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1. Økonomisk status per 1. tertial 2018 
Det er ingen vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen siden forrige tertialrapportering. 

UiO har samlet sett en god økonomi. Mindreforbruket på basisvirksomheten er 153 mill. kr (ca 

2,5% av bevilgning). Dette er lavt sammenliknet med sektoren for øvrig. Bidrags- og 

oppdragsinntektene ligger om lag på samme nivå som de foregående år. 

 

UiO har forhåndsdisponert 980 mill. kr.  De økonomiske prognosene frem mot 2022 

opprettholdes. Det anses som mest sannsynlig at UiO de kommende årene vil opprettholde et 

moderat mindreforbruk, men utviklingen avhenger bl.a. av hvordan aktivitetsnivået ved enhetene 

uvikler seg. Det er sannsynlig at bygg og IT vil kreve økt finansiering de kommende årene. 

Ambisjonsnivået for 2019 og hvordan dette skal finansieres vil bli nærmere diskutert i fordelings-

prosessen. 

2. Resultatindikatorer utdanning og forskning 2017  
UiOs bevilgning for 2018 er på nærmere 5,5 milliarder kroner. En tredel av bevilgningen er knyttet 

opp mot resultater for åtte nasjonale resultatindikatorer innen utdanning og forskning. I 

virksomhetsrapporten gjøres det en gjennomgang av utviklingen av disse indikatorene.  

 

UiO har landets beste forskningsresultater, men har utfordringer på utdanningsområdet. Ser vi på 

de finansielle rammevilkårene, teller utdanningsresultatene vesentlig mer enn 

forskningsresultatene. Særlig er uttellingen for studiepoeng viktig, og representerer for UiO 

halvparten av alle resultatbaserte midler.  
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1.0 Innledning 

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av 
UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapporten er 
også en utdyping av styrets kommentar til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.  
Virksomhetsrapporten har forskjellig fokus i hvert tertial og i denne rapporten gis det en overorndet 
analyse av oppnådde resultater på resultatindikatorene i 2017 og en vurdering av den økonomiske 
situasjonen.   

 

2.0 Resultatindikatorer utdanning og forskning 2017. Sammendrag av 

vedlagte resultatanalyse 

Bevilgningen for 2018 til Universitetet i Oslo er på tett oppunder 5,5 milliarder kroner. Nesten 

1,8 milliarder kroner av dette (32 %) er knyttet til UiOs resultater på de 8 indikatorene som er en del av det 

nasjonale finansieringssystemet. Indikatorene handler om resultater både innenfor utdanning og forskning, 

og det er deres finansielle betydning som er bakgrunnen for at det nettopp er disse 8 resultatområdene 

som gjennomgås. I tillegg har Universitetsstyret tidligere vedtatt at de samme resultatområdene er en del 

av UiOs interne mål- og resultatstyring.  

A. UiO har landets beste 

forskningsresultater, men har 

utfordringer på utdanningsområdet. Ser 

vi på de finansielle rammevilkårene, 

teller imidlertid utdanningsresultatene 

vesentlig mer enn forskningsresultatene. 

Særlig er studiepoenguttellingen viktig 

og representerer for UiO halvparten av 

alle resultatbaserte midler. Figuren ved 

siden av viser den økonomiske 

betydningen av resultatindikatorene. 

 

B. Fakulteter og tilsvarende enheter satte seg i 2014 mål for resultatene som skulle oppnås innen 

utgangen av 2017. I eget vedlegg har vi på dette grunnlaget oppsummert målene på UiO-nivå og 

redegjør for graden av måloppnåelse, samt at vi redegjør for utviklingen på hver av 

resultatindikatorene i perioden 2005-2017. De 8 resultatindikatorene oppsummeres helt kort 

nedenfor – de tre første gjelder utdanning, de fem siste forskning: 

1) Når det gjelder studiepoeng er målet på det nærmeste oppnådd, og resultatutviklingen er 

preget av stabilitet. 

2) Kandidater er en ny (fra 2017) resultatindikator som ikke har vært målsatt. Også her er 

resultatutviklingen preget av stabilitet. 

3) For utvekslingsstudenter ser vi en jevn, positiv utvikling, og målet er nådd med god margin. 

4) Antall doktorgrader viste vekst fram til 2013. UiOs mål kommenteres ikke da det er vanskelig 

målbart (utfordringer vedr. datakvalitet). 

5) Når det gjelder vitenskapelig publisering er målet ikke nådd. Det var resultatframgang i 

perioden 2005-2012; siden har utviklingen stoppet opp. 
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6) Tildelte EU-midler har hatt stor politisk oppmerksomhet – målet ble satt høyt og er ikke nådd. 

Resultatutviklingen er imidlertid formidabel. 

7) For tildelte midler fra Forskningsrådet er målet oppnådd med svært god margin, og særlig er 

det en sterk utvikling i tildelte midler etter 2014. 

8) Øvrige eksterne midler til forskning (BOA) er en ny resultatindikator (fra 2017) som ikke har 

vært målsatt. Tallene preges av stabilitet. 

Denne gjennomgangen omhandler først og fremst resultater på UiO-nivå. Vi finner likevel grunn til å peke 

på at fakultetenes avhengighet av resultatmidler varierer, både når det gjelder andel av totale bevilgede 

midler og når det gjelder forholdet mellom utdannings- og forskningsindikatorer. Figuren nedenfor 

formidler dette, basert på tall for 2018. 

 

Gjennomsnittlig er nesten 17 % av fakultetenes bevilgninger knyttet til resultatindikatorene på 

utdanningsområdet. De tre samfunnsfaglige fakultetene (JUR, SV og UV) har alle sammen en andel av disse 

resultatmidlene som ligger til dels betydelig høyere. 

Resultatindikatorene på forskningsområdene står gjennomsnittlig for 10 % av fakultetenes bevilgninger. 

Her ser vi at MED og MN ligger over.  

Utdannings- og forskningsresultater summert gir en resultatavhengighet på 27 % i gjennomsnitt for UiOs 

fakulteter – den er over 30 % for de tre fakultetene JUR, MED og SV. De to minste fakultetene (TEOL, OD) 

har også de laveste tallene når det gjelder resultatindikatorenes andel av samlet bevilgning. 

-------------  

I eget vedlegg utdyper vi hvordan resultatindikatorene påvirker finansieringen av UiO, og viser tall for 

hvordan resultatene har utviklet seg i perioden 2005-2017 og i hvilken grad de fastsatte målene er nådd. Vi 

viser tallene og redegjør for fakta, men vurderer verken selve målstyringsprosessen eller mulige årsaker 

som ligger til grunn for de resultatene vi observerer. 

Til sist kan det også være verdt å nevne at resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet er en 

ren opptelling av volumtall på 8 områder. De resultatbaserte bevilgningene til UiO videreføres til fakulteter 
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og enheter. Universitetsstyret har vedtatt resultatindikatorer internt ved UiO – på de samme 8 områdene 

– men endret noe på definisjonene av dem, i hovedsak med det formålet å tilføre resultatindikatorene en 

kvalitetsdimensjon. 

3.0 Økonomisk status og prognoser 

Overordnet vurdering av UiOs økonomi 

Det er ingen vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen siden rapporteringen for tredje tertial 

2017. UiO har samlet sett en god økonomi. Både de eksterne inntektene og bevilgningen fra 

Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet har hatt realvekst de siste årene, til tross for en 

fortsattopptrapping av det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet. De tre siste årene har UiO 

hatt en årsverksvekst på nesten 10%. (Drøyt 70% av denne veksten har vært i vitenskapelige stillinger.) 

Tallene fra første tertial (T1) kan tyde på at det også i 2018 vil være noe inntekts- og kostnadsvekst, - mens 

årsverksveksten synes i ferd med å flate ut. 

Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene. Etter T1 utgjorde 

mindreforbruket på basisvirksomheten 2,5% av bevilgning. Dette er lavt sammenliknet med sektoren for 

øvrig1. Internt ved UiO er imidlertid mindreforbruket ujevnt fordelt. Fakulteter og tilsvarende enheter2 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 utviklingen av aktivitetsnivået ved fakulteter og 

tilsvarende enheter. Denne 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. 

Nærmere om det totale inntekts-  

og kostnadsbildet3 

Dersom vi korrigerer for utskillingen av 

CERES (se nedenfor), viser T1 fortsatt litt 

vekst i inntekter og kostnader, samt relativt 

uendret årsverksnivå. 

 

CERES (Nasjonalt senter for felles systemer 

og tjenester for forskning og studier) var 

fram til 1.1.18 administrativt tilknyttet UiO. 

Senteret er nå fusjonert inn i 

                                                             
1
 Kunnskapsdepartementets «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018» viser at UiOs mindreforbruk er det laveste 

i sektoren. 
2
 «Fakulteter og tilsvarende enheter» brukes her som samlebetegnelse for fakulteter, museer, sentre og 

Universitetsbiblioteket. 
3
 Figur 1 viser inntektsutviklingen fordelt på 4 kategorier. Ofte forenkles dette til 2 hovedkategorier, - 

«basisvirksomheten» og «eksternt finansiert virksomhet», som beskrevet nedenfor. I dette notatet benyttes BOA-
begrepet i vid forstand, - dvs. i motsetning til finansieringssystemets BOA-indikator omfatter det også midler fra NFR 
og EU. 

Figur 1: Inntektsutvikling 

Alle beløp gjelder årets 4 første måneder, omregnet til 2018-kroner 
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Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan. Dette medfører at UiOs inntekter og kostnader reduseres med 

ca 300 mill. kr pr år (hvorav ca 100 mill i T1) – og at antall årsverk reduseres med ca 100. Dersom vi 

korrigerer for dette og for den særskilte investeringskostnaden på 330 mill. kr for Nemko-bygget i 2015, er 

bildet en jevn inntekts- og kostnadsvekst. 

BOA-inntekter4 

BOA-inntektene per T1 2018 ligger om lag på 

samme nivå som de foregående år. Det er for 

tidlig å kunne lese ut noen vesentlige endringer 

fra foregående år. 

Inntektene styres på ulike måter 

Tradisjonelt inndeles UiOs totaløkonomi i to 

hovedkategorier: «basisvirksomhet» (finansiert av 

midler fra KD, øvrig bevilgning og salgsinntekter, - 

blå og grønn kategori i figur 1) og «eksternt 

finansiert virksomhet» (BOA-inntekter og gaver, - rød og oransje kategori i figur 1). Midler i disse 

kategoriene styres på ulike måter.  

 

På basisvirksomheten er føringen at midlene i hovedsak skal benyttes samme år som de bevilges, - det er 

således et mål å holde mer-/mindreforbruket5 på et moderat nivå. Inntektene på basisvirksomheten 

                                                             
4 BOA («Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet») gjelder ekstern finansiering av forskningsaktivitet. Definisjonen er 
iht regelverk fra Kunnskapsdepartementet. Finansieringssystemets BOA-indikator tilsvarer «Øvrig BOA» i grafen over. 
5
 UiO benytter «mindreforbruk» som betegnelse på midler som ikke har blitt benyttet ved periodens utløp. 

Mindreforbruket omfatter dels midler som kan disponeres til nye formål  – og dels midler knyttet til forsinket 
aktivitet. Iht UiO rammefordelingsprinsipp beholder den enkelte enhet råderetten over eget mindreforbruk. 
«Isolert mindreforbruk» betegner dét mindreforbruket som er opparbeidet innenfor én enkelt periode, - mens 
«akkumulert mindreforbruk» også hensyntar opparbeidet mindreforbruk fra tidligere perioder.  
«Merforbruk» er motsats til «mindreforbruk». 
I dette notatet benytter vi «mindreforbruk» i betydningen «akkumulert mindreforbruk». 
 

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

kroner 

 

Figur 2: Årsverksutvikling 
Figur 3: Kostnadsutvikling 

Alle beløp gjelder årets 4 første måneder, omregnet til 2018-kroner 
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kommer i all hovedsak fra KD, - og UiO har stor frihet i hvordan disse midlene disponeres for å nå de 

ambisjoner, mål og forventninger som er satt for virksomheten. 

 

Inntektene på eksternt finansiert virksomhet er derimot øremerket spesifikke flerårige prosjekter, og 

prosjektene  vil normalt ha en «saldo» grunnet forskuddsbetalinger. Midler på eksternt finansiert 

virksomhet, inkludert «saldoen», kan ikke omdisponeres til andre formål. 

 

Basisvirksomheten 

Bevilgningen til fakulteter og tilsvarende 

enheter økte betydelig i årene etter 2013. 

Aktiviteten ved enhetene vokste, men i 

lavere takt enn inntektene, - noe som 

resulterte i økt mindreforbruk. I de samme 

årene økte UiO sin bruk av 

forhåndsdisponeringer. Forhånds-

disponeringene medførte at UiOs samlede 

mindreforbruk gikk noe ned i denne 

perioden. 

 

I 2017 ser vi en utflating av mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter, grunnet aktivitetsvekst 

og rammekutt. Nivået på forhåndsdisponeringene var også relativt uendret i 2017. Heller ikke i T1 2018 

har det vært vesentlige endringer. Fakulteter og tilsvarende enheter synes isolert sett innenfor perioden å 

ha balanse mellom inntekter og kostnader. Enhetene bærer imidlertid fortsatt med seg det opparbeidede 

mindreforbruket fra tidligere år. 

 

Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter utgjør om lag 16% av inntektene. Figur 6 viser 

hvordan dette fordeler seg mellom de ulike enhetene. 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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Figur 7: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten 

Økonomiske utsikter 

Det er ingen vesentlige endringer i bildet siden T3 2017, og derfor opprettholdes prognosen fra forrige 

virksomhetsrapport.  

 

Figur 7 illustrerer et «antatt utfallsområde» for UiOs samlede mindreforbruk. Det anses mest sannsynlig at 

UiO de kommende årene fortsatt vil opprettholde et moderat mindreforbruk. 

Forhåndsdisponeringene illustreres 

med en egen kurve i figur 7, da disse 

har stor betydning for UiOs samlede 

utvikling, utviklingen av disse er også 

relativt sikker. Den illustrerte 

utviklingen i forhåndsdisponeringene 

forutsetter at dagens nedbetalingstakt 

videreføres og at det ikke fattes nye 

vedtak om forhåndsdisponeringer.   

Følgende faktorer vil kunne ha 

vesentlig betydning for reell 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) vil ha betydning. 

- Framdrift i UiOs bygg-prosjekter vil være avgjørende for mer-/mindreforbruksnivået. 

På lengre sikt er det sannsynlig at både IT-infrastruktur, drift av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 

bygningsmasse vil kreve økt finansiering. Ambisjonsnivået for 2019 og hvordan dette skal finansieres vil bli 

nærmere diskutert i fordelings-prosessen. 

Vedlegg: 

1. Resultatindikatorer 2017 

2. Forhåndsdisponeringer 

3. Enhetenes økonomi 

4. Ledelsesvurderinger fra enhetene 

 

 



Vedlegg 1 Resultatindikatorer 2017.docx  Saksbehandler: Per Heitmann, 7. juni 2018 

Resultatindikatorer 2017 
Nesten 1/3 av bevilgningen til UiO fastsettes på grunnlag av oppnådde resultater på 8 utvalgte 

områder. Denne sammenhengen mellom bevilgning og resultater er derfor årsaken til oppmerk-

somheten på akkurat de 8 områdene som her gjennomgås. På noen av områdene preges resulta-

tene av stabilitet, mens det på andre områder er en klar framgang. De målene som UiO fastsatte 

for disse resultatindikatorene, er bare i begrenset grad oppnådd. 

 

Kvalitetsreformen i 2003 medførte endringer i 

finansieringssystemet – særlig gjaldt det inn-

føring av resultatinsentiver i betydelig omfang. 

I 2006 ble finansieringssystemet likt for alle 

universiteter og høyskoler, og i 2017 ble det 

innført to nye resultatindikatorer. Første del 

av dette notatet omhandler resultatenes be-

tydning for bevilgningen. 

Det ble i 2014 gjennomført prosesser der fa-

kulteter og museer satte seg mål ved utgang-

en av 2017 for resultatindikatorene i finansie-

ringssystemet. Disse målene på fakultets- og 

museumsnivå er så summert til UiO-nivå. Når 

vi nå er kjent med de faktiske resultatene fra 

2017, er det naturlig å gjøre rede for målopp-

nåelsen – ikke på enhetsnivå, men for UiO 

som helhet. Denne redegjørelsen utgjør andre 

del av notatet.  

Denne gjennomgangen er ikke dekkende for 

alle sider av en mål- og resultatprosess. Særlig 

vil vi peke på analysen verken vurderer selve 

målfastsettelsen og resultatoppfølgingen, eller 

eventuelle sammenhenger mellom tiltak / 

årsak og virkning. Slike vurderinger vil være en 

naturlig del av et videre arbeid. 

 

A  Resultatenes betydning for finansie-

ringen 

I den statlige universitets- og høyskolesekto-

ren (UH-sektoren) bestemmes bevilgningen av 

to forhold: 

a) Basisdelen utgjør 68 % i gjennomsnitt og 

framkommer som et resultat av prisjus-

terte rammer tillagt aktivitetsendringer 

(først og fremst studieplasser og rekrutte-

ringsstillinger). 

b) Resultatinsentivene: 32 % av bevilgningen 

framkommer etter en beregning der 

oppnådde resultater to år før aktuelt 

budsjettår multipliseres med en pris per 

resultatenhet. 

Det er 8 resultatindikatorer som nå inngår i 

finansieringssystemet: 

1. Studiepoeng 

2. Kandidater 

3. Utvekslingsstudenter 

4. Doktorgrader 

5. Vitenskapelig publisering (publ.poeng) 

6. EU-midler 

7. Forskningsrådsmidler 

8. BOA-midler1 

Alle 8 indikatorer måles i det nasjonale finan-

sieringssystemet med rene volumtall. 

