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Virksomhetsrapporteringen består av 

• Avlagt årsregnskap per 31.desember 2013 for Universitetet i Oslo med ledelseskommentarer 

• Virksomhetsrapport per 3.tertial2013 med hovedvekt på 5-årige prognoser, enhetenes oppfølging av 
styrets føringer i UiOs årsplan for 2014- 2016, samt årsverksutvikling. 

1. UiOs regnskap 2013 

Det har vært en mindre reduksjon i ubrukte midler i 2013 på ca. 72 mill. kroner. 

Ubrukte midler for basisvirksomheten er stabil sammenlignet med 2012. Nivået er stabilt både for 
fakultetene og tilsvarende enheter og for ubmkte midler knyttet til investeringer, vedlikehold og 
midlertidige satsinger. 

Nivået på ubrukte midler anses f011satt å være for høyt. Eiendomsavdelingen har forsinkelser med 
gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver og investeringer. Økt kapasitet til å gjennomføre 
planlagte investeringer prioriteres nå høyt. Det er dessuten iverksatt tiltak for å få en bedre økonomisk 
styring og kontroll av alle byggeprosjekter. 

Konsernregnskap 2013 vil bli behandlet i universitetsstyrets møte i juni 2014. Rektor har fått fullmakt fra 
universitetsstyret til å godkjenne avlagt årsregnskap. 

2. Enhetenes 5-årige prognose 

Det er bedre kvalitet i enhetenes 5-årige prognoser. Kvaliteten på prognosene for basisvirksomheten 
holder gjennomgående god kvalitet. Kvaliteten knyttet til investeringer, satsinger og eksterne prosjekter 
er dårligere og bør forbedres. 

3. Enhetenes oppfølging av universitetsstyrets Årsplan 2013-2014 

Fakultetene følger på en god måte opp hovedprioriteringene i universitetsstyrets årsplan. 

4· Årsverksutvikling 

Utviklingen i antall vitenskapelig tilsatte er stabil. Antall førstestillinger øker noe i langstidsperioden, 
mens antall rekrutteringsstillnger tilpasses måltallet ( overoppfylles per 2013 med l 00 årsverk). Det har i 
perioden 2010-2013 vætt en vekst i administrative årsverk på ca. 8%. Økningen i administrative årsverk 



UiO : 

ved fakultetene har vært større enn reduksjonen ved de sentrale avdelingene. Vi vil se nærmere på 
årsaken til veksten i administrative årsverk ved fakultetene. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Styret tar avlagt årsregnskap per 31. desember 2013 for Universitetet i Oslo til 
etterretning 

2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial2013 til etterretning. 

3· Styret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser for eksternfinansiert virksomhet 
samt for investeringer og satsinger forbedres. 

2 

4· Styret ber universitetsdirektøren følge utviklingen i antall administrative årsverk både 
sentralt og lokalt med spesiell oppmerksomhet. 

Vedlegg: 

~{!J 
fungerende direktør 
Virksomhets- og økonomistyring 

Avlagt årsregnskap per 31.desember 2013 for Universitetet i Oslo med ledelseskommentarer 
Virksomhetsrapport per 3. tertial2013 
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Ledelseskommentar årsregnskap 2013   

1. Universitetet i Oslos formål 
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet 
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 satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og de tilhørende  
veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med  
Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.             
 
Regnskapet er for Universitetet i Oslo (UiO) inkludert aktivitet i Tøyenfondet og Observatoriefondet. 
 
Current Research Information System In Norway (CRIStin), Samordna Opptak (SO) og Naturfagsenteret er  
virksomhetsområder som UiO er pålagt å drifte av Kunnskapsdepartementet (KD), i henhold til Universitets- og  
høyskolelovens § 1.4.4. Disse virksomhetsområdene er også inkludert i regnskapet for UiO. 
 
Regnskapet gir etter styrets mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
 
3. Den økonomiske situasjonen 
Økonomien ved UiO er solid, med 932 mill. kroner i akkumulerte ubrukte midler. Dette er 72 mill. kroner 
(7,2 %) lavere sammenlignet med 2012. Av disse er 543 mill. kroner reservert aktive prosjekter. 
Prosjektvirksomheten er preget av store innbetalinger tidlig i prosjektperioden, som resulterer i god likviditet 
men som møtes av fremtidige forpliktelser 
 
Universitetet har pr. 31.12.2013 innestående 1,853 mrd. kroner på konto i Norges Bank. Dette må ses i 
sammenheng med tilsvarende forpliktelser. 1,149 mrd. kroner er kortsiktig gjeld, mens 931,3 mill. kroner er 
avregninger. Innestående midler er 128 mill. kroner høyere enn pr. 31.12.2012. 
 
4. Endringer i resultat- og balanseposter 
UiOs regnskap pr. 31.12.2013 viser et samlet resultat på 23,4 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak 
avsluttede oppdragsprosjekter med et overskudd på 5,9 mill. kroner samt økning i markedsverdien for 
verdipapirporteføljen tilknyttet Observatorie- og Tøyenfondet på 20,3 mill. kroner.   
 
Inntekter 
Det er fra 1.1.2013 foretatt betydelige endringer i kontoplanen. Det er i tillegg innført en endring i 
inntektsføringsprinsippet for bidragsprosjekter som er finansiert av departementer. Sistnevnte er kategorisert 
som bevilgning, hvilket betyr at alle innbetalinger i 2013 på disse prosjektene er inntektsført og evt. 
overskytende er avregnet mot statskassen. Implikasjonen av dette er at periodens avregning både inneholder 
resultateffekten av aktiviteten på basis i perioden samt endring i avsetning på tilskudd og overføringer fra 
departementer. Alle netto ubrukte midler på øvrige bidragsprosjekter, som ikke er finansiert av 
departementer, er periodisert ut og er spesifisert i siste del av note 15.  
 
Sum driftsinntekter i 2013 var 6,803 mrd. kroner, som er 246 mill. kroner høyere enn i 2012. Periodens 
bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utgjør 198 mill. kroner av denne økningen.  
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Netto inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) var i 2013 på 743 mill. kroner, mens de var 683 mill. kroner 
i 2012.  Netto EU-inntekter fra rammeprogram for forskning var 97,6 mill. kroner, en økning på 45 % i 
forhold til 2012. Det er gledelig å se at satsingen på EU-prosjekter gir resultater. De bokførte EU-
innbetalingene som gir uttelling i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell økte fra 84,8 mill. kroner i 
2012 til 123,7 mill. kroner i 2013.   
 
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet var 104,9 mill. kroner pr 31.12.2013, en nedgang på 14,4 %. 
Nedgangen i oppdragsfinansiert aktivitet fortsetter fra 2012, og samarbeidet med næringslivet har den største 
nedgangen. Mottatte gaver i 2013 var 38,0 mill. kroner, som er en nedgang på 27,5 % i forhold til 2012. 
Reetableringen av ordningen med statlige gaveforsterkningsmidler forventes å gi ny vekst fra 2014. 
 
Kostnader 
Samlede driftskostnader utgjorde 6,811 mrd. kroner i 2013 mot 6,424 mrd. kroner året før. Avskrivningene 
utgjorde 714 mill. kroner, mot 696 mill. kroner i 2012.    
 
Lønn er den dominerende kostnadsposten, med 4,313 mrd. kroner eller om lag 63 % av driftskostnadene. 
Antall årsverk pr. 31.12 2013 var 5973, en økning på 5 årsverk i forhold til samme tidspunkt i 2012. Både 
administrative og vitenskapelige stillinger har økt, mens årsverk i drift- og støttefunksjoner har gått ned.  
Kostnadene til lønn og sosiale kostnader økte med 4,4 % i forhold til 2012. 
 
Andre driftskostnader utgjorde 1,708 mrd. kroner i 2013, en økning på 12,8 % i forhold til 2012. Grunnet 
nye kontoplan fra 2013 som er vesentlig bedre spesifisert enn tidligere år, er det vanskelig å identifisere hva 
som er reelle endringer og hva som er en konsekvens av bedret spesifisering.  De største økningene er knyttet 
til husleie, vedlikeholds- og driftskostnader for bygningsmassen samt til tjenestekjøp fra eksterne. 
 
Mens de samlede avskrivningene for UiO i 2013 var 714 mill. kroner, var investeringene på 385 mill. kroner. 
Verdinedgangen i UiOs bygningsmasse fortsetter, og har det siste året vært på 349 mill. kroner. 
 
5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap 
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert internt å budsjettere på enhetsnivå innenfor 
strukturen i internregnskapet. 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 bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt. 
Kommentarene under er knyttet til UiO samlet slik det fremkommer av finansregnskapet, og ikke til UiOs 
interne virksomhetsrapportering. 
 
Finansregnskapet for 2013 viser et resultat på 23,4 mill. kroner, mot budsjettert 11,5 mill. kroner. 
 
Resultatet av de ordinære aktivitetene (før avregning av ubrukte midler) er svakere enn forventet. Det var 
budsjettert med et positivt resultat på 132 mill. kroner, mens regnskapet viser et positivt resultat på 14 mill. 
kroner.  
 
Driftsinntektene var budsjettert med 6,788 mrd. kroner, mens regnskapet viser 6,802 mrd. kroner. De nye 
regnskapsprinsippene fra 2013 gjenspeiler seg ikke fullt ut i budsjettet for 2013. Samlet sett vil budsjett og 
regnskap kunne ses i sammenheng, men ikke på detaljert nivå.  
De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet er 151 mill. kroner høyere enn budsjettert. Økningen er  
jevnt fordelt på alle de store kostnadskomponentene.      
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6. Gjennomføring av budsjettet for 2013 
Universitetet gjennomfører i hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i 
tildelingsbrevet for 2013. Noe planlagt aktivitet er utsatt både når det gjelder grunnbevilgningen og for 
eksternt finansierte prosjekter.  
 
Det er gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført undervisning i forventet 
omfang og kvalitet. Hovedprioriteringen i UiOs årsplan for 2013 var innovasjon. 
 
Det vises for øvrig til dokumentet «Rapport og planer (2013-2014)» der det gis en bredere rapport om 
gjennomføringen av oppdraget. 
 
Ubrukte midler 
De ubrukte midlene for den statlige og bidragsfinansierte aktiviteten ved UiO utgjorde 931 mill. kroner pr 
31.12 2013. På samme tid i 2012 var ubrukte midler 1004 mill. kroner. Nedgangen i ubrukte midler i 2013 på 
73 mill. kroner er i hovedsak knyttet til ubrukte prosjektmidler fra NFR og til ubrukte gavemidler.  
 
UiO la i 2013 opp til å øke aktivitetsnivået, særlig knyttet til investeringer. Effekten av dette har vært 
begrenset, men økningen i ubrukte midler i 2011 og 2012 er snudd til nedgang. Det er hensiktsmessig at 
enhetene ved UiO samlet har noe ubrukte midler. Nivået ligger imidlertid fortsatt for høyt, og UiO har derfor 
lagt opp til en videre opptrapping av aktivitetsnivået ved fordelingen for 2014.  
 
7. Investeringer   
UiO har en bygningsmasse med svært omfattende og økende vedlikeholdsbehov, og har over flere år økt 
prioriteringene av vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. I 2013 var det avsatt ekstraordinært 133 
mill. kroner i tillegg til et ordinært nivå på 170 mill. kroner til særskilte rehabiliteringsprosjekter.  
 
De største enkeltprosjektene over UiOs regnskap i 2013 er knyttet til Niels Henrik Abels hus og Eilert Sunds 
hus. I 2014 er det blant annet planlagt å ferdigstille arbeidet med Eilert Sunds hus, prosjektering av W. C. 
Brøggers hus og videreføre flytting av magasiner fra museene.  
 
