettelse 

eller at tiltaket ikke vil bli gjennomført. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
 

UB har som tidligere rapportert et lite handlingsrom. Driftsbudsjettet er i all hovedsak bundet opp 

i lønn og internhusleie. Det er et stort behov for personalressurser til videre utvikling av 

bibliotektjenestene, noe som blir prioritert ved kunngjøring av nye stillinger. Dette må balanseres 

mot behovet for den ordinære driften av UB. 

Når det gjelder mediebudsjettet kan det skje store endringer. Vi kan allerede i 2019 oppleve å stå 

uten avtale med flere store tidsskriftforlag. Med stor sannsynlighet vil mer og mer av publiseringen 

skje i form av åpen tilgang (OA), og finansieringen av vitenskapelig forskning vil skje utenom 

abonnementskostnadene slik vi kjenner det i dag.  EU vedtok nylig at alle artikler fra forskningen 

de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020. Det samme har Forskningsrådet bestemt. 

Dette vil påvirke UBs mediebudsjett. 

 

Dato: 19. september 2018 

 

Hanne Graver Møvig 

Bibliotekdirektør 

Randi Rønningen 

Assisterende bibliotekdirektør  





  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet:  Rapportert av: 

Anne-Jorunn 

Berg og Liv 

Sæther 

 Periode:  

T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering STK 2. tertial 2018 
 

1. Innledning 

 

Senter for tverrfaglig kjønnsforsknings (STKs) økonomi er stabil. På grunn av uforutsette avganger og 

forsinkelser i nytilsettinger går vi å år mot et relativt stor underforbruk. Prognosene viser balanse mot slutten 

av langtidsperioden. 

2. Vurdering  av oppnådde resultater  

Vi er godt i rute med de fleste planlagte aktiviteter ihht vår årsplan. Resultatindikatorene viser at vi 

publiserte meget godt i 2016, og igjen i 2017, på tross av få ansatte. Men for en liten enhet, gir små endringer 

store utslag i denne indikatoren – om man ser på langtidsperspektivet, har vi på STK jevnt over gode 

publikasjonstall, men unntak av 2015 (2012: 1,72, 2013: 1,52, 2014: 1,87, 2015: 0,77, 2016: 2,40 2017: 

2,48). Når det gjelder EU- og NFR-tildelinger, så har vi en Marie Curie-tildeling og vi søker aktivt både inn 

mot EU og NFR 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

STKs økonomi er som nevnt stabil. Vi har god studenttilstrømning, gode publikasjonstall, har en Marie Curie 

– og søker aktivt om flere eksternt finansierte prosjekter. Men siden vi også er i et generasjonsskifte, har vi 

for tiden liten kapasitet til både å drive flere undervisningsprogrammer og skrive skikkelig store søknader om 

ekstern finansiering, følgelig har vi – støttet både av vårt eget styre og UiOs ledelse – forskuttert en 

stillingsutlysning, og planla noen år med merforbruk. I midlertid har uforutsette avganger, 

stillingsreduksjoner og forsinkelser i den forskutterte stillingsutlysningen ført til at vi ikke vil oppleve noe 

merforbruk.  Langtidsprognosene viser et budsjett i balanse i 2023. 

 

 

 

Dato: 

 

Anne-Jorunn Berg 

senterleder 

        Liv Sæther 

        Fungerende kontorsjef  



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: ISS/290700 Rapportert av: NK/SD Periode:  
T2 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 2. tertial 2018 – Den internasjonale 
sommerskole 
 

1. Innledning
Den internasjonale sommerskole (ISS) kan vise til en god faglig utvikling hva gjelder undervisning, 
studiekvalitet og studenttilfredshet. Organisasjonen har blitt styrket med hensyn til vitenskapelig og 
administrativ stab og når det gjelder tiltak for personal- og kompetanseutvikling. Det har også blitt satset 
på økt profilering i Norge og utland, samt integrering med UiOs internasjonaliseringsarbeid.   