 

 

 

 

 

De fire første av disse indikatorene gis med 

åpen budsjettramme. En åpen budsjettramme 

innebærer økonomisk uttelling uten noe øvre 

tak.  

De fire siste indikatorene har en lukket bud-

sjettramme. Da settes det et tak på den øko-

                                                             
1 Med BOA-midler menes eksterne prosjektmidler 
som ikke kommer fra EU/Norges Forskningsråd. 

Vedlegg 1 - Resultatindikatorer 2017
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nomiske uttellingen. Det har medført at prisen 

per publikasjonspoeng og forskningsmidler fra 

eksternt hold har sunket fordi resultatene har 

forbedret seg. En ytterligere konsekvens (gjel-

der særlig UiO i sammenheng med publise-

ringsindikatoren) er at en institusjon kan tape 

penger på bedre resultater, dersom andre 

institusjoner forbedrer seg enda mer.2  

INTERN FORDELING AVVIKER 

Elementene i det nasjonale finansieringssys-

temet videreføres i hovedsak internt ved UiO. 

Noen justeringer/forbedringer har vi imidler-

tid gjennomført: 

• For det første er basisdelen av rammene 

spesifisert, først og fremst gjennom et 

antall studieplasser 

• Dernest gis all resultatuttelling med åpen 

ramme (slik at hvert fakultet/museum ba-

re konkurrerer med seg selv), og vi opere-

rer med et 3-årig, glidende gjennomsnitt 

som grunnlag (for å jevne ut resultats-

vingninger) 

 

ØKONOMISK UTTELLING 

Bevilgningen i 2018 til UiO er på tett oppunder 

5,5 milliarder kroner. Nesten 1,8 milliarder 

kroner av dette (32 %) er knyttet til UiOs re-

sultater på de 8 indikatorene vi har listet opp 

ovenfor. Det er imidlertid stor forskjell på 

indikatorenes økonomiske betydning. 

 

Vi ser at studiepoenginsentivet utgjør omtrent 

halvparten av de samlede resultatinsentivene. 

                                                             
2
 UiO hadde (og har fortsatt) landets beste resulta-

ter når det gjelder vitenskapelig publisering, men 
andre institusjoner – fra et dårligere utgangspunkt 
– har forbedret sine resultater mer enn UiO har 
gjort. 

De fire neste på lista, målt i økonomisk betyd-

ning, er kandidater, EU-midler, doktorgrader 

og publikasjonspoeng. Deretter følger forsk-

ningsrådsmidler (NFR-midler), BOA-midler og 

sist studentutveksling. 

En ren økonomisk betraktning tilsier at det er 

utdanningsvirksomheten som representerer 

de største mulighetene for høyere bevilgning. 

Det henger dels sammen med insentivenes 

størrelse og dels med at disse insentivene gis 

med åpen budsjettramme (uten tak). 

Denne korte gjennomgangen av resultatinsen-

tivenes økonomiske betydning avsluttes med 

noen poenger både når det gjelder nasjonale 

sammenlikninger og fakultetenes stilling in-

ternt ved UiO. 

• Selv om utdanningsinsentivene er de 

største for alle institusjoner, er det likevel 

forskjeller: De gamle breddeuniversitete-

ne i Oslo og Bergen har en vesentlig stør-

re del av sine resultatinsentiver knyttet til 

forskning sammenliknet med nye univer-

siteter og høyskoler. 

• Internt ved UiO er gjennomsnittlig 27 % 

av fakultetenes rammer i 2018 bestemt 

av deres resultater. I gjennomsnitt er 

60 % av resultatmidlene knyttet til ut-

danning og 40 % til forskning.  

 

B  Måloppnåelse for resultatindikatore-

ne 

I 2014 ble det gjennomført en intern prosess 

ved UiO der fakulteter og museer satte seg 

mål på de daværende 6 resultatindikatorene. 

Målepunkt for måloppnåelse var satt til ut-

gangen av 2017. I denne delen av notatet ret-

ter vi fokus mot 5 av målene, men omtaler 

også utviklingen på den sjette indikatoren 

samt de to nye som ble innført i 2017. 

STUDIEPOENG 

Resultatindikatoren studiepoeng i finansie-

ringssystemet er en ren telling av antall avlag-

te studiepoeng. Målsettingen, som ble satt på 
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fakultetsnivå i 2014, dreide seg imidlertid om 

antall avlagte studiepoeng per student.3 

 

Et helårsstudium er normert til 60 studiepo-

eng. Det er mange grunner til at dette er en 

helt urealistisk målsetting på gjennomsnittsni-

vå, bl.a.:  

• En institusjon med faglige krav må aksep-

tere at studenter stryker til eksamen 

• Studenter kan bli forsinket på grunn av 

sykdom eller andre legitime grunner 

• Vi vet også at studenter kan velge feil, 

avbryter studier og starter på nytt med 

andre fag 

Ser vi på situasjonen umiddelbart før innføring 

av kvalitetsreformen i 2003, ser vi at gjennom-

snittlig antall studiepoeng per student ved UiO 

lå så vidt over 30. Det ble ansett som et alt for 

lavt nivå og var en av de viktige utfordringene 

som kvalitetsreformen tok sikte på å gjøre noe 

med. Antall studiepoeng per student ved UiO 

steg da også ganske markert fra 2003 til 2007 

                                                             
3 Se vedlegg 1 om definisjon av indikatoren. 

– og har fortsatt å øke siden. Imidlertid er 

hovedtendensen de siste fire-fem årene en 

utflating. 

UiO og UiB har en utvikling fra 2003 til 2017 

som innebærer litt i underkant av 20 % for-

bedring når vi måler antall studiepoeng per 

student. Også NTNU har en forbedring, mens 

mange andre institusjoner opplever stillstand 

eller til og med en svak nedgang. Dette henger 

sammen med at de har tatt opp langt flere 

studenter enn de har basisfinansiering for, i 

forventning om økte studiepoenginntekter. 

Ved UiO og UiB, derimot, ser det ut til at 

bedre studiegjennomføring henger sammen 

med innføringen av kvalitetsreformen.  

Målene som ble formulert ved UiO tilsa et 

antall studiepoeng per student i 2017 på 43,3. 

Det faktiske resultatet for 2017 er 43,1. Målet 

er altså på det nærmeste oppfylt.  

Fortsatt er imidlertid UiOs tall lavere enn det 

nasjonale gjennomsnittet. Målet som ble fast-

satt, var heller ikke så vanskelig å nå: Allerede 

i 2011 kunne UiO vise til 43,2 studiepoeng per 

student4, og i årene deretter har resultatet 

ligget mellom 42 og 43 studiepoeng per stu-

dent. 

Til universitetsstyrets seminar i Rosendal i mai 

2018 forelå det analyser knyttet til utdan-

ningsområdet. Disse analysene redegjorde for 

en betydelig utfordring knyttet til frafall og 

antydet en mulig sammenheng mellom frafall 

(særlig første studieår) og inntakskvalitet, målt 

ved karaktersnitt fra videregående skole.5  Det 

rapporteres for øvrig om en svak forbedring 

på bachelornivå når det gjelder frafall. 

Noen fakulteter har et betydelig antall enkelt-

emnestudenter, og disse er i særklasse den 

                                                             
4
 Figuren viser en markert oppgang fra 2010 til 

2011. Det henger sammen med ny tellemåte vedr. 
enkeltemnestudenter og påvirker dermed nevne-
ren i brøken studiepoeng per student. 
5 Ved de største fakultetene (HF og MN) har om-
trent 1 av 4 studenter et lavere karaktersnitt enn 
4,0. 
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studentgruppa som har den dårligste gjen-

nomføringen, målt ved avlagte studiepoeng. 

KANDIDATER 

 

Resultatindikatoren kandidater er ny fra 2017, 

og det ble ikke fastsatt mål for denne i proses-

sen som foregikk i 2014.6 

Fra 2011 til 2017 har antall kandidater ligget 

relativt stabilt på mellom ca. 4 500 og 4 800. 

Tallet i 2017 var 4 754.7 

Vi har målt økningen i antall kandidater ved å 

sammenlikne gjennomsnittet av tallene i 

2016/2017 med tilsvarende gjennomsnitt i 

2005/2006: Økningen for UiO som helhet er 

på omtrent 1 000 kandidater (26 %). 

I tillegg til mer fokus på gjennomføring, har 

nok veksten i antall kandidater både en di-

mensjoneringsmessig og en administrativ for-

klaring: Det har vært en vekst i antall studie-

                                                             
6
 Definisjonen av kandidater finnes i vedlegg 1. 

7 Legg merke til at det er to verdiskalaer i figuren 
for antall kandidater: Det samlede tallet for hele 
UiO har verdiskala til høyre, mens fakultetenes tall 
har verdiskala til venstre. 

plasser (særlig ved MN), og bachelorkandida-

ter telles nå uavhengig av om studentene ber 

om vitnemål. 8 

Det er fire hovedtyper av kandidater som rap-

porteres: Årsenheter, bachelor-, master- og 

integrerte master-/profesjonsutdanninger. 

Fordelingen mellom dem ses i figuren neden-

for.  

Veksten i antall bachelorstudenter er størst, 

mens det er stillstand når det gjelder ordinære 

masterkandidater. 

 

Gjennomføring på normert tid er et av punk-

tene hvor UiO har de svakeste resultatene 

sammenliknet med øvrige UH-institusjoner. 

Utdanningsanalysen (særlig de som gjaldt de 

to fakultetene HF og SV), som ble presentert 

på styrets seminar i Rosendal, pekte på at 

flertallet av de som gjennomfører en gradsgi-

vende utdanning, gjør det på normert tid. Det 

innebærer at det er frafall som er hovedut-

fordringen når det gjelder kandidater. 

Imidlertid er det dårlig gjennomføring også på 

masternivå og for enkelte profesjonsutdan-

ninger. Frafall kan også her spille en betydelig 

rolle, men særlig på masternivå har man jo 

vist at man kan gjennomføre et universitets-

studium (bachelor). Her bør man også søke 

etter andre forklaringer. 

Én slik forklaring kan være at det ifølge stu-

dentenes egenrapportering til Studiebarome-

teret, er mye mindre organiserte læringsakti-

                                                             
8
 Veksten mht. bachelorkandidater har antakelig 

for en stor del med studieadministrative forhold å 
gjøre: Tidligere telte man slike kandidater bare 
dersom det ble bedt om vitnemål; nå telles de 
uansett – så lenge de nødvendige kvalifikasjoner er 
oppnådd. 
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viteter ved UiO enn det som gjennomsnittlig 

gjelder på nasjonalt nivå. 

UTVEKSLING 

 

Resultatindikatoren utveksling i finansierings-

systemet innebærer en ren telling / summe-

ring av inn- og utreisende studenter. UiOs 

interne målsetting dreier seg imidlertid om 

antall utvekslingsstudenter som andel av to-

talt antall registrerte studenter.9 

Målsettingen vedr. 2017, som ble fastsatt i 

2014, innebar at UiO som helhet skulle ha et 

antall utvekslingsstudenter på 8,2 % av antall 

registrerte studenter. Som vi ser, er tallet 

8,8 % i 2017. Målsettingen er oppnådd med 

god margin. 

Forholdet mellom inn- og utreisende studen-

ter har vært viet en del oppmerksomhet. I 

startåret (2005) for vår figur var det tilnærmet 

like mange inn- som utreisende studenter 

(hhv. 48 % og 52 %). Helt fram til og med 2016 

har så andelen innreisende studenter økt (opp 

mot 2/3 på det meste), og disse innreisende 

studentene har i stor grad også stått for hele 

volumveksten når det gjelder antall studenter 

på utveksling. Imidlertid har trenden snudd 

siste år: Andelen innreisende studenter er for 

                                                             
9 Nærmere definisjoner i vedlegg 1. 

første gang på mange år under 60 %. Samtidig 

har det særlig i 2016 og 2017 vært en kraftig 

volumvekst i antall utvekslingsstudenter totalt 

sett ved UiO. 

Endringen av denne resultatindikatorens vir-

kemåte fra og med 2017 kan ha medvirket til 

dette. Som kjent ble uttellingen for utreisende 

studenter på Erasmus + tillagt 50 % større 

økonomiske uttelling. 

DOKTORGRADER 

Resultatindikatoren doktorgrader i finansie-

ringssystemet handler om uttelling på grunn-

lag av antall avlagte doktorgrader hvert enkelt 

år. Internt ved UiO formulerte man et mål 

knyttet til netto gjennomføringstid for doktor-

gradsarbeidet. Disse tallene har imidlertid vist 

seg å være beheftet med så mange svakheter 

at målet i praksis ikke har vært fulgt opp de 

siste årene. På denne bakgrunn presenterer vi 

her bare tallene for doktorgrader.10 

 

 

                                                             
10 I likhet med kandidatoversikten har også denne 
figuren to verdiskalaer: Samlede tall for UiO har 
verdiskala til høyre, mens fakultetstallene har ver-
diskala til venstre. Definisjon i vedlegg 1.  
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Nedgangen fra 2013-2016 skyldtes lavere opp-

tak til doktorgradsprogrammer 5-6 år tidlige-

re. Opptaket har imidlertid økt igjen, og utvik-

lingen i antall doktorgrader snudde i 2017 

med en oppgang på nærmere 10 % fra året 

før. 

En av departementets såkalte nasjonale sty-

ringsparametere handler om andel ph.d.-

kandidater som gjennomfører innen seks år. 

Ved UiO ligger denne andelen stabilt på ca. 

65 %. 

PUBLIKASJONSPOENG 

Resultatindikatoren publikasjonspoeng i finan-

sieringssystemet handler kun om antall publi-

kasjonspoeng, mens UiOs mål dreier seg om 

antall publikasjonspoeng per vitenskapelig 

årsverk.11 Når man studerer figuren nedenfor, 

må man merke seg at figuren framstiller talle-

ne etter gammel tellemåte vedr. publikasjons-

poeng – tellemåten ble forandret i 2015.12 

 

 

                                                             
11 Definisjoner i vedlegg 1.  
12 Se ytterligere opplysninger i vedlegg 1. 

Fakultetsmålene som ble fastsatt i 2014 inne-

bar et mål på 1,29 publikasjonspoeng per vi-

tenskapelig årsverk i 2017 for UiO som helhet. 

Som man ser, var UiO nær ved å oppfylle mål-

settingen i 2011/2012; siden har resultatene 

blitt dårligere – 1,13 publikasjonspoeng per 

vit. årsverk i 2017. Målet er ikke oppnådd. 

Det er kanskje på sin plass her å nevne at må-

let er kvantitativt. Vitenskapelig publisering 

har jo også, og først og fremst, en kvalitativ 

dimensjon. Derfor har det i flere årsplaner ved 

UiO vært pekt på at fagmiljøer med et tilfreds-

stillende volum på publiseringen, skal søke å 

utvikle kvaliteten på publikasjonene framfor 

en ytterligere volumvekst. Dette er nok i det 

minste en delforklaring på manglende mål-

oppnåelse i kvantitativ forstand. 



Side 7 
 

EU-MIDLER 

 

Resultatindikatoren EU-midler i finansierings-

systemet er en ren opptelling av eksterne 

midler fra EU. Tilsvarende gjelder UiOs interne 

mål. Målsettingen som ble lagt i 2014, inne-

bærer at UiO skulle ha EU-inntekter i 2017 på 

204 mill. kroner.13  Som vi ser av figu-

ren/tabellen er målet ikke oppnådd. 

Manglende måloppnåelse må ses i sammen-

heng med det politiske budskapet om økt vekt 

på uttelling fra EUs forskningsprogram. En 

returandel på minst 2 % nasjonalt sett med-

førte nok et i overkant ambisiøst mål for UiOs 

del. 

UiOs resultater mht. EUs finansiering har vært 

sammenliknet med noen andre institusjoner i 

Norden. Vi ser i benchmarkanalysen14 at Kø-

                                                             
13

 Definisjon av EU-inntekter i vedlegg 1. Merk to 
verdiskalaer i figuren – for UiO samlet til høyre og 
for fakultetene til venstre. 
14 
http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter
/2016/4/o-sak-4-eksternfinansiering.pdf  

benhavns Universitet er i særklasse i antall 

deltakelser i H2020, etterfulgt av universiteter 

som Aarhus, Helsingfors og Uppsala. UiO 

henger etter disse. I Norden er København (og 

sannsynligvis også Karolinska) i fronten når det 

gjelder forskningskvalitet, målt i antall publise-

ringer og høyt siterte publiseringer. Dette er 

en viktig faktor for høy deltakelse.  

Å komme opp på samme nivå som København 

er muligens urealistisk, men UiO burde ha 

ambisjoner om å være i samme klasse som 

Aarhus, Helsingfors og Uppsala. Hvis vi tar 

utgangspunkt i antall høyt siterte publise-

ringer (kanskje den viktigste målestokken for 

suksess i H2020), burde UiO ligge mye nærme-

re disse universitetene i antall deltakelser i 

H2020. I tabellen nedenfor ser vi at de tre 

universitetene har forholdsvis mange flere 

deltakelser i H2020 enn UiO sammenliknet 

med siteringger. Gitt UiOs synlighet og gjen-

nomslag burde UiO derfor ha potensial for 

tilslag på linje med de tre (og spesielt Aarhus 

og Uppsala).   

