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Midler til fri forskning - tilbakemelding fra fakultetene 

På bakgrunn av et notat fra styremedlem Kristian Gundersen om «Fri forskning - hvem har 
ansvaret?» har vi innhentet informasjon fra fakultetene om deres avsetninger av midler til fri 
forskning. No ta tet fra Kristian Gundersen følger vedlagt. 

Hovedspørsmålet til fakultetene var i hvilken grad og hvilket volum (i kroner) har 
fakultetene/instituttene følgende ordninger: 

Småforsk 

Annum 

Andre typer driftsmidler som går til enkeltforskeres forskning 

Bevilgningsnivået for småforsk ble opprettholdt også etter av NFR faset ut småforskordningen i 
2010. Øremerkingen av bevilgningen opphørte fra og med fordelingen for 2011. Fakultetenes 
ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midler ble imidlertid understreket i 
disponeringsskrivene. Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som 
ikke har driftsmidler fra andre kilder. 

Videreføring av småforslanidlene varierer mellom fakultetene. Flere har opprettholdt/ økt 
tildelingsnivået, innretningen kan imidlertid være noe endret. Ved alle fakultetene er det ordninger 
med driftsmidler. Ved flere av fakultetene er det imidlertid opp til det enkelte institutt å bestemme 
volum og innretning. 

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra fakultetene har vi estimert samlet volum som tildeles til 
driftsmidler ved fakultetene til 80-90 millioner kroner. 

Nedenfor gir vi en kort oppsummering av fakultetenes tilbakemeldinger: 

TF: Fakultetet gir et fast annumbeløp til vitenskapelige ansatte. Grunnbevilgning til 
forskningsgrupper. Søkbare forskningsstøttemidler av strategisk karakter (her inngår tidligere 
småforsk). 

JUR: Fakultetet tildeler midler til forskergrupper basert på faktisk forbruk. Instituttene tildeler 
driftsmidler, med variasjon fra institutt til institutt. 

MED: Fakultetet har gitt føringer til instituttene om videreføring av småforskordningen. Tre 
institutter med noe ulik praksis: Institutt for medisinske basalfag fordeler driftsmidler 
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(stimuleringsmidler) og utstyrsmidler til gruppeledere der det legges vekt på jevn/høy produksjon 
og avlagte doktorgrader. Institutt for helse og samfunn fordeler annum til alle ansatte. Instituttet 
har også ordninger med insentivbaserte viderefordelinger. Institutt for klinisk medisin har faste 
satser for driftsmidler, med ulike satser for de ulike stillingsgruppene. 
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HF: Fakultetet har videreført småforskordningen internt på fakultetet. Instituttene har forskjellige 
avsetninger til forskning og lager sine egne rutiner. Alle instituttene har ordninger for personlige 
driftsmidler, men beløpene varierer mellom instituttene. Fakultetet har diverse søkbare potter til 
forskningsstøtte. 

MN: Instituttene har ulik praksis: Institutt for teoretisk astrofysikk tildeler midler etter 
individuelle søknader fra forskere uten prosjektmidler. Fysisk institutt gir et beløp til seksjonene 
som ivaretar enkeltforskernes behov for driftsstøtte. Institutt for informatikk gir hver 
forskergruppe midler fordelt etter en delvis produksjons basert nøkkel. Kjemisk institutt gir ikke 
driftsstøtte til individuelle fast vitenskapelige ansatte, men masterstudenter, stipendiater og 
postdoktorer får årlige tilskudd etter faste satser. Matematisk institutt fordeler midler etter søknad 
til forskere som ikke har driftsmidler fra andre kilder. Institutt for geofag fordeler småforskmidler 
og en fast driftsbevilgning til alle fast vitenskapelige ansatte. Farmasøytisk institutt har en annum 
fordeling av driftsmidler i tillegg til søkbart reisetilskudd. Institutt for biovitenskap fordeler et årlig 
beløp til hver seksjon som viderefordeles i tillegg til en produksjonsbasert fordeling. 

OD: Fakultetet har opprettholdt nivået på forskningsmidler også etter avvilding av småforsk. 
Annum på samme nivå de siste årene. Fordeler midler til kandidatenes hovedveileder samt 
stimuleringsmidler til forskningsmiljøer per produserte ph.d.-kandidat. Fakultetet har holdt av 
noen midler i 2014 for å jobbe med forskningsstrategi. 

SV: Fakultetet har videreført og økt småforskmidlene. Alle institutter har driftsmidler, og det opp 
til det enkelte institutt å bestemme volum og innretning. Det er etablert retningslinjer for utlysning 
og bruk av driftsmidler ved instituttene. 

UV: Fakultetet fordeler småforskmidlene etter søknad. Fakultetets tverrgående forskergrupper 
tildeles driftsmidler basert på forskningskvalitet. Alle institutter har lokale ordninger med flat 
tildeling av driftsmidler, i tillegg til individuelle insentivmidler. 

~ Knut Riksen 
direktør for virksomhets- og økonomistyring 

Vedlegg: 
• Notatet «Fri forskning- hvem har ansvaret?» 
• Fakultetenes tilbakemeldinger 



Fri forskning- hvem har ansvaret? 
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Det er i dag neppe mulig over tid å drive en mindre, uavhengig forskningsgruppe 
med egne ideer ved UiO dersom man faller utenfor ulike politiske og strategiske 
satsninger. Dette gjelder kanskje særlig mindre miljøer, på tross av at disse kan 
være svært nyskapende. Denne utviklingen berører universitetets kjerneverdier 
og lovpålagte ansvar. 
Hvem har ansvaret? 
Hva kan gjøres? 

Forskningsrådets ansvar 
Nes ten alle forskningrådets bevilgninger er sterkt tematisk styrt, og kun en liten 
andel går til fri forskning. Ved forskningsrådets tildeling til frie prosjekter 
(FRIPRO) i høst fikk 93% av søkerne avslag. For de som fikk den høyeste 
internasjonale evalueringen "exceptional" (karakter 7) var avslagsprosenten 
likevel 35-40%. Tar man med også de søkerne som "bare" var fremragende 
("excellent") fikk over 80% av de som fikk 6 eller 7 avslag. Dette betyr at Norges 
mest fremragende forskere hvert år deltar i et lotteri der vinnersjansene er 
dårlige, og taper man, risikerer man at sårbare miljøer raseres i løpet av få år. 

Forskningsrådet finansierer også en ordning med Sentra for fremragende 
forskning som de regner som frie midler. Slike tildelinger gis til et meget lite 
antall miljøer, og det settes i praksis krav til at man organiserer seg i store 
grupperinger. Ordningen kompenserer derfor i liten grad for manglede frie 
midler under FRIPRO. 

Det finnes også en mulighet i det europeiske forskningsrådet som fordeler 
midler kun etter kvalitet, ikke tematikk. Midlene er imidlertid begrenset, og selv 
om UiO gjør det nasjonalt bra her, har vi kun 23 forskere (etablerte og yngre) 
som har slik tildeling i all fagområder til sammen. Dårlig nasjonal finansiering av 
fri forskning bidrar trolig til at vi ikke gjør det bedre i europeisk konkurranse om 
disse midlene. 