2. Vurdering  av oppnådde resultater  
ISS har hittil i 2018 hatt økt studentvolum i forhold til 2017.  

Hovedaktiviteten i 2. tertial er selve sommerskolen, som er ISS sin kjernevirksomhet. I 2018 ble det 
produsert 8450 stp (tallet for 2017 var 8 495 stp). Det ble avlagt 671 eksamener, og 644 ble vurdert som 
bestått (mot 601 i 2017). Det gir en gjennomstrømning på 93,32%. Sommerterminen hadde 534 
studenter, mot 502 i fjor. Det var totalt 2804 søkere til sommerterminen.  

Det ble også i 2018 gjennomført grundige evalueringer av årets sommerskole, blant studentene hva 
gjelder hvert emne i tillegg til helhetsopplevelsen av sommerskolen, og blant lærere/kursledere. 
Resultatet vitner om at årets sommerskole var svært vellykket, med høy grad av studenttilfredshet både 
hva gjelder undervisningen og det sosiale programmet. Alle on-campus studenter var tilbake på Blindern 
Studenterhjem etter et unntaksår i 2017 da deler av bygningsmassen var stengt på grunn av oppussing. 
Det var god profilering av Sommerskolen internt og eksternt, inkludert besøk av minister for høyere 
utdanning og forskning Iselin Nybø.   

Virksomheten utenfor sommersesongen viser også svært positive tall. Norskkursene for 
betalingsstudenter i de regulære semestrene, Norwegian for Academics (NORA) og Norwegian for 
International Researchers (NORIR), i høst- og vårsemestret påregnes i år å omfatte ca. 935 studenter. 
NORA hadde 332 studenter i vårsemesteret, og i høstsemesteret er det 238. I og med at NORA-kursene 
er fullfinansierte gjennom deltakeravgiften, har ikke studiepoengproduksjonen noen betydning for 
basistildelingen her. Antall studenter på de ikke-akkrediterte NORIR-kursene var i vårsemesteret 185 og 
nå i høstsemesteret blir det ca. 180. Vårsemesteret 2018 gjennomførte ISS for fjerde gang det delvis 
nettbaserte kurset Norwegian Society, Cultures and Institutions med 13 studenter.  

Den økonomiske rammen er i 2018 på ca. kr. 33 mill.  Den omfatter: 1) Basis/tildeling fra UiO (pluss 
inngående balanse fra 2017), som utgjør 46% (tildelingen dekker sommerundervisning og fast 
administrasjon). 2) andre basisinntekter ca. 21% som generes fra og dekker undervisning på NORA og 
NORIR; 3) sommerskoleinntekter på basis, som utgjør ca. 30% og dekker sommerstudentenes opphold 
og utenomfaglige tilbud (den såkalte sommerdriften). Til slutt, 4) en liten andel oppdragsfinansiert 
virksomhet (The New Norway-kurset), på ca 3%. 

3. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Det meste av økonomien er pr T2 godt i tråd med det som er budsjettert for inneværende år. Resultat 
viser en samlet sluttsaldo/akkumulert mindreforbruk på kr 3,2 mill., mens den budsjetterte 
saldo/mindreforbruk pr T2 er kr 3,7 mill.  
 
Grunnet planlagte økte personalkostander og øvrige strategiske disponeringer gjort av ny direktør, er ISS 
sitt økonomiske handlingsrom for årene framover noe redusert, men på kort sikt fortsatt å anse som 
godt. Det er iverksatt tiltak for å holde budsjettbalanse i årene framover og samtidig opprettholde 
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tilstrekkelig margin for å sikre et godt nivå for stipendmidler for studenter særlig fra land i det globale 
sør.  
 
Inntektsnivået som det er lagt opp til er basert på at rekrutteringen til betalingskursene og selve 
sommerkursene opprettholdes minst på dagens nivå. Dette ser ikke ut til å være problematisk, ettersom 
det er betydelig pågang for opptak til begge disse studietilbudene. 
 