Tabell: Antall høyt siterte publikasjoner sam-

menlignet med antall deltakelser i H2020 

 Antall 
topp 
10%  

siterte 
publik. 
2003-

12 

 
 

% 
flere 
enn 
UiO 

Antall 
deltakelser 

i H2020 
(per feb-

2017) 

 
 

% 
flere 
enn 
UiO 

Helsingfors 7 335 17,5 114 93 

Aarhus 6 981 11,7 120 103 

Uppsala 6 364 1,9 86 45 

UiO 6 245  59  

 

Men hvor i H2020 trykker skoen? UiO bør 

egentlig øke deltakelsen på alle tre nøkkelom-

råder i H2020 (ERC, Marie Curie og tematiske 

områder) men det er særlig på tematiske om-

råder at UiO skiller seg fra de andre nordiske 

universitetene (eksempelvis har Aarhus mer 

enn dobbelt så mange prosjekter). Innenfor 

ERC og Marie Curie er situasjonen bedre. De 
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siste årene har det vært en merkbar økning i 

søknadsaktivitet og tilslag for Marie Curie. 

Selv om inntektene fra EU gikk noe ned i 2017, 

gir de siste oppdaterte resultatene grunn til å 

tro at inntektene vil øke igjen framover. 

FORSKNINGSRÅDSMIDLER 

Resultatindikatoren forskningsrådsmidler i 

finansieringssystemet er en ren opptelling av 

eksterne midler fra Norges forskningsråd 

(NFR). Tilsvarende gjelder UiOs interne mål. 

Målsettingen som ble lagt i 2014, innebærer 

at UiO skulle ha NFR-inntekter i 2017 på 

831 mill. kroner.15  Inntektene i 2017 ble på 

960 mill. kroner. Målet er oppnådd med god 

margin (mer enn 15 % over). 

 

UiO har alltid gjort det særlig godt i utlysning-

ene som det ikke er knyttet særlige tematiske 

føringer til, bl.a. Fripro og Sentre for fremra-

gende forskning (SFF). Innenfor fagfeltet hu-

maniora tar UiO omtrent 40 % av alle tilgjeng-

elige midler. 

                                                             
15 Definisjon av NFR-inntekter i vedlegg 1. Merk to 
verdiskalaer i figuren – for UiO samlet til høyre og 
for fakultetene til venstre. 

----------------  

Ser vi på EU og Forskningsrådet i sammen-

heng, ser vi at UiO gjør det fremragende over-

for Forskningsrådet, men fortsatt har enkelte 

utfordringer overfor EU. Det er antakelig av 

betydning at søknadsprosessen er mer kjent – 

både mht. antall vitenskapelig ansatte og når 

det gjelder søknadsinnhold/-form – i norsk 

sammenheng sammenliknet med en euro-

peisk. 

BOA-MIDLER 

 

«BOA» er akronym for ‘bidrags- og oppdrags-

finansiert aktivitet’.16 Resultatindikatoren 

BOA-midler i finansieringssystemet er en ren 

opptelling av en del andre (enn EU/NFR) eks-

terne inntekter.17 Resultatindikatoren var ny i 

                                                             
16 Bidragsfinansiering innebærer finansiell med-
virkning fra forskningsutførende institusjon, mens 
oppdragsfinansiering (minst) er 100 % finansiert fra 
eksternt hold. BOA dekker i normal språkbruk mid-
ler både fra de tre kildene EU, Forskningsrådet og 
øvrige finansiører – altså alle tre resultatindikato-
rer i finansieringssystemet som handler om ekster-
ne midler. 
17 Definisjon av BOA-inntekter i vedlegg 1 – der vi 
redegjør nærmere for nøyaktig hvilke kilder disse 
inntektene kommer fra. Fordi regnskapsmessige 
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2017, og det foreligger derfor ikke målsetting-

er for denne typen inntekter ved UiO. 

 

C  Avslutning 

En kortfattet oppsummering av denne gjen-

nomgangen av resultatindikatorene, kunne 

være følgende: UiO har landets beste resulta-

ter når det gjelder forskning, men har et bety-

delig forbedringspotensial på utdanningsfel-

tet. Den økonomiske betydningen av resultat-

indikatorene er motsatt; utdanningsresultate-

ne er viktigst, økonomisk sett, og særlig indi-

katoren avlagte studiepoeng.  

Helt til slutt vil vi også peke på arbeidet som er 

igangsatt for å bedre studiekvaliteten ved UiO. 

Både frafall, gjennomføring og kandidater er 

gjenstand for en bred tilnærming. 

 

                                                                                         
definisjoner knyttet til disse inntektene har variert 
en del gjennom årene, finnes det sammenliknbare 
tall bare tilbake til 2014. Også for BOA-indikatoren 
er det to verdiskalaer i figuren. 
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Vedlegg 1 Resultatindikatorer: definisjoner 

 

1. Studiepoeng per student 

Med studiepoeng forstår vi egenfinansierte, nye studiepoeng for hele året i de kategoriene 

(A-F) som gir uttelling i finansieringssystemet. Med student menes egenfinansierte heltids-

ekvivalenter i høstsemesteret. 

 

2. Kandidater 

Med kandidater forstår vi kandidater både fra bachelor-, master- og integrerte master-

/profesjonsutdanninger. I det nasjonale finansieringssystemet gir de siste av dem (dvs. inte-

grerte master-/profesjonskandidater) dobbelt uttelling sammenliknet med de andre. 

 

3. Andel utvekslingsstudenter av registrerte studenter 

Utvekslingsstudenter er både inn- og utreisende studenter på samarbeidsavtaler der opphol-

det er av minst tre måneders varighet. Utveksling på individuell basis teller ikke. I det nasjo-

nale finansieringssystemet teller utreisende studenter på «Erasmus+»-programmet 50 % mer 

enn øvrige utvekslingsstudenter. 

 

4. Doktorgrader 

Disputastidspunktet er avgjørende for når en doktorgrad blir registrert. 

 

5. Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk 

Vitenskapelig publisering i tellende kanaler gjelder monografier, bidrag i antologier og viten-

skapelige artikler. Slik publisering godskrives med et antall poeng avhengig av publiseringsty-

pe, publiseringskanal (nivå 1/2 der kanal 2 representerer de presumptivt fremste 20 % tids-

skrifter/forlag) og eventuelt samarbeid med andre. Samarbeid med andre over landegrense-

ne teller ekstra mye – en endring som ble innført i 2015. Med vitenskapelig ansatte forstår vi 

alle i vitenskapelig stilling som krever doktorgrad samt stipendiater. 

 

6. EU-midler 

Alle midler fra EU (ikke bare fra EUs rammeprogrammer for forskning, som var tellemåten 

fram til 2015). 

 

7. Forskningsrådsmidler 

Alle midler fra Norges forskningsråd og de såkalte «regionale forskningsfond». 

 

8. BOA-midler 

BOA-midlene er eksterne midler – enten bidrags- eller oppdragsmidler – til UiOs kjernevirk-

somhet. Offentlige kilder dominerer: Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus og Riksan-

tikvaren (arkeologiske utgravninger). Også organisasjoner/stiftelser (f.eks. Kreftforeningen) 

og næringsliv bidrar med denne typen inntekter. MED og MN er de dominerende mottakerne 

volummessig med til sammen omtrent 2/3 av BOA-midlene, men for en enhet som KHM be-

tyr disse inntektene mye. 
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 1. 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 

saldo
1
 

Nye disponeringer
2
 

Ned- 

betaling
3
 

-> 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 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2018:  

Enhetenes økonomi 

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet 

Figur 1: Totale inntekter per enhet hittil i år – per T1 2018. Fakulteter og tilsvarende enheter. 

   

 
 

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i T1 2018 totale inntekter på 2,3 mrd. kr. MN-fakultetet 

disponerte nesten en tredel (30%) av inntektene. MED- og MN-fakultetene hadde størst andel ekstern 

finansiering (hhv 39% og 29%).  

 

Ved vurdering av T1-tallene bør det hensyntas at sammensetningen av inntekter kan variere noe 

gjennom året.  
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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 16% av inntektene. Nivået 

varierer mellom fakultetene, - og også internt mellom instituttene ved det enkelte fakultet. 

Målt i kroner er mindreforbruket størst ved MN-fakultetet. Fakultetets mindreforbruk er også høyt sett i 

forhold til fakultets størrelse (23 % av inntektene), og det er økende. Også ved SV-fakultetet er 

mindreforbruket relativt høyt (20%) og økende. 

Mindreforbruket ved sentrene har ulike årsaker. UiO:Livsvitenskap er i en oppstartsfase, og er i ferd med 

å øke aktiviteten. Senter for utvikling og miljø har opparbeidet et høyt mindreforbruk, men har lagt 

planer for økt aktivitet de kommende årene. 

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

publikumsinntektene. Økte publikumsinntekter avsettes til fornying av utstillinger fram i tid. Både for 

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

Reduksjonen av HFs mindreforbruk i 2017 skyldes reallokering av 60 mill. kr til rehabilitering av Niels 

Treschows hus. I HFs inntektsgraf nedenfor framstår dette som en reduksjon i KD-bevilgningen 2017.  

Dette var imidlertid en engangsreduksjon – og fra 2018 opprettholdes rammen fra tidligere. 

JUR, OD, og UV-fakultetene har synkende mindreforbruk. Det er viktig at disse på sikt oppnår balanse 

mellom kostnader og inntekter. 

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 
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Rapporterende enhet: 
Det teologiske fakultet 

   Periode:  
T1 - 2018 

 

LEDELSESVURDERING 1. TERTIAL 2018 DET TEOLOGISKE FAKULTET 
 

Fakultetet viderefører sin satsing på styrket studiekvalitet og har primærfokus på 

førsteårsstudiet. Planen videre å utvide fokus til hele bachelorfeltet ved fakultetet. Vårt 

studiekvalitetsprosjekt avsluttes ved årets utgang og aktiviteter pg ressursavsetning går inn i 

regulær virksomhet. 

Innen ekstern finansiering går flere av våre prosjekter mot avslutning og det arbeides mye 

med å etablere bedre støtteapparat for utvikling av nye prosjekter. 

Fakultetet er i økonomisk balanse pr. 1.januar 2018 og styrker sin økonomiske ramme på 

bakgrunn av vedtatt statsbudsjett med finansiering av utvikling og gjennomføring av 

fleksibel utdanning for religiøse ledere.  

Fakultetet styrker sin samfunnsrelasjon både gjennom innovativ utvikling i forskning og 

utdanningstilbud rettet mot nåværende og potensielle religiøse ledere og andre 

hovedaktører i det norske samfunnet og gjennom en styrket faglig profil i forhold til kirken i 

samfunnet gjennom rekruttering av to sterke forskere og formidlere til to ledige stillinger i 

systematisk teologi fra høsten 2018. 

 
 
Dato: 24.mail 2018 
 
Aud V. Tønnessen 
Dekan       Dag Myhre-Nielsen 
        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
Det juridiske fakultet 

   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

For Det juridiske fakultet forløp T1 økonomisk om lag som forventet, og utviklingen 
bekrefter at tiltakene som er iverksatt siste år begynner å gi uttelling. Selv om fakultetet har 
et merforbruk på nærmere fire millioner kroner og fakultetets økonomi slik sett ikke kan 
friskmeldes, er underskuddet fra samme periode 2017 redusert med nærmere 2/3. Vi mener 
dette viser at driften er i ferd med å tilpasses den nye økonomiske virkeligheten.  T2 
forventes å gi et lite mindreforbruk. 
 
De tiltakene som ble planlagt for 2018 har hatt en positiv effekt, bl.a. innstramming av 
tilsettinger av Phd-kandidater og tilsetting av universitetslektorer samt reduksjon av 
parallelle kurs som har bidratt til reduksjon av kostnader til eksterne lærere. 
Fakultetsledelsen har stor oppmerksomhet på kostnadskontroll og ressursbruk, og alle 
stillinger vurderes før utlysning. Fakultetet arbeider aktivt for å øke andel eksternfinansierte 
prosjekter, og det er i første tertial sendt inn vesentlig flere søknader enn på samme tid i fjor. 
 
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, 24. mai 2018 
 
 
 
Dag Michalsen      Benedicte Rustad 
Dekan        Fakultetsdirektør 
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Rapporterende enhet: 
Det medisinske fakultet 

   Periode:  
T1 - 2018 

 

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Det vises til bestilling av virksomhetsrapport 19.04.18. 
 
Svært mye positivt foregår på Det medisinske fakultet, både under forskning og utdanning. Vi ønsker 

å fremheve disse sakene: 

Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med å øke de eksterne inntektene fra NFR, EU og andre 

store finansiører de siste årene. Dette arbeidet har begynt å gi resultater med blant annet en ny 

tildeling til det internasjonalt postdoktorprogrammet, Scientia Fellows II, ERC Advanced Grant til 

Stenmark for andre gang, samt andre store EU midler, nye Fripro-prosjekter og nye Jebsensentre. 

 

Det er gjennomført en nasjonal studie av Forskerlinjen. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom 

universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Studien sammenligner forskerlinjestudentene 

som fullførte Forskerlinjen i tidsrommet 2002-2013/14 og deres karriere, sammenlignet med en 

kontrollgruppe av ordinære medisinstudenter ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Studie viser at 

Forskerlinjen har vært en suksess, blant annet har forskerlinjestudenter 10 ganger så stor 

sannsynlighet for å gå videre med en doktorgrad. 

 

Prosjektet Oslo 2014 er avsluttet og våren 2018 er første semester hvor alle studentene følger ny 

revidert studieplan. 

 

Det medisinske fakultet har over en lengere tid hatt flere innreisende studenter enn utreisende. 

Med solid innsats håper vi at studentmobiliteten øker generelt og utreisende spesielt. 

 

Det medisinske fakultetsstyret har over flere år arbeidet med et utviklingsprosjekt for alternative 

opptakskriterier på profesjonsstudiet i medisin. I utviklingsprosjektet er det blant annet samlet 

litteratur om forskning på ulike opptakskriterier og det har vært gjennomført studieturer til Danmark 

(Odense og Aarhus) og Australia (Newcastle og Melbourne) for å diskutere hvilke erfaringer disse 

institusjonene har med alternative opptakriterier og for å observere hvordan et alternativt opptak 

gjennomføres i praksis.  I januar og i mars ble det gjennomført en pilot for alternative 

opptakskriterier på en gruppe studenter som allerede er tatt opp på medisinstudiet i Oslo. På 

bakgrunn av dette arbeidet har fakultetet bedt om å gjennomføre alternative opptakskriterier på en 

liten andel av det faktiske opptaket i perioden 2019-2023. 

 

I januar ble det arrangert et svært nyttig og vellykket seminar mellom representanter for fremtidige 

arbeidsgivere og Institutt for helse og samfunn; «Masterprogrammer for fremtidens helsetjenester». 

Formålet med seminaret var å få innspill til hvilken kompetanse det er behov for ute i arbeidslivet. 

 

Seminarene «Viten på lørdag» videreføres i 2018. Viten på lørdag er en rekke 

populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet 

og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Seminaret er åpent for alle. Første seminar ble 

arrangert i mai og temaet var «Eggdonasjon – Hva innebærer det?». 

http://www.med.uio.no/forskning/forskerlinjen/
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Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er stort sett uforandret i løpet av første kvartal. 
Mindreforbruket på basis er nå 96 millioner kroner, en nedgang på 7 millioner siden årsskiftet. Ingen 
av fakultetets enheter har en økonomisk situasjon som krever spesiell oppfølging.  

 
 
Dato: 22.05.18 
 
Frode Vartdal 
Dekan       Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
HF 

   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

 
HF har de siste årene jobbet aktivt for å bygge ned det akkumulerte mindreforbruket ved å 
øke aktivitetsnivået, ikke minst gjennom tilsettinger i vitenskapelige stillinger og økt 
oppmerksomhet på bedre oppfølging av planer. Viktige verktøy har vært stillingsplaner på 
instituttene og styringsdialoger mellom fakultet og institutt.  
Utsiktene til dårligere økonomiske tider har gjort at fakultetet i inneværende år må ha fokus 
på at aktivitetsnivået dempes noe uten at inntektssiden blir skadelidende. Ideelt må 
inntektene økes og tiltakene i fakultetets årsplan har dette som et viktig mål i tillegg til bedre 
kvalitet. 
Fakultetet fortsetter sin tette oppfølging av underliggende enheter med særlige utfordringer. 
 
Det akkumulerte mindreforbruket fra tidligere år er i overkant av 71 MNOK, og vil ved 
utgangen av 2018 være ca. 24 MNOK ifølge prognosen for året. Personalkostnadene har et 
merforbruk på 2,5 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett. Dette skyldes primært vekst i 
antall årsverk. HF har ved utgangen av april 796 årsverk, hvorav 578 er i undervisnings- og 
forskningsstillinger. Sammenligner vi med samme tidspunkt i 2017, viser det er økning på 20 
årsverk totalt og 11 årsverk for undervisnings- og forskningsstillinger. Driftskostnadene har 
et mindreforbruk på 3,6 MNOK i henhold til opprinnelig budsjett. 
 
Måleindikatoren for studiepoeng gikk dessverre noe tilbake for 2017 sammenliknet med den 
store veksten i 2016, men fakultetet mener det er for tidlig å trekke noen klare konklusjoner 
mht virkingen av igangsatte tiltak. Flere av tiltakene vil kreve innsats over mange år før 
resultatene viser seg. Fakultetet fortsetter den langsiktige satsingen på studiekvalitet og økte 
eksterne inntekter. 
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. 
 
Fakultetet skal før sommeren gjøre vedtak om justeringer av 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 

   Periode:  
1T - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

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

områder. Fakultetets økonomi er solid, og akkumulert overskudd på basis gir fakultetet er godt handlingsrom og 

prognosene tilsier vekst i eksterne inntekter. Det er imidlertid betydelig usikkerhet rundt hvilke konsekvenser UiOs 

varslede rammekutt for enhetene og ny intern-husleie modell vil få for MN.  