Investering i bygningsmassen har vært høyt prioritert ved UiO. Dette har gitt utfordringer knyttet til 
gjennomføring av prosjektene. Det arbeides derfor for å øke prosjektkapasiteten. 
 
8. Ressursutfordringer 
UiO har utfordringer knyttet til et betydelig vedlikeholdsetterslep. Selv om tildelingen til rehabilitering av 
bygningsmassen har økt betydelig, har UiO ingen mulighet til å makte investeringene til de største 
prosjektene uten store konsekvenser for kjerneoppgavene. UiO gjennomfører derfor nå et omfattende arbeid 
med en masterplan for alle campus-områdene i Oslo. Planen vil bli lagt frem for universitetsstyret våren 
2014 og vil gi et grunnlag for prioriteringer både av rehabiliteringsprosjekter og av nybygg ved UiO, i et 
langsiktig perspektiv. 
 
Samtidig har universitetet et høyt nivå på ubrukte midler knyttet til basisvirksomheten. Med denne 
bakgrunnen har universitetsstyret for 2014 vedtatt å øke forhåndsdisponeringene til investeringer med 113 
mill. kroner, i hovedsak knyttet til ekstraordinær investering i vitenskapelig utstyr (100 mill. kroner). 

 
9. Utfordringer og risikomomenter knyttet til regnskapet 
Ut fra en samlet risikovurdering av UiOs evne til å overholde lover og regler i forvaltningen har UiO de 
seneste årene vurdert de største risikoområdene til å være håndtering av eksterne prosjekter og 
anskaffelsesområdet. Det har vært nedlagt mye arbeid på disse områdene, og risikoen vurderes nå som 
lavere.   
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Arbeidet med ekstern finansiering og prosjektstyring har vært blant de høyest prioritet1e områdene i 
forbindelse med prosjektet "Internt handlingsrom" (lliR) ved UiO. Nye rapporter og rutiner er nå i drift som 
gir UiO grunnlag for kontroll med fmansieringsutvikling og resultater av denne virksomheten. Arbeidet vil 
bidra til at risikoen for mangelfull totalregnskapsføring og dårlig økonomistyring for eksterne prosjekter 
reduseres betydelig. 

Lønnsområdet er et annet forvaltningsområde der risikoen vurderes som høyere enn ønskelig. Det arbeides 
med styrking av kontrollregimet og forvaltning av lønns- og personalsystemet SAP. Spesielt vil området 
lønnsrefusjoner gjennomgås med sikte på å sikre korrekte refusjonsbeløp og oppfølging. Det er i gang tre 
omfattende prosjekter for å bedre refusjon overfor NAV. 

Styret vil behandle konsernregnskap 2013 i sitt møte 24./25.juni 2014. Rektor har fått fullmakt fra 
universitetsstyret til å godkjenne regnskapene for UiO. 