 
19. september 2018 

 

Nita Kapoor / Direktør      

Sissel Drevsjø / Kontorsjef 



Ledelsesvurdering 
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Rapporterende enhet: APOLLON   Periode:  
T2 - 2018 

 

Virksomhetsrapport 2. tertial 2018 
 

Innledning 

UiOs forskningsmagasin har kommet ut med tre utgaver hittil i år:  

1/2018: «Ekstremisme»  

2/2018: «Artsmangfold under press»  

3/2018: «Penger – før og nå» 

 

Apollon mottar stadige henvendelser fra folk over hele landet som ønsker å abonnere.  Av 

utgaven som handler om ekstremisme, har vi sendt ut mange klassesett til videregående 

skoler.  

Artikler, portretter og bokanmeldelser er blitt publisert på Apollons nettsider, og artikler med 

relevans for et internasjonalt publikum er blitt oversatt til engelsk – i tråd med UiOs satsing 

på internasjonalisering – og er publisert på UiOs engelskspråklige forskningssider på nett.  

Redaksjonen mener at noen gode historier på universitetet bør fortelles levende bilder. Vi 

prøver ut en raskere og mer kostnadseffektiv måte: WeVideo sammen med en større gruppe 

kommunikasjonsmedarbeidere på UiO. 

 

Vurdering av status 

Status for den økonomiske situasjonen 

 Det er ingen vesentlige endringer i resultat og gjennomføring av aktivitet for Apollons 

vedkommende i 2. tertial.   

 Ved årsslutt 2017 var overskuddet vårt på 568 000 kroner. Disse midlene 

representerer en god buffer for oss for driften framover. 

 Ved utgangen av 2018 vil overskuddet være redusert til cirka 500 000 kroner. 

 



Ledelsesvurdering 
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 Prognose  

 Lønns- og personalkostnadene er helt i tråd med budsjettet.  

 Samlede andre driftskostnader er noe høyere enn budsjettert – ikke så langt i år, men 

ved utgangen av året.  

 Langtidsbudsjett: Vi vil tære noe på overskuddet vårt i årene som kommer (om lag 

70 000 kroner per år). 

 
 
 
 
 
 
 
Dato: 20. september 2018 
 
 
         

                                                                                Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør 

 



Uniforum 
v/ansvarleg redaktør Martin Toft 
Postboks 1070 Blindern, 
0316 Oslo 
 
        Blindern, 20.09. 2018 
Gruppe for verksemds- og økonomistyring 
v/seniorrådgjevar Marianne Løken 
Postboks 1072 Blindern, 
0316 Oslo 
 

 

Uniforums verksemdsrapport for 1. tertial 2018 

Uniforum gjekk inn i 2018 med eit budsjett som synte eit overskot på rundt 331 989 kroner.  I tillegg 

kjem ei ubrukt løyving på 62 000 kroner som er øyremerkt ei evaluering av Uniforum.  Grunnen til 

overskotet er at den første halvdelen av 2015 tilsette me ingen vikar for ein medarbeidar som var ute 

i familiepermisjon. Det gjorde me derimot i siste halvår 2015. Desse pengane kan koma til nytte også 

til innkjøp av utstyr og til finansiering av kurs og kompetanseheving av medarbeidarane.    Den samla 

faste ramma for Uniforum-budsjettet er no på 3 millionar 392 000 kroner. Det er 51 000 kroner meir 

enn i  2017. Samtidig vil også i år få eit rammekutt som ein fylgje av avbyråkratiseringa til regjeringa. 

Det vil i år utgjera 31 000 kroner på Uniforums budsjett.  I 2017 utgjorde den summen 48 000 kroner.   

Når det er medrekna vil Uniforum-budsjettet ha fått ein liten auke i 2018.   

Uniforum har ei internhusleige på 136 000  for lokala våre i Nemko-bygningen. Det får me tildelt 

136 000 frå UiO til å dekkja.  

Lønnsbudsjettet  inkludert pensjon, arbeidsgjevaravgift med meir, utgjer i 2018  3 120 383 kroner.  