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

eiendomsmassen Fakultetet er særlig bekymret for utfordringene med å få etablert egnede arbeidslokaler til våre 

nye sentre for fremragende forskning. Det må unngås at bygningsmassens beskaffenhet blir en begrensende 

faktor for fakultetets ambisjoner innen forskning og utdanning. 

Vi vil fremheve følgende saksområder: 

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) har siden starten (2003) vært lokalisert i fysikk- 

bygningen og med UiO som vertsinstitusjon. Senteret, som arbeider for å styrke naturfagene i grunnopplæringen 

og barnehagene samt de naturvitenskapelige og teknologiske fagene i videregående opplæring, ble fra januar 

2018 en integrert del av MN fakultetet. Naturfagsenteret gir en viktig forsterking av fakultetets skolerettede 

aktivitet og en vesentlig styrking av vår didaktiske og pedagogiske kompetanse. 

Digitalisering av utdanningen har hatt høy prioritet dette tertialet. Implementering av digital eksamen går for fullt 

og det ligger an til at 73% av fakultetets skriftlige skoleeksamener blir digitale i 2018. Eksamen ved Institutt for 

informatikk vil være fulldigitalisert i 2018, hvilket er unikt i Norge og trolig i Europa. Også implementering av 

læringsplattformen Canvas er prioritert med etablering en forvaltningsstruktur på fakultets- og institutt-nivå og 

opplæringsplan for faglærerne. Det blir pilotemner denne våren og full drift fra høsten. 

Fakultetet har en langsiktig strategisk satsing for å øke eksterne inntekter fra EU og det er forventninger til at MN 

skal lykkes bedre innenfor pilarene «Konkurransedyktig næringsliv» og «Samfunnsutfordringer». Fakultetet styrker 

nå sin forskerstøtte mot EU. For å stimulere til økt innsats, innfører MN en pilot der vi belønner innsats, ikke 

suksess gjennom at vi vil tildele en KD-stipendiat til de som søker om koordinatorprosjekt innen de to pilarene. 

Den disiplinære innretningen på MN fakultetets institutter kan være en utfordring i 

forskningsfinansieringslandskapet.  En generell trend både nasjonalt og internasjonalt er at tverrfaglige tematiske 

prosjekter får en større rolle på bekostning av disiplinære prosjekter. Fakultetet arbeider kontinuerlig med å styrke 

og understøtte forskningsmiljøer som kan hevde seg på denne konkurransearenaen. I tillegg til eksternt finansierte 

sentre, som SFF og SFI, ser fakultetet behov for å opprette interne sentre på strategiske områder. Allerede på 90-

tallet ble Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) dannet som et fakultets initiert senter. MN har i 

2018 revidert sitt senterreglement og har opprettet to sentre: et senter innen geofysikk, (Njord-senteret) og et 

senter for bio-informatikk, det siste i samforståelse med MedFak/OUS/HSØ.  

Fakultetets arbeid med innovasjon og samfunnskontakt ble styrket fra høsten 2017 gjennom tilsetting av en egen 

visedekan med dette som ansvarsområde. Etter dette har fakultetet etablert flere nye kontakter i næringslivet og i 

offentlig sektor og vært tilstede i langt flere eksterne arrangementer enn tidligere. I januar arrangerte fakultetet 

sitt eget innovasjonsseminar med mer enn 550 deltakere, hvorav den største andelen var eksterne gjester. Det er 

lagt planer for flere tilsvarende arrangementer. Kommunikasjonsarbeidet er også styrket gjennom flere ytringer i 

media og høy aktivitet i vårt eget nyhetsmagasin, Titan, både gjennom saker og i blogger. Det er etablert et nytt 

masterprogram i entreprenørskap, og det er igangsatt en prosess for å etablere en ordning for internship på 

bachelornivå. 

 

24. mai 2018 

 Morten Dæhlen 

dekan        Jarle Nygard 

fakultetsdirektør 
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Rapporterende enhet: Det 
odontologiske 
fakultet 

  Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 
Fakultetets økonomi har strammet seg til ytterligere i løpet av årets 1. tertial. I 2018 viser prognosen 
et merforbruk på 16, 5 mill. Dette er en økning på ca. kr. 6,8 mill. i forhold til budsjett. Dette påvirker 
langtidsprognosen, som nå viser et akkumulert merforbruk på kr. 23,7 mill i perioden frem til 2022. 
Den største enkeltårsaken er at oppdragsprosjektet fakultetet hadde for UDI, aldersundersøkelse av 
enslige unge asylsøkere, ble besluttet terminert våren 2017. Dette var planlagt videreført med et 
nettobidrag i planperioden på 16 mill.  
 
I tillegg har noen av de tidligere skisserte risikofaktorene blitt realitet. Helsedirektoratet har kuttet i 
satsene for spesialistutdanningen. Fakultetet hadde budsjettert med 2 mill i økt tilskudd, basert på 
tidligere informasjon. Fakultetet opplever uforutsigbarhet fra Helsedirektoratet når det gjelder disse 
tilskuddene og er i år meddelt at det ikke blir en økning av tilskuddet i år. Oppsummert utgjør det kr. 
2,7 mill i mindre inntekter enn opprinnelig budsjettert. Nasjonalt fagorgan for forskning og utdanning 
i odontologiske fag (UHR) vil gå i dialog med Helsedirektoratet for å be om større grad av 
forutsigbarhet når det gjelder tilskudd til spesialistutdanningen.  
 
OD har begynt en prosess med gjennomgang av de administrative ressursene slik at disse på sikt 
bringes i tråd med de behov fakultetet har i dag, også i forhold til strategisk administrativ støtte. Det 
er i en overgangsfase som følge av dette opprettet noen nye administrative stillinger som i sum øker 
årsbudsjettet med kr. 1,6 mill. Dette vil bli kompensert med inndragning av ledige stillinger på grunn 
av naturlig avgang i planperioden.  
 
Arbeid for bedring av rutiner knyttet til pasientregnskapet har kommet i gang. OD forutsetter en 
vesentlig økning i nettoinntektene på dette området.  Fakultetsledelsen vil følge denne prosessen tett.  
 
Når det gjelder studiepoengsproduksjonen ser det så langt ut til at OD når sin målsetting – det samme 
i forhold til å forhindre kandidatfrafall. Når det gjelder eksternt finansiert virksomhet har OD mer enn 
doblet antall søknader sammenlignet med samme periode i fjor. Det samme er tilfelle når det gjelder 
innvilgede prosjekter.  Målsettingen for OD fremover vil være å øke nettobidraget på eksternt 
finansierte prosjekter.  
 
Utfordringen ved å gjenskape balanse i økonomien må også sees opp mot behov for økt digitalisering. 
OD er et utstyrstungt fakultet og må i løpet av de nærmeste to årene investere i moderne simulatorer 
og skannere i klinikken for å kunne utdanne fremtidens tannleger og tannpleire i forhold til det behov 
helsetjenesten forventer.    
 
Plan for gjennomføring av den 5-årige prognosen og inndekning av akkumulert merforbruk, står ved 
lag dog med et noe større merforbruk i langtidsperioden enn prognosen viste per 15. desember 2017. 
Hovedpunktene i planen for inndekking av underskudd er: Gjennomgang av bemanningsplaner og en 
vurdering opp mot behov, rutineforbedringer i pasientregnskapet, gripe øvrige inntektsmuligheter, 
der økning av prosjektporteføljen med adekvate nettobidrag er sentralt, kontinuerlig arbeid for å 
redusere kandidatfrafall.  
 
Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer.   
 

 
 
Dato: 24.5.18 
 
Pål  Barkvoll       
Dekan       Tove Langhaug  
        fakultetsdirektør  



Rapporterende enhet:SV    Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Økonomi 
Aktiviteten ved fakultetet går i stor grad som planlagt. Den økonomiske situasjonen anses som solid 
både for inneværende år og i langtidsperioden. Det har i lengre tid vært fokus på ansettelser i faste 
vitenskapelige stillinger. I følge planen vil fakultet gå i tilnærmet balanse ved utgangen av 2022.  

 
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 mindre 
inntekter for enkelte enheter og økte inntekter for andre. Modellen er ikke lagt til grunn for prognosen 
i 1. tertial, men enhetene har likevel hatt denne i bakgrunnen 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.  
 
Fakultetet har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån) 
 

Utdanningsaktivitet 
Innen utdanningsfeltet holder fakultetet på med et langsiktig dimensjoneringsarbeid av 
studieprogrammene. Målet er å stadig arbeide med forbedring og profilering av eksisterende 
programtilbud og utvikle nye. Fakultetet prioriterering fortsatt digitalisering av eksamen og 
undervisning. Ca. 90 % av fakultetets skoleeksamener gjennomføres digitalt i Silurveien. Våren 2018 
har flere av fakultetets emner gått over fra Fronter til Canvas, UiOs nye læringsplattform. Fakultetet 
har arrangert workshop for emneansvarlige om integrering av førsteårsstudenten i undervisningen. Et 
opplegg i samarbeid med Senter for læring og utdanning ved UiO og Universitetsbiblioteket. 
Fakultetet gjennomførte i 2017 en eksternevaluering av ph.d.-programmet og utvidet fellesdelen fra 6 
til 10 studiepoeng. Det nye studieopplegget tilbys høsten 2018. 
 
 

Forskningsaktivitet 
Fakultetet prioriterer økt deltakelse i EUs rammeprogram og god forskningsinfrastruktur for våre 
forskere. SV har ved utgangen av 2017 sendt inn 101 søknader så langt i H2020 og fått innvilget 12 
prosjekter. Vi er representert med prosjekter både i excellence-pillaren (ERC og MSCA) og i de 
tematiske samfunnsutfordringene innen helse (SC1) og humsam (SC6). SV har en aktiv tilnærming til 
H2020 og vi ønsker å være representert med forskning i alle relevante deler av programmet. I siste 
søknadsrunde til ERC Starting Grant gikk fem av seks søknader videre til runde to og i siste runde av 
ERC Consolidator Grant gikk den ene søknaden fra SV videre til runde to. Vi venter også på evaluering 
av to koordinatorsøknader til H2020 som er innsendt. Fakultetet er opptatt av å kommunisere 
forskernes samfunnsbidrag og jobber med en nettside som heter kunnskap i bruk der vi presenterer 
gode eksempler på «impact».  
I mai 2018 får fakultetet en statusoppdatering fra USIT på et prosjekt om digital 
forskningsinfrastruktur tilpasset våre forskere, som fakultetet har vært med på å finansiere. Fakultetet 
er også involvert med å bidra til at HumSam-perspektivene tas med i arbeidet med å implementere 
nye personvernforordningen ved UiO.  
 

 
 

 



 
Dato:24. mai 2018 
 
 
Nils-Henrik von der Fehr 
dekan       Gudleik Grimstad 
        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: UV-fakultetet   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Fakultetet har jobbet målrettet de siste årene med å styrke sin kapasitet gjennom tilsettinger, 
og på denne måten å øke omsetningen av akkumulerte midler og skape 
kunnskapsgenererende aktivitet. Enhetene forskutterer blant annet planlagte 
pensjonsavganger gjennom tilsettinger i forkant. Dette synliggjøres i regnskapet for 1. tertial 
2018 ved at det akkumulerte mindreforbruket på basis er redusert med 16 % i løpet av 1. 
tertial, fra 38 MNOK til 32 MNOK. 
 
Fakultetets prognose for 2018 er et akkumulert mindreforbruk som er redusert med ca 70 % 
av saldo ved årets begynnelse. For å sikre en økonomisk «myk landing» i langtidsperioden er 
fakultetet spesielt opptatt av å holde øye med enhetenes bemanningsplaner. Vi har derfor 
igangsatt flere lokale oppfølgingstiltak for å styrke dette arbeidet. 
 
Både enhetene og fakultetet samlet har for øvrig en årsprognose som i stor grad 
sammenfaller med forventninger i budsjettet og det er ingen nye, vesentlige økonomiske 
usikkerhetsmomenter å rapportere. 
 
Utover den ordinære virksomheten ligger det etter fakultetets vurdering et klart potensial i 
UiOs oppfølging av Regjeringens satsing på desentralisert kompetanseutvikling rettet mot 
skolesektoren. UV-fakultetet har fulgt opp det oppdrag man har fått av UiO med hensyn til å 
koordinere denne aktiviteten gjennom etableringen av senteret FIKS – Forskning, 
innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. 

 
 
Dato: 24.5.2018 
 
Sten Ludvigsen 
Dekan       Bård Kjos 
        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
Kulturhistorisk museum 

   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 
Museets virksomhet i 1. tertial har i all hovedsak forløp som planlagt. 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 handlingsrom for å 
realisere fornyingsprosjekter som har vært utsatt i alt for mange år, særlig gjelder dette 
fornyingen av utstillingene i Historisk museum (HM). Samtidig redegjorde vi i ledelses-
vurdering datert 15. desember 2017 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. Usikkerhetsmomentene og utfordringene er i hovedsak knyttet til de tre store 
bygge- og infrastrukturprosjektene. 
 
Museets ledelse vil kort gjenta og kommentere på noen av disse forutsetningene:  
 
1) Det er ikke kommet noen avklaring vedrørende finansieringen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). 

Det er viktig at universitetets ledelse også i det videre aktivt bidrar til å opprettholde trykket mot 

Regjeringen hva gjelder tiltak og kostnader som må være en del av byggebevilgningen: 

o Dekning av inntektsbortfall ved stenging av Vikingskipshuset (VSH) i byggeperioden. 

o Fullfinansiering av Sikringsprosjektet inkludert relokalisering av gjenstander i fjerde fløy før 

byggestart.  

2) 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. I planene ligger også en tilbakeføring av interiør til opprinnelig 

Jugendstiluttrykk. 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 var vi svært tilfredse med at 

Universitetsstyret og Regjeringen bevilget midler til ytre rehabilitering (Klimaskjermprosjektet). Det 

er betydelige utfordringer med å koordinere dette prosjektet mot arbeidet med nye utstillinger. 

Manglende koordinering og endrede planer for rehabiliteringen har bidratt til vesentlige forsinkelser 

og økte kostnader for museet. Tilbakeføring av areal til utstillingsformål er avhengig av en helhetlig og 

forpliktende arealplan for KHM i sentrum. Pr i dag foreligger ikke en slik plan. KHM vil sterkt 

oppfordre til at dette gis prioritet.  

3) KHM setter stor pris på at universitetsledelsen har fulgt opp gjennomføringen av flytteprosjektet av 

samlingene fra HM til nye magasiner på Økern. 

 
 
Dato: 22.05.2018 
 
 
Håkon Glørstad 
Museumsdirektør 
        Karl Kallhovd 

Assisterende museumsdirektør 

 



Universitetet i Oslo   
 

 

 

Rapporterende enhet: NHM Rapportert av: Lindheim/Rogstad Periode:  T1 - 2018 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Museet har i 1. tertial vært preget av et høyt aktivitetsnivå.  Den 12. januar åpnet den nye 
evolusjonsutstillingen «Livets tre» og museet har i 1. tertial hatt en formidabel økning i antall besøkende og 
omsetning i museumsbutikken. 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 ble 
forprosjektet for det nye Klimahuset ferdigstilt i mars. Forventet byggestart er allerede i juni og bygget skal 
stå ferdig høsten 2019. Vi bidrar samtidig aktivt inn mot Statsbygg i arbeidet med et revidert 
veksthusprosjekt. Forprosjektet er nå snart ferdig og vi håper på en startbevilgning for det nye 
utstillingsveksthuset fra 2020.  

Det høye aktivitetsnivået er utfordrende for hele organisasjonen. For å realisere de store bygge- og 
rehabiliteringsprosjektene 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 i en tid med meget stram økonomi. Mesteparten av museets ordinære bevilgning er bundet 
opp i faste lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt 
interne flate kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere.  

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus samt realiseringen av flere nye større bygg som Klimahuset og 
nytt utstillingsveksthus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. I et 
langtidsperspektiv må derfor museet innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i større grad 
må skaffe økt ekstern finansiering og inntjening. 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 den fremtidige 
driften for Klimahuset. 

 
Dato: 24. mai 2018 

         

Tone Lindheim  
museumsdirektør 
        Geir Rogstad 

        avdelingsdirektør
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Rapporterende enhet: UB   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

 
De økonomiske forutsetningene for UB er de samme som tidligere, et meget stramt 

driftsbudsjett og store utfordringer med kostnadsutviklingen for mediekjøp. 

Når det gjelder mediebudsjett har UB nå startet prosessen med å se på alternative modeller 

for mediekjøp. 

Når det gjelder drift er det små muligheter for kutt utenom lønnsbudsjettet og UB har derfor 

redusert antall ansatte over lang tid. I denne nedskjæringen har vi forsøkt å skjerme de 

fagspesifikke stillingene som arbeider tett opp mot UiOs fagmiljø, universitets-

/førstebibliotekarer. For å dekke alle fag har vi vært nødt til å kunngjøre stillinger i 50 %, noe 

som er uheldig for både UB og den som tilsettes. Når den ansvarlige for teologi og 

religionsvitenskap sluttet ved årsskiftet har vi derfor samarbeidet med Teologisk fakultet 

med å kombinere en førstebibliotekarstilling med en postdoktor. 

UB samarbeider også med Naturhistorisk museum om hvordan personalressursene ved de to 

enhetene best mulig kan benyttes i virksomheten på Tøyen. Samarbeidet med NHM ses i 

sammenheng med øvrig virksomhet, bidrar til læring og utvikling i vår organisasjon og 

knytter UB/Realfagsbiblioteket tettere faglig til NHM. Samarbeidet fungerer således som en 

forlengelse av allerede eksisterende aktiviteter på UB. 