Oslo, 14.februar 2014 

".~~~~ 
.. ·· .... L/Z~ 

1 1 l 
· Ole Petter Ottersen 

' rektor 

~~~~~ 
6!-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 



Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

RESULTAT Note 31.12.2013 31.12.2012

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 1 5 027 432 4 954 607
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 1 309 408 1 063 459
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1                      4                     -   
Salgs- og leieinntekter 1 363 919 353 521
Andre driftsinntekter 1 101 820 185 072

Sum driftsinntekter 6 802 583 6 556 659

Driftskostnader
Varekostnader 76 201 81 080
Lønn og sosiale kostnader 2 4 312 946 4 132 929
Andre driftskostnader 3 1 707 520 1 513 710
Avskrivninger 4,5 714 244 696 459

Sum driftskostnader 6 810 911 6 424 178

Ordinært driftsresultat              (8 328)            132 481 

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6 25 642 16 610
Finanskostnader 6 3 162 1 873

Sum finansinntekter og finanskostnader              22 480              14 737 

Resultat av ordinære aktiviteter              14 153            147 218 

Avregninger
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet 15                9 251          (136 931)

Sum avregninger                9 251          (136 931)

Periodens resultat              23 404              10 287 

   Disponeringer 8 23 404 10 287
Sum disponeringer              23 404              10 287 

Tilskuddsforvaltning
Sum tilskuddsforvaltning 10                     -                       -   
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

EIENDELER Note 31.12.2013 1.1.2013

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler                     -                       -   

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 8 802 626 9 140 373
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler 5 345 366 356 480
Driftsløsøre, inventar og lignende 5 339 572 308 738
Anlegg under utførelse 5 282 889 294 541

Sum varige driftsmidler 9 770 453 10 100 132

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 11 4 050 4 050
Investeringer i tilknyttet selskap 11 26 193 22 091
Investeringer i aksjer og andeler 11 25 25
Obligasjoner og andre fordringer 11 1 058 1 070

Sum finansielle anleggsmidler 31 326 27 236

Sum anleggsmidler 9 801 779 10 127 368

B. Omløpsmidler

I Varebeholdninger og forskudd til leverandører
Varebeholdninger 12 15 245 16 312

Sum varebeholdninger 15 245 16 312

II Fordringer
Kundefordringer 13 162 763 162 404
Andre fordringer 14 102 090 76 656
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 2 879 6 565

Sum fordringer 267 732 245 625
10 287

III Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler (Tøyenfondet og Observatoriefondet) 19 130 480 113 186

Sum finansielle omløpsmidler 130 480 113 186

IV Kasse og bank
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 1 709 107 1 546 742
Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank 17 144 199 178 429
Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 198 199

Sum kasse og bank 1 853 504 1 725 370

Sum omløpsmidler 2 266 961 2 100 493

Sum eiendeler 12 068 740 12 227 861
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note 31.12.2013 1.1.2013

C. Virksomhetskapital

I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8 6 093 1 991

Sum innskutt virksomhetskapital 6 093 1 991

II Opptjent virksomhetskapital
Bunden virksomhetskapital 8 25 233 26 825
Opptjent virksomhetskapital 8 186 236 165 342

Sum opptjent virksomhetskapital 211 469 192 167

Sum virksomhetskapital 217 562 194 158

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4,5 9 770 453 10 100 132

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 9 770 453 10 100 132

II Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld                     -                       -   

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 20 172 930 90 217
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie 155 726 149 873
Skyldige offentlige avgifter 144 708 135 995
Skyldige feriepenger 366 137 357 005
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 88 007 91 137
Annen kortsiktig gjeld 18 221 884 105 626

Sum kortsiktig gjeld 1 149 392 929 853

IV Avregning med statskassen
Avsetning bevilgningsfinasiert aktivitet 15 407 630 416 881
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 15 406 743 426 574
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkning 15            116 960            160 263 

Sum avregninger 931 333 1 003 718

Sum gjeld 11 851 178 12 033 703

Sum virksomhetskapital og gjeld 12 068 740 12 227 861
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen
Note 31.12.2013 1.1.2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning         4 750 373         4 419 139 
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen                   553                      -   
innbetalinger fra salg av varer og tjenester            439 317            579 167 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 22         1 033 108         1 153 449 
innbetalinger av renter                2 133                3 216 
innbetalinger av refusjoner            129 079            109 709 
andre innbetalinger 21            421 363            365 410 
Sum innbetalinger         6 775 926         6 630 090 

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader         4 435 214         4 221 367 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk         1 621 083         1 871 970 
utbetalinger av renter                   544                   565 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter              24 661              39 307 
utbetalinger og overføringer til andre statsetater              71 747                1 400 
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter              98 865              56 088 
andre utbetalinger              11 070            183 839 
Sum utbetalinger         6 263 184         6 374 536 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *            512 742            255 554 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler                       4                      -   
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler          (384 612)          (350 814)
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter                      -                  2 250 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter          (384 608)          (348 564)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                      -                10 287 

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter                      -                        -   

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter            128 134            (82 723)
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse         1 725 370         1 818 380 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt         1 853 504         1 735 657 

* Avstemming 31.12.2013 1.1.2013

periodens resultat              23 404              10 287 
ordinære avskrivninger            714 244            696 459 
netto avregninger              (9 251)            159 641 
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)          (384 612)          (350 814)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler          (329 632)          (345 645)
endring i varelager                1 067                   488 
endring i kundefordringer                 (359)                6 432 
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag            (19 831)                4 552 
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger            (43 303)            (36 026)
endring i leverandørgjeld              82 713          (142 688)
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter            363 228            339 823 
endring i andre tidsavgrensningsposter            115 074            (86 955)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter            512 742            255 554 
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Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet er for Universitetet i Oslo (UiO) inkludert aktivitet i Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Current Research Information System In Norway (CRIStin), Samordna Opptak (SO) og Naturfagsenteret er virksomhetsområder som UiO er pålagt 
å drifte av Kunnskapsdepartementet (KD), i henhold til Universitets- og høyskolelovens §§ 1.4.3. og 1.4.4
Disse virksomhetsområdene er også inkludert i regnskapet for UiO.

Prinsippendring 
I brev fra KD om delårsrapportering for 1.tertial 2013, ble det innført en endring i reglene for kategorisering av bevilgning og bidrag.
En følge av dette er at prinsippet for tidfesting av inntekter i bidragsprosjekter finansiert av statlige forvaltningsorgan er endret. Prinsippet  
er beskrevet nærmere i avsnittet om inntekter. Sammenligningstall er utarbeidet så langt det er mulig, jf SRS 3, pkt 19.

Inngående balanse er omarbeidet og presentert per 1.1.2013. Effekten av prinsippendringen er spesifisert nederst i note 15.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet og tilskudd og overføringer fra andre departement, er inntektsført i den perioden midlene er mottatt. Bevilgninger og 
tilskudd fra  Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt 
D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som er uttrykkelig
forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen
i balanseoppstillingen. Tilskudd og overføringer fra alle andre, herunder alle øvrige statlige virksomheter, Norges forskningsråd og EU, som ikke er 
benyttet på balansedagen, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen  i 
balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er 
opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.  Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det 
tidspunktet  krav om vederlag oppstår.

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.

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 som hovedregel en fast 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 pådratt 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. 
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Regnskapsprinsipper

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 som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er
konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.

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 anleggsmiddel/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.

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.

Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler tilknyttet Tøyen- og Observatoriefondet, er investeringer av finansiell karakter og er klassifisert som omløpsmidler.
Verdsettelsen av disse postene følger av porteføljeprinsippet. Porteføljen er plassert i egen investeringspool og forvaltes av Unifor, 
Forvaltningsstiftelsen for fond og legater for UiO.

Statlige regnskapsstandarder gir ingen retningslinjer for hvordan finansielle omløpsmidler skal vurderes. Bestemmelsene i Regnskapsloven er 
benyttet for verdsettelse av finansielle omløpsmidler. Fondenes plasseringer i investeringspoolen oppfyller kravene i 
regnskapslovens § 5-8 første ledd og er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

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.

Fast eiendom med opprinnelse i Tøyen- og Observatoriefondet ble verdsatt i åpningsbalansen pr 1.1.2010 etter samme metode som øvrige 
eiendommer UiO disponerer. Motposten for disse verdiene er avsetning for langsiktig forpliktelse i tråd med SRS 17. 

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.
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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 mellomværender 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. Pensjonskostnaden beregnes og avsettes i regnskapet på 
grunnlag av bokførte lønnskostnader.

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. 

Virksomhetskapital som har sin opprinnelse i Tøyenfondet og Observatoriefondet, håndteres særskilt innenfor rammen av UiOs virksomhet.

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 følgelig ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskap som søker å reflektere 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.

Andre forhold 
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres utelukkende 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. 
Renter på gavekonto og avkastning på fondenes kapital tilfaller henholdsvis UiO og fondene.

UiO blir revidert av Riksrevisjonen.
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
31.12.2013 31.12.2012

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD        4 617 131            4 419 140 

- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning         (384 612)            (350 814)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)           714 244               696 459 
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler                    47                        39 
- utbetaling av tilskudd til andre           (50 599)              (33 056)

Periodens bevilgning til KD-prosjekter               5 451                   3 550 

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet        4 901 662            4 735 318 

Tilskudd og overføringer fra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement           127 792               220 949 

- utbetaling av tilskudd til andre             (2 022)                (1 660)

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement           125 770               219 289 

Sum inntekt fra bevilgninger        5 027 432            4 954 607 

Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part           111 989                 84 256 
Periodens tilskudd /overføring fra NFR           684 062               658 499 

- utbetaling av tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)           (53 742)              (59 992)
Periodens tilskudd/overføringer fra Utdanningsdirektoratet             27 793                 49 237 

- utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre             (9 883)              (10 298)
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan           230 400                 93 600 

- utbetaling av tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre             (8 976)              (27 063)

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 981 643 788 239

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)                  605                        -   
Kommunale og fylkeskommunale etater             18 402                 11 664 
Organisasjoner og stiftelser             66 697                 44 119 
Næringsliv/privat             46 188                 39 777 