Det samla driftsbudsjettet er på 322 606 kroner i året.  I første tertial har hovudutgiftene våre vore 

lønnsutbetalingar til dei faste og den mellombels tilsette.  Bortsett frå det har det vore utbetalt 

honorar til ein fast skribent og deltakaravgift for to personar til eit seminar i regi av Fagpressa.  

Medlemsavgift til Fagpressa på rundt 8000 kroner er også ei utgift som er med i kalkylen vår for 2018.   

I andre tertial har me stort sett berre hatt lønnsutgifter.  Opphaldet på Arendalsuka for to personar 

blei dekt internt, men det vil koma inn ein del rekningar på reise og matutgifter.   Frå 1. mai starta 

Lisbet Jære som journalistvikar i 50 prosent stilling.  Ho tok ferie i juli, men var tilbake i august.  Etter 

planen skal ho vera i redaksjonen fram til nyttår.  I tillegg har Grethe Tidemann, som Lisbet Jære er 

vikar for, kome tilbake i ei 30 prosent stilling.  Ho vil halda fram med den stillingsprosenten fram til 1. 

august 2019.   

No har Uniforum vore ei rein nettavis i eitt år og ni månader. Dermed har me ikkje lenger 

trykkingsutgifter, og det fører til at me kan bruka desse pengane på å utvikla ei endå betre nettavis 

og utvikla journalistikken i avisa.  Som nemnt i den første tertialrapporten  i 2017 var den viktigaste 

prøvesteinen for dette rektorvalkampen som tok til i byrjinga av februar 2017.   

Dekninga av den viste at nettavisa til Uniforum var den viktigaste kjelda til informasjon om dei to 

rektorkandidatane og støttespelarane deira. Då tok også debatten skikkeleg av i avisa. Lesartala på 



nettartiklane auka i den perioden, men dei har halde fram med å auka også etter at resultatet av 

rektorvalet blei kunngjort. Akkurat den dagen valresultatet blei kunngjort var 11 000 enkeltpersonar 

innom og las artikkelen vår om resultatet av rektorvalet.  Elles har dei fleste artiklane rundt 2000 

lesarar. I løpet av ein månad er over 40 000 lesarar innom Uniforums nettsider. Det er ei dobling i 

høve til tida før me la ned papiravisa.   Denne positive utviklinga har også halde fram i første tertial 

2018. Samtidig ser me at det er viktig at me sender ut nyhendebrev til lesarane våre ein gong i veka. 

Då aukar også frekvensen av lesarar på nettet. Difor kjem me til å senda ut ei oppfordring om å bli 

abonnement til alle UiO-tilsette ein gong i semesteret også i tida framover.  

Uniforum har i år skrive om rettssaka mot vinnaren av UiOs menneskerettspris i 2017, Isthar 

Gözaydin. Me var til stades i rettssalen i Tyrkia.  Det er ei sak som har stor interesse både nasjonalt 

og internasjonalt.  Akademisk fridom er viktig for det internasjonale universitetssamfunnet. Når den 

fridomen er truga, er det viktig at Uniforum skriv om det. Den oppgåva tar me alvorleg. Også 

debatten rundt forslaget om å organisera universiteta som statlege føretak har vore ei viktig sak i 

Uniforum.  Der har debatten rast, og Uniforum har skrive mykje om reaksjonane til fagforeiningane 

og om handsaminga i universitetsstyret.  Også varslarsaker som har hamna i retten, har Uniforum 

dekt, ofte som den einaste avisa.  Samtidig har me sjølvsagt fylgt opp situasjonen for klinikkane på 

Psykologisk institutt, og fortalt om korleis instituttstyret, fakultetsstyret og til slutt universitetsstyret 

kom fram til ei løysing som alle var einige i. Dessutan har avisa skrive om vegen fram til endeleg 

direktørtilsetjing for livsvitskapssatsinga ved UiO.  Også kongebesøk på Vikingskipshuset, krangel 

med Oslo kommune om tilleggskrav for bygging av infrastruktur rundt det planlagde 

Vikingtidsmuseet på Bygdøy og Veksthuset på Tøyen, har Uniforum skrive om i første tertial 2018.  