UB mener samarbeidsprosjekter som beskrevet over kan være med å gi både oss og andre 

enheter en bedre ressursutnyttelse. 

 

 
Dato: 23. mai 2018 

 
 

Hanne Graver Møvig 
Bibliotekdirektør 

       Randi Rønningen 
Assisterende bibliotekdirektør  

 



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning (STK) 

 Rapportert av: 

Anne-Jorunn 

Berg og Liv 

Sæther 

 Periode:  

T1-2018 

 

Ledelsesvurdering 1 tertial 2018 STK  
 

 

 

1. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

STK har normalt budsjettert forsiktig og gått ut av hvert budsjettår med mindreforbruk. Vi er fortsatt inne i 

et generasjonsskifte og har få vitenskapelig ansatte med forsknings- og undervisningstid. Vi fikk i fjor 

signaler fra UIO sentralt og STKs styre at vi kunne budsjettere mere dristig. Dette har vi ansett som 

nødvendig å gjøre for å kunne søke ekstern finansiering samtidig som vi ivaretar våre studieprogram. Vi har 

derfor under tilsetting en ny førsteamanuensis/professor med sannsynlig tiltredelse høsten 2018. Dette 

skulle innebære noen år med merforbruk. Budsjettprognosene levert 15.12.17 viser et akkumulert 

merforbruk på drøyt 2 millioner i 2022. Siden forrige rapportering har det imidlertid skjedd en del på 

personalsiden og vi har noen ledige stillinger. Dette har gitt oss muligheten til å tenke litt nytt omkring 

personalkabalen både administrativt og vitenskapelig.  Vi er i gang med en gjennomgang av 

arbeidsfordelingen i administrasjonen. Samtidig har vi fått et økt behov for å få flere vitenskapelige ansatte 

i stillinger med vekt på forskning.  

 

 

 

Dato: 

 

Anne-Jorunn Berg 

Senterleder 

        Liv Sæther 

        økonomiansvarlig 
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Rapporterende enhet:  Den internasjonale sommerskole   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 – Den internasjonale 
sommerskole (ISS) 
 
Den internasjonale sommerskole (ISS) er i første tertial av 2018 i rute med planlagte 
aktiviteter i henhold til Årsplan 2018-20.  Både ordinær drift og nye utviklingstiltak 
samsvarer med UiO og ISS sine prioriterte fokusområder Utdanning, Samfunnskontakt og 
forskningsformidling og Innovasjon, samt ISS sine egendefinerte tiltak.  
 
Med hensyn til sommerundervisningen, er informasjonsrutinene forbedret og 
opptaksprosedyrer justert for å få bedre samsvar mellom	antall	plasser	og	kvalifiserte	søkere.	
Det er gjennomført innholdsmessige justeringer av utvalgte emner (Norwegian Life and 
Society, Scandinavian Film & TV, Art in Norway og Energy, Environment and Social 
Change). Det er saksbehandlet opptak blant 2700 søkere og tilbudt studieplass til 637 – 
hvorav 182 er tilbudt stipendplasser.  En egen stipendordning er etablert for 
programstudenter ved UiO som ledd i å øke antall norske studenter ved ISS, og en 
pilotordning testet ut blant samarbeidende institutter og sentre ved UiO.   
 
Tilslutning til semesterundervisningen i norsk for betalingsstudenter (Norwegian for 
Academics –NORA og Norwegian for International Researchers – NORIR) har gradvis økt, 
og det har vært fokus på kvalitet i studieform og -innhold. NORA-kurs har våren 2018 blitt 
tilbudt 326 studenter. 
 
Når det gjelder bidragsfinansierte programmer, er avtale med Nansen Fredssenter blitt 
fornyet omkring «Dialogsommerskolen» som finner sted på Lillehammer uken før 
sommerskolen for ca. 30 studenter. Med hensyn til oppdragsvirksomhet, er dialog med 
Higher Education Consortium for Urban Affairs (HECUA) i USA igangsatt for å fornye 
samarbeidsavtalen med UiO rundt programmet «The New Norway» (kontrakt med HECUA 
må være fornyet fra 1/1 2019). Eksamenssenteret på Østlandet for standardiserte 
opptaksprøver (SAT, ACT, GRE, AP) for studier i utlandet som huses av ISS, har i første 
tertial fasilitert gjennomføring av tester for 76 deltakere. 
 
Tiltak for kompetanse- og medarbeiderutvikling er gjennomført, blant annet med etablering 
av reisestøtteordning for administrativ- og lærerstab. Det er innmeldt arealbehov for ISS-
administrasjonen til Eiendomsavdelingen, ettersom det er kritisk behov for mer kontorplass. 
Med hensyn til bemanning, er det i første tertial ansatt ny økonomikonsulent grunnet 
forgjengerens overgang til annen stilling på UiO. I tillegg er rekruttering av sommerstab 
fullført for 2018.     
 
Som ledd i sitt internasjonale nettverksarbeid, har ISS blant annet forvaltet 
samarbeidsprosjekter støttet av SIU og fått en ny bevilgning til et tre-årig samarbeids-
prosjekt mellom ISS og Yanka Kupala State University of Grodno i Hviterussland.  
 
Ved T1 har basisvirksomheten et merforbruk på kr 1 mill., og eksternfinansiert 
virksomhet/sommerdrift et mindreforbruk på kr 6,7 mill. Samlet saldo per T1 er kr 5,7 mill., 
og et visst mindreforbruk i forkant av høysesongen er normalt. Handlingsrommet er godt, 
ettersom ISS har mindreforbruk overført fra 2o17 som grunnlag for årets 
sommerstipendtildelinger. Samtidig har ISS nødvendig dekning for løpende driftsutgifter 
grunnet solid pågang til norskundervisningen i vinterhalvåret (NORA- /NORIR-kursene). 

 
24. mai 2018  
Nita Kapoor/direktør     Sissel Drevsjø/kontorsjef 



Rapporterende enhet: UiO:Livsvitenskap   Periode:  
T1 - 2018 

 

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

[Ledelsesvurderingen bør være på ca. en halv side 
 
Ledelsesvurderingen skal gi en overordnet og kortfattet vurdering av enhetens virksomhet i 
ledelsesperspektiv. Ledelsesvurderingen skal normalt bygge på den øvrige rapporteringen, 
men vurderingen skal gi et mer overordnet perspektiv på enhetens samlede aktivitet og 
økonomi.] 
 
 
 
 
UiO:Livsvitenskap har fortsatt med et høyt aktivitetsnivå i 2018. Det ble gjennom 2017 erfart 
at det var behov for å ansette en administrativ koordinator for å opprettholde det høye 
aktivitetsnivået. Denne stillingen ble besatt tidlig i T1 og tiltrådt i starten av T2. 
 
I konvergensmiljøene som ble innvilget mai 2017 er nå 16 av 23 personer ansatt. I løpet av T2 
2018 antar vi at alle konvergensmiljøene har gjort sine ansettelser. En ny tildeling av nye 
konvergensmiljøer med oppstart før 1.10.2019 er planlagt. Informasjons- og innspillsmøter 
holdes i mai og søknadsprosess vil begynne rett etter sommerferien med frist ved nyttår. 
Evaluering og tildeling vil være avkuttet i løpet av mars 2019 slik at nye KD-stillingen kan 
tilsettes før 1.10.  
 
Innovasjonsprogrammet SPARK Norway er i gang og 11 prosjekter er tatt opp. Programmet 
følger plan og tildelinger av midler i forhold til milepælsplaner har startet. 
 
En sommerstipend ordning for studenter er innført og 66 stipend ble innvilget av 
UiO:Livsvitenskap styret i mars. Studentene vil starte sitt arbeid i løpet av T2 2018. 
 
Ny direktør er ansatt og vil tiltre 1. august. 
 
Satsingen har etter T1 et underforbruk på ca 1 900 000. De aktivitetene som var planlagt følger 
plan, så dette avviket er i all hovedsak en periodiseringseffekt. Etter at satsingen akkumulerte 
et overskudd gjennom 2016 og 2017, viser regnskapet nå at denne trenden er i ferd med å snu.  
Det er tidligere redegjort for at redusert bemanning og krevende tiltak som tar lenger tid enn 
antatt å få i gang har før til dette overskuddet. Med full bemanning fra 1. august og tiltak som 
nå er i gang er det grunn til å anta at det ikke vil bli akkumulert noe ytterligere overskudd i 
2018 og at UiO:Livsvitenskap nå er i ferd med å komme inn i en fase hvor de tildelte midlene 
settes i omløp for å nå de målene som ligger i satsingen. 
 
 

 
 
Dato: 24/5 2018 
 

 
 
Finn-Eirik Johansen           Morten Egeberg 
Styreleder UiO:Livsvitenskap         Administrativ leder UiO:Livsvitenskap 
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Rapporterende enhet: 
UiO:Energi 

 Rapportert av: 
Vebjørn Bakken 

 Periode:  
T1 – 2018 

 

1. Innledning  
UiO:Energi er godt i gang med å definere prioriteringer av tiltak og ressursbruk for perioden 

2018-2022. I første styremøte 2018 vedtok satsingen programplattform med tilhørende 

handlingsplan. Handlingsplan gir konkrete mål og tiltak både innen forskning og utdanning. 

Arbeidet innen utadrettet virksomhet skal forsterkes, samtidig som det bygges videre på 

allerede etablerte tiltak.  

Utvikling av tverrfaglige utdanningstilbud og forskning på området bærekraftig energi er 

prioriterte saker det kommende året. Våren 2018 signerte UiO:Energi en samarbeidsavtale 

med Institutt for energiteknikk og Handelshøyskolen BI. Målet er å etablere et langsiktig og 

strategisk partnerskap i Oslo-regionen for arrangementer, nye forskningsprosjekter og 

utdanning som omhandler energi. UiO:Energi deltar aktivt i strategiske prosesser som er 

relevante for satsingen, våren 2018 har vi blant annet deltatt i delegasjonsbesøk til Kina og 

koordinert UiOs deltagelse i Oslo som Miljøhovedstad 2019, samt UiOs aktivitet både i 

eksisterende FME-sentre og søknadsprosessen for nye FMESAMFUNN. 

2. Vurdering av økonomisk utvikling 

Frem til 2022 er UiO:Energi sikret videreføring av den sentrale tildelingen, hvilket er 

tilstrekkelig til å fortsette aktivitetene innenfor utdanning, forskning, formidling og 

innovasjon på dagens nivå. Satsingen har klare mål om å styrke aktiviteten ytterligere, 

spesielt vil vi prioritere opprettelsen av større, tverrfaglige forskningsgrupper innenfor våre 

fire definerte innsatsområder: 1) Materialer for energi, 2) Energisystemer, 3) 

Energiomstilling og bærekraftige samfunn og 4) Karbonfangst og –lagring. For å kunne 

realisere dette, kreves det at det blir tilgjengeliggjort ytterligere ressurser. Enhetene vil her 

selv bidra, og en plan skal legges for dette av enhetslederne som sitter i UiO:Energi sitt styre.  

Videre deltar satsingen aktivt i definering av videreføring av Akademia-avtalen med Equinor. 

Ny avtale og nye tiltak skal forhandles frem i 2018, med oppstart fra 2019. 

På litt sikt vil satsingen anmode om at det allokeres et antall rekrutteringsstillinger 

(PhD/postdoc) som kan disponeres av satsingen etter modell av UiO:Livsvitenskap. Disse 

rekrutteringsstillingene vil være helt avgjørende for å kunne etablere nye tverrfaglige 

miljøer, spesielt i forhold til deltagelse fra humanistiske, samfunnsvitenskapelige og 

juridiske fag. Nettopp det å løfte aktivitetene innfor HUMSAM-miljøene vil fortsatt 

prioriteres høyt av UiO:Energi. Det er spesielt ved hjelp av disse miljøene UiOs 

energiforskning virkelig kan få en unik tverrfaglig profil, både i et nasjonalt og internasjonalt 

perspektiv.  

3. Kommentar til rapportering for 1. tertial 
Regnskapsførte driftskostnader for årets basisvirksomhet er betydeligere lavere enn årets 

budsjett. Styret har vedtatt tildeling av såkornmidler på 2 mill NOK og 

internasjonaliseringsmidler på 492 000 NOK. Disse vil overføres miljøene i T2. Ny utlysning 

og tildeling for begge tiltak er også planlagt og budsjettert for H 2018.  

Budsjettering/prognose for ekstern finansiert virksomhet er ikke oppdatert etter opprettelse 

av to nye prosjekter i T3 2017. Dette vil oppdateres og rapporteres under rapporteringen i T2 

2018. 
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Basisvirksomhet 

 
 

Eksternt finansiert virksomhet 

 
 

Regnskap T1 2017 Regnskap T1 2018 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022

Inntekter -4 160 000 -5 920 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000 -13 000 000

Personalkostnader 1 319 763 1 820 264 2 930 448 2 930 448 2 930 448 2 930 448 2 930 448 2 930 448

Driftskostnader 194 386 326 424 6 990 000 6 990 000 11 100 000 14 350 000 17 790 000 15 090 000

Investeringer 0 9 500 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning -2 645 851 -3 763 812 -3 079 552 -3 079 552 1 030 448 4 280 448 7 720 448 5 020 448

Nettobidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0

Isolert mer-/mindreforbruk med 

nettobidrag og prosjektavslutning -2 645 851 -3 763 812 -3 079 552 -3 079 552 1 030 448 4 280 448 7 720 448 5 020 448
Overført fra i fjor -8 742 054 -14 909 604 -14 909 604 -14 909 604 -17 989 156 -16 958 708 -12 678 259 -4 957 811

Akkumulert mer-/mindreforbruk -11 387 906 -18 673 416 -17 989 156 -17 989 156 -16 958 708 -12 678 259 -4 957 811 62 637

Regnskap T1 2017 Regnskap T1 2018 Årsbudsjett Årsprognose Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022

Inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftskostnader 0 66 645 0 0 0 0 0 0

Investeringer 0 0 0 0 0 0 0 0

Isolert saldo uten nettobidrag og 

prosjektavslutning 0 66 645 0 0 0 0 0 0

Nettobidrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosjektavslutning 0 0 0 0 0 0 0 0

Isolert saldo med nettobidrag og 

prosjektavslutning 0 66 645 0 0 0 0 0 0

Overført fra i fjor 0 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380

Saldo 0 265 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380 -66 380
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Rapporterende enhet: LINK 180900 BS/LL  Periode: 
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Virksomheten ved LINK er i full drift etter å ha blitt formelt opprettet 1. oktober 2017. 
 
Hovedaktivitene er knyttet til følgende områder: 

• Universitetspedagogiske kurs 

• En rekke konsultasjoner i samarbeid med fakultetene vedrørende pedagogiske 
satsninger og utvikling av undervisningskvalitet, studieprogrammer og (digitale) 
læringsomgivelser 

• Deltakelse i Utdanningskomiteens møter og arbeid 
• Strategisk arbeid ved UiO for etablering av Digitalt læringsmiljø og struktur for 

organisering av tjenester i samspill med andre aktører ved UiO, herunder utredning 
/drøfting av det fremtidige forvaltningsregimet for digitalt læringsmiljø (USIT/AF 
mfl) 

• Medvirkning til utredning og etablering av meriteringsordninger for undervisning  

• Opplæringsteam for innføring av Canvas. Piloter og inspirasjonsseminarer 

• Utvikling og gjennomføring av MOOCs ved UiO 
• Videoproduksjoner innen læringsomgivelser, formidling og promotering av studier 

og enheter 
• Forvaltning av Kunnskapskanalen og samarbeid med NRK 
 
Senteret er fremdeles i en etableringsfase hvor budsjettnivå for 2019 og videre frem 
fremdeles er uavklart. Dette vanskeliggjør langsiktig strategisk planlegging. Interne 
seminarer har vært avholdt for å bygge kultur og forståelse for de ulike 
aktivitetsområdene som LINK skal ha ansvar for. Lokaler for et samlet senter er bestemt 
etablert i Georg Sverdrups hus. Kurs/møtelokaler vil tas i bruk i august. Sentrale 
administrative prosesser som pågår inkluderer bygging av ny nettside og ulike prosesser 
på personalsiden. 
 
Inntjening er knyttet til tjenesteyting ved UiO i form av bidragsprosjekter innen 
videoproduksjon og utvikling av MOOCs. Eksternt finansiert virksomhet er svært 
beskjeden og er foreløpig begrenset til videoproduksjon for Vitenskapsakademiet og 
Abelprisen. 
 
Dato: 250518 
 
Bjørn Stensaker 
Senterleder      Lars Lomell 
        Administrativ koordinator 
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Rapporterende enhet: APOLLON   Periode:  
T1 - 2018 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2018 
 

Innledning 

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

1/2018: «Ekstremisme»  

2/2018: «Artsmangfold under press»  

 

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 rask og kostnadseffektiv måte: nemlig å bruke iPhone og et enkelt 

redigeringsprogram når vi lager videoer. Redaksjonen satser nå også på å lære en mer 

avansert programvare for videoproduksjon, Premiere Pro. 

 

Vurdering av status 

Status for den økonomiske situasjonen 

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

vedkommende i 1. 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 502 000 kroner. 

• Med ny fast ansatt, bruker vi i større grad egne ressurser og i mindre grad eksterne 

frilansere.  
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 Prognose  

• Ny medarbeider: For ett år siden begynte en ny medarbeider i 70 prosent stilling: 

Morten Smedsrud.  

• Lønnskostnadene er igjen i tråd med budsjettet.  

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

66 000 kroner per år). 