I offentlig debatt om sitt ansvar for fri forskning peker forskningsrådet og 
departementet på at det er universitetene selv som har hovedansvaret for den 
frie forskningen, ikke forskningsrådet. Således uttalte direktøren Arvid Hallen til 
Universitas 15/1-04: "Den virkelig store finansieringsstrømmen til forskning går 
til universiteter og høgskoler som grunnbevilgninger uten tematiske føringer. 
Derfor må institusjonene selv ta hovedansvaret for at forskere med fremragende 
prosjekter gis muligheter". Statssekretær Bjørn Haugstad skriver i Aftenposten 
21/12-13 "Samtidig er den viktigste finansieringen av fri grunnforskning de 
betjdelige grunnbevilgningene til universiteter og høyskoler." Det er ikke uvanlig 
at man i forskningspolitikken regner at om lag 50% universitets budsjettet er 
penger til fri forskning, altså hele forskningsdelen av virksomheten. 

Universitetets ansvar? 
Utover lønn til den enkelte fast vitenskapelig ansatte tilbyr UiO i dag lite 
finansiering, av fri forskningsaktivitet som krever ressurser utover papir og 
blyant. Det er åpenbart at UiO i dag ikke har interne systemer som ivaretar fri 



forskning på noen systematisk måte, og det er en rekke utviklingstrekk som 
stadig gjør sitasjonen verre. Således: 

• De tradisjonelle personlige annumsbevilgninger til hver enkelt professor 
som kunne brukes fritt er helt fjernet de fleste steder 

• Såkalt "småforsk" som var en ordning for fremragende forskninsgsmiljøer 
som ikke fikk store eksterne bevilgninger er blitt fjernet. 

• Interne midler programmers tematisk eller strategisk, ofte etter samme 
kriterier som eksterne kilder 

• Det er finnes insentivordninger som premierer at institutter bruker 
interne midler på forskere som også drar inn eksterne midler. Altså at de 
interne midlene i praksis også styres av eksterne oppdrag. Det er et 
negativt insentiv for å kompensere for mangler ved eksterne 
finansieringsordninger. 

Det er åpenbart at Universitetene har et lovbestemt ansvar for den frie 
forskningen og den enkelte ansattes frihet i valg av forskningstema. U-H loven 
§1-5: 

1) Universiteter og høyskoler ska/fremme og verne akademisk frihet ... 

(3) Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om 

a) ... innholdet iforskningen ... 

(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode 
for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av 
ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. (min uth.) 

Det er grunn til å merke seg at Universitetet ikke bare har et ansvar å tillate 
akademisk frihet, de har en plikt til å fremme den. Det er ingen andre 
samfunnsinstitusjoner som ivaretar dette og i noen land er akademisk frihet 
grunnlovsbeskyttet. Styret har et utvilsom ansvar for at UiO følger det norske 
lovbudet. 

Hvem bør ta ansvar? 
I en ideell verden ville en dobling fra omlag 0.5 til1 milliard NOK årlig i de frie 
forskningsmidlene (NFR- FRIPRO) distribuert kompetitivt nasjonalt via 
forskningsrådet i stor grad løse problemet. Å gå via en økning i 
grunnbevilgningen til institusjonene er etter min mening mindre gunstig fordi 
midlene da spres uten konkurranse også til institusjoner som har en mye 
svakere forskningskvalitet og intensitet enn UiO. 

Forskningsråd og departement synes derimot å legge ansvaret på institusjonene 
selv, og innenfor nåværende budsjettrammer. På tross av et en politisk kamp 
mot et slikt syn som har gått over minst et par dekader har det bare blitt verre. 
Det er derfor ikke lenger troverdig å håpe på bedre tider, vi må selv ta et ansvar, 
også innenfor nåværende rammer. 



Dersom verken UiO eller NFR endrer noe vil fri forskning marginaliseres 
fullstendig. Det er styrets ansvar å diskutere dette. 

Hva kan gjøres 
En diskusjon i styret vil kunne bringe opp nye ideer, men jeg har to forslag til 
handlingsavenyer som kan diskuteres: 

Taktisk forskningsprogram: For å ivareta den frie forskningen kunne det 
opprettes et "taktisk" program (i motsetning til strategisk) ved UiO for bedre å 
"utnytte troppene til å vinne slaget' for å holde oss til Clausewitz. Man kunne for 
eksempel gjeninnføre det såkalte småforsk programmet. En annen løsning som 
allerede har vært prøvet gjennom de såkalte "fellesløftene" er å gi en 
forskningsbevilgning til grupper som søker FRI PRO midler, og som får glimrende 
evalueringer (for eksempel karakterene 6 eller 7), uten å få tildeling. Man kunne 
også tenke seg at gode ERC vurderinger kunne brukes tilsvarende. Det siste ville 
være et insentiv til å søke slike midler som har svært generøse dekningsbidrag. 
Universitetsstyret bør diskutere om slike ordninger er ønskelige, og hvilke 
økonomisk rammer et slikt program bør ha. 

Fagdimensjonering. Instituttene ansetter i dag "bueskyttere uten å ha råd til pil 
og bue". Flere institutter er på vei inn i en sitasjon der det ordinære budsjettet 
ikke en gang dekker fast lønn. De er altså avhengig av eksterne dekningsbidrag 
for ordinær drift. Det er altså ikke bare manglende driftsmidler, de er negative 
etter lønn, og dette betyr en negativ frihet. Man kan si at instituttene "ansetter 
over pipa". Kulturelle faktorer bidrar til at institutter vokser fordi de vil ta vare 
på flest mulig av sine rekrutter (Malthus fellen). Fagdimensjonering kan derfor 
neppe overlates til fagmiljøene alene, det er utvilsomt en styresak hvor store fag 
skal være, og i hvilken grad de skal tillates å "gire" seg slik at de er mer og mer 
avhengig av eksterne midler for ordinær drift. 
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Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014 - Tilleggs bestilling - Svar fra TF 

I 2014 har Det teologiske fakultet følgende ordninger for driftsmidler til de vitenskapelig ansatte: 

Annum kr. 10.000 per år til fast vitenskapelig ansatte 

Annum kr. 14.000 per år til midlertidig vitenskapelig ansatte 

Kr. 70.000 i reisemidler lyses ut for de (universitetsfinansierte) midlertidig vitenskapelig 
ansatte 

Fakultetet har per i dag 8 forskergrupper. Disse får en grunnbevilgning på kr. 10.000 per år 
for sin virksomhet. 

Fakultetet har lyst ut forskerstøttemidler som de fast vitenskapelig ansatte kan søke på. 
Potten er på kr. 350.000. 

Årsaken til at de midlertidige får et større annumsbeløp enn de faste er at disse har mindre 
muligheter til å skaffe seg midler fra andre kilder. 

For forskerstøtteutlysningen ble det åpnet for følgende type søknader - i prioritert reldzefølge: 

1. Søknader om støtte til prosjektutvilding/ideutvilding knyttet til planlagt søknad om 

eksterne forskningsmidler. 

2. Søknader om publiseringsstøttejpubliseringsrelatert virksomhet. 

3· Internasjonaliseringaktiviteter eller andre aktiviteter som er med på å bygge opp 

kompetanse knyttet til fremtidige søknader om ekstern finansiering eller internasjonal 

publisering. 

4. Støtte til aktiviteter som søker å bygge opp og videreføre robuste forskermiljø og styrke 

forskerutdanningen. 

Fakultetssel<retariatet 
Kontoradr.: Domus Theologica 
Blindernveien 9 

Telefon: +4722850300 
Telefaks: +4722850301 
postmottak@teologi. uio.no 
www. tf. uio.no 



UiO : 2 

Siden 2011 har tildeling av annum, reisemiddel pott til midlertidige og grunnbevilgning til 
forskergrupper ligget omtrent på nivået beskrevet over. 2014 er imidlertid det året hvor vi for første 
gang vi lyser ut det vi nå kaller «forskerstøtte». 