Desse sakene blei også nasjonale saker som andre media begynte å skriva om.  Uniforum har jamt og 

trutt også dekt møta i Universitetsstyret både i skriftleg form på nett og som direkte lydoverføring.   

I andre tertial har Uniforum hatt intervju med alle prisvinnarane til UiO. Me har også dekt det som 

skjedde på årsfesten både på dag- og ettermiddagstid.  Dessutan har avisa fortalt om innsparingar på 

rundt 100 millionar på UiO-budsjettet, og manglande løyving på revidert budsjett til sikring av 

samlingane i Vikingskipshuset. Uniforum har også skrive om kongeparets besøk på Vikingskipshuset.   

Den moglege streiken på universiteta og høgskulane blei også dekt, heilt til det var klart at det ikkje 

blei streik.  Avisa var også først ute om å fortelja om store tunge ting som fall ned på golvet i 

Akademika på grunn av byggjearbeida i Kristian Ottosens hus.  Avisa har også dekt debatten om 

føretaksmodell for universitet og høgskular.  Også saka om det endeleg skal bli vedtatt mandat  for 

vitskapsomboda har Uniforum skrive om. I juni rapporterte me om budsjettvedtak for 2019 i 

universitetsstyret. Men avisa har også laga reportasje om restaureringa av Munch-måleria i Aulaen, 

og rettssak om studenten som blei kasta ut av psykologistudiet.  Mogleg kutt på Ibsensenteret, 

intervju med internettpioneren Gisle Hannemyr og rapport om resultatet av studentinntaket er 

andre saker Uniforum har formidla.  I august var det til saman fire reportasjar frå Arendalsveka. Men 

har også artiklar om at det er brot i forhandlingane om eit nytt personalreglement for UiO. 

Blindernpub som blei omgjort til kontorlandskap er ei anna sak Uniforum har skrive om.  

 Handlingsrom i 2018 

I 1. tertial 2018 har me gått grundig gjennom budsjettet til Uniforum for 2018, og me har funne ut at 

det er god budsjettstyring. Me har også sett av pengar til vidare oppgradering av nettsidene til 

Uniforum . I samarbeid med styret vurderer me  seinare iå å setja i gang ei evaluering av Uniforum 



for kr 62 000,- som er øyremerkte til formålet.   I det andre tertialet 2018 har det vore heller få 

utgifter utanom lønn.  Dei to medarbeidarane som var på Arendalsveka fekk dekka overnatting og 

frukost av Universitetet i Oslo sentralt.  Uniforum treng berre betale for reiseutgifter og kost.  

Stoffutvekslingssamarbeid 

Etter at Uniforum la ned papiravisa og sette inn alle ressursane på nettavisa, har me fått nesten 1600 

tingarar av Uniforums nyhendebrev, som kjem ut ein gong i veka. Det tyder på at omstillinga går 

relativt raskt blant dei tilsette.  Og GoogleAnalytics-statistikken viser altså gode lesartal for mange av 

nettartiklane til Uniforum.  Den viser også at eigenproduserte saker går mykje betre enn saker me får 

frå dei samarbeidande universitetsavisene. Difor satsar me mest mogleg ressursar på å laga eigne 

saker også i 2018.  

Me brukar også i større grad enn før sosiale media som Facebook og Twitter. Twitter-kontoen vår gir 

truleg meir trafikk til nettsakene våre. Då blir Uniforum meir synleg for eit endå større publikum.  

Uniforum held fram stoffutvekslingssamarbeidet med Universitetsavisa i Trondheim og På Høyden 

ved Universitetet i Bergen og med nettavisa til Høgskulen i Molde, Panorama. Me har også utstrekt 

kontakt med forsking.no og Khrono.  Dette samarbeidet gjer ei god nettavis endå betre. 

Saman blir me tatt endå meir alvorleg enn det me blir kvar for oss. Samarbeidet gjer oss så sterke at 

me kan setja dagsordenen i alle saker som har å gjera med forskings- og universitetspolitikk. Eit godt 

døme på det, er debatten om det skal innførast ein føretaksmodell for universiteta.  