• Utvikle papirutgaven: Å få en ny og dyktig journalist inn i den lille Apollon-

redaksjonen, betyr at vi kan lage et bedre og mer variert magasin, både på papir og 

nett. Morten Smedsrud erstatter langt på vei frilanserne vi har benyttet, derfor er 

driftsbudsjettet redusert.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 18. mai 2018 

 

 

         

                                                                                Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør 

 



Uniforum 

v/ansvarleg redaktør Martin Toft 

Postboks 1070 Blindern, 

0316 Oslo 

 

        Blindern, 25.05 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.   

No har Uniforum vore ei rein nettavis i eitt år og fire 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 livsvitskapssatsninga 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.   

 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 første tertialet 2018 har det vore heller få 

utgifter utanom lønn. To medarbeidarar var på reportasjetur til Tyrkia, men utgiftene blei betalt av 

eit tilskott frå Stiftelsen Fritt Ord.  

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 nettavisa vår mykje 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 vil vera i ulønna permisjon fram til 1. august 2018.  Fram til 1. oktober 

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 vil avslutta vikariatet 1. juni for å bli vikar i Khrono. Han gjer 

ein god jobb og har funne seg godt til rette i redaksjonen. Derfor har me no engasjert Lisbet Jære 

som vikar for Grethe Tidemann fram til 1. september. Grethe Tidemann har bede om å få begynna i 

30 prosent stilling når ho er tilbake 1. august. Derfor er det truleg at Lisbet Jære kan halda fram i 50 

prosent stilling også etter 1. september.  

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 planlagt 

gjennomført i 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. Me planlegg eitt 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 2018 klart under Universitetsstyrets 

budsjettfordeling i juni 2017. Det er auka med 51 000 kroner, samtidig som det også inneheld eit kutt 

i ramma på 31 000 kroner.  

I  første 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. Med løyvinga for 2018, er kuttet i reine tal mindre, og difor trur me 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.  

 

Martin Toft 

Ansvarleg redaktør for Uniforum 
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Rapporterende enhet: Rapportert av: Periodez

LOS GEB/IAF T1 -  2018

Ledelsesvurdering 1.  tertial  2018

Universitetsdirektøren har bestilt en analyse av økonomien i LOS med fokus på langtidsprognosen.

Analysearbeidet er i startfasen og denne ledelsesvurderingen er derfor primært innrettet mot

vurdering av den økonomiske utviklingen.

1. Vurdering av økonomisk utvikling

I 2012 ble det vedtatt at  LOS' basisbevilgning ble redusert med 50mill. kroner i varig kutt. Full

effekt av dette kom i 2014 for LOS. Dette betyr at pr 1.1.2o18 har LOS bidratt med 232 mill. kroner

tilbake til primærvirksomheten. Dette kuttet er håndtert i LOS ved å effektivisere driften, men LOS

har også benyttet ubrukte midler over tid. Det er ikke foretatt noen omfordeling internt i LOS etter

nyetableringen i 2014.

Ytterligere kutt er pålagt UiO gjennom KDs avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt årlig siden

2016.  LOS' andel av dette kuttet summerer seg pr. 1.1.2o18 til 10,5 mill. kroner. I 2017 vedtok

universitetsstyret et generelt kutt på alle enheter der LOS’ andel var 10 mill. kroner, også dette

kuttet er varig. Pr. 1.1.2o18 har LOS hatt et kutt på totalt 252,6 mill. kroner siden 2012.

Akkumulert overforbruki driften var på kr 17,6 mill. kroner ved årsskiftet. Resultatet i 1. tertial

2018 viser et isolert merforbruk for LOS drift på 10,2 mill. kroner. Sett i forhold til

utgiftsbudsjettet for perioden viser dette et isolert mindreforbruk på 15,6 mill. kroner. Langtids-

prognosen frem mot 2022 er for tiden under revidering.

Bevilgningen til LOS i 2018 inklusiv salgsinntekten til USIT utgjør 1.296 mill. kroner. Regnskapet i

1. tertial 2018 viser et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Samlede overførte midler fra 2017 er på 344

mill. kroner.

Universitetsdirektøren har initiert en prosess for å bringe  LOS' budsjett i balanse og skape et

langsiktig økonomisk handlingsrom. På kort sikt iverksettes ytterligere tiltak av

kostnadsreduserende karakter, mens det på noe lenger sikt skal vurderes om arbeidsprosesser og

-oppgaver samt organiseringen av LOS er optimal. Konkret arbeides det nå med å identifisere

fagområder der det forventes endringer i fremtidig bemanningsbehov, eller som har et potensial

for endringer.

2. Midlertidige tiltak

Av de 344 mill. kroner overført fra 2017 er 307 mill. kroner knyttet til midlertidige tiltak som i

hovedsak er relatert til byggeprosjekter preget av varierende gjennomføringstakt. Regnskapet per

1. tertial 2018 viser et underforbruk på ytterligere 31 mill. kroner. Mye av de ubrukte midlene

knytter seg til Brøggers hus, som ble igangsatt 1. tertial 2018. Det forventes en reduksjon i de

ubrukte midlene de kommende år, i takt med gjennomføring av byggeprosjektene.
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3. Areal-kostnader (FDVU  -  forvaltning, drift, vedlikehold  og utvikling)

Eiendomsavdelingen skal tilrettelegge lokaler og infrastruktur for 6 SFF-er, 1  SFU og 2 sentre som

er opprettet av styret (LINK og ISMO). Arealene må ferdigstilles for bruk så snart som mulig. Nye

kostnadsestimater for prosjektene viser en økning fra 80 mill. kroner til 183 mill. kroner.

Det arbeides nå med å avklare om forskningsinfrastruktur, inventar og følgekostnader skal dekkes

av fakultetene. EA vil i samarbeid med de ulike sentrene se om det er en mulighet for å redusere

kostnadsestimatene.

4. Usikkerhet/ risiko

Hovedutfordringen knyttet til fremtidige utvikling ligger på driften, og tiltak for å tilpasse seg den

økonomiske situasjonen er nødvendig.

BO'I'I‘-samarbeidet er i sluttfasen med avgjørelse av leverandør av lønns-, økonomi- og HR-system.

For USIT vil valg av nytt ERP-system gi stor usikkerhet knyttet til drift av eksisterende systemer

samtidig med innfasing av nye systemer. Det er også usikkerhet knyttet til nivået på fremtidige

driftskostnader. USIT vil i de kommende årene også få utfordringer knyttet til organisatoriske

endringer i sektoren. Dagens vederlag fra Kunnskapsdepartementets Tjenesteorgan (KDTO) vil

falle bort. Det forventes også endring i vederlag for drift av personal- og økonomisystem. USIT

arbeider for å øke andre fremtidige inntekter, bl.a. ved å tilby IT-løsninger til UH-sektoren.

For Eiendomsavdelingen er det usikkerhet til de bygningsmessige kostnadene knyttet til

innplasseringen av sentre for fremragende forskning.

Dato: 31. mai 2018
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Ledelseskommentar 1. tertial 2018  

1. Universitetet i Oslos formål 
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet 
økt innsikt til å forme fremtiden. UiO ønsker å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forsknings-
universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal gi 
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. UiO 
skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater. UiO har 
et særskilt nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning, for å bygge opp, drive og vedlikeholde 
forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger. 

 
2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til SRS 
Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015)  
og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring,  
med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.             
 
Universitetet i Oslo revideres av Riksrevisjonen. 
 
Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
 

3. Den økonomiske situasjonen 
Universitetet har pr. 30.4.2018 utestående forpliktelser på 2,133 mrd. kroner i kortsiktig gjeld, 50 mill. 
kroner i langsiktig gjeld og 165 mill. kroner i avregninger. På samme tidspunkt er innestående bankinnskudd 
2,086 mrd. kroner. Innestående midler er økt med 45 mill. kroner siden 31.12.2017. 
 
4. Endringer i resultat- og balanseposter 
UiOs regnskap pr. 30.4.2018 viser et resultat på 7,7 mill. kroner fra avsluttede oppdragsprosjekter.  
 
Inntekter 
Sum driftsinntekter i 30.4.2018 var 2,708 mrd. kroner, som er 10 mill. kroner lavere enn på tilsvarende 
tidspunkt i 2017.  Nedgangen i driftsinntekter må ses i sammenheng med at CERES (Nasjonalt senter for 
felles systemer for forskning og studier) fra 2018 ikke lenger inngår i UiOs regnskap. CERES hadde i 
1.tertial 2017 en inntekt på 69 mill. kroner, i hovedsak på inntekt fra KD (24,4 mill. kroner) og andre 
driftsinntekter (38 mill. kroner).  
 
Inntekter fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet har økt med 63 mill. kroner, mens andre inntekter er 
redusert med 59 mill. kroner. 
 
Inntekter fra NFR og EU er per 1.tertial 2018 noe lavere enn i tilsvarende periode i 2017. 
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet var i 1 tertial 2018 67 mill. kroner, en økning på 19 mill. kroner 
(40%) sammenlignet med 1.tertial 2017. Inntekter fra næringsliv/privat utgjør den største økningen. 
 
Mottatte gaver/gaveforsterkninger utgjorde i 1.tertial 2018 75 mill. kroner, som er en nedgang på 158 mill. 
kroner fra 1. tertial 2017 da UiO mottok en gave på 190 mill. kroner knyttet til avviklingen av Tøyenfondet 
og Observatoriefondet. 
 
Kostnader 
Samlede driftskostnader 30.4.2018 var 2,743 mrd. kroner, mot 2,751 mrd. kroner året før. 
 
Lønn er den dominerende kostnadsposten, med 1,841 mrd. kroner eller 67,1 % av driftskostnadene. 
Kostnadene til lønn og sosiale kostnader har økt med 0,4 % i forhold til 1 tertial 2017.  
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Antall årsverk 30.4.2018 var 6521, en reduksjon på 71 årsverk siden 30.4.2017. Dette skyldes at CERES fra 
1.1.2018 ikke lenger inngår i UiO.  
  
Andre driftskostnader utgjorde 636 mill. kroner i 1.tertial 2018, en økning på 8 % i forhold til 1.tertial 2017.  
 
Avskrivningene for UiO 30.4.2018 var 254 mill. kroner, mot 252 mill. kroner året før. Investeringene i 
1.tertial 2018 var på 144 mill. kroner, mens de i 1.tertial 2017 var på 177 mill. kroner.   
 
5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap 
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert internt å budsjettere på enhetsnivå. 
Internregnskapet fremlegges for universitetsstyret hvert tertial, på bakgrunn av enhetenes ledelsesrapporter 
og analyser. Den interne rapporteringen har et virksomhetsperspektiv, og omfatter både økonomi og 
aktivitet. Rapporten skal bidra til å gi ledelsen økt innsikt i hvordan ressursene disponeres og et bredere 
beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt. Kommentarene under er knyttet til 
UiO samlet slik det fremkommer av tertialregnskapet, og ikke til UiOs interne virksomhetsrapportering. 
 
Finansregnskapet per 30.4.2018 viser et resultat på 7,7 mill. kroner, mot budsjettert 3 mill. kroner. Dette er 
for avsluttede oppdragsprosjekter.   
 
Avregningen av den bevilgningsfinansierte aktiviteten i 1.tertial 2018 viser et resultat på 43 mill. kroner, mot 
budsjettert 39 mill. kroner.   
 
Driftsinntektene var budsjettert med 2,820 mrd. kroner, mens regnskapet viser 2,708 mrd. kroner.   
 
De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet i perioden utgjør 2,743 mrd. kroner, mens det var 
budsjettert 2,856 mrd. kroner.   
 
6. Gjennomføring av budsjettet for 1.tertial 2018 
Universitetet gjennomfører i all hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i 
tildelingsbrevet for 2018. Det er gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført 
undervisning i forventet omfang og kvalitet.  
 
Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer 
Ikke inntektsførte bevilgninger, tilskudd og overføringer utgjorde 753 mill. kroner per 30.4.2018. Dette er 
104 mill. kroner mer enn ved årsskiftet. De største beløpene er knyttet til prosjektmidler fra NFR (231 mill. 
kroner) og mottatte gaver/gaveforsterkninger (352 mill. kroner). 
 
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet utgjorde 1.tertial 2018 165 mill. kroner mot 207 mill. kroner ved 
årsskiftet. 
 
7. Investeringer   
UiO har en bygningsmasse med omfattende behov for teknisk oppgradering og modernisering, og har over 
flere år prioritert oppgradering og utvikling av denne.  
 
UiO fortsetter sin målrettede implementering av Rom for et fremragende, grønt universitet - og 
kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer). 
 
Flere viktige prosjekter vil pågå i 2018, blant annet: 

• Utvendig rehabilitering av Historisk museum 
• Rehabilitering av Brøggers hus for Naturhistorisk museum. Planlegging av bygningsmessige 

tilpasninger for fem nye SFF’er og en SFU 
• Rehabilitering av Kristian Ottosens hus 
• Rehabilitering av de resterende etasjene i Niels Henrik Abels hus  
• Klimasenter Naturhistorisk museum 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

RESULTAT Note 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1       2 002 875   1 940 284   5 791 338 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1          489 401      502 907   1 539 796 
Salgs- og leieinntekter 1          163 863      164 165      607 721 
Andre driftsinntekter 1            51 813      111 053      209 775 

Sum driftsinntekter       2 707 952   2 718 409   8 148 630 

Driftskostnader
Lønnskostnader 2       1 841 166   1 833 602   5 153 110 
Varekostnader            12 265        76 995      245 269 
Avskrivninger på varige driftsmidler 5          254 271      251 792      753 232 
Andre driftskostnader 3          635 597      588 175   1 885 272 

Sum driftskostnader       2 743 298   2 750 564   8 036 884 

Driftsresultat           (35 346)      (32 155)      111 746 

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6              2 673          3 171          6 932 
Finanskostnader 6              2 091          2 796          7 651 

Sum finansinntekter og finanskostnader                 583             375           (719)

Resultat av periodens aktiviteter           (34 763)      (31 780)      111 027 

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15            42 532        34 471      (95 348)
Tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 8             (7 769)        (2 692)      (15 679)

Sum avregninger og disponeringer            34 763        31 780    (111 027)
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

EIENDELER Note 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler                          -                      -   

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5             9 564 563    10 009 169      9 738 476 
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5                518 129          508 294          516 439 
Driftsløsøre, inventar og lignende 5                406 473          395 917          406 509 
Anlegg under utførelse 5                519 292          353 150          456 464 

Sum varige driftsmidler           11 008 457    11 266 530    11 117 887 

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 11                  30 198            30 198            30 198 
Obligasjoner  11                       307                 307                 307 
Andre fordringer 11                       750                 750                 750 

Sum finansielle anleggsmidler                  31 255            31 255            31 255 

Sum anleggsmidler           11 039 712    11 297 785    11 149 142 

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell 12                    9 755            11 088              8 658 

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell                    9 755            11 088              8 658 

II Fordringer
Kundefordringer 13                132 308 169 845 223 095
Andre fordringer 14                177 265 262 816 79 443
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16                  12 730              6 278              4 674 

Sum fordringer                322 303          438 939          307 212 

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17             2 064 769      1 738 771      1 977 687 
Andre bankinnskudd 17                  21 420          194 722            63 807 
Kontanter 17                       300                 345                 329 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende             2 086 489      1 933 839      2 041 824 

Sum omløpsmidler             2 418 547      2 383 866      2 357 693 

Sum eiendeler           13 458 259    13 681 651    13 506 835 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

STATENS KAPITAL OG GJELD Note 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8                 6 023             6 023             6 023 
Opptjent virksomhetskapital 8               96 123           75 367           88 354 

Sum virksomhetskapital             102 146           81 389           94 377 

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet 15             164 738 77 451 207 270

Sum avregninger             164 738 77 451 207 270

III Statens finansiering av varige driftsmidler
 Statens finansiering av varige driftsmidler 5        11 008 457 11 266 530 11 117 887

Sum statens finansiering av varige driftsmidler        11 008 457 11 266 530 11 117 887

IV Statens finansiering av særskilte tiltak
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring 15                       -                     -                     -   

Sum statens finansiering av særskilte tiltak                       -                     -                     -   

Sum statens kapital        11 275 341    11 425 370    11 419 534 

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser                       -                     -                     -   

II Annen langsiktig gjeld
Langsiktig finansiering kjøp Gaustadalléen 30               50 000           50 000           50 000 

Sum annen langsiktig gjeld               50 000           50 000           50 000 

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld               67 977         138 140         172 692 
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie             223 888 226 823 185 330
Skyldige offentlige avgifter             199 826         200 600         187 184 
Avsatte feriepenger             577 996 561 759 430 905
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer 15             752 685 721 467 648 933
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16             132 419 128 735 139 313
Annen kortsiktig gjeld 18             178 127         228 757         272 945 

Sum kortsiktig gjeld          2 132 917      2 206 281      2 037 302 

Sum gjeld          2 182 917      2 256 281      2 087 301 

Sum statens kapital og gjeld        13 458 259    13 681 651    13 506 835 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)
Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

Note 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartement (nettobudsjetterte)         1 837 529         1 876 534         5 485 187 
innbetalinger av bevilgning fra andre departementer (nettobudsjetterte)              31 822              32 016            121 671 
innbetalinger fra salg av varer og tjenester            251 225            321 745            648 611 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater            480 140            493 874         1 321 299 
innbetalinger av refusjoner, aga,  syke- og foreldrepenger              39 914              42 795            156 541 
andre innbetalinger            273 661            447 000         1 075 290 
Sum innbetalinger         2 914 290         3 213 964         8 808 599 

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader         1 735 159         1 658 940         5 373 595 
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester            776 577            970 292         2 106 009 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter              26 564              45 636            110 302 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater              17 375              11 051            119 086 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter              65 885              67 722            130 018 
andre utbetalinger            101 679            184 695            232 725 
Sum utbetalinger         2 723 238         2 938 336         8 071 735 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *            191 052            275 628            736 864 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler                       9                       4                     43 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler          (144 861)          (177 126)          (534 548)
innbetalinger av renter                   209                   191                1 836 
utbetalinger av renter                   (20)                   (97)                 (358)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter          (144 663)          (177 028)          (533 027)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                      -                        -   

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer                      -                        -                        -   

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter              (1 724)              (1 817)                   931 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter              44 665              96 783            204 768 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse         2 041 824         1 837 056         1 837 056 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt         2 086 489         1 933 839         2 041 824 

* Avstemming 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

resultat fra avsluttede oppdragsprosjekter                7 769                2 692              15 679 
bokført verdi avhendede anleggsmidler                     20                       3                4 629 
ordinære avskrivninger            254 271            251 792            753 232 
netto avregninger            (42 532)            (34 471)              95 348 
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)          (144 861)          (177 126)          (534 548)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler          (109 441)            (74 669)          (227 897)
endring i varelager              (1 097)                 (655)                1 776 
endring i kundefordringer              90 787                1 959            (51 291)
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag              74 571            148 005              45 803 
endring i ikke inntektsført gaver og gaveforsterkninger              29 181            191 703            221 370 
endring i leverandørgjeld          (104 715)          (211 666)          (177 115)
effekt av valutakursendringer                1 724                1 817                 (931)
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter            144 663            177 028            533 027 
endring i andre tidsavgrensningsposter              (9 287)                 (782)              57 782 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter            191 052            275 628            736 864 
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2015) og de tilhørende veiledningsnotater 
som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets-                                                        
og høyskolesektoren.            