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning             97 568                 67 253 
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet               2 201                   2 823 
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig             14 827                 21 172 

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet           246 488               186 808 

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden             37 974                 52 386 
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger         (116 960)            (160 263)
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger           160 263               196 289 

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger             81 277                 88 412 

Sum tilskudd og overføringer fra andre        1 309 408            1 063 459 
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter

31.12.2013 31.12.2012
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv
Salg av maskiner og utstyr                      4                        -   
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv.                      4                        -   

Salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:

Statlige forvaltningsorgan             72 592                 73 244 
Kommunale og fylkeskommunale etater               9 212                 15 496 
Organisasjoner og stiftelser               3 618                   1 953 
Næringsliv/privat             14 880                 22 254 
Andre               4 622                   9 665 

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet           104 924               122 612 

Andre salgs- og leieinntekter

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billettinntekter (avgiftspliktig)           143 064               102 019 
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (avgiftsfrie)             11 826                 32 372 
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leieinntekter (unntatt merverdiavgift)           104 105                 96 518 

Sum andre salgs- og leieinntekter           258 995               230 909 

Sum salgs- og leieinntekter           363 919               353 521 

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter           101 820               185 072 

Sum andre inntekter           101 820               185 072 

Sum driftsinntekter        6 802 583            6 556 659 

Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

31.12.2013 31.12.2012

Lønninger        3 067 509            2 955 816 
Feriepenger           378 909               366 199 
Arbeidsgiveravgift           541 143               521 232 
Pensjonskostnader           379 289               364 385 
Sykepenger og andre refusjoner         (123 403)            (144 092)
Andre ytelser             69 499                 69 389 
Sum lønn og sosiale kostnader        4 312 946            4 132 929 

Antall årsverk:               5 973                   5 968 

Statens Pensjonskasse beregner årlig pensjonspremiesats som er grunnlaget for årlig beregnet pensjonskostnad.
Pensjonspremien endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen. 
Premiesatsen for 2013 er 12,16 %. Satsen for 2012 var 12,09 %
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Note 3 - Andre driftskostnader

31.12.2013 31.12.2012

Husleie og felleskostnader           244 339               201 009 
Vedlikehold egne bygg og anlegg           108 769                 53 969 
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler           275 254               239 758 
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.             42 866                 46 905 
Mindre utstyrsanskaffelser           146 273               146 273 
Leie av maskiner, inventar og lignende             49 892                 42 813 

Konsulent- og andre kjøp av tjenester fra eksterne 1)           287 988               239 959 
Reiser og diett           200 476               191 361 
Øvrige driftskostnader           351 663               351 663 
Sum andre driftskostnader 1 707 520 1 513 710

1) Beløpet består blant annet av ca  63 mill kroner som gjelder kjøp av rådgivningstjenester knyttet til bygninger og 
arkitekttjenester og ca 64 mill kroner som gjelder kjøp av forskningstjenester. UiO har ikke sammenligningstall for
disse størrelsene, da ny standard kontoplan som er benyttet fra 2013, er mer detaljert på dette området enn tidligere benyttet kontoplan.

Note 4 - Immaterielle eiendeler

For immaterielle eiendeler som kan være relevant å aktivere for UiO, er det gjort vurderinger vedrørende forskning og utvikling samt
programvare og lisenser. Vurdering er gjort i henhold til SRS 17. UiO har ingen aktiverbare investeringer i immaterielle eiendeler i perioden.

Note 5 - Varige driftsmidler

Tomter 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 1.1.13          872 857         16 313 484            26 517                      294 541       1 143 954           955 768          19 607 121 
Tilgang per 31.12.13                    -                (11 812)                      154 814          103 036           138 574               384 612 
Avgang anskaffelseskost per 31.12.13             (1 779)             (3 247)                (5 026)
Fra anlegg under utførelse til annen gr.            13 080              148 272                    (166 466)             1 826               3 288                        -   

Anskaffelseskost per 31.12.2013 885 937 16 449 944 26 517                           282 889           1 247 037            1 094 383              19 986 707 

Akkumulerte nedskrivninger per 1.1.13                        -   
Nedskrivninger per 31.12.13                        -   
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.13         (8 071 159)            (1 326)         (787 474)         (647 030)         (9 506 989)
Ordinære avskrivninger per 31.12.13            (486 757)               (530)         (115 976)         (110 981)            (714 244)
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 31.12.13              1 779               3 200                   4 979 
Balanseført verdi per 31.12.2013          885 937           7 892 028            24 661                      282 889          345 366           339 572            9 770 453 

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler                    -                          -                      -                                  -                      -                        4                          4 
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler                    -                          -                      -                                  -                      -                      47                        47 
Regnskapsmessig gevinst/(tap)                    -                          -                      -                                  -                      -                    (43)                     (43)

* Anlegg under utførelse hvor Statsbygg, i egne kapitler for UiO, har fått bevilgning for å utføre nybygg og påkostninger for universitetet er 
disse ikke inkludert i UiOs regnskap.  Nybygg og påkostninger på eksisterende bygningsmasse finansiert på denne måten, vil fremkomme i
UiOs balanse når formell overtagelse er gjennomført.

Negativ tilgang på driftsbygninger skyldes korrigert aktivering hvor Statsbygg har refundert ca 12 mill kroner.
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Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

31.12.2013 31.12.2012
Finansinntekter

Renteinntekter               2 248                   3 108 

Netto økning i markedsverdi finansielle omløpsmidler 1)             17 295                 10 990 

Oppskrivning verdi aksjer 2)               4 102                        -   
Valutagevinst               1 997                   2 512 
Sum finansinntekter             25 642                 16 610 

Finanskostnader

Rentekostnad                  565                      344 
Valutatap               2 597                   1 529 
Sum finanskostnader               3 162                   1 873 

Utbytte fra selskaper mv.

Sum mottatt utbytte                     -                          -   

Sum finansielle poster             22 480                 14 737 

1) Verdien av fondene reguleres månedlig i henhold til endring i markedsverdi. Denne endringen blir bokført i regnskapet.

2) Balanseført verdi for A-aksjene i Oslotech AS og aksjene i Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS er oppskrevet med 
henholdsvis  3,8 og 0,3 mill kroner på bakgrunn av innbetalt overkurs på kjøpstidspunktet.

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

31.12.2012 1.1.2013
Gj.snitt 
periode

Balanseført verdi immaterielle eiendeler                                -                      -                       -   
Balanseført verdi varige driftsmidler                 10 100 132       9 770 453        9 935 293 
Sum                 10 100 132       9 770 453        9 935 293 

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:                    12 
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2013:        9 935 293 
Fastsatt rente for år 2013: 1,73 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital: 171 881

Note 7 - Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (bruttobudsjetterte virksomheter)

Denne noten er ikke aktuell da UiO er en nettobudsjettert virksomhet.
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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.

Opptjent virksomhetskapital i fondene er avkastning av fondenes plasseringer, og presenteres særskilt fra øvrig opptjent virksomhetskapital.

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.

31.12.2013 1.1.2013
Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 1.1. 1 991 1 991
Overført oppskriving av Oslotech AS 3 802                        -   
Overført oppskriving av Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 300                        -   
Sum innskutt virksomhetskapital 6 093 1 991

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 1.1. (benyttet til kjøp av finansielle aksjer) 26 825 26 825
Overført fra opptjent virksomhetskapital for obligasjoner og andre langsiktige fordringer 1 058                        -   
Korrigert for tidligere avsatt bunden virksomhetskapital ifm. salg av leiligheter             (2 650)                        -   
Nedskrivning av aksjer - -
Bunden virksomhetskapital 25 233 26 825

Sum innskutt og bunden virksomhetskapital 31 326 28 816

Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 1.1.           165 342               155 055 
Korrigert virksomhetskapital 2012 for UiO ifm med feil avsluttede oppdragsprosjekter i 2010 og 2011                     -                   (4 597)
Overført til bunden virksomhetskapital for obligasjoner og andre langs fordringer             (1 058)                        -   
Overført til innskutt virksomhetskapital for oppskrivning av aksjer             (4 102)                        -   
Overført fra periodens resultat: Benyttet virksomhetskapital til nedskrivning av verdi leierettsbevis                  (12)                        -   

Overført fra periodens resultat: Tilført/benyttet annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter               5 243                   4 406 

Overført fra periodens resultat: Tilført/benyttet virksomhetskapital ved UiO             20 823                 10 478 

Annen opptjent virksomhetskapital 1) 186 236 165 342

Sum opptjent virksomhetskapital 211 469 192 167

Sum virksomhetskapital 217 562 194 158

1) Spesifikasjon av annen opptjent virksomhetskapital: 31.12.2013 1.1.2013

Annen opptjent virksomhetskapital UiO             21 942                 17 769 
Annen opptjent virksomhetskapital Tøyenfondet og Observatoriefondet           164 294               147 573 
Sum annen opptjent virksomhetskapital 186 236 165 342

Note 9 - Innkrevingsvirksomhet (Ikke aktuell i UH-sektoren)

Noten er ikke aktuell for UiO.

Note 10 - Tilskuddsforvaltning

UiO har ingen midler knyttet til tilskuddsforvaltning
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Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervstids-
punkt Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Resultat 2012

Balanseført 
egenkapital 2012

Balanseført verdi i 
virksomhetens 

regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS 2004-2005                  2 025 100,0 % 100,0 %             (2 888) 29 921                  4 050 
Sum investeringer i datterselskap 4 050

Investeringer i tilknyttede selskap 1)

Oslotech AS, A-aksjer 2) 1984-2002                  1 271 33,4 % 33,4 %              7 854 100 825                  5 073 
Oslotech AS, B-aksjer 2002                     555  - - 550

Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS 2) 2003                     100 20,0 % 20,0 %                 348 21 121                     400 
Château Neuf Servering AS 1998                       70 33,3 % 33,3 %                (481)             (1 069)                       70 
Inven2 AS 2010                  5 000 50,0 % 50,0 %             (3 007) 37 262                20 100 
Sum investeringer i tilknyttede selskap 26 193

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. 

2) Balanseført verdi for A-aksjene i Oslotech AS og aksjene i Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS er oppskrevet med 
henholdsvis  3,8 og 0,3 mill kroner på bakgrunn av innbetalt overkurs på kjøpstidspunktet.

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO AS 2010 1 0,5 % 0,5 %                 674 9 868                       10 
CIENS AS 2009 15 12,5 % 12,5 %                  (68) 161                       15 
Sum investeringer i aksjer og andeler 25

Andre finansielle anleggsmidler
Leierettsbevis Studentbyen Sogn                      750 
Pantobligasjoner studenthyttene                      308 
Sum obligasjoner og andre fordringer 1 058

Sum finansielle anleggsmidler per 31.12.2013 31 326

Alle selskapene har forretningskontor i Oslo.

Note 12 - Varebeholdninger

31.12.2013 1.1.2013
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk                  306 240
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten 306 240

Beholdninger beregnet på videresalg

Varelager Økonomiavdelingen 1)               7 342 7 533
Varelager Kulturhistorisk museum               4 137 3 301
Varelager Naturhistorisk museum                  503 297

Varelager Senter for Ibsenstudier 2)                     -   1 045
Varelager Kommunikasjonsavdelingen               2 957 3 896
Sum beholdninger beregnet på videresalg 14 939 16 072

Sum varebeholdning 15 245 16 312

Sum ukurans                     -                          -   

Sum varebeholdninger 15 245 16 312

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

1) Økonomiavdelingens varelager består av kompendier og studiemateriell for salg til studenter.

2) Varelageret av Henrik Ibsens skrifter - samlede verker, har en samlet tilvirkningskost på ca 9 mill kroner.
Varebeholdningen har vært uforholdsmessig stor i forhold til etterspørselen og omløpshastigheten, som de siste årene har vært meget lav. 
Varebeholdningen er verdsatt til kr 0,- 31.12.2013.
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Note 13 - Kundefordringer

31.12.2013 1.1.2013

Kundefordringer til pålydende           164 368 163 324
Avsatt til latent tap (-)             (1 795)                (1 061)
Fordringer kredittkortselskap                  190 141
Sum kundefordringer           162 763               162 404 

Tap på krav 397 252
Endring i avsetning til tap på krav (734)                               (1 074)
Kostnadsført tap på krav utgjør                (337)                   (822)

Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
31.12.2013          142 242                13 713              4 494                             556                 556               2 807               164 368 
1.1.2013          137 725                18 781              3 194                             448                 176               3 000               163 324 

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 31.12.2013 1.1.2013

Reise og ekskursjonsforskudd               7 414                   5 666 
Personallån               1 722                   1 363 
Andre fordringer på ansatte                (133)                     891 
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt             20 870                 32 703 
Avsetning tap på lønnsrelaterte forskudd                     -                      (347)

Forskuddsbetalte kostnader 1)             64 875                 33 246 
Opptjent inntekt               2 186                   2 036 
Andre fordringer               5 156                   1 098 
Sum andre kortsiktige fordringer 102 090 76 656

                                 
1)  Forskuddsbetalte kostnader: 31.12.2013 1.1.2013

Forskuddsbetalt husleie             41 842                 30 699 
CRIStin, forskuddsbetalte lisenser             22 516   - 
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.                  517                   2 547 
Sum forskuddsbetalte kostnader             64 875                 33 246 
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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:

Inntektsførte bevilgninger:

Kunnskapsdepartementet
Avsetning per 

31.12.2013

Overført fra 
virksomhets-  

kapital
Avsetning per 

1.1.2013*
Endring i 
perioden

Utsatt virksomhet
Humanoria                        27 286                    -               12 818                 14 468 
Samfunnsfag                        97 495                    -               74 651                 22 844 
Helse                        45 781                    -               64 500               (18 719)
Naturfag                        46 032                    -               61 876               (15 844)
Museer og bibliotek                        27 040                    -               19 616                   7 424 
Nasjonale fellesoppgaver (CRIStin og SO)                        11 850                    -               11 585                      265 
Sentraladministrativ drift                        11 705                    -               22 341               (10 636)
IT-drift                        12 541                    -               12 598                      (57)
IT-øremerket UH-aktivitet                          5 196                    -                 8 500                 (3 304)
Eiendomsdrift                        39 461                    -               44 815                 (5 354)
KD-prosjekter                          5 338                    -                 4 638                      700 
Sum utsatt virksomhet                      329 725                    -             337 937                 (8 212)
Strategiske formål
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR)                        24 879                    -               16 930                   7 949 
Strategisk IT                        15 078                    -               22 732                 (7 654)
Forskningssatsinger                        10 943                    -                 6 152                   4 791 
Internasjonalisering                        12 858                    -                 7 649                   5 209 
Innovasjon                          3 271                    -                       -                     3 271 
Vitenskaplig utstyr                          1 461                    -               (1 352)                  2 813 
Sum strategiske formål                        68 490                    -               52 111                 16 379 
Større investeringer
Investeringer i disponeringsskriv - KD finansiert
Niels Henrik Abel                             635                    -               10 000                 (9 365)
A-hus (utstyr og inventar)                                -                      -                    635                    (635)
Ole Johan Dahls hus (utstyr og inventar)                          3 471                    -               28 627               (25 156)
Domus Medica tilbygg                          1 523                    -                 1 523                        -   
Domus Media følgekostnader                        37 553                    -               46 592                 (9 039)
Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Vilhelm Bjerknes (ombygging og inventar)                          4 492                    -             (25 009)                29 501 
Domus Medica tilbygg (inventar-utstyr)                          1 548                    -               15 630               (14 082)
Georg Morgenstiernes hus                          7 907                    -                 8 380                    (473)
Eileert Sundt                        10 633                    -                       -                   10 633 
Prosjektering W.C Brøggers hus                          7 031                    -                       -                     7 031 
Nye SFFer - infrastruktur                          8 177                    -                       -                     8 177 
Egeninitierte større rehabiliteringer                      115 824                    -               52 311                 63 513 
UiO bank  - finansiering av egne investeringer                    (363 964)                    -           (259 366)             (104 598)
Sum større investeringer                    (165 170)                    -           (120 677)               (44 493)
Andre avsetninger
Universitetsstyrets reserve                      147 085                    -             124 086                 22 999 
Universitetsdirektørens reserve                          9 089                    -                 5 097                   3 992 
Sum andre avsetninger                      156 174                    -             129 183                 26 991 

Sum Kunnskapsdepartementet                      389 219                    -             398 554                 (9 335)

Sum Kunnskapsdepartementet                      389 219                    -             398 554                 (9 335)

Andre departement
Utsatt virksomhet                        18 411                    -               18 327                        84 
Sum andre departement                        18 411                    -               18 327                        84 

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet                      407 630                    -             416 881                 (9 251)

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 407 630                    -   416 881                (9 251)

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet                 (9 251)
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter

Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Ikke inntektsført 
per 1.1.2013 Endring i perioden

Ikke inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Mottatt bevilgning fra KD, ikke inntektsført                                -                      -                       -                          -   
Mottatt midler fra KD til Samordna Opptak og CRIStin, ikke inntektsført                                -                      -                       -                          -   
Sum Kunnskapsdepartementet                                -                      -                       -                          -   

Ikke inntektsførte bidrag og gaver
Direktorat og tilsyn
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført                        59 433                    -               63 296                 (3 863)
Sum direktorat og tilsyn                        59 433                    -               63 296                 (3 863)

Andre statlige forvaltningsorgan
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført                        57 057                    -               61 267                 (4 210)
Sum andre statlige forvaltningsorgan                        57 057                    -               61 267                 (4 210)

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført                      133 735                    -             166 308               (32 573)
Sum Norges forskningsråd                      133 735                    -             166 308               (32 573)

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført                           (598)                    -                    557                 (1 155)
Sum regionale forskningsfond                           (598)                    -                    557                 (1 155)

EU-rammeprosjekter
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført                        83 547                    -               57 706                 25 841 
Sum EU rammeprosjekter                        83 547                    -               57 706                 25 841 

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført                          3 836                    -                 3 236                      600 
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført                          4 256                    -                 5 198                    (942)
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført                        18 859                    -               19 206                    (347)
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført                        23 652                    -               21 293                   2 359 
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført                        22 966                    -               28 507                 (5 541)
Sum andre bidragsytere                        73 569                    -               77 440                 (3 871)

Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag                      406 743                    -             426 574               (19 831)

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført                      116 960                    -             160 263               (43 303)
Sum gaver og gaveforsterkninger                      116 960                    -             160 263               (43 303)

Sum avregninger                      931 333                    -          1 003 718               (72 385)

* Beregning effekt av prinsippendring: 1.1.2013 effekt 31.12.2012
Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet 416 881 287 867 704 748
Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 426 574         (287 867) 138 707

Ikke inntektsført per 
31.12.2013
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Note 16 - Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
31.12.2013 1.1.2013

Ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan               1 504                   6 045 
Kommunale og fylkeskommunale etater                    32                        13 
Organisasjoner, private, stiftelser, legater og fond               1 304                      507 
Andre                    39                        -   
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter               2 879                   6 565 

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter

Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan             57 955                 61 903 
Kommunale og fylkeskommunale etater             10 848                   9 999 
Organisasjoner, næringsliv og private             17 763                 18 251 
Andre               1 441                      984 
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter             88 007                 91 137 

Netto prosjektfordring/(prosjektgjeld)           (85 128)              (84 572)

Det er 343 aktive oppdragsprosjekter per 31.12.2013, hvorav 115 er nye i år.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

31.12.2013 1.1.2013

Innskudd statens konsernkonto        1 709 107 1 546 742
Øvrige bankkonti           113 388 147 045
Bankkonti tilhørende Tøyenfondet og Observatoriefondet             30 811 31 384
Håndkasser og andre kontantbeholdninger                  198 199
Sum bankinnskudd og kontanter 1 853 504 1 725 370

Det er ikke krav om at UiO skal oppbevare skattetrekksmidler på egen bankkonto.

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

31.12.2013 1.1.2013

Skyldig lønn             22 141 22 927
Skyldige reisekostnader                  838 7 873

Påløpte kostnader 1)           142 191 52 861
Mottatt, uopptjent inntekt             25 838 5 550
Annen kortsiktig gjeld             30 876 16 415
Sum annen kortsiktig gjeld 221 884 105 626

1)  Spesifikasjon av påløpte kostnader:
Energikostnader             81 329 13 275
Inventar og utstyr             19 550 6 675
Tjenester             20 036 22 029
Øvrige driftskostnader             21 276 10 882
Sum påløpte kostnader 142 191 52 861
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Note 19 - Finansielle omløpsmidler

31.12.2013 1.1.2013

Investeringer i aksjer og andeler pr 1.1.           113 186 104 445

Endring i markedsverdi 1)             17 294                   8 740 
Sum markedsverdi 130 480 113 185

1)Verdien av porteføljen reguleres månedlig med endring i markedsverdi. Denne endringen blir bokført i regnskapet som finanspost, jf. note 6.

Note 20 Leverandørgjeld

31.12.2013 1.1.2013
Leverandørgjeld 172 930 90 217

Sum leverandørgjeld, skyldig skattetrekk og pensjonspremie 172 930 90 217

Økningen i leverandørgjeld skyldes at UiO utbetalte alle godkjente fakturaer for 2012 før utgang av året, pga overgang til ny statlig kontoplan fra 1.1.2013.

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen)

Andre innbetalinger 31.12.2013 1.1.2013

DEL I
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater 17 459 18 105
Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser 67 168 61 724
Innbetalinger fra næringsliv/private 47 005 38 933
Innbetalinger fra EU  til undervisning og andre formål 2 801 2 931
Innbetalinger fra andre 37 974 34 596
Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 172 407 156 289

DEL II
Innbetalinger fra EUs  rammeprogram for forskning m.v.
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7 122 459 84 746
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185 151                        -   
Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer 1 057                        -   
Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 123 667 84 746

DEL III
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning           123 667                 84 746 
Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 123 667 84 746

DEL IV Oppsummering
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 172 407 156 289
Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. 123 667 84 746
Øvrige innbetalinger 125 289 124 375
Sum andre innbetalinger 421 363 365 410
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Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)

DEL I
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater 31.12.2013 1.1.2013

Direkte innbetalinger fra NFR 650 940 678 808
+ innbetalinger fra NFR via andre statlige etater og andre 111 989 84 255

Sum innbetalinger (brutto) fra NFR 762 929 763 063

DEL II 
Innbetalinger (brutto) fra NFR 762 929 763 063

- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre           (53 222)              (56 088)
Sum innbetalinger (netto) fra NFR 709 707 706 975

DEL III
Sum innbetalinger (brutto) fra RFF                     -                          -   

DEL IV
Sum innbetalinger (netto) fra RFF                     -                          -   

DEL V 
Direkte innbetalinger fra Utdanningsdirektoratet             24 432                 40 181 
 -  utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-)             (9 260)                        -   
Sum innbetalinger (netto) fra Utdanningsdirektoratet             15 172                 40 181 

DEL VI Oppsummering
Innbetalinger direkte fra NFR 650 940 678 808
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater 111 989 84 255
Innbetalinger direkte fra Utdanningsdirektoratet             24 432 40 181
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater           245 747               350 205 
Sum innbetalinger fra andre statlige etater 1 033 108 1 153 449
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1.0 Innledning 

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets 

årsplan, på oppnådde resultater, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. 

Virksomhetsrapporten er også en utdyping av styrets kommentar til eksternregnskapet, disse bør derfor ses 

i sammenheng. 

De tertialvise rapportene har noe ulike perspektiv. I 1. tertial vektlegges oppnådde resultater i foregående 

år, mens det i 2. tertial redegjøres for gjennomføring av inneværende års årsplan.  

Virksomhetsrapporteringen for 3.tertial 2013 peker fremover på 5-årige prognoser og på enhetenes 

oppfølging av føringer i UiOs årsplan for 2014-2016. UiO redegjør i Rapport og planer 2013-2014 (til 

behandling i styremøte 11. mars) for oppnådde resultater i 2013. I tillegg har enhetene besvart spørsmål 

knyttet til læringsmiljø og studiekvalitet. Tilbakemeldingene oppsummeres i virksomhetsrapporten i 

kapittel 3. 

 

2.0 Vurdering av enhetenes oppfølging av føringer i UiOs årsplan  

Årsplanen er UiOs viktigste styringsdokument for å identifisere og iverksette tiltak for å gjennomføre 

Strategi2020. Styrets hovedprioritering i årsplanen for 2014 er grunnverdier. UiO vil gjennom hele perioden 

prioritere forskningskvalitet og studiekvalitet som er et grunnleggende fundament for å nå målsettingene i 

strategien. I dette dokumentet sammenstilles hovedprioriteringer fra fakultetenes årsplaner for 2014-2016. 

 

Verdiåret 2014 og Grunnlovsjubileet 

Universitetet i Oslos satsning for inneværende år på verdier, må bl.a. sees i tilknytning til Grunnlovsjubileet og 
UiOs eget program for dette; http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/grunnlov/  
 
På UiOs nettside finner en også lenker til både forskning og studieprogram/emner som er relatert til årets 
jubileum. Som en vil se av dette inngår verdier som perspektiv både i forskning og studiesammenheng. Deler av 
UiOs program inngår også i Stortingets offisielle program for jubileet som fremgår av samme nettside: 
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/ 
 

Faglige prioriteringer 

Alle fakultetene har i årsplanen lagt opp til gjennomgang/fornyelse av sine faglige prioriteringer, i 

betydningen forskningsmessige prioriteringer. Tverrfaglighet og tverrfakultært samarbeid er et tema hos 

alle, noe som det er naturlig å koble til denne prosessen.  Flere nevner arbeidet med fornyelsen av, 

eventuelt avvikling av eksisterende tverrfakultære områder, etableringen av nye og fakultetets forhold til 

disse. Andre koblinger og premisser for prioriteringsarbeidet er sammenhengen mellom forskning og 

utdanning, økt vekt på innovasjon og samarbeid med samfunns-, arbeidslivs- og næringslivsaktører. 

Samfunnsrelevans og internasjonalisering er stikkord for flere når videreutvikling av de faglige 

prioriteringene omtales.  

 TF vil i sine faglige prioriteringer vurdere forskningsprofil, sammenhengen mellom undervisningsbehov 

og forskning og de implikasjoner dette gir i forhold til fakultetets stillingsplan. 

 JUS vil videreføre arbeidet med UiOs tidligere hovedprioriteringer internasjonalisering og innovasjon. 

Arbeidet vil bygge på arbeidet i forskergruppene og de tverrfakultære satsningene for å utvikle 

http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/grunnlov/
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/
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flerfaglig forskning på tvers av instituttene og med andre fakulteter. Internasjonale nettverk, samarbeid 

med privat og offentlig sektor og tverrfaglighet omtales som viktig for å lykkes i Horisont 2020. 

 MED skal støtte opp under tverrfaglige samarbeid og styrke forskningssamarbeidet med andre 

fakulteter ved UiO, nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner, samt med 

universitetssykehusene Ahus og OUS. Fakultetet legger vekt på at virksomheten i større grad bidrar til å 

sette agendaen for utviklingen av helsetjenesten, og har et særlig ansvar for å styrke 

kunnskapsutviklingen og undervisning omkring global helse. 

 HF vil som en del av prosessen med faglige prioriteringer, vedta nye tematiske forskningssatsninger. 

Fakultetet vil også jobbe for deltakelse i større tverrfakultære satsinger ved UiO. HF har tatt initiativet 

til en mulig ny tverrfakultær satsing som foreløpig har fått tittelen «Unpacking the Nordic Model», der 

det også tas sikte på å involvere universiteter i de øvrige nordiske landene, samt andre nasjonale og 

internasjonale samarbeidspartnere. Fakultetet vil også etablere egne tematiske satsninger som en del 

av de faglige prioriteringene. HF vil i perioden avklare sin rolle i både Livsvitenskap-satsingen og en 

satsing på Digital Humanities. Fakultetet vil arbeide for å oppnå mer konsentrerte studietilbud og 

robuste fagmiljøer. 

 MNs gjennomføring av faglige prioriteringer innebærer å etablere 10-14 endringsmiljøer i løpet av 

perioden 2013-15, der målet er minst to SFFer ved neste utlysing. Endringsmiljøene som etableres, er 

koblet til instituttenes prioriteringer, og likestillingsperspektivet vil bli forsterket i planperioden. Fra 

2013 er det igangsatt en stor satsing på studiekvalitet og læringsmiljø; Interact - Kultur for læring. 

Fakultetet har prioritert ca. 8 millioner kroner til dette tiltaket i 2014 og vil trolig holde dette 

investeringsnivå fra 2015. 

 OD skal revidere faglige satsinger i forbindelse med revisjon av Strategisk plan i 2014 og implementere 

ny forskningsstrategi for fakultetet med fokus på tverrfaglighet og økt kompetanseutnyttelse. 

Fakultetet satser mer på tverrfaglig og tverrfakultær forskning, herunder også forskningssamarbeid 

med industrielle partnere og institusjoner utenfor Norge. 

 SV skal bygge videre på det fler- og tverrfaglige potensial som fakultetets breddeprofil åpner for, samt 

fortsette utviklingen av nye programmer i tråd med fagutvikling, internasjonalt samarbeid og 

samfunnets behov. Fakultetet har fremdeles som mål å utnytte samarbeidspotensialet med 

instituttsektoren bedre der dette kan styrke forskning og utdanning. SV vil følge opp evalueringen av de 

tverrfakultære satsingene (MILEN, DEMOKRATI, KULTRANS og PLUREL). 

 UV skal videreutvikle sine faglige prioriteringer som sikrer en høy internasjonal profil. Videreutviklingen 

av satsningen KIS (Kunnskap i skolen) og deltakelse i den nye tverrfakultære satsingen innenfor 

HumSam-området, vil bidra til å styrke fakultetets og UiOs tverrfaglige profil i perioden. 

 KHM skal i 2014-15 utvikle en ny forskningsstrategisk plan, inkl. «faglige prioriteringer» innenfor 

rammen av arbeidet med utvikling av ny Strategi2020 for KHM. Den nye versjonen av strategien vil ta 

opp i seg de mange nye elementene i kunnskapspolitikk, organisering og prioriteringer som har 

fremkommet gjennom funksjonsanalysen.  

 NHM jobber med en ny forskningsplan og oppdatering av sine faglige prioriteringer basert på de 

nasjonale evalueringene av geo- og biofagene, samt tilbakemeldingene på siste SFF-søknad. 
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 SUM ønsker fortsatt å prioritere forskningssamarbeid med institusjoner i Kina, India og Brasil, samt 

videreutvikle og styrke forskningsporteføljen og de tverrfaglige arenaene tilknyttet SUMs 

forskningsområder: Fattigdom og utvikling; Energi og forbruk; Styresett for bærekraftig utvikling; og 

Kultur, etikk og bærekraftighet. 

 STK skal etterstrebe størst mulig tverrfaglig bredde i sin forskning og undervisning, arbeide for løpende 

fornyelse av forskningsgruppene og legge til rette for å få finansiering av nye paraplyprosjekter. 

 

Studiekvalitet og studentoppfølging 

Alle fakultetene har i sine årsplaner for 2014-2016 tydelig og godt fokus på utvikling av studieporteføljen og 

oppfølging av studentene. De fleste fakultetene har også egne tiltak knyttet til forskerutdanningen og 

oppfølgingen av ph.d.-kandidatene.   

Utvikling av studieporteføljen foregår på flere nivåer, både på strukturnivå med hensyn til hvilke bachelor- 

og masterprogrammer som skal tilbys, og innad i hvert studietilbud med en gradvis utvikling av program og 

emner. Når det gjelder den strukturelle utviklingen, er fakultetenes planer ikke i vesentlig grad endret siden 

forrige årsplan. Den indre utviklingen av studieprogram og emner foregår kontinuerlig og baserer seg blant 

annet på kvalitetssystemets evalueringsmekanismer, student- og kandidatundersøkelser og andre 

tilbakemeldinger. Utfordringen er å avpasse informasjonsinnhentingen i forhold til vesentlighet og risiko; 

hva er viktigst å holde følge med for å sikre tilfredsstillende kvalitet og utviklingstakt. 

Flere fakulteter har tiltak knyttet til frafall og studiepoengproduksjon. Frafall og volum på avlagte 

studiepoeng innebærer først og fremt en kvalitetsmessig utfordring og påvirker læringsmiljøet i negativ 

retning. Det har imidlertid også en økonomiks side, UiO får reduserte inntekter ved økt frafall og reduksjon 

i studiepoengpproduksjon. I fakultetenes årsplaner kan vi spore en tettere integrering av de forskjellige 

aspektene i studiekvalitetsarbeidet. Både kvantitative analyser av produksjon og frafall, arbeidet med 

forbedret læringsmiljø og studentoppfølging samt spørsmål knyttet til faglig utvikling av studieprogram og 

emner må kobles godt dersom UiO skal nå ambisjonene sine.  

UiOs kvalitetssystem ble evaluert av NOKUT høsten 2013. Rapporten er godkjent i NOKUTs styre 13. februar 

2014. Komiteens anbefalinger medfører behov for oppfølging både sentralt på UiO og på fakultetene, 

særlig når det gjelder kvalitetsopplegget for ph.d.-utdanningen og tilsynssensorordningen for bachelor- og 

masterprogrammene. Det pågående NOKUT-tilsynet med HFs masterstudier kan også gi behov for 

oppfølging både ved HF og ved andre fakulteter, spesielt når det gjelder måten UiO beskriver 

programmenes forventede læringsutbytte og forankring i fagmiljøene.  

Fakultetene arbeider videre med tiltak som skal sikre at studentene får en god innføring til studiemiljøet. 

Gode eksempler er MN som videreutvikler sitt program for studentmottak og programseminarer, og MED 

som prioriterer faglig og sosial integrering fra studiestart og videre inn i studiene. 

Inntekter fra EU 

UiOs årsplan gir føringer om at fakultetene/museene skal utvikle tiltak for innhenting av eksterne midler fra 

EU og Forskningsrådet. I sine årsplaner understreker flere av fakultetene viktigheten av å arbeide strategisk 

i sine forberedelser mot EUs nye rammeprogram, Horisont 2020. Administrativt skal dette følges opp med 

profesjonell søknadshåndtering og oppfølging samt sørge for en god informasjonsflyt. Flere av enhetene 

utarbeider strategier som skal etablere robuste forskningsmiljøer og fremme sterke enkeltforskere, for å 
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øke de eksternfinansierte inntektene. Enhetene understreker at internasjonale nettverk, samarbeid med 

næringsliv og offentlig sektor samt tverrfaglighet vil bli viktig for å lykkes i Horisont 2020. I kapittel 4 

beskrives utvikling i EU-inntekter i 2013 nærmere. 

Publisering - strategier for publisering med høy kvalitet 

UiO har som mål at gjennomsnittlig antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk skal øke, samtidig 

som man øker andelen publisering som får særlig høy internasjonal synlighet og gjennomslag. 

De fleste fakultetene forventer en økning i publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk. Samtidig er det flere 

som nå anser publiseringsvolumet som tilfredsstillende, og heller gjennomfører tiltak rettet mot økt 

publisering på nivå 2 eller i sentrale, høyt siterte, tidsskrifter. Flere fakultet har ulike incentivordninger 

knyttet direkte til publiseringsaktivitet, og flere ønsker å prioritere internasjonal publisering. 

Det er god spredning i tiltakene fakultetene planlegger å iverksette. Noen er rettet mot miljøer med mindre 

forskningsaktivitet, mens andre skal stimulere miljøer som allerede publiserer mye til å publisere på et 

høyere kvalitetsmessig nivå. Samtidig er det også flere som arbeider med kvalitetssikring av rutiner for 

adressering og registrering av publikasjoner. Det vil enda ta noe mer tid før man kan se effekten av flere av 

tiltakene som har blitt iverksatt, men variasjonen i typen tiltak vil kunne avhjelpe den potensielle 

målkonflikten mellom økt antall publikasjonspoeng pr årsverk og en samtidig økning i kvalitet.  

Internasjonalisering 
Forskningsområdet 

Internasjonalisering er en hovedprioritet i Strategi2020, noe som er fulgt opp gjennom UiOs Handlingsplan 

for internasjonalisering 2012-2014. I tråd med disse strategiske føringene, legger fakultetene også i år vekt 

på langsiktige tiltak for å styrke og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid. Sentrale tiltak er å 

være aktiv og synlig i det europeiske forskningsområdet (ERA), blant annet gjennom søknader om ERC-

grants og deltakelse i Horisont 2020. De fleste er også opptatt av å utvikle og styrke strategiske 

partnerskap, med spesiell vekt på institusjoner i UiOs prioriterte land. 

Flere er opptatt av å legge til rette for å øke andelen utenlandske forskere og ph.d.-studenter på faglig høyt 

internasjonalt nivå, og de ønsker å legge bedre til rette for dette ved hjelp av engelskspråklige nettsider, 

internasjonal konkurranse, kurs på engelsk, økt administrativt støtteapparat og praktisk tilrettelegging. SV 

vil tilby pedagogiske kurs på engelsk tilpasset ansatte med ikke-nordisk språkbakgrunn.  Når det gjelder 

internasjonalisering for norske ph.d-er, nevner HF spesielt økonomisk støtte til utenlandsopphold og 

internasjonal publisering samt at de som tas opp knyttes til aktive forskningsmiljøer med internasjonale 

nettverk.  

Utdanningsområdet 

Den ønskede koblingen mellom forskning og utdanning er ikke fremtredende i årsplanene, men flere 

fakulteter gir uttrykk for en forståelse og vilje til å integrere internasjonaliseringen i studieprogrammene på 

en helt annen måte nå enn for få år siden. De er opptatt av internasjonalisering hjemme, noe som vil 

komme både norske og internasjonale studenter til gode, og de er opptatt av å legge bedre til rette for 

utveksling både inn og ut. Noen nevner også lærerutveksling som et virkemiddel. 

HF og SV er i gang med å få på plass internasjonale komponenter og kurs på fremmedspråk (fortrinnsvis 

engelsk) i alle programmene som tilbys, mens UV fremdeles er på kartleggingsstadiet. De fleste fakultetene 
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ønsker å være mer konkrete i sine anbefalinger om hvor studentene bør reise på utveksling og om hva de 

skal ta der.  

Kun STK nevner konkrete planer om etablering av fellesgrader i årsplanen. De vil lage en nordisk fellesgrad i 

samarbeid med IFIKK, og se på muligheten for en fellesgrad med andre europeiske universiteter. SV ønsker 

å legge til rette for en ettårig påbygging av utenlandske ettårige mastergrader. 

MED, HF og SV har nådd UiOs måltall for mobilitet (8 %). De andre fakultetene er til dels langt under både i 

oppnåelse for 2012 og måltall for 2014,  

En enklere hverdag for de ansatte 

Alle enhetene beskriver tiltak knyttet til IHR-prosessens videreføring i arbeidet med «Nærhetsmodellen». 
Modellen har et stort potensial for forenkling gjennom standardisering og riktig oppgaveplassering. Flere 
enheter har ulike tiltak for kompetanseheving som vil bidra til økt mestring og et bedre resultat. Enhetene 
synes å ha et generelt fokus på effektivisering og forenkling i sine respektive 2014-planer. 
 
 
 

3.0 Studiekvalitet 

Klager vedrørende læringsmiljøet 2013 

UiO samordnet system for klage og avvik og etablerte varslingsrutiner for studenter til et felles Si fra-

system i september 2013. Formålet er å gjøre det enklere for studenter å si fra om forhold vedrørende 

læringsmiljøet som ikke fanges opp i evalueringer av emner og studieprogram. Si fra systemet skal sikre et 

forsvarlig læringsmiljø i henhold til Universitets- og høyskolelovens § 4-3. Gjennom Si fra-systemet har det 

innkommet totalt ni saker i rød varslingslinje. To av disse ble umiddelbart vurdert som feilsendt. 

Resterende innmeldinger omhandlet hovedsakelig påstander om uønsket adferd fra medstudenter eller 

ansatte, samt en om brannsikkerhet. Alle har blitt undersøkt og behandlet etter gjeldende rutiner.  

 

Videre har det innkommet 69 klager på læringsmiljøet (gul linje) og 22 positive tilbakemeldinger (grønn 

linje). Klagene har primært omhandlet drift og vedlikehold av bygninger som renhold, luftkvalitet og 

temperatur. Det har også vært enkeltsaker om uro på lesesal, ønske om hvilerom, bedre IT-nettverk og 

flere kollokvierom.  

 

Tilbakemeldingene fra fakultetene så langt er at ny innmeldingsløsning og nye rutiner for oppfølging 

fungerer godt, men at det er behov for å gjøre noen justeringer mht. informasjon til studentene og felles 

rutiner. Si fra systemet vil bli evaluert høsten 2014. Fullstendig rapport over innkomne klager og varsel på 

læringsmiljøet for 2013 legges frem for Læringsmiljøutvalget. Kopi av rapporten vil gå til Enhet for 

internrevisjon og Studentombudet. 

Studenttilfredshet  

UiO innhenter informasjon om studenters tilfredshet med studier og undervisning på flere måter. I tråd 

med UiOs kvalitetssystem for utdanning, bes studentene om å gi tilbakemeldinger på kvaliteten på 

utdanningen i emne- og programevalueringer.  

I tillegg gjennomføres det jevnlig institusjonelle og landsomfattende undersøkelser for å måle studenters 

tilfredshet med kvaliteten på utdanningen og læringsmiljøet. I 2012 gjennomførte UiO en 
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læringsmiljøundersøkelse i regi av Kunnskapsdepartementet. I 2014 planlegger UiO å gjennomføre en 

kandidatundersøkelse som måler tidligere studenters tilfredshet med studiene på UiO, med fokus på 

læringsutbytte og arbeidstilpasning. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vil, i samarbeid med de andre 

samskipnadene, våren 2014 gjennomføre en undersøkelse om Studenters helse og trivselsundersøkelse 

(SHOT). tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2010.  

Studiebarometeret, NOKUTs nye nasjonale studentundersøkelse om studiekvalitet, ble lansert 1. februar 

2014 på www.studiebarometeret.no. Studiebarometeret er den første landsomfattende undersøkelsen av 

norske studenters opplevelse av studiekvalitet i høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter samtlige 

studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femteårs studenter på integrerte 

masterprogram. Den skal gjennomføres årlig.  

Resultatene i Studiebarometeret viser at norske studenter er fornøyde med studiet, læringsutbytte og 

arbeidslivsrelevans, men skulle ønske seg bedre undervisning, mer forskningsdeltakelse og bedre 

oppfølging. UiO-studenter skiller seg ikke vesentlig fra studenter på øvrige utdanningsinstitusjoner. 

 

4.0 Årsverksutvikling 

Antall årsverk totalt ved årsskiftet 2013/2014 var 5 973. Vi 

konsentrerer oss imidlertid i denne gjennomgangen om 

årsverk i den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten 

(BFV).1 Her var det 4 942 årsverk ved årsskiftet, som er 

tilnærmet eksakt samme antall årsverk som i oktober 

2012.  

2 459 årsverk ved årsskiftet var registrert som vitenskapelige årsverk. Det utgjorde dermed halvparten av 

alle årsverk innenfor BFV. Om man summerer alle årsverk uavhengig av finansiering, utgjør vitenskapelige 

årsverk 56 % av totalen. 

I tabellen nedenfor gir vi tall for de tre hovedgruppene av årsverk fra og med 2004 til og med 2018.2 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/-14 2014 2015 2016 2017 2018

Vitenskapelige stillinger 2 077 2 109 2 298 2 320 2 366 2 258 2 388 2 413 2 462 2 506 2 459 2 504 2 528 2 503 2 472 2 452

 - herav førstestillinger* 1 313 1 299 1 328 1 348 1 365 1 299 1 346 1 340 1 382 1 426 1 424 1 429 1 504 1 506 1 494 1 482

 - herav rekrutteringsstillinger* 546 613 732 721 805 772 902 960 996 978 944 983 943 920 895 885

Administrative stillinger 1 150 1 196 1 227 1 273 1 330 1 354 1 373 1 424 1 406 1 440 1 434 1 417 1 394 1 373 1 366 1 354

Drifts- og støttestillinger 1 027 1 016 1 045 1 059 1 058 1 062 1 055 1 052 1 064 1 044 1 049 1 073 1 057 1 052 1 045 1 046

Totalt 4 254 4 321 4 570 4 651 4 754 4 675 4 816 4 889 4 932 4 990 4 942 4 993 4 979 4 928 4 884 4 852

* Rekrutteringsstil l inger inkluderer både stipendiater og post.dok (og post.dok. er samtidig også en del av førstestil l ingene)  

                                                           
1 Årsaken er at kvaliteten i prognosene for eksternt finansierte årsverk er beheftet med svakheter. 
2
 Måletidspunkt de enkelte år er 1. oktober, men vi har også tatt med de seineste tallene (per 1/1/2014) i kolonnen med overskrift 

«2013/-14». Inndeling i stillingsgrupper og tall følger definisjonene i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Tall for 
perioden 2014-2018 er prognoser gitt av fakulteter og tilsvarende enheter. 
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Den grafiske framstillingen ovenfor gjengir årsverksutviklingen indeksert med 2004 = 100 som 

utgangspunkt og viser dermed utviklingen uavhengig av antall årsverk i de ulike stillingsgruppene.  

Om vi konsentrerer oss om utviklingen fra 2010, ser vi: 

 Det planlegges vekst i antall førstestillinger i 2014/2015. 

 Det har vært en utflating i antall rekrutteringsstillinger, og prognosene tilsier nedgang. 

 Årsverk i administrative stillinger hadde en vekst fram til 2011 som har stoppet opp. Det planlegges 

framover for en årsverksnedgang i denne stillingsgruppa. 

 Det har ikke vært, og forventes heller ikke, endringer av betydning i antall årsverk i drifts- og 

støttestillinger. 

Prosjektet for økt internt handlingsrom har blant annet 

fokusert på antall administrative årsverk. Det er iverksatt 

tiltak for en reduksjon i antallet administrative årsverk i de 

sentrale avdelingene, og det er lagt vekt på å iverksette 

forbedringer i administrative prosedyrer som reduserer 

behovet for administrativt arbeid. Vi fokuserer i tabellen 

til høyre derfor spesielt på utviklingen når det gjelder 

administrative årsverk ved UiO. Tallene gjelder den 

bevilgningsfinansierte delen av virksomheten (vel 90 % av 

alle administrative årsverk finnes her). 

Det har totalt sett vært en vekst i antall administrative 

årsverk fra oktober 2010. Antallet årsverk er økt med 5 %. 

Imidlertid har det ikke vært noen vekst etter mai 2013. De 

aller fleste planlegger for en utflating eller nedgang fram 

mot 2017.  

Fra oktober 2010 til årsskiftet 2013/2014 har det vært en 

nedgang på 11 % i antall administrative årsverk innenfor 

de sentrale avdelingene (Eiendomsavdelingen og USIT ikke 

inkludert). Vi ser imidlertid en vekst i antall administrative årsverk ved fakulteter og tilsvarende enheter. 

Fra 2010 til årsskiftet 2013/2014 har økningen ved fakulteter (og institutter), museer og sentre vært på 8 %. 

Nedgangen sentralt er på 37 årsverk, mens veksten ved fakulteter og museer er på 70 årsverk. De fire 

enhetene som har hatt den største veksten i absolutte tall, er MED, MN, SV og KHM. Hver av disse har økt 



  

 Side 9 
 

med mer enn 10 årsverk innenfor administrative stillinger. Med unntak for MN planlegger de imidlertid 

med en reduksjon i den administrative bemanningen fram mot 2017 (nesten tilbake til 2010-nivå). 

Økningen i administrative årsverk ved fakultetene fra 2010 til 2014 utgjør nesten det dobbelte av 

reduksjonen ved sentraladministrative avdelinger. Styrets forutsetning for IHR-prosjektet var at 

innsparinger ved sentraladministrative avdelinger ikke skulle kompenseres ved tilsvarende økninger ved 

fakultetene. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt deler av økningen i administrative årsverk ved fakultetene 

kan relateres til innsparingen sentralt. Det er imidlertid grunn til spesiell oppmerksomhet omkring saken, 

og universitetsdirektøren vil følge utviklingen framover. 

USIT og Eiendomsavdelingen har de fleste av sine årsverk i andre stillingskategorier enn administrative 

stillinger. Vi gjengir derfor i tabellen nedenfor antall årsverk totalt (i den bevilgningsfinansierte delen av 

virksomheten) for disse to avdelingene: 

 Okt.2010 Okt.2011 Okt.2012 Jan.2013 Okt.2013 Jan.2014 2017 

EA 206 216 224 227 225 223 240 

USIT 214 229 231 235 233 240 238 

Ansatte i CRIStin ble overflyttet fra USIT 1/1/2013 og er tatt ut av USITs tall for årene før (sikrer sammenliknbare tall). 

 

5.0 Økonomisk resultat og UiOs prognoser 

UiOs samlede ubrukte midler iht. internregnskapet 3. tertial 2013 er 1 mrd. kroner, en nedgang på 135 mill. 

kroner fra 2. tertial og en nedgang på 72 mill. kroner fra 2012. 

UiOs samlede ubrukte midler for den bevilgningsfinansierte økonomien er 384 mill. kroner. Ubrukte midler 

i andel av totale inntekter på bevilgning i 2013 er 8 % for UiO som helhet.  Nivået er redusert med 10 mill. 

kroner fra samme tid i fjor.  Ubrukte midler ved enhetene er økt med 13 mill. kroner fra samme tid i fjor, 

mens de er redusert med 23 mill. kroner ved sentrale enheter. 

 

Ubrukte midler for bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter på til sammen 633 mill. kroner er knyttet til 

konkrete aktive prosjekter og kan ikke omprioriteres. Nivået har over tid vært høyt og skyldes både 

forsinkelser i aktivitet og prosjekttildelinger på forskudd. Nivået er også et signal om at UiO må bli bedre til 

å planlegge, igangsette og gjennomføre prosjektaktivitetene, slik at de ubrukte midlene reduseres.  
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Oversikt over ubrukte midler ved UiO i 2013 

 

 

UiOs prognose 

Kvalitet i 5-årig prognose 
Vi har de siste årene sett bedre kvalitet i enhetenes 5-årige prognoser. Kvaliteten på prognosene for 

basisvirksomheten holder gjennomgående god kvalitet. Kvaliteten knyttet til investeringer, satsinger og 

eksterne prosjekter har fortsatt for lav kvalitet og bør forbedres. 

UiOs prognose <Kommentar: Vurdering av 5-årig prognose er fortsatt under arbeid.> 
UiOs overordnede prognose for ubrukte midler i perioden 2014-2018 er justert fra 2. tertial 2013. 

Prognosen for 2014 er marginalt endret og er på ca. 300 mill. kroner i ubrukte midler. Prognosen for de 

øvrige årene i langtidsperioden er justert opp, og det er også lagt til grunn et stabilt nivå for ubrukte midler 

i prosjekter og i driften av enhetene fremover.  Prognosen er basert på grunnlag av vedtak som styret har 

fattet for midlertidige satsinger og videreføring av eksisterende aktivitet. Det er altså ikke lagt til grunn ny 

aktivitet.  

 

Styret vedtok økte investering i 2013 på 132 mill. kroner for å redusere vedlikeholdsetterslep og samtidig 

kunne bidra til å redusere ubrukte midler. 93 mill. kroner av disse midlene er disponert ved utgangen av 

2013, mens resterende beløp forventes disponert i løpet av 2014. Styret har vedtatt ytterligere 113 mill. 

kroner i forhåndsdisponeringer i fordelingen for 2014. 100 mill. kroner er knyttet til investeringer i 

forskningsinfrastruktur. Vi har lagt til grunn at halvparten av disse midlene blir disponert i 2014.  
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UiO bank (forhåndsdisponeringer) har nå 348 mill. kroner i saldo og en prognose for 2014 på 350 mill. 

kroner. UiO bank tilbakebetales med 50 mill. kroner årlig i fordelingen. UiO reserve er nå på ca. 130 mill. 

kroner i ubrukte midler. Ved utgangen av 2014 forventes ubrukt reserve å være på 70 mill. kroner. 84 mill. 

kroner er avsatt og disponert i fordelingen for 2014. 

 

Vi vil arbeide videre med å analysere økonomien og forbedre prognosene som beslutningsgrunnlag for 

fordeling 2015. Prognosene vil danne et av grunnlagene for vurdering av nivå på frie midler og hvor 

ekspansive UiO kan være i fordelingen for 2015. Resultatene av dette arbeidet vil presenteres i styremøtet i 

mai 2014 når styret skal ha første diskusjon om hovedprioriteringer i 2015. 

 

Utvikling I NFR- og EU-inntekter 

EU-inntekter 
Det har vært en gledelig vekst i EU-inntekter i 2013. Inntektene har økt med 40% fra 2012 opp til 124 mill. 

kroner. Enhetene har dermed overoppfylt styrets ambisjoner for EU-inntekter som er 100 mill. kroner i 

2014. Inntektsøkningen skyldes i stor grad suksessen innenfor ERC, men også jevn innhenting av nye 

prosjekter innenfor rammeprogrammet for øvrig. MN tar en stadig større andel av UiOs EU-inntekter, 

fakultetet øker sin andel fra 49% i 2012 til 55% i 2013. MED og SV som har størst andeler etter MN, 

reduserer sine andeler til henholdsvis 14% og 13%. UV er det eneste av fakultetene som ikke har EU-

inntekter i 2013. 

UiO har i 2013 fått tilslag på fire samarbeidsprosjekter koordinert og ledet av universitetet. MN har fått 

innvilget to forskningssamarbeidsprosjekt og ett «Marie Curie - Initial Training Network», mens MED har 

fått innvilget et stort mobilitetsprogram under «Marie Curie - COFUND».  

UiO ved Matematisk institutt har i 2013 blitt tildelt en ERC Advanced Grant. I tillegg er UiO partner i en 

Consolidator Grant koordinert fra Frankrike. Søknadsaktiviteten ved UiO er like høy som tidligere, og flere 

av søkerne har gått videre til andre runde, men nådde ikke helt opp i året som gikk. Gitt den høye 

konkurransen innen ERC vil det være naturlig at tilslaget vil variere fra år til år. UiO har fremdeles dobbelt 
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så mange ERC-prosjekter som de øvrige norske institusjonene til sammen, og ligger godt an i nordisk og 

europeisk sammenheng. 

I overgangen mellom to rammeprogrammer vil det erfaringsmessig bli en nedgang i inntekter. Det 

forventes derfor en midlertidig nedgang i EU-inntekter i 2014. 

NFR-inntekter 
NFR-inntekter ligger stabilt fra 2012 til 2013 og er nå på 710 mill. kroner. MED og HF er de to fakultetene 

som har vekst i NFR-inntektene i 2013. MED har økt sine inntekter betydelig, med hele 40%. Gitt at MED 

opprettholder nivået på sine inntekter og at det er grunnlag for betydelig vekst innen de tematiske 

områdene, er det grunnlag for å nå enhetenes ambisjoner for NFR-inntekter i 2014 på 737 mill. kroner 

(ligger over styrets ambisjoner som er på 720 mill. kroner). 

Enheter med økonomiske utfordringer 

Samlet sett vurderes risiko i forhold til finansiell kontroll som lav ved UiO. Det er imidlertid enkelte enheter 

som har økonomiske utfordringer og som universitetsledelsen har særskilt oppmerksomhet på. 

Det teologiske fakultet (TF) har et merforbruk, men følger planen om balanse i 2016. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har et mindreforbruk på 60 mill. kroner, men det er 

likevel grunn til å følge to av fakultetets institutter som akkumulerer betydelige merforbruk.  

 

6.0 Nærmere om den enkelte enhets økonomi 

I dette kapitlet gis det en kort overordnet beskrivelse av de respektive enhetenes økonomi. Det presenteres 

også noen sentrale nøkkeltall som ikke kommenteres særskilt.  

Det teologiske fakultet (TF) 

TF har et akkumulert merforbruk3 i den 

bevilgningsfinansierte virksomheten på 2,2 mill. kroner 

ved utgangen av året. Dette er en økning på 0,3 mill. 

kroner fra 2012.  

Fakultetet har levert en 5-årig prognose som i løpet av 

2015 vil gi balanse mellom inntekter og kostnader. Fra 

2016 viser prognosene et akkumulert mindreforbruk. 

Prosjektvirksomheten er liten og budsjetteres med 

fallende inntekter. 

 

  

                                                           
3
 Vi bruker ord som «merforbruk» og «mindreforbruk» i denne teksten. Det refererer seg til forholdet mellom inntekter 

og kostnader, og ikke f.eks. til avvik fra årets budsjett e.l. 
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Det juridiske fakultet (JUR) 

Den økonomiske situasjonen ved JUR er god. Den 

bevilgningsfinansierte virksomheten har et 

akkumulerte mindreforbruk på 24,4 mill. kroner, 

en økning på 9,4 mill. kroner fra 2012.  

Den femårige prognosen viser at fakultet gradvis 

vil bygge ned det akkumulerte mindreforbruket til 

ca. 10 mill. kroner i 2018.  

Prosjektøkonomien viser en solid vekst i 2014 

grunnet ny SFF. 

 

 

 

Det medisinske fakultet (MED) 

Fakultetet har en relativt stabil 

bevilgningsfinansiert virksomhet med 37 mill. 

kroner i akkumulerte ubrukte midler ved utgangen 

av 2013, ned fra 56 mill. kroner i 2012. 

Det budsjetteres med en kostbar satsing i starten 

av perioden knyttet til omlegging av studieplanen 

for profesjonsstudiet i medisin. Ved utgangen av 

perioden budsjetterer fakultetet likevel med 13,6 

mill. kroner i mindreforbruk.  

Usikkerheten knytter seg først og fremst til 

størrelsen på prosjektvirksomheten, og 

betingelsene som kan oppnås fra ulike finansiører. 

Fakultetet budsjetterer i langtidsperioden med en 

kraftig vekst i inntektene både fra EU og NFR. 

Videre fremheves det en betydelig usikkerhet 

rundt drift av nytt tilbygg til Domus Medica. 
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Det humanistiske fakultet (HF) 

Den økonomiske situasjonen ved HF er god. Den 

bevilgningsfinansierte virksomheten ved HF viser 

ved utgangen av 2013 et mindreforbruk på 28,5 mill. 

kroner, en økning på 1,4 mill. kroner fra 2012. 

Fakultetets prognose viser et mindreforbruk på 

samme nivå som ved årsskiftet ved utgangen av 

langtidsperioden selv om det isolert sett planlegges 

for et merforbruk i årene 2015-2016. Prognosen er et 

uttrykk for fakultetets handlingsrom og er samtidig et 

resultat av at det tar tid å omstille aktiviteten til økte 

rammer. 

Prosjektøkonomien viser en fallende tendens i 

langtidsperioden, som naturlig kan være et uttrykk 

for forsiktighet i estimering av framtidige prosjekter. 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 

Den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten 

ved MN viser ved utgangen av 2013 et 

mindreforbruk på om lag 60 mill. kroner. For 2014 (i 

noen grad også i 2015) budsjetteres det isolert sett 

med et merforbruk, før det akkumulerte 

mindreforbruket igjen stiger mot slutten av 

langtidsperioden. 

To av fakultetets enheter, Institutt for informatikk 

(IFI) og institutt for Geofag (GEO) har økonomiske 

utfordringer. IFI har et akkumulert merforbruk ved 

utgangen av 2013 på ca. 21 mill. kroner, mens GEO 

har et akkumulert merforbruk på vel 9 mill. kroner. 

Begge institutter viser et betydelig akkumulert 

merforbruk ved utgangen av perioden. Premisset om 

balanse på lang sikt er ikke oppfylt, og fakultetet bør 

iverksette korrigerende tiltak.  

Prosjektøkonomien er en svært viktig del av MNs 

virksomhet. Her budsjetterer man en inntektsvekst i 

2014, men deretter fallende inntekter fra 2015. 



  

 

 
  
 Side 15 

 

 

 

Det odontologiske fakultet (OD) 

OD har et akkumulert mindreforbruk på 8,6 mill. 

kroner i den bevilgningsfinansierte delen av 

virksomheten ved utgangen av året. Dette er på 

nivå med mindreforbruket i 2012. Prognosen 

viser et mindreforbruk på 35 mill. kroner i 2018. 

Dette må ses i sammenheng med et betydelig 

investeringsbehov utover i perioden som er 

identifisert, men ikke budsjettert. 

Risikoen knyttet til prognosen handler om en 

kombinasjon ambisiøse resultatmål samt 

utfordringen ved å få erstattet vitenskapelig 

personell som går av med pensjon. 

Prosjektøkonomien ved OD er liten og 

budsjetteres med synkende inntekter. 

 

 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Den økonomiske situasjonen ved SV er god. Den 

bevilgningsfinansierte virksomheten ved 

fakultetet viser ved utgangen av 2013 et 

mindreforbruk på 22,5 mill. kroner, som er noe 

mindre enn ved utgangen av 2012. Dette er en 

planlagt utvikling for å tilpasse aktiviteten til 

tilgjengelige økonomiske rammer. Fakultetets 

prognose viser en videre nedbygging av 

mindreforbruket til ca. 12 mill. kroner ved utgangen av 

langtidsperioden.  

Prosjektøkonomien viser en akkumulert vekst de 

siste årene. Fakultetet sier i sin 5-årige prognose at 

deres akkumulerte resultater vil reduseres. 

Fakultetet har i 2013 arbeidet aktivt med å øke 

presisjon og kvalitet i budsjett- og 

prognosearbeidet. 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)  

Den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten 

ved UV viste ved utgangen av 2013 et 

mindreforbruk på oppunder 30 mill. kroner, en 

dobling fra året før.  Prognosene fram til 2018 

viser at dette mindreforbruket bygges ned til null, 

noe som henger sammen med en forventet vekst i 

vitenskapelige årsverk i perioden.  

Prosjektvirksomheten er budsjettert svært 

forsiktig; inntektene er forventet å falle til nesten 

det halve i perioden.   

 

 

 

 

Kulturhistorisk museum (KHM) 

KHM har et mindreforbruk i 2013  på 19 mill. kroner. 

Dette er en økning på 14 mill. kroner. Dette resultatet 

inkluderer interne prosjekter bl.a. knyttet til bevaring 

av samlingene og støtte til et senter som var med i 

finalerunden til Senter for fremragende forskning 

(SFF). Prognosene framover viser imidlertid balanse, 

dvs. at inntekter og kostnader er omtrent like store i 

den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten.  

Den eksternt finansierte delen av virksomheten til 

KHM representerer, målt i årsverk, ca. 25 % av 

virksomheten og er i stor grad knyttet til lovpålagte 

arkeologiske utgravninger finansiert av 

Riksantikvaren. Virksomheten budsjetteres med noe 

synkende inntekter i årene fram mot 2018. 
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Naturhistorisk museum (NHM)  

NHM har et mindreforbruk i den 

bevilgningsfinansierte delen av virksomheten i 2013 

på ca. 7,5 mill. kroner. Det er noe lavere enn året 

før. Prognosene viser et lite, akkumulert 

merforbruk i 2015 – 2017 før man igjen planlegger 

for et visst mindreforbruk i 2018.   

Den eksternt finansierte virksomheten utgjør ca. 

10 % av virksomheten ved NHM (målt i årsverk) og 

er budsjettert framover på samme nivå som i dag. 

 

 

 

 

Sentrene  

Sentrenes bevilgningsfinansierte virksomhet viser ved 

utgangen av 2013 et mindreforbruk på noe over 

10 mill. kroner. Årsaken til en sterkt fallende 

resultatkurve for sentrene ligger i MLS (Molecular Life 

Science). Her er det behov for en gjennomgang for å 

sjekke realitetene i prognosen.  

Prosjektøkonomien er særlig viktig ved sentrene. 

Derfor blir prognosene for langtidsperioden en 

utfordring fordi man innen denne delen av 

virksomheten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til 

potensielt nye prosjekter. Det medfører en reduksjon 

av både inntekter, kostnader og årsverk som ikke anses 

reell.  
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Universitetsbiblioteket (UB) 

Innen den bevilgningsfinansierte delen av 

virksomheten går UB i tilnærmet balanse 2013. 

Biblioteket har fortsatt utfordringer med å tilpasse 

driften til rammen. Ved utgangen av 2013 er det et 

akkumulert merforbruk på 3,1 mill. kroner. Når det 

gjelder mediekjøp har UB et planlagt mindreforbruk 

på 3,5 mill. kroner. UB budsjetterer med et 

underskudd i 2014, deretter vil mindreforbruket 

øker frem mot 2018.  

Risikoen er knyttet til kroneutviklingen. Dagens 

svakere norske krone gir utfordringer mht. 

mediekjøp som jo i stor grad skjer på et 

internasjonalt marked.  

 

 

Sentrale avdelinger (inkl. EA og USIT) 

SA7 

Økonomien for SA7 deles inn i avdelingenes drift, UiO 

satsinger og UiO fellestiltak. Samlet akkumulert 

mindreforbruk er på 82 mill. kroner i 2013, en økning med 8 

mill. kroner fra årsskiftet. Mindreforbruket er henholdsvis 

12,5 mill. kroner for driften, 58 mill. kroner for UiO satsinger 

og 1,5 mill. kroner for UiO fellestiltak. 

Rammekuttet på 50 millioner til styrking av 

primæraktiviteten er nå gjennomført. 

Sentraladministrasjonen har også i 2013 gjennomført en 

rekke tiltak for å tilpasse seg den nye økonomiske 

situasjonen. Årsverksprognosen viser en betydelig nedgang 

utover i perioden. Prognosen for 2014-2018 forutsetter at 

ca. 20 aldersavganger ikke erstattes, dette vil bli særdeles 

krevende. Universitetsdirektøren vil i 2014 prioritere 

arbeidet med å oppnå balanse for enhetenes drift i 

langtidsperioden.  
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USIT 

Totaløkonomien for USIT viser ved utgangen av året et 

akkumulert mindreforbruk på 27,5 mill. kroner. Dette er 

en nedgang på 14,3 mill. kroner fra 2012. 

Den rammestyrte aktiviteten ved USIT 

(bidragsprosjekter, drift og salg av tjenester) har et 

mindreforbruk på 13,5 mill. kroner, mens den 

øremerkede aktiviteten (satsinger, øremerkede midler 

og UH-aktivitet) har et mindreforbruk på 14 mill. 

kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 

Eiendomsavdelingen har et mindreforbruk 90,9 mill. 

kroner i 2013. I tillegg har EA fått tilsagn på 1-årige 

investeringsmidler 147,4 mill. kr. Samlet sett har således 

EA i realiteten 238 mill. kroner i ubrukte midler. I all 

hovedsak knyttet til ombyggingsprosjekter, satsinger og 

øremerkede prosjekter.   

 

EA arbeider aktivt med å øke kapasitet til å gjennomføre 

planlagte investeringer.  Det er iverksatt tiltak for å få en 

bedre økonomisk styring og kontroll av alle 

byggeprosjekter.  

 

De 5-årige prognosene viser et merforbruk på 34 mill. 

kroner ved utgangen av langtidsperioden. Gitt tidligere 

års erfaringer, er ikke dette en sannsynlig utvikling. EA må 

bedre kvaliteten i avdelingens 5-årige prognoser. 
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