Uniforum-redaksjonen har også engasjert seg i Norsk foreining for forskingsjournalistar og i 

samarbeidet mellom dei nordiske universitetsavisene. I november 2017 hadde me eit felles møte i 

Oslo om kommentarjournalistikk for dei norske universitetsavisene  og forskning.no .   

Uniforum er også engasjert i Fagpressa i Noreg. I vår var to av medarbeidarane våre på eit 

journalistikkseminar i regi av Fagpressa.  Ansvarleg redaktør heldt også eit foredrag om diskusjonen 

med styreleiar for Naturhistorisk museum om Uniforums dekning av arbeidssituasjonen ved museet.   

Uniforum-redaktøren sit også i styret for Fagpressas redaktørforum. 

Dette eksterne og internasjonale samarbeidet er svært verdifullt for oss. 

Uniforum har også engasjert to  faste eksterne skribentar: Sigurd Allern og Beate Sjåfjell. Det er me 

svært glade for. Me jobbar for å få tak i fleire faste skribentar.  

Personalsituasjonen 

Journalist Grethe Tidemann kom tilbake frå ulønna permisjon 1. august 2018.  No skal ho halda fram 

med å jobba i 30 prosent stilling fram til 1. august neste år. Fram til 1. oktober 2017 var Julia Loge 

vikar, men etter at ho fekk tilbod om ein annan jobb, måtte me få inn ein ny vikar. Ho gjorde ein 

fantastisk bra jobb, men me har fått henne erstatta med journalist Nils Silvola. Han begynte å jobba 

for oss 1. oktober,  men avslutta vikariatet 1. juni for å bli vikar i Khrono. Han gjorde ein god jobb for 

oss. Etter at han slutta har me engasjert Lisbet Jære som vikar for Grethe Tidemann fram til 1. 

september. Grethe Tidemann får begynna  i ei 30 prosent stilling når ho er tilbake 1. august. Derfor 

er har  Lisbet Jære  halde fram i ei 50 prosent stilling også frå august.  



Etter at ein av Uniforum-medarbeidarane har trappa ned frå 100 prosent til 80 prosent stilling, har 

me overført denne 20-prosenten til journaliststillinga til Grethe Tidemann. Den utgjer dermed 80 

prosent, og ikkje lenger 60 prosent slik som før. Om det blir ei vidare nedtrapping av stillinga til den 

andre medarbeidaren, vil me utvida journaliststillinga ytterlegare til 100 prosent.  På den måten kan 

me utnytta dagens ressursar endå betre, men det er framleis bemanningskrise straks nokon må vera 

borte i kortare eller lengre tid.  Det må me kompensera ved å jobba ekstra.  

Dei siste økonomirapportane tyder på at Uniforum vil koma ut med ein rekneskap for 2018 som vil gå 

i balanse med god margin.  Eit eventuelt ekstra overskot vil me bruka til investeringar i utstyr og til 

oppgradering av nettsidene våre.  

Vanlegvis er det lite sjukefråvær blant medarbeidarane våre. Det første tertialet 2018 måtte likevel 

redaktøren kaste inn handkledet er å ha brote den høgre armen. Dermed blei han 100 prosent 

sjukemeldt i tre veker og 50 prosent sjukemeldt fram til påske.   Det førte til ekstra mykje å gjera for 

dei andre medarbeidarane, men det takla dei fint.  Men både vaksne og barn blir sjuke, så difor har 

det hendt at det har vore ein del mannefall i redaksjonen.  Likevel har redaksjonen stått på og 

produsert mange saker gjennom heile tertialet. I gjennomsnitt publiserer Uniforum to artiklar for 

dagen på kvardagane. I tillegg kjem faste spaltar, kronikkar, lesarbrev og leiarar frå redaktøren.  

Framtidige utgifter 

I 2018 blir det truleg brukt ein del pengar til oppdatering av nettutgåva av Uniforum, avhengig av 

kapasiteten til USIT.  Avisa har også fått eit ekstra tilskott på 62 000 kroner frå 

universitetsdirektørens pott for å få gjennomført ei evaluering av avisa.  Den evalueringa blir   

gjennomført  hausten 2018. Så langt ligg dette på rektors bord, og i samarbeid med rektoratet og 

styret skal me laga eit mandat for ei slik evaluering.  