Presentasjon av resultat for nasjonale fellesoppgaver
Fra og med 2018 drifter ikke lenger UiO Nasjonale Fellesoppgaver. Naturfagsenteret er ordinær drift på det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. CERES er fra og med 2018 ikke del av UiO's virksomhet, men  CERES' aktivitet er en del  av sammenligningstallene for 2017.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter
Alle tildelinger fra departement  er klassifisert som bevilgning og er inntektsført i perioden midlene er mottatt. I tillegg er midler fra
Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved Det odontologiske fakultet behandlet på samme måte. I den
ustrekning tildelinger ikke er benyttet på balansedagen, er de klassifisert som forpliktelse og ført opp som avregning i avsnitt C.II. 
Periodisering av bevilgning presenteres i linjen "Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer" i avsnitt D.III.
Dersom mottatte midler fra departementet er eksplisitt tildelt for bruk i senere perioder, utsettes inntektsføringen og føres som ikke 
inntektsført bevilgning under avnsitt  C.IV Statens finansiering av særskilte tiltak. 

Tildelinger uten krav om motytelse fra alle andre enn departement, herunder også mottatte gaver og gaveforsterkninger, inntektsføres 
i takt med kostnadspådraget i tråd med reglene om motsatt sammenstilling i SRS 10. Mottatte, ikke forbrukte midler av 
denne typen klassifiseres som ikke inntektsførte  tilskudd og overføringer under avsnitt D.III kortsiktig gjeld.

Inntekter som forusetter motytelse inntektsføres etter prinsippet om motsatt sammstilling, i tråd med  bestemmelsene i SRS 9. 
Inntekter som er mottatt på forskudd er klassifisert som forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter, i avsnitt D.III kortsiktig gjeld, mens 
verdien av forskuttert aktivitet, er klassifert som opptjent, ikke fakturert inntekt i avsnitt B.II kortsiktige fordringer.

Finansiering og kategorisering av UiOs aktivitet

Aktiviteten ved UiO  er i hovedsak finansiert på to måter: bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert aktivitet

Bevilgningsfinansiert aktivitet  omfatter aktivitet finansiert av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, samt    
eventuelle tilleggsbevilgninger i løpet av året. I tillegg er også alle tilskudd og overføringer fra departementene klassifisert som 
bevilgningsfinansiert aktivitet. Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved det odontologiske fakultet er klassifisert på 
samme måte.

Den eksternfinansierte aktiviteten  reguleres av F-07-13 Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av 
aksjer. Denne aktiviteten deles videre opp i to hovedområder: bidrags- og oppdragsaktivitet. 

Bidragsaktivitet er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til motytelser.  Det foreligger ikke krav om 
fullfinansiering av slike prosjekter, og UiO har eiendomsretten til forskningsresultatene.  

Oppdragsaktivitet er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver,  hvor eiendomsretten til resultatet av prosjektene tilfaller den 
eksterne oppdragsgiveren. Denne formen for prosjekter har en kontraktfestet pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved 
gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at 
budsjetterte oppdragsinntekter skal  dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart. 
Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgiftslovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne 
merverdiavgift av omsetning. UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor oppdragsvirksomheten.

Kostnader
Kostnader er resultatført i den perioden de er påløpt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er 
praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. 
Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i 
prosjektet. 

Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av
prosjektet og er kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. 
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Regnskapsprinsipper

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Motkonto for beholdning av Euro knyttet til koordinatorvirksomheten på EU-prosjekter er omklassifisert fra bankbeholdning til 
kortsiktig gjeld fra og med regnskapsåret 2017. Dette medfører at bankbeholdningen nå inkluderer beholdning av Euro til viderefordeling.

Aksjer og andre finansielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer i aksjer av strategisk og langsiktig karakter er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Aksjer og andeler
som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe 1 til 2 fra
2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital.

Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder 
både langsiktige og kortsiktige plasseringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Aksjer anskaffet etter
1. januar 2003 som ikke er bokført i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital, er balanseført til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost  Avsetning for langsiktige forpliktelser. Forpliktelsen som
etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget 
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, mens tap 
klassifiseres som driftskostnad.

For eiendeler som inngikk i åpningsbalansen pr. 1.1.2010, ble bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved 
fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for 
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur ble gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO 
og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer.
Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er
inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for UiO.

Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne 
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

Når Statsbygg får bevilgning for å utføre nybygg og påkostninger for UiO er disse rapportert i egen oppstilling i note 5.
Nybygg og påkostninger fremkommer i UiOs balanse når formell overtagelse er gjennomført.

Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost  Avsetning for langsiktige
forpliktelser.  Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen
av avskrivningene.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er 
vurdert til full tilvirkningskost.  Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.

Side 12



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsprinsipper

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Internhandel
Alle interne transaksjoner og mellomværende innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner 
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt.

Virksomhetskapital
UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor
oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold 
innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen resultatet er 
opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. 

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til 
grunn.

Selvassurandørprinsipp 
Staten er selvassurandør. Det er ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskapet som reflekterer alternative netto 
forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning 
UiO omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle inn-/utbetalinger i norske kroner daglig gjøres opp mot
virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen  Andre bankinnskudd  i avsnitt
IV i balanseoppstillingen.

UiO oppbevarer ikke skattetrekksmidler på egen bankkonto.

Andre forhold 
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres fradrag for inngående avgift på varer og tjenester 
som omsettes til andre, jf mval.§ § 8-2 andre ledd og 3-28. 

UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir overført statskassen. 
Opptjente renter på gavekonto tilfaller UiO.
                         
UiO blir revidert av Riksrevisjonen.

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til Prinsipp for bevilgningsoppstilling, se neste side.
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av statsregnskapet. Dette innebærer at 
opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet.

Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i 
statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene er ført med  verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk 
kostpris på transaksjonstidspunktet.

Bevilgningsoppstillingens DEL II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og 
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot 
statens konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank utenfor 
konsernkontosystemet.

Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL III omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode 
oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL III er knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de 
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.  

Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet, se foran.
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DEL I

Konto Tekst Note 30.4.2018 31.12.2017 Endring
820204 17        1 903 356          1 838 220               65 136 
628002 11                  750                    750                       -   
810217           161 413             139 468               21 945 

DEL II

Note
Regnskap 
30.4.2018

Oppgjørskonto i Norges Bank
17 1 838 220

              65 136 
17 1 903 356

Øvrige bankkonti Norges Bank
17 139 468

21 945
17 161 413

DEL III

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post
Samlet 

innbetaling

260 Universiteter og høyskoler 50 1 837 300
1 837 300

281 Felles utgifter  for universiteter og høyskoler 01 230
1 837 529

115 Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål 70 Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjo 835
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæring 21 Spesielle driftsutgifter 26 400
285 Norges forskningsråd 52 Langsiktig grunnleggende forskning 1 313
400 Justisdepartementet 23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvik 26
470 Fri rettshjelp 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 2 750
1800 Olje- og energidepartementet 50 Overføring til andre forvaltningsorganer 499

31 822

Sum innbetalinger i alt 1 869 351

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Samlet innbetaling i henhold til tildelingsbrev

Statlige universiteter og høyskoler

Posttekst

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Gaver og gaveforsterkninger

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 1T2018 for nettobudsjetterte virksomheter

Tall i 1000 kroner
Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Oppgjørskonto i Norges Bank
Leieboerinnskudd

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet
Driftsutgifter
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD         1 866 011         1 844 577         5 476 340 

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning           (144 861)           (177 126)           (534 548)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)            254 271            251 792            753 232 
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler                     20                       3                4 629 
- periodens tilskudd til andre               (3 555)             (10 730)             (30 185)

Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 1)              26 630              26 350              39 147 

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet         1 998 516         1 934 866         5 708 614 

Tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 2)                5 422                5 666              88 298 

- periodens tilskudd til andre               (1 063)                  (248)               (5 574)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning                4 359                5 418              82 724 

Sum inntekt fra bevilgninger         2 002 875         1 940 284         5 791 338 

Tilskudd fra statlige etater
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan              52 853              64 409            178 917 

- periodens tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre               (3 273)               (1 786)               (8 397)
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater              49 580              62 623            170 520 
Periodens tilskudd /overføring fra NFR            299 885            308 117            965 422 
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part              21 474              21 778            133 960 

- periodens tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)             (21 141)             (17 392)           (139 526)
Periodens netto tilskudd fra NFR            300 218            312 503            959 857 

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater            349 798            375 126         1 130 377 

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)                   574                   177                   610 
Periodens netto tilskudd fra RFF                   574                   177                   610 
Kommunale og fylkeskommunale etater                   760                2 097              10 869 
Organisasjoner og stiftelser              19 659              10 317              25 445 
Næringsliv/privat              15 126              11 979              38 252 
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig                8 641              10 863              45 893 
Periodens netto tilskudd fra diverse bidragsytere              44 186              35 256            120 459 
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning              47 867              47 994            146 243 
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet                   897                2 834              12 326 
Periodens netto tilskudd fra EU              48 764              50 828            158 569 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet              93 524              86 261            279 638 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 3)              75 259            233 223            351 151 
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger           (351 881)           (293 033)           (322 700)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger            322 700            101 330            101 330 

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger              46 078              41 520            129 781 

Sum tilskudd og overføringer fra andre            489 401            502 907         1 539 796 
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter
30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan              26 255              22 906              97 168 
Kommunale og fylkeskommunale etater                4 333                2 113              10 792 
Organisasjoner og stiftelser                1 628                   738                4 325 
Næringsliv/privat              10 604                3 095              13 650 
Andre, inkl. utland              24 411              19 256              63 050 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet              67 231              48 108            188 985 

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billetter (avgiftspliktig)              58 946              77 225            297 241 
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (fritatt avgift)                2 044                2 949              10 193 
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leie (unntatt avgift)              35 642              35 883            111 302 

Sum andre salgs- og leieinntekter              96 632            116 057            418 736 

Sum salgs- og leieinntekter            163 863            164 165            607 721 

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter              51 810            111 050            209 766 
Salg av maskiner og utstyr                       4                       3                       9 
Sum andre inntekter              51 813            111 053            209 775 

Sum driftsinntekter         2 707 952         2 718 409         8 148 630 

1) Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet
Midler til Naturfagsenteret fra Utdanningsdirektoratet              26 400              26 350              30 300 
Midler til bidragsprosjekter fra Kunnskapsdepartementet                   230                      -                  8 847 
Sum andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet              26 630              26 350              39 147 

2)  Periodens tilskudd/overføring fra andre departement
Statens Sivilrettsforvaltning                2 750                2 540                5 079 
Simula school Of Research And Innovation AS                1 313                      -                  3 938 
Utenriksdepartementet                   835                1 709              19 609 
Justis- og beredskapsdepartementet                     26                   115                4 200 
Arbeids- og sosialdepartementet                      -                     115                3 100 
Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet                      -                     115              40 629 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet                      -                     115                3 300 
Kulturdepartementet                      -                     115                   475 
Klima- og miljøverndepartementet                      -                     115                5 809 
Øvrige                   498                   727                2 159 
Sum periodens tilskudd/overføringer fra andre departement                5 422                5 666              88 298 

3)  Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
Oppløsning av Tøyenfondet og Observatoriefondet er inntektsført som gave med 190 mill kroner i 1.tertial 2017. Dette er gjort i tråd med retningslinjer mottatt fra KD.
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Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Lønn         1 325 411         1 328 939         3 697 365 
Feriepenger            163 094            162 323            448 494 
Arbeidsgiveravgift            233 859            230 970            645 633 
Pensjonskostnader            156 614            144 970            441 698 
Sykepenger og andre refusjoner             (57 982)             (55 100)           (164 822)
Andre ytelser              20 169              21 500              84 742 
Sum lønnskostnader         1 841 166         1 833 602         5 153 110 

Antall årsverk                6 521                6 592                6 603 

Statens Pensjonskasse beregner årlig pensjonspremiesats som er grunnlaget for årlig beregnet pensjonskostnad.
Pensjonspremiesatsen endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen. 
Premiesatsen for 2018 er 12,35 %. Satsen for 2017 var 11,5 %

Note 3 - Andre driftskostnader

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Husleie og felleskostnader            100 043              98 910            292 221 
Vedlikehold bygg og anlegg              20 517              26 644            135 408 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler              91 388              76 974            210 264 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.              16 638              17 871              45 966 
Mindre utstyrsanskaffelser              45 754              53 966            161 793 
Tap ved avgang anleggsmidler                     15                       2                4 595 
Leie av maskiner, inventar og lignende              26 443              28 152            105 603 
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester 1)            100 470              92 787            325 648 
Reiser og diett              65 437              63 387            230 516 
Øvrige driftskostnader            168 892            129 482            373 260 
Sum andre driftskostnader            635 597            588 175         1 885 272 

1)  Spesifikasjon av konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester               7 260               8 112             31 303 
Kjøp av undervisningstjenester             14 394             12 273             46 671 
Kjøp av forskningstjenester             14 926             14 676             66 028 
Andre fremmedtjenester             63 890              57 725            181 646 
Sum konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester            100 470              92 787            325 648 
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Note 5 - Varige driftsmidler

Tomter/Uteareal Driftsbygninger Øvrige bygninger
Anlegg under 

utførelse
Maskiner, vit.utstyr, 

transportmidler
Driftsløsøre og 
inventar mv. Sum

Avskrivningsats (levetider) Ingen avskrivning
10-60 år dekomp. 

lineært
10-60 år dekomp. 

lineært Ingen avskrivning 3-15 år lineært 3-10 år lineært

Anskaffelseskost per 1.1.2018           916 620      19 516 872             29 341           456 464        1 784 551        1 618 015       24 321 863 
Tilgang nybygg 30.4.2018 - eksternt finansie                    -                      -                      -                      -                      -                      -                        -   
Tilgang nybygg 30.4.2018 - internt finansiert                    -                      -                      -               64 500                    -                      -                64 500 
Andre tilganger pr 30.4.2018                    -                      -                      -                      -               40 286             40 074              80 360 
Avgang anskaffelseskost per 30.4.2018                    -                      -                      -                      -                      -                  (426)                  (426)
Fra anlegg under utførelse til annen gr.                    -                      -                      -               (1 672)               1 672                    -                        -   
Anskaffelseskost per 30.4.2018 916 620 19 516 872 29 341 519 292 1 826 509 1 657 663       24 466 297 
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2018                    -      (10 720 210)             (4 147)                    -        (1 268 112)      (1 211 506)      (13 203 975)
Ordinære avskrivninger per 30.4.2018                    -           (173 717)                (196)                    -             (40 268)           (40 090)           (254 271)
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 30.4.2018                    -                      -                      -                      -                   406                   406 
Balanseført verdi per 30.4.2018           916 620        8 622 945             24 998           519 292           518 129           406 473       11 008 457 

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                      -                      (9)                      (9)
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler                    -                      -                      -                      -                      -                     20                     20 
Regnskapsmessig gevinst/(tap)                    -                      -                      -                      -                      -                     12                     12 

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017
Finansinntekter

Renteinntekter fra gavekonto                   162                   185                   533 
Valutagevinst                2 512                2 986                6 399 
Sum finansinntekter                2 673                3 171                6 932 

Finanskostnader

Rentekostnad/Annen finanskostnad                     20                     97                   384 
Valutatap                2 071                2 699                7 267 
Sum finanskostnader                2 091                2 796                7 651 

Sum finansielle poster                   583                   375                  (719)

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

30.4.2018 31.12.2017
Gj.snitt 
periode

Balanseført verdi immaterielle eiendeler                    -                      -                      -   
Balanseført verdi varige driftsmidler      11 008 457      11 117 887      11 063 172 
Sum      11 008 457      11 117 887      11 063 172 

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:                     4 
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2018:      11 063 172 
Fastsatt rente for år 2018: 1,07 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital: 39 459
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Note 8 - Opptjent virksomhetskapital 

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15 og prinsippnote. Opptjent 
virksomhetskapital i UiO tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert virksomhet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til
dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital. Det vil si at den ikke kan anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende 
driften.

Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 1.1. 6 023
Sum innskutt virksomhetskapital pr 30.4.2018 6 023

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 1.1. 25 233
Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 1.1. 63 121
Overført fra periodens resultat: tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 7 769
Sum opptjent virksomhetskapital pr 30.4.2018 96 123

Sum virksomhetskapital pr 30.4.2018 102 146

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervstids-
punkt Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Resultat 2016

Balanseført 
egenkapital 2016

Rapportert til 
kapital-

regnskapet

Balanseført verdi 
i virksomhetens 

regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS 2004-2005               2 025 100,0 % 100,0 %                (376) 4 200                4 050 4 050
Sum investeringer i datterselskap                4 050 4 050

Investeringer i tilknyttede selskap 1)

Oslotech AS, A-aksjer 1984-2002               1 271 33,4 % 33,4 %              37 663 116 110                5 073 5 073
Oslotech AS, B-aksjer 2002                 555                      -                        -                     550 550
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 2003                 100 20,0 % 20,0 %                1 641 26 233                   400 400
Inven2 AS 2010               5 000 50,0 % 50,0 % 10 472 66 414              20 100 20 100
Sum investeringer i tilknyttede selskap              26 123 26 123

1) Tilknyttede selskaper er definert som selskaper hvor vi har betydelig innflytelse uten at det er datterselskap. Betydelig innflytelse ansees å foreligge 
når det eies 20 prosent eller mer av aksjene/andelene i selskapet. 

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO AS 2010 1 0,5 % 0,5 %                   513              10 702                     10 10
CIENS AS 2009 15 11,1 % 11,1 %                   212                   606                     15 15
Sum investeringer i aksjer og andeler                     25 25

Andre finansielle anleggsmidler
Leierettsbevis Studentbyen Sogn 750
Pantobligasjoner studenthyttene 307
Sum obligasjoner og andre fordringer 1 057

Sum finansielle anleggsmidler per 30.4.2018 31 255
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Note 12 - Varebeholdninger

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk                     81                     82                     82 
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten                     81                     82                     82 

Beholdninger beregnet på videresalg
Varelager kompendier og studiemateriell                2 887                4 045                3 089 
Varelager Kulturhistorisk museum                5 173                4 892                3 667 
Varelager Naturhistorisk museum                   830                   766                   664 
Varelager profileringsartikler                   783                1 304                1 157 
Sum beholdninger beregnet på videresalg                9 674              11 006                8 576 

Sum varebeholdninger                9 755              11 088                8 658 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelagrene er hensyntatt ukurans.

Note 13 - Kundefordringer

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Kundefordringer til pålydende            131 107            168 837            222 541 
Avsatt til latent tap (-)                  (363)                  (303)                  (502)
Fordringer kredittkortselskap                1 564                1 311                1 056 
Sum kundefordringer            132 308            169 845            223 095 

Tap på krav                     11                     88                   360 
Endring i avsetning til tap på krav                   138                   587                  (251)
Kostnadsført tap på krav utgjør                   149                   675                   109 

Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
30.4.2018            126 511                2 493                   986                   253                   266                   598            131 107 
30.4.2017            160 752                5 464                   991                   420                     54                1 156            168 837 
31.12.2017            158 913                9 368                   819                   232                   208                1 941            171 481 

Kundefordringer er vurdert for individuell tapsrisiko. Det er foretatt avsetning for tap på de fordringer som ansees som usikre. 

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer

Fordringer 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Reise og ekskursjonsforskudd                8 823                7 030                8 420 
Personallån                1 471                1 571                1 633 
Andre fordringer på ansatte                   446                   623                   309 
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt              26 430              17 497              17 493 
Forskuddsbetalte kostnader 1)            117 522            216 062              42 383 
Opptjent inntekt              16 327                9 751                3 089 
Andre fordringer                6 247              10 282                6 115 
Sum andre kortsiktige fordringer            177 265            262 816              79 443 

1)  Forskuddsbetalte kostnader: 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Forskuddsbetalt husleie              48 361              43 879              16 610 
CRIStin, forskuddsbetalte lisenser                      -              130 403                      -   
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.              13 651              19 317              12 942 
Andre forskuddsbetalte kostnader              55 510              22 463              12 831 
Sum forskuddsbetalte kostnader            117 522            216 062              42 383 
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. 

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. 
Det er spesifisert hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende periode. Vesentlige poster er spesifisert på egen linje. 

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert
aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Del I: Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet 30.4.2018

Overført fra 
virksomhets-  

kapital
Avsetning per 

31.12.2017
Endring i 
perioden

Utsatt virksomhet
Humanoria             63 356                    -               72 036             (8 680)
Samfunnsfag           161 409                    -             170 043             (8 634)
Helse             96 551                    -             112 873           (16 322)
Naturfag           340 294                    -             326 578             13 716 
Museer og bibliotek             51 901                    -               71 798           (19 897)
Nasjonale fellesoppgaver: CERES                    -                      -                 1 088             (1 088)
Sentraladministrativ drift           (42 430)                    -             (23 565)           (18 865)
IT-drift             (7 386)                    -                   187             (7 573)
IT-øremerket UH-aktivitet             16 353                    -                 6 114             10 239 
Eiendomsdrift             11 526                    -               47 089           (35 563)
KD-prosjekter               7 735                    -               10 058             (2 323)
Sum utsatt virksomhet           699 309                    -             794 300 -94 991
Strategiske formål
Formidling             12 781                    -               11 678               1 104 
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR)             16 459                    -               12 272               4 187 
Strategisk IT             42 727                    -               35 447               7 280 
Forskningssatsinger               4 850                    -               11 991             (7 141)
Internasjonalisering             13 485                    -               29 080           (15 595)
Innovasjon               7 385                    -                 5 452               1 933 
Vitenskaplig utstyr             (1 377)                    -                 3 450             (4 827)
Sum strategiske formål             96 310                    -             109 370           (13 060)

Større investeringer

Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Sophus Bugges Hus               1 271                    -               11 668           (10 397)
W.C Brøggers hus og andre lokaler Tøyen           190 370                    -             181 559               8 812 
NHM - magasinlokaler Økern-ombygging                    -                      -                 6 662             (6 662)
NHM - magasinlokaler Økern-inventar og utstyr               6 829                    -               10 433             (3 604)
Grønt UiO               1 997                    -                 2 238                (241)
KHM - magasinlokaler Økern             15 435                    -                 5 760               9 675 
Utfasing ulovlige klimagasser i kjøleanlegg             (5 137)                    -               (4 714)                (423)
Nemko         (260 708)                    -           (266 351)               5 643 
Niels Treschows hus               6 942                    -                 7 326                (384)
Niels Hennrik Abels hus             18 148                    -                   626             17 522 
Klimahus NHM             (4 724)                    -                      -               (4 724)
Vikingtidsmuseet - brukerutstyrsprosjekt               3 028                    -                 3 028                    -   
Veksthus Tøyen - forprosjektering             13 800                    -               13 800                    -   
Kristian Ottosens hus - rehab 2. etasje                (189)                    -                  (176)                  (13)
Historisk museum - utvendig rehabilitering             11 312                    -               (3 278)             14 590 
JUS/Sentrum - ombygging eksisterende lokaler               5 000                    -                      -                 5 000 
Ubrukt andre mindre prosjekter               1 331                    -                 1 333                    (2)
Egeninitierte større rehabiliteringer             60 846                    -               57 778               3 068 
UiO bank  - finansiering av egne investeringer         (718 751)                    -           (718 184)                (567)
Sum større investeringer         (653 200)                    -           (690 493)             37 293 
Andre avsetninger
Universitetsstyrets reserve             89 422                    -               53 362             36 060 
Feriepenger og fleksitid           (79 300)                    -             (73 700)             (5 600)
Universitetsdirektørens reserve               8 214                    -                 1 599               6 615 
Sum andre avsetninger             18 336                    -             (18 739)             37 075 

Sum Kunnskapsdepartementet           160 755                    -             194 437           (33 682)
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter

Andre departement
Utsatt virksomhet               3 983                    -               12 833             (8 850)
Sum andre departement               3 983                    -               12 833             (8 850)

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet           164 738                    -             207 270           (42 532)

Inntektsførte bidrag:
Andre statlige forvaltningsorgan
Sum andre statlige forvaltningsorgan                    -                      -                      -                      -   

Norges Forskningsråd
Sum Norges Forskningsråd                    -                      -                      -                      -   

Regionale forskningsfond
Sum regionale forskningsfond                    -                      -                      -                      -   

Andre bidragsytere
Sum andre bidragsytere                    -                      -                      -                      -   

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet           164 738                    -   207 270           (42 532)

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet           (42 532)

Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:

30.4.2018
Ikke inntektsført 

per 31.12.2017
Endring i 
perioden

Ikke inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Inntektsført bevilgning fra KD, ikke mottatt           (28 711)                    -                      -             (28 711)
Sum Kunnskapsdepartementet           (28 711)                    -                      -             (28 711)

Andre statlige etater (unntatt NFR)
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført             27 503                    -               31 060             (3 557)
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført             84 296                    -               69 872             14 424 
Sum andre statlige etater           111 800                    -             100 932             10 868 

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført           230 893                    -             135 829             95 064 
Sum Norges forskningsråd           230 893                    -             135 829             95 064 

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført                 263                    -                  (559)                 822 
Sum regionale forskningsfond                 263                    -                  (559)                 822 

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført               2 466                    -                 2 155                 312 
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført             14 122                    -               29 137           (15 015)
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført             11 437                    -               16 046             (4 609)
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført             18 507                    -               14 572               3 936 
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført             33 519                    -               21 188             12 331 
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført               6 508                    -                 6 934                (426)
Sum andre bidragsytere             86 560                    -               90 031             (3 471)

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag           400 804                    -             326 233             74 571 

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført           159 591                    -             132 157             27 434 
Mottatt gave - Tøyenfondet og Observatoriefondet, ikke inntektsført           192 290                    -             190 543               1 747 
Sum gaver og gaveforsterkninger           351 881                    -             322 700             29 181 

Sum ikke inntektsført tilskudd, bidrag og gaver           752 685                    -             648 933           103 752 

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak med utsatt inntektsføring:

Sum ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak                    -                      -                      -                      -   
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Note 16 - Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Ikke fakturert inntekt oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan               5 085               4 292               3 310 
Kommunale og fylkeskommunale etater                 577                 746                   41 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond               1 470                 262                 509 
Næringsliv og private                 779                 169                 248 
Andre, inkl. utland               4 819                 810                 566 
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter             12 730               6 278               4 674 

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter

Forskuddsfakturert inntekt oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan             86 799             74 302             73 163 
Kommunale og fylkeskommunale etater             10 004             10 898             14 027 
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond               3 881               4 265               3 764 
Næringsliv og private             18 364             19 729             25 215 
Andre, inkl. utland             13 371             19 542             23 143 
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)           132 419           128 735           139 313 

Det er 300 aktive oppdragsprosjekter per 30.4.2018, hvorav 40 er nye i år.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem         1 903 356         1 623 451         1 838 220 
Gavekonto Norges bank            161 413            115 320            139 468 
Øvrige bankkonti              21 420            194 722              63 807 
Kontantbeholdninger                   300                   345                   329 
Sum bankinnskudd og kontanter         2 086 489         1 933 839         2 041 824 

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Skyldig lønn                9 195                1 542                   285 
Annen gjeld til ansatte 1)              79 300              75 800              73 700 
Påløpte kostnader 2)              44 792              56 271            101 403 
Mottatt, ikke opptjent inntekt                4 593              75 772              11 733 
Midler som skal videreformidles til andre                1 279                     60                6 379 
Annen kortsiktig gjeld              38 968              19 312              79 443 
Sum annen kortsiktig gjeld            178 127            228 757            272 945 

1) Avsetning, opptjent ferie og fleksitid
2)  Spesifikasjon av påløpte kostnader: 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Lønns- og reisekostnader,                6 574                7 547              38 851 
Energikostnader                4 500                5 000              14 079 
Leiekostnader mm                3 144                1 428                   844 
Eiendoms- og festeavgifter                   630                3 015                      -   
Inventar og utstyr                2 326              11 010              17 618 
Tjenester              13 092              17 160              12 551 
Øvrige driftskostnader              14 526              11 111              17 460 
Sum påløpte kostnader              44 792              56 271            101 403 
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Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator 30.4.2018 30.4.2017 31.12.2017

Tilskudd fra EU              48 764              50 828            158 569 

Tilskudd fra Norges forskningsråd NFR            300 218            312 503            959 857 
Tilskudd fra regionale forskningsfond RFF                   574                   177                   610 
Sum tilskudd fra NFR og RFF            300 792            312 680            960 467 

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter              44 186              35 256            120 459 
- tilskudd fra statlige etater              49 580              62 623            170 520 
- oppdragsinntekter              67 231              48 108            188 985 

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet            160 997            145 987            479 964 
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Note 30.4.2018 30.4.2017
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger S1                           -                             -   
Inntekt fra tilskudd og overføringer S1                      9 889                    10 897 
Salgs- og leieinntekter S1                           -                             -   
Andre driftsinntekter S1                      6 316                      6 275 

Sum driftsinntekter                    16 205                    17 172 

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader S2A, S2B                      7 533                      7 320 
Varekostnader S3A,S3B                      2 300                      2 487 
Andre driftskostnader S3A,S3B                    12 707                    12 830 
Kostnadsførte investeringer S3A,S3B                           -                             -   

Sum driftskostnader                    22 540                    22 637 

Driftsresultat                    (6 335)                    (5 466)

Avregninger
Mellomregnskap med vertsinstitusjonen S5                      6 335                      5 466 

Sum avregninger                      6 335                      5 466 

Periodens resultat                           -                             -   

Note S1 Spesifikasjon av driftsinntekter
30.4.2018 30.4.2017

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet                           -                             -   
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement                           -                             -   

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1)

Periodens tilskudd/overføring - tilskudd til spesialistutdanning fra Helsedir 1. termin                      9 889                    10 897 

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer                      9 889                    10 897 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet                           -                             -   

Sum andre salgs- og leieinntekter                           -                             -   

Andre driftsinntekter 1)

Øvrige andre inntekter - inntekter fra pasienter for tannbehandling                      6 316                      6 275 
Sum andre driftsinntekter                      6 316                      6 275 

Sum driftsinntekter 16 205                17 172                
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Note S2A Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader - teoridel1)

30.4.2018 30.4.2017

Lønninger                      1 229                      1 205 
Feriepenger                         147                         145 
Arbeidsgiveravgift                         218                         212 
Pensjonskostnader2)                         168                         153 
Sum lønnskostnader                      1 762                      1 715 

Antall årsverk:                             6                             6 

Note S2B Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader - klinisk trening1)

30.4.2018 30.4.2017

Lønninger                      4 025                      3 939 
Feriepenger                         483                         473 
Arbeidsgiveravgift                         713                         693 
Pensjonskostnader2)                         550                         501 
Sum lønnskostnader                      5 771                      5 606 

Antall årsverk:                           19                           19 

Note S3A Spesifikasjon av andre driftskostnader - teoridel1)

30.4.2018 30.4.2017

Husleie                         185                         174 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler                      1 319                      1 376 
Sum andre driftskostnader                      1 504                      1 550 

Note S3B Spesifikasjon av andre driftskostnader - klinisk trening1)

30.4.2018 30.4.2017

Husleie                      1 770                      1 708 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler                      8 806                      8 958 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.                         385                         377 
Leie av maskiner, inventar og lignende                             4                             4 
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne                         148                         145 
Reiser og diett                           11                           11 
Øvrige driftskostnader knyttet til gjennomføring av klinisk trening2)                           78                           77 
Sum andre driftskostnader                    11 203                    11 280 

Note S5 Spesifikasjon av mellomregnskap med vertsinstitusjonen
30.4.2018 30.4.2017

Omløpsmidler
Andre fordringer                      6 335                      5 466 
Sum omløpsmidler                      6 335                      5 466 

Sum kortsiktig gjeld                           -                             -   

Avregning med vertsinstitusjonen 6 335 5 466
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Note 30.4.2018 30.4.2017
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger S1                           -                             -   
Inntekt fra tilskudd og overføringer S1                           -                             -   
Salgs- og leieinntekter S1                           -                             -   
Andre driftsinntekter S1                           -                             -   

Sum driftsinntekter                           -                             -   

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader S2                           -                             -   
Varekostnader S3                           -                             -   
Andre driftskostnader S3                           -                             -   
Kostnadsførte investeringer S3                           -                             -   

Sum driftskostnader                           -                             -   

Driftsresultat                           -                             -   

Avregninger
Mellomregnskap med vertsinstitusjonen S4                           -                             -   

Sum avregninger                           -                             -   

Periodens resultat                           -                             -   

Note S1 Spesifikasjon av driftsinntekter
30.4.2018 30.4.2017

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet                           -                             -   
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement                           -                             -   
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer                           -                             -   
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet                           -                             -   
Sum andre salgs- og leieinntekter                           -                             -   
Sum andre driftsinntekter                           -                             -   

Sum driftsinntekter                           -                             -   

Note S2 Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader
30.4.2018 30.4.2017

Sum lønnskostnader                           -                             -   

Antall årsverk:                           -                             -   

Note S3 Spesifikasjon av andre driftskostnader
30.4.2018 30.4.2017

Sum andre driftskostnader                           -                             -   

Note S4 Spesifikasjon av mellomregnskap med vertsinstitusjonen
30.4.2018 30.4.2017

Sum omløpsmidler                           -                             -   

Sum kortsiktig gjeld                           -                             -   

Avregning med vertsinstitusjonen                           -                             -   
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