Frem til i år har vi hatt en egen pott for «småforsk», og en egen pott som forskergruppene har 
kunnet søke på for planlagte aktiviteter. Disse to er nå slått sammen til «forskerstøtte», og det er i 
tillegg lagt inn noen ekstra midler slik at totalen kommer på nevnte 350.000. Utlysningen åpner 
fremdeles for samme type søknader som kom inn til småforskpotten: både enkeltforskere, 
forskergrupper og samarbeidende forskere kan søke. Med sammenslåingen håper fakultetet å gi 
økt fleksibilitet i forhold til bruk av midler, og styrking av muligheten for satsing på gode initiativer 
knyttet til søknader om ekstern finansiering. 

Med hilsen 

Dag Myhre-Nielsen 
Fakultetsdirektør 

Ingunn Maria Gjørva 
Seniorrådgiver forskning 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er delfor ildæ signert. 

Saksbehandler: 
Ingunn Maria Gjørva 
+4722850347, i.m.gjorva@teologi.uio.no 



a. Driftsmidler til forskning og vitenskapelig ansatte 
Fakultetet tildeler inntil 60.000 kroner til hver forskergruppe. Tildelingen skjer ved årsslutt, og er 

basert på faktisk forbruk. For inneværende år er det budsjettert med ti aktive forskergrupper, fordelt 

på alle fakultetets institutter. 

Driftsmidler til vitenskapelig ansatte skjer fra instituttene. Kronebeløpet den enkelte har til 

disposisjon varierer således noe fra institutt til institutt. For inneværende år er dette inntillS.OOO 

kroner. 

Oslo, 26. mai 2014 

Hans Petter Graver 
dekan Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 



MED 

1. Tilleggsbestilling - driftsmidler til vitenskapelig ansatt 
Inntil 2011 øremerket fakultetet «småforslo>-ordningen til instituttene. Etter at øremerkingen av 

ordningen opphørte, videreførte vi kravet i disposisjonsskrivet til instituttene. Instituttene ved 

fakultetet har følgende ordning for fordeling av driftsmidler: 

Institutt for medisinske basa/jag 

Ved instituttet har frie driftsmidler betegnelsen stimuleringsmidler. Disse fordeles årlig etter 

rapportering. Samtlige gruppeledere (professorer og førsteamanuenser) anmodes om å levere en 

kortfattet årsrapport som omhandler forhold knyttet til egen forskningsaktivitet. Innlevert rapport 

utløser fordeling av stimuleringsmidler, som samlet for instituttet utgjør 3 mill per år. Ved 

fordelingen legges det vekt på å prioritere gruppeledere med jevn vitenskapelig produksjon, dvs. det 

gis samme tildeling til grupper med jevn produksjon som til grupper med høy produksjon (som typisk 

har tilgang på større omfang av eksterne midler). Instituttets mål har vært å øke fordelingen utover 3 

mill per år. l 2013 lå høyeste tildelte beløp på kr. 100.000. l 2014 ble dette nedjustert til75.000 pga. 

den betydelige svekkelsen i den økonomiske 

situasjonen. 

Det fordeles i tillegg stimuleringsmidler til veileders gruppe for doktorgrader avlagt i forrige år (årlig 

ca. kr 0,8 mill), samt driftsmidler tilknyttet interne stipendiatstillinger (årlig ca. kr 2,5 mill). Tildelinger 

av interne stipendiatstillinger har ikke bare gått tiiiMBs sterkeste grupper, men også til grupper med 

jevn og solid produksjon, men mer begrenset tilgang til eksterne midler. Parallelt med fordelingen av 

stimuleringsmidler fordeles også utstyrsmidler etter de samme prinsipper som skissert ovenfor. 

Institutt for helse og samfunn 

Ved Helsam er det avdelingene ved avdelingsleder som disponerer og fordeler driftsmidler til 

vitenskapelige tilsatte. For 2013 og 2014 har instituttet hatt en modell for viderefordeling til 

avdelingene som tar utgangspunkt i produksjonsresultater og antall ansatte i den enkelte avdeling. 

Modellen inkluderer publikasjonspoeng, avlagte doktorgrader med intern hovedveileder, eksterne 

inntekter og nettoeffekt av eksternfinansiert virksomhet (alle variabler som gjennomsnittlig 

produksjon over de siste 3 år). Instituttet viderefordeler 60% av resultatbaserte midler fra 

fakultetets fordelingsmodell. For 2014 utgjorde dette 4J mill. 

Instituttet har gått inn for at den enkelte avdelingsleder selv skal ha betydelig grad av frihet i 

disponeringen av disse midlene, men har som en oppfølging av intensjonen med småforsk lagt til 

grunn at alle faste ansatte i hel stilling bør få et an num på minimum 15.000 uavhengig av produksjon. 

Utover dette er det variasjon i hvordan midlene fordeles i de ulike avdelingene. Noen legger 

produksjonsresultater og verv/påtatt arbeid til grunn for individuelle resultatbaserte tildelinger, 

mens enkelte fordeler et større an num flatt til alle faste vitenskapelige tilsatte. 

Siden instituttet ikke setter av andre midler til faglig virksomhet skal de fordelte midlene også bidra 

til strategisk måloppnåelse i den enkelte avdeling. Avdelingslederne fordeler derfor ikke ut alle 

midler til individnivå. De sentrale pottene i hver avdeling brukes til for eksempel småtorsk

konkurranser, fri kjøp av ansatte for søknadsskriving, felles seminarer eller som egeninnsats inn i 

underfinansierte eksterne prosjekter. 



Institutt for klinisk medisin 

Klin med har faste satser for driftsmidler som vi deler ut til stipendiater, post doktorer og til 
vitenskapelige ansatte i toppstillinger. 
l 2014 har vi følgende ordninger: 

• UiO stipendiater- kr 60.000 i årlige driftsmidler 

• Klin iske stipendiater- kr 25.000 i årlige driftsmidler 

• Post doktor- kr 60.000 i årlige driftsmidler 
• Alle toppstillingene (Prof 1/Prof 11/Amanuensiser) som er basisfinansiert gis kr 50.000 i årlige 

driftsmidler 

Satsene for tildeling til stipend iater og postdoktor har vært uendret siden Klin med ble dannet i 2010. 
Driftsmidler til de basisfinansierte toppstillingene følger overordnet avtale mellom OUS og UiO. 
Avtalen tilsier at senest i 2017 skal alle i vitenskapel ige toppstillinger motta kr 100.000 pr år. l 
perioden 2014-2017 vil det skje en opptrapping. 

l 2014 deler Klin med ut 11,7 mill kroner i driftsmidler t il de basisfinansierte forskerstillinger. 

Stilling 
Toppstillinger 
UiO stipendiater/postdok 
Kliniske stipendiater 
Totalt 

Dato: 27.mai 2014 

Frode Vartdal 

Dekan 

Antall Totalsum 
171 8 550 000 
22 1320 000 
73 1825 000 
266 11695 000 

Bjørn Hol 



HF 

Vedlegg: Virksomhetsrapportering 1. tertial2014- Tilleggsbestilling til fakultetene 

Hvilke ordninger har fakultetene for driftsmidler til forskning til vitenskapelig tilsatte? 

I hvilken grad og hvilket volum {i kroner) har fakultetene/instituttene følgende ordninger: 
-Småforsk 
-Annum 
- Andre typer driftsmidler som går til enkeltforskeres forskning 

Midler til fri forskning ved HF 
Instituttene på HF har forskjellige avsetninger til forskning. Nedenfor følger kort oppsummert 
det som fins. Fakultetet har ingen skriftlige rutiner for ordningene. Instituttene lager sine egne 
rutiner. 

Småforsk 
HF har videreført småforskordningen internt på fakultetet. I 2014 ble det tildelt 5,4 millioner 
kroner til instituttene som viderefordeler til enkeltforskere på bakgrunn av god publisering. 
Omtrent det samme beløpet er tildelt hvert år etter 2011. Kriteriene for tildeling fra fakultet til 
institutt er de samme som i den opprinnelige småforskordningen. Likeså er kriteriene for bruk 
av midlene. 

An num 
Instituttene ved fakultetet har ulike ordninger for personlige driftsmidler til de vitenskaplige 
ansatte. Tildeling pr år varierer fra 5 000 til20 000. På de fleste instituttene får man også 
driftsmidler for gjennomført ph.d.-veiledning, omkring 10 -15 000 pr kandidat. 

Andre typer driftsmidler som går til enkeltforskeres forskning 
I tillegg har instituttene diverse søkbare potter til forskningsstøtte som varierer fra år til år 
avhengig av handlingsrom. Beløpene kan være for eksempel300 000-500 000 pr. institutt. Disse 
midlene går ofte til språkvask, konferansestøtte, publiseringsstøtte, vitenskapelig assistanse og 
liknende tiltak. 



BRUK A V MIDLER TIL FRI FORSKNING- MN 

Enhet Disponering av driftsmidler Beløp årlig 
1503 ITA Tidligere ble midlene fordelt etter individuelle søknader fra 

forskere uten prosjektmidler, årlig beløp 300.000 NOK. 
Ordningen videreføres og formaliseres ved søknader som 
tidligere. Det settes av midler i støttelsesorden 2-300.000 

1504 Fl Småforskordningen er ikke videreført. Enheten gir hver seksjon 
mellom 2- 300.000 NOK i året og det er seksjonen som ivaretar 
enkeltforskernes behov for driftsstøtte, i snitt 50.000 NOK per 
person. Total avsettes ca. 2.500.000 

1505 IFI Det er ingen enkeltvis fordeling, men hver forskningsgruppene 
får tildelt gruppemidler som fordeles etter en delvis 
produksjonsbase1t nøldcel og beløpets størrelse i 2014 er 1.300.000 

1512 Kl Det gis ildce regulær driftsstøtte til individuelle fast vitenskapelig 
ansatte, men masterstudenter, stipendiater og postdocs får årlige 
tilskudd etter faste satser. I 2013 utgjorde dette totalt 1.685.300 
NOK 

1513 MI Enheten er bevisst sitt ansvar for å sikre driftsstøtte til forskere 
som ildce har driftsmidler fra andre kilder. Midlene fordeles etter 
søknad. I utgangspunktet er det et tak på 30.000 NOK per ansatt 
og i budsjettet blir det totalt avsatt 800.000 

1522 GEO Småforskmidlene er i størrelsesorden 800.000- 1.000.000 NOK 
og i tillegg mottar alle fast vitenskapelige ansatte 15.000 NOK til 
drift hve1t år. Totalt utgjør dette ca. 1.550.000- 1.750.000 

1523 FAl Enheten har en annum fordeling av driftsmidlene etter antall 
ansatte per seksjon og seksjonen har egen fordelingsnøldcel som 
sikrer driftsmidler til alle i seksjonen. Beløpet kan varierer fra år 
til år, men utgjør i snitt ca. 3.000.000 
I tillegg fordeles et reisetilskudd (maks 15.000 per søker) på 
NOK 250.000 

1529 IBV Enheten gir hver seksjon 400.000 NOK årlig og seksjonene 
fordeler midlene videre. I tillegg fordeles 1.6 MNOK til 
seksjonene etter en produksjonsbasert fordeling. (Midler til 
masterstudenter, stipendiater og postdocs utgjør tilsammen 4.8 
MNOK). Totalt utgjør dette ca. 3.200.000 

Totalt ca 12.950.000 NOK på årsbasis for MN. (Totalen er omtrentlig i og med intervaller i 
tallmateriale og ulike år som grunnlag). 



UiO : Universitetet i Oslo 

Rapporterende enhet: 
Det odontologiske 
fakultet 

Rapportert av: 
Pål Barkvoll og 
Tove Langhaug 

Tilleggs bestilling pr 1. tertial 2014 

Type midler 2010 2011 

Småforsk UiO 1144 000 

Småforsk NFR 400 000 

Forskningsmidler OD 1200 000 3 000 000 

Reisemidler rekr.still 300 000 300 000 

Strategi forskning 

Sum forskning 3 044000 3 300 000 

An num 1200 000 1200 000 

Startpakke 

Stimulering (se nedenfor) 

2012 

2 500 000 

300 000 

2 800 000 

1200 000 

Periode: 1. 

tertial 2014 

2013 2014 

2 500 000 2 000 000 

300 000 300 000 

500 000 

2 800 000 2 800 000 

1200 000 1200 000 

80 000 80 000 

Det odontologiske fakultet har opprettholdt nivået på forskningmidler også etter avvilding av 
småforsk. Se tabell over. 

Interne forskningsmidler er fordelt slik i 2014: 

Midler fordeles til kandidatenes hovedveiledere i en størrelsesorden på kr 40 ooo pr. kandidat 
(stipendiatjpost.dok). Ved redusert stilling, eller sluttdato i løpet av 2014 reduseres tildelingen 
i forhold til dette. Det holdes av midler til nye stipendiater og post doktorer som tilsettes i løpet 
av 2014. 

Forn 2015 vil reisemidlene slås sammen med forskningspotten og vurderes etter samme 
prinsipp under ett. Reisemidlene er forbehold stipendiater/post doktorer som presenterer 
paper på konferanser. 

Fakultetet har holdt av noen midler i 2014 for å kunne jobbe med forskningsstrategi. Blant 
annet for å videreføre arbeidet med fortsatt vekst i vitenskapelige publikasjoner ved fakultetet. 

Annum er hold på samme nivå de siste årene. Den er basert på antall vitenskapelig tilsatte og er 
primært ment å brukes til fagutvilding (mindre til forskning). 

Mal for ledelsesvurdering ifm virksomhetsrapporteringen 1. tertial 



UiO : 
Inntil 2013 har OD fordelt kr 0,2 mill i stimuleringsmidler tilbake til forskningsmiljøet pr 
produserte Ph.d kandidat. Denne ordningen måtte dessverre reduseres forn 2013 til40 ooo pr 
kandidat pga stram økonomi. 

2 

I tillegg har OD fordelt ut 2 startpakker til nytilsatte de siste årene. Siste ble fordelt for 2013/14 
på kr 160 ooo. Pga stram økonomi har denne ordningen nå falt bort. 

Dato: 27.05.2014 

Pål Barkvoll 

Dekan Tove Langhaug 

fakultetsdirektør 



SV 

Virksomhetsrapportering l. tertial 2014- Tilleggsbestilling til fakultetene 

Fakultetet har videref01t og økt småforskmidlene. Totalt på fakultetet fordeles det 5,2 mill. kr 

i småforskmidler til instituttene. Midlene for 2012 og 2013 ble benyttet i sin helhet. 

Alle instituttene har driftsmidler (såkalt annum). Beløpet som bevilges pr person bestemmes 
på instituttnivå. Totalt ble l 0,6 mill. kr brukt på «personlige midler» i 2013. Dette inkluderer 

rekrutteringsstillinger. 

Dato: 27.mai 2014 

Fanny Duckert 

Dekan 

Gud leik Grimstad 

Fakultetsdirektør 



• 

• 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: 

Driftsmidler 

Innholdsfortegnelse 

Midler til forskning 

o Faste vitenskaQelige ansatte 

o Postdoktorer 

o StiQendiater 

o Emeriti 

Bruksområder for driftsmidler 

Midler til forskning 
Midler til forskning gis fra og med 1. januar 2012 kun som driftsmidler. Driftsmidler tildeles per 
kalenderår, og kan ikke overføres fra ett år til et annet. Det er viktig at den økonomiske rammen ikke 
overskrides, samt at du forholder deg til de retningslinjene for bruk av driftsmidler som er beskrevet 
her. Er du i tvil om du kan benytte driftsmidlene til et ønsket formål skal dette på forhånd avklares med 
instituttleder og kontorsjef. 

Faste vitenskapelige ansatte 
Driftsmidlene består av en grunntildeling og en incentivbasert tildeling . Grunntildelingen er på kr 30 
000,- per år for alle faste vitenskapelige ansatte. Om du er registrert i Cristinmed to -2-
publiseringspoeng eller mer i gjennomsnitt de tre foregående kalenderår tilstås du ytterligere kr 20 
000,-. Publiseringer som i Cristin er registrert på andre institusjoner eller enheter ved UiO gir ikke 
grunnlag for utvidelse av driftsmidlene. Driftsmidler kan ikke overføres fra ett år til et annet, heller ikke 
den incentivbaserte delen. 

Særskilte ordninger for denne gruppen, ved forskningstermin 

Ved forskningstermin kan du søke om en utvidelse av driftsmidlene det aktuelle året med inntil kr 50 
000,- for å dekke utgifter til forskningsopphold i utlandet. For ett semesters utenlandsopphold gis inntil 
kr 25 000,- og for to semestre inntil kr 50 000,-. 

Postdoktorer 
Driftsmidlene består av en grunntildeling på kr. 120.000 over fire år. Om du er registrert iCristin med to 
-2- publiseringspoeng eller mer i gjennomsnitt de tre foregående kalenderår tilstås du ytterligere kr 20 
000,-. Publiseringer som i Cristin er registrert på andre institusjoner eller enheter ved UiO gir ikke 
grunnlag for utvidelse av driftsmidlene. Den incentivbaserte delen av driftsmidlene kan ikke overføres 
fra ett år til et annet. 

Stipendiater 



For stipendiater med en fire-årig tilsetting gis det over hele tilsettingsperioden inntil kr. 90.000 i 
driftsmidler, og har ingen incentivkomponent. Stipendiatene er, i samarbeid med veileder, selv 
ansvarlige for fordelingen av midlene innenfor tilsettingsperioden. 

Særskilte ordninger for denne gruppen 

1. Du kan i tillegg søke om ekstra støtte til feltarbeid og/eller lengre utenlandsopphold. Maksimal 

utvidelse av driftsmidlene for hele tilsettingsperioden er kr. 50.000,-. 

Feltarbeid/utenlandsopphold skal dekkes av ordinære driftsmidler, men ved spesielle 

dokumenterte behov (ingen annen finansiering) og anbefaling fra veileder kan instituttet utvide 

driftsmidlene. Ved innvilget søknad gis det i forbindelse med utenlandsopphold en utvidelse av 

driftsmidlene med inntil 50 % av Norges forskningsråds utenlandssatser for enslige. l 2013 

er NFRs sats kr 14 000,-, og følgelig gis det uvidelse av driftsmidler på inntil kr 7 000,- per mnd, 

oppad begrenset til kr 50 000,- per år. 

2. Stipendiater med en fire-årig tilsetting og som er tilsatt før 1.1.201 O gis inntil kr 140 000,- i 

driftsmidler over hele tilsettingsperioden. Denne gruppen stipendiater innvilges ikke ekstra støtte 

til feltarbeid og/eller lengre utenlandsopphold. 

Emeriti 
Emeriti får ikke grunntildelingen på kr 30 000.-, men kan få den incentivbaserte tildelingen på kr 20 
000,-. Tildelingen skjer etter samme kriterier som for faste vitenskapelig tilsatte og 
postdoktorer. Bruksområder for driftsmidler. Se ovenfor. 

Bruksområder for driftsmidler 
Tildeling av driftsmilder er en måte å sikre midler til forskningstøtte til alle tilsatte i vitenskapelige 
stillinger ved instituttet. Midlene til forskningstøtte disponeres- innenfor den økonomiske rammen 
beskrevet ovenfor- av den enkelte ansatte. Driftsmidler kan benyttes til 
alle forskningsassosierteformål, inkludert men ikke begrenset til : 

• Faglige reiser 

• Vitenskapelig assistanse/forskningsstøtte: Som vitenskapelig assistanse/forskningsstøtte regnes 

f.eks. hjelp til ferdigstilling (redigering, layout, referanselister etc.) av bøker, notater etc., samt arbeid 

med datainnsamling og registrering . 

• Språkvask og oversettelser 

• Bøker og leksika etc 

• Kurs (språkkurs, faglige kurs, datakurs), inkludert reise og opphold 

• Utgifter i forbindelse med Open Access-publisering. Det oppfordres til å søke om midler fra UiOs 

publiseringsfond for Open Access- publisering. På nettsiden for publiseringsfondet ligger kriterier og 

søknadsskjema:www.ub.uio.no/publisere/forskere/publiseringsfondlindex.html 

• Refusjon av telefoni i forbindelse med tjenestereiser: Spesifisert telefonregning legges ved som 

dokumentasjon ved søknad om refusjon i HR-portalen. 



Driftsmidlene kan videre benyttes til å kjøpe visse typer utstyr til hjemmekontor og spesielle 
dataprogram. Alt datautstyr kjøpes inn av fakultetets IT-tjenester, som sørger for at krav om leve- og 
garantitid oppfylles. Det vil ikke bli gitt refusjon for utstyr kjøpt på privat initiativ. For utstyr til 
hjemmekontor og spesielle dataprogram gjelder følgende retningslinjer: 

• Datamaskin: Alle arbeidsplasser skal ha en stasjonær maskin (stipendiater kan velge en bærbar 

med dockingstasjon). l tillegg til basisutstyret som instituttet besørger åpnes det for kjøp av inntil to 

ekstra enheter per person (stasjonær, bærbar eller nettbrett) . 

• Skanner/skriver: Driftsmidlene kan ikke dekke utgifter til skanner. Alle instituttets kopimaskiner 

(som er multifunksjonsskrivere) har scanne-funksjon. Driftsmidlene kan brukes til svart/hvitt 

laserskrivere til hjemmekontoret, merk at fremtidige utgifter til tonere/blekkpatroner belastes den 

enkeltes driftsmidler. 

• Digitalt foto- og videoapparat: Driftsmidler kan ikke brukes til dette. Unntaket er for bruk til eksternt 

finansierte prosjekter hvor det er definert et behov for slikt utstyr i søknaden, og satt av egne midler 

til det. 

• Eksterne lagringsmedier/harddisk: Driftsmidlene kan brukes til ekstern harddisk. UiO har en 

lagringsløsning som er å foretrekke av sikkerhetsgrunner. 

• CDIDVD, USB minnepenn: Instituttet kjøper dette inn til sitt rekvisitalager. 

• Mobiltelefon/abonnement: Kan ikke kjøpes/betales for med driftsmidler. 

Merk at alt datautstyr skal leveres tilbake når arbeidsforholdet opphører. 

VIKTIG: 

Alle aktiviteter som innebærer lønn/honorar til enkelte personer skal avtales med 
kontorsjef/forskningskonsulenten slik at den som skal utføre arbeidet mottar en arbeidsavtale FØR 
arbeidet begynner. 

Faktura for tjenester levert av enkelte personer/firmaer sendes direkte til UiOs faktura-mottak av de 
som utfører arbeidet. Kun faktura påført UiOs fakturaadrese og som er utstedt av firmaer med 
org.nummer og mva vil ble behandlet. Les mer her:http://www.uio.no/for
ansatte/arbeidsstotte/okonomi/regnskapsforinq/efb/ 

Ta kontakt med kontorsjef hvis du har spørsmål om bruk av driftsmidler. 
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Bruk av driftsmidler ved Institutt for 
statsvitenskap 
Driftsmidler tildeles per kalenderår, og kan ikke overføres fra et år til et annet (med unntak for 
stipendiater) . Fast vitenskapelig ansatte og postdoktorer kan benytte inntil kroner 45.000 i driftsmidler 
per år. For stipendiater er rammen 35.000 kroner per år, eller 140.000 kroner i løpet av en fireårs
periode. Eksternt finansierte stillinger vil disponere driftsmidler avhengig av prosjektets finansiering. 
(NB: Satsene vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Satsene ovenfor gjelder fra og med 
2012. For 2011 var rammen på 35.000 per år for fast ansatte og postdoktorer og 25.000 per år for 
stipendiater) . 

Driftsmidlene skal brukes til tiltak som støtter opp om forskningen, så som faglig-vitenskapelige reiser, 
språkvask, vitenskapelig assistanse og bokkjøp. Driftsmidler kan også brukes til innkjøp av 
programvare det ikke finnes UiO-avtale på. (Instituttet betaler programvare som har UiO-avtale.) 

Fra og med januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig å levere skriftlig søknad til instituttet hver 
gang man ønsker å benytte seg av driftsmidlene. Det er imidlertid en forutsetning at man holder seg 
innenfor beløpsrammen og følger kriteriene for bruk som er nærmere spesifisert nedenfor. Er du i tvil 
om du kan benytte driftsmidlene til et ønsket formål, er det viktig at du avklarer det på forhånd med 
instituttleder eller kontorsjef. 

Bruksområder for driftsmidler 
Driftsmidlene kan benyttes til følgende formål: 

• Faglige reiser (konferanser/seminarer). Reise, opphold, deltageravgift. 

• Vitenskapelig assistanse/forskningsstøtte: Som vitenskapelig assistanse/forskningsstøtte regnes 

f.eks. hjelp til ferdigstilling (redigering, layout, referanselister etc.) av bøker, notater etc., samt arbeid 

med datainnsamling og registrering . 

• Språkvask 

• Språkkurs 

• Oversettelser 

• Bøker og leksika etc 

• Kurs (faglige kurs, datakurs) 

l tillegg kan driftsmidlene benyttes til å kjøpe visse typer datautstyr: NB: Alt datautstyr kjøpes inn av 
fakultetets IT-ansatte gjennom UiOs bestillingssystem. Det er ikke tillatt å kjøpe inn datautstyr 
utenom UiOs avtaler! 

• Datamaskin og nettbrett: Det åpnes opp for kjøp av to datamaskiner utover det som følger med 

kontoret. Med datamaskin menes både desktop, laptop og nettbrett. Ønsker man å kjøpe nettbrett 

regnes dette altså som en av de to maskinene man kan kjøpe inn i tillegg til kontormaskinen. 

• Eksterne lagringsmedier/harddisk: Kan kjøpes for driftsmidler. Kjøp og bruk av eksterne 

lagringsmedier betinger at en har kontroll på at sikkerheten overholdes. 



• CD!DVD/USB-minnepenn: Regnes som ordinær rekvisita og betales via basis driftsbudsjett. Det er 

altså ikke nødvendig å bruke driftsmidler på dette. Dette er også eksterne lagringsmedier, og 

ivaretakelse av sikkerheten gjelder på lik linje med andre eksterne lagringsmedier. 

• Programvare det ikke finnes UiO-avtale for: Kan kjøpes for driftsmidler 

• Lydopptaker: Kan kjøpes for driftsmidler. Det skal fortrinnsvis kjøpes diktafon. Fakultetet har 

diktafoner til utlån. 

• iPod: Driftsmidler kan ikke brukes til innkjøp av iPod. Regnes som privat, og godtas ikke som 

erstatning for diktafon. 

• Mobiltelefon og mobiltelefonabonnement: Kan ikke kjøpes for driftsmidler. 

• Bredbåndsabonnement: Kan ikke kjøpes for driftsmidler 

• Møblement og belysning: Kan ikke kjøpes for driftsmidler. Ta kontakt med konstorsjefen dersom 

du trenger tilrettelegging av det fys iske arbeidsmiljøet. 

• Scannerlmultifunksjonsskriver: På kontoret benyttes felles skannere og multifunksjonsskrivere. 

Det tillates i utgangspunktet ikke kjøp av skanner/skriver til den enkeltes kontor. (Unntak kan gjøres 

ved behov for universell utforming eller for personer som skriver ut spesielt mye sensitivt materiale) . 

Ved innkjøp av skanner/skriver til eget kontor/hjemmekontor vil også fremtidige utgifter til toner 

/blekkpatroner og annen rekvisita belastes den enkeltes midler. 

• Digitalt foto- og videoapparat: Kan ikke kjøpes for driftsmidler. 

• Rekvisita som penner, skrivebøker, lysark, stiftemaskin osv osv. Kjøpes inn via basis driftsbudsjett, 

det er altså ikke nødvendig å bruke driftsmidler til dette. Hvis du ikke finner det du trenger på 

kopirommet i 8. etasje, gi beskjed til ekspedisjonen. 



Utlysning av interne forskningsmidler 

Psykologisk institutt lyser ut forskningsmidler for instituttets 
forskere. Under finner du informasjon for instituttets fast ansatte 
forskere, for stipendiater, postdoktorer og Il -ere, og for emeriti. 
Småforskmidler og interne forskningsmidler fra PSI er slått 
·sammen i denne søknadsrunden. Bevilgede midler vil bli gjort kjent 
i et felles tilsvar. 

Tildelte forskningsmidler 2014 
Publisert 6. januar 2014 

En samlet oversikt over tildeling av forskningsmidler for 2014 finner du her. 

Merk at dette kommer i tillegg til den årlige rundsummen som alle forskere ved instituttet får. 
Med mindre du hører noe annet, skal de midlene du har blitt tildelt, kostnadsføres på ditt personlige 
tiltaksnummer. Noen av dere vil få et ekstra tiltaksnummer i tillegg. De av dere som har fått tildelt 
midler til vitenskapelige assistenter vil også bli kontaktet om hvordan dette skal organiseres. 

Innhold i søknaden 
Publisert 18. november 2013 

Søknaden skal være på maks en side og må inneholde navn på deltakere i prosjektet, prosjektomtale, 
samt søknadens formål og budsjett. 

Du som søker om vitenskapelig assistent må gjøre rede for hva assistenten skal gjøre og hvilke 
kvalifikasjoner som kreves. Du må også anslå hvor stort omfang dette oppdraget er på. 

Søknadsfrist 
Søknadsfristen er mandag 9. desember kl. 14.00 

Søknaden sendes elektronisk til forskningskonsulent Tormod Eide,tormod.eide@psykologi.uio.no 

1. Forskningsmidler til instituttets fast ansatte forskere 
Dette er midler som kommer i tillegg til det årlige beløpet til driftsmidler (20 000 kroner) som hver fast 
ansatt har til disposisjon uten søknad. 

Prioriterte områder 

1. Søknader fra etablerte forskergrupper om støtte for å bygge opp en søknad om eksterne 

forskningsmidler. Det kan for eksempel være søknad om frikjøp for å skrive søknad, søknad om 



workshop for å utvikle prosjektideer, søknad om pilotering osv. Grupper som har til hensikt å søke 

om EU-midler (ERC, Horizon2020) og/eller forberede fremtidig SFF-søknad, vil bli tilgodesett. 

2. Søknader fra etablerte forskergrupper om støtte til pågående forskningsaktivitet med sikte på økt 

publisering og profilering. 

3. Søknader fra enkeltpersoner om støtte til etablering av forskergrupper eller utvikling av søknader 

om eksterne midler. Det kan for eksempel dreie seg om workshop med invitert foredragsholder, 

miljøbyggende aktiviteter, og andre forberedelser til økt forskningsaktivitet. 

4. Søknader fra individuelle søkere som støtte til oppstart eller sluttføring av prosjekter som ikke 

naturlig er hjemlet i en forskergruppe. 

Vitenskapelige assistenter 
l henhold til de nye retningslinjene for tilsetting av vitenskapelige assistenter ved instituttet, bes 
behovet for vitenskapelig assistent spesifisert i eget punkt. Tildeling av assistenter vil bli koordinert 
med leder av forskningslaboratoriene i samarbeid med administrativ leder. 

Open Access og tester 
Støtte til publisering i OpenAccess tidsskrift og støtte til innkjøp av psykologiske tester som kan 
rekvireres fra instituttets testarkiv, må holdes utenfor denne søknaden. 

2. Forskningsmidler til midlertidig ansatte: stipendiater, 
postdoktorer, 11-ere 
Dette er midler som kommer i tillegg til det årlige beløpet til driftsmidler (2013: 20 000 kroner for 
postdoktorer, 15 000 kroner for stipendiater og 1 O 000 kroner for 11-ere) som hver midlertidig ansatt har 
til disposisjon uten søknad. 

Prioriterte områder 

1. Utenlandsopphold (gjelder ikke 11-ere) 

2. Driftsmidler 

Stipendiater og postdoktorer kan normalt ikke søke om støtte til vitenskapelige assistenter. 

3. Forskningsmidler til emeriti 
Emeriti kan søke om inntil 1 O 000 kroner på forskningsrelatert virksomhet. Det er ikke mulig å kjøpe 
datautstyr for disse midlene. 

Publisert 26. okt. 2010 15:17- Sist endret 6.jan. 201413:25 



Sosialantropologisk institutt: 

Prosedyrer for bruk av driftsmidler 
1. Det må søkes om bruk av alle beløp over 5000,-

2. Maksimal grense for samlet forbruk av driftsmidler for fast vitenskapelig ansatte er 25.000,- per år 

3. Siste søknadsfrist for bruk av drifts- og stimuleringsmidler for inneværende år er 30.november. Det 
kan søkes løpende gjennom året. 

4. Både administrasjon og den vitenskapelig ansatte er forpliktet til å holde hverandre oppdatert om 
hvor mye ressurser som er brukt. 

SAl har følgende retningslinjer for bruk av SAis driftsmidler ved feltarbeid . Reglene er vedtatt av styret, 
og gjelder for feltarbeid med mer enn fire ukers varighet: 

• SAl dekker utgifter til transport, bolig, tolk og evt andre utgifter knyttet til feltarbeidet. Det er viktig å 

spare på kvitteringer. 

• Utgifter til mat dekkes ikke på feltarbeid . Disse utgiftene ville man også hatt om man hadde vært 

hjemme. 

• Mange av SAis ansatte gjør imidlertid feltarbeid på steder hvor det er vanskelig å få dokumentasjon 

på alle utgifter. Hvis det viser seg at det er vanskelig å dokumentere utgifter, vil SAl betale ut 

kostpenger i henhold til statens satser for inntil 1/3 av døgnene reiser varer. Dette gjelder for 

feltarbeid på inntil 2 måneders varighet. 

• På lengre feltarbeid må bruken av SAis midler avtales med instituttets ledelse før avreise. 

SAis styre besluttet å avvikle ordningen med stimuleringsmidler i 201 O. (Ansatte med opptjente 
stimuleringsmidler fra tidligere kan søke om å få bruke av disse, for eksempel i forbindelse med uttak 
av forskningstermin.) 

Publisert 24. mar. 2009 11:41 - Sist endret 16. jan. 2012 15:26 



Økonomisk institutt: 

Kandidatmidler 2014 
Grunnbeløp for vitenskapelig ansatte inklusive stipendiater kr. 5 000 
Gjelder ikke for de som har driftsmidler på eksterne prosjekter, og for deltidsansatte med hovedstilling 
ved en annen institutusjon. 

Midlene kan brukes til de formål driftsmidler vanligvis går til : 

• litteratur 

• reiser (kun for personen som er tildelt midlene) 

• datautstyr (maskinvare og programvare) 

• dekke kontingenter i internasjonale faglige foreninger 

• abonnement på tidsskrifter 

• submission fee 

Utgifter i forbindelse med undervisningsmateriell vil bli dekket direkte av instituttet, ikke fra individuelle 
midler. Ved slutten av året vil ubrukte midler bli inndratt. 
Vi gjør oppmerksom på at alt utstyr som er finansiert av kandidatmidler, f.eks. datautstyr, tilhører 
instituttet. 

Publisert 27. jan. 2012 12:11- Sist endret 14. jan. 2014 15:08 

Reisemidler for stipendiater 2014 
Beløp avsatt i budsjettet: kr. 250.000. 
Søknadsfrist: 1. mars 
Søknad sendes elektronisk per mail til 
merethe.aase@econ.uio.no 

Stipendiater kan søk om økonomisk støtte for å delta på konferanser, PhD kurs ved andre 
universiteter, og for lengre utenlandsopphold (for et eller to semestre). Stipendiater kan få midler til å 
delta på en konferanse hvor de ikke presenterer et paper. 

For gjeldende satser for kost og losji vennligst se: 



http://www.regjeringen .no/nb/dep/fad/dok/lover-og
regler/retningslinjer/2009/utenlandsregulativet.html?id=438645 

Selv om vi anbefaler at det søkes om 100% finansiering i henhold til gjeldende satser (statens satser), 
kan det forekomme at det i forbindelse med noen reiser bare vil bli bevilget midler til delvis finansiering . 

Stipendiater som ønsker lengre utenlandsopphold (ett eller to semestre) kan søke instituttet om 
dekning av reise og inntil halvparten av Forskningsrådets satser. Satsen for "familie" gjelder bare den 
som har barn. Det forutsettes at man søker minst en annen kilde i tillegg. Avkorting mot andre 
bevilgninger vil først skje når Forskningsrådets fulle satser blir overskredet. 

Publisert 30. jan. 2012 09:16- Sist endret 14.jan. 201415:06 

Senter for teknologi, innovasjon og kultur: 
Driftsmidler - Fast vitenskapelig ansatte får 5000 kr. i driftsmidler til reiser, konferanser, innkjøp av 

fagbøker o.l. Stipendiater og postdoktorer får normalt 20 000 kr. per år. Alle innkjøp over driftsmidler 
skal registreres på ditt persontiltaksnummer. Dette nummeret skal du få når du blir ansatt på TIK. Har 
du spørsmål om bruk av driftsmidler, tiltaksnummer o.l., ta kontakt med adm.leder. 



Lokale driftsmidler til forskere 
Fakultetet har siden 2008 hatt virksom en ordning med fakultære forskergrupper på tvers av 
instituttgrensene. Disse gruppene har vært tildelt driftsmidler basert på forskningskvalitet 
etter 
interne retningslinjer. Volumet av fakultetære forskergruppemidler har vært ca. 4,7 MNOK 
pr 
år. 

Alle fakultetets institutter har lokale ordninger med flat tildeling av driftsmidler (annuum) til 
forskerne. Individuelle beløp varierer fra 5.000 til1o.ooo kr pr. år. I tillegg tildeler enkelte 
institutter individuelle insentivmidler basert på publikasjonspoeng. Totalt volum for 
fakulteteter ca. 1,8 MNOK pr. år. 

Småforskmidler tildeles etter søknad ved 2 av fakultetets 3 institutter. Totalt volum er ca. 1,5 
MNOKpr. år. 

Samlet driftsstøtte av den typen som etterspørres er dermed i størrelsesorden 8 MNOK pr. år. 
Fakultetet hadde i 2013 ca 190 vitenskapelige årsverk, hvorav ca. 75 rekrutteringsstillinger 
(DBH-tall). 

Dato: 27.5.2014 

Berit Karseth 
dekan 

Bård Kjos 
fakultetsdirektør 
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Brukerundersøkelse for UiO: Ledelsen og støtteenheter- presentasjon av resultater 

Innledning 

Ny organisering av de sentrale tjenestene UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) trådte i kraft l. januar 
2014. 

To av de viktigste målene for den nye organisasjonen er økt brukerfokus og involvering av fakulteter, 
museer og universitetsbiblioteket i utvikling og utforming av administrative tjenester. 

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang gjennomføt1e i perioden 29. april til 7. mai 2014, på bestilling fra 
universitetsdirektøren, en brukerundersøkelse for tjenestene LOS utfører. 

Om undersøkelsen 

Ettersom det er kott tid siden LOS trådte i kraft, vil undersøkelsen gi et utgangspunkt for å følge 
utvikling over tid. Undersøkelsen skal gjentas årlig. 

Respondentene er tekniske/administrativt ansatte og alle ledere ved UiO. (Ledere og ansatte i LOS er 
ikke med i undersøkelsen). 

Undersøkelsen er rettet mot flere tjenesteområder innen hver avdeling. Følgende tjenesteområder 

inngikk i undersøkelsen: 

• Lønn, regnskap, innkjøp og arkiv i Avdeling for administrativ støtte 

• Kommunikasjon, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon i Avdeling for fagstøtte 

• Avdeling for personalstøtte 

• Eiendomsdrift, renhold og prosjektledelse i Eiendomsavdelingen 

• IT -Støtte til forskning, IT -støtte til undervisning og teknisk/administrativ IT- støtte i USIT 

l 



• Virksomhets- og økonomistyring i Enhet for lederstøtte 

Undersøkelsen ber om tilbakemeldinger knyttet til brukerorientering, kvalitet og involvering. 

I tillegg ble respondentene bedt om å svare på hvor fornøyde de var med LOS «alt i alt», og om de 
hadde opplevd endringer allerede. Det ble gitt mulighet til å kommentere hve1t område. 

Det totale utvalget respondenter var 2299 og svarprosenten er 46,3. 

Resultater - hovedtrekk 

Gjennomgangen av svarene gir følgende hovedtrekk 

• Kvalitet scorer høyest og involvering lavest- dette er gjennomgående for alle områder. 

• Ca. 1;4 av respondentene oppgir at de har merket endringer allerede. Lederne har i større grad 
enn medarbeiderne opplevd endringer. 

• Enhetene gir svæ1t ulike vurderinger av de ulike fagområdene. Hvilke enheter som scorer LOS 
ytelser høyt og lavt varierer på de ulike områdene. 

• Det er ingen systematisk forskjell på hvordan fakultetsnivå og instituttnivå vurderer 
tjenesteområdene. 

På et nøytralt spørsmål om hvor tilfredse man er alt i alt med støtten som gis fra LOS, gis en score på 

3,7 (l er svætt lite fornøyd, mens 6 er svært godt fornøyd). 

Samlet for hver avdeling varierer scm·ene for kvalitet fra 3,4 til 4,0, brukerorientering fra 3,2 til 3,5 og 

involvering varierer fra 2,5 til 3,0. 

~ 
e 

Bente Hennie Strandh 
Seniorrådgiver (sign.) 

Vedlegg: Rapport med resultater fra brukerundersøkelsen for UiO: Ledelsen og støtteenheter 2014 
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Forord 
Som en del av oppfølgingen av prosjektet Internt handlingsrom ved Universitetet i Oslo 
er det gjennomført en brukerundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å gi 
ledelsen ved UiO et verktøy for, på overordnet nivå, å måle i hvilken grad UiO:Ledelsen 
og støtteenheter innfrir målene for ny organisering.  Undersøkelsen skal danne et 
utgangspunkt for å måle utviklingen over tid.  

Brukerundersøkelsen kartlegger enhetenes oppfatning av tjenesteyting fra LOS på 
områdene brukerorientering, kvalitet og involvering.  

Undersøkelsen er utformet og gjennomført av Helle Parelius, Morten Stenstadvold og 
Even Korsvold. 

 

Stabekk, 10.06.2014 

Agenda Kaupang AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6    

 

 

 

 

Sammendrag 
Som en del av oppfølgingen av prosjektet Internt handlingsrom ved Universitetet i Oslo 
er det gjennomført en brukerundersøkelse.  

Undersøkelsen er et verktøy for å måle enhetenes opplevelse av tjenestene avdelingene 
i UiO:Ledelsen og støtteenheter yter. Brukerundersøkelsen kartlegger enhetenes 
oppfatning av tjenesteyting fra LOS på områdene brukerorientering, kvalitet og 
involvering. Denne undersøkelsen skal brukes som utgangspunkt for å følge utvikling 
over tid, gjennom årlige målinger.  

Undersøkelsen kartlegger opplevelsen av tjenesteyting ved at respondentene tar 
stilling til et sett påstander. I tillegg stilles det åpne spørsmål under hvert område samt 
et spørsmål knyttet til tilfredshet totalt med LOS’ tjenesteyting.  

Undersøkelsen er rettet mot flere tjenesteområder innen hver avdeling.  

Mange enheter har formidlet at endringer allerede er skjedd på viktige områder. Det er 
derfor også stilt spørsmål om enhetene allerede har opplevd endringer.  

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 29. april til 7. mai 2014.  

 

Gjennomgangen av svarene gir følgende hovedtrekk: 

• Tjenestene ble scoret i forhold til brukerorientering, kvalitet og involvering. Vi 
ser at kvalitet konsistent scorer høyest, og involvering lavest. 

• Ca. ¼ av respondentene oppgir at de har merket endringer allerede. Lederne 
har i større grad enn medarbeiderne opplevd endringer. 

• Enhetene gir ulike vurderinger av de ulike fagområdene. Hvilke enheter som 
scorer LOS ytelser høyt og lavt, varierer på de ulike tjenestene.   

• Det er ingen systematisk forskjell på hvordan fakultetsnivå og instituttnivå 
vurderer tjenestene.   

• På et nøytralt spørsmål om hvor tilfredse man er alt i alt med støtten som gis 
fra LOS, gis en score på 3,7 (1 er svært lite fornøyd, mens 6 er svært godt 
fornøyd). Toppledere, ledere og medarbeidere vurderer dette likt. Ledere og 
toppledere er imidlertid noe mer kritiske enn medarbeidere når de vurderer 
hvert enkelt tjenesteområde.  

 

Når vi ser på vurdering av påstander knyttet