Når det gjeld lønnskostnadene, så har dei gått litt opp etter at lønnsforhandlingane var over i fjor 

haust.  Alle dei fast tilsette, bortsett frå redaktøren og produksjonskonsulenten fekk lønnsauke.  Det 

vil likevel ikkje føra til problem med å sy saman budsjettet. Dessutan reknar me med at det blir 

kompensert gjennom seinare løyvingar frå Universitetsstyret.  

I januar 2016 flytta Uniforum-redaksjonen frå lokala hos Institutt for media og kommunikasjon i 

Forskningsparken til 3. etasje i Nemko-bygningen i Gaustadalleen 30 D. Der har me lokale saman med 

Senter for tverrfagleg kjønnsforsking. Alle dei fem medarbeidarane i Uniforum-redaksjonen trivst 

framleis godt i dei nye lokala, på same måte som dei også uttrykte at dei treivst godt i 

Forskingsparken dei over tre åra me var der. I byrjinga av 2020/21 må me finna nye lokale for då skal 

det byggjast nytt klinikkbygg for odontologi der.  

Rapporterer til Universitetsstyret 

Når det gjeld det felles styret for Uniforum og Apollon, blir det leidd av psykologiprofessor Fanny 

Duckert. Tidlegare var ho dekan ved SV-fakultetet. Også tidlegare prodekan Einar Lie ved HF-

fakultetet, Belinda Eikås Skjøstad frå Forskarforbundet, Tormod Haugstad frå Teknisk Ukeblad og tidl. 

kulturredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende er med i styret.  Mads A. Danielsen er 

studentrepresentant i styret. Vararepresentantar er Benedicte Bull frå SUM og Marianne Tønnessen 

frå SSB. I første tertial 2018 har det ikkje vore styremøte. I andre tertial var det eit  møte 20. juni med 

rektor Svein Stølen til stades.  



Uniforum og styret har eit  godt samarbeid. Det er særs viktig etter at styret for Uniforum sender 

budsjettframlegget direkte til Universitetsstyret no når Uniforum-budsjettet er ute av 

fellesbudsjettet til Sentraladministrasjonen. På den måten har Uniforum same status som til dømes 

Senter for utvikling og miljø (SUM). Difor blei budsjettet vårt for 2019 klart under Universitetsstyrets 

budsjettfordeling i juni 2018. Budsjettet er auka med 27 000 kroner, samtidig som det også inneheld 

eit kutt i ramma på 22 000 kroner.  

I  andre tertial 2018 har det stort sett vore dei faste drifts- og lønnsutgiftene som har gått ut av 

budsjettet. Om me får for høge ekstraordinære utgifter, vil budsjettbalansen likevel lett ryka.  

Nedskjeringa etter ostehøvelprinsippet fører til at Uniforum altså har fått pålegg om å spara 31 000 

kroner i 2018. Me trur likevel at budsjettet for 2018 vil gi oss nok armslag til å levera det alle lesarane 

våre frå UiO-leiinga til UiO-tilsette og studentane det dei ventar av avisa. Det tyder på at UiO ynskjer 

å skjerma dei minste einingane mest mogleg frå nedskjeringane.  I møte med rektor Svein Stølen har 

me fått forsikringar om at Uniforum kan halda fram med dei same ressursar som før, i alle fall i dei 

komande tre åra, trass i at UiO og rektor Svein Stølen har annonsert at dei vil kjøpa seg inn i 

OsloMets avis Khrono.  Me håpar likevel at både han og universitetsstyret ser at det er behov for 

meir økonomiske ressursar til Uniforum, om avisa skal kunna halda hovudet over vatnet og kunne 

halda fram med å gjera den gode jobben avisa gjer.  

 

Martin Toft 

Ansvarleg redaktør for Uniforum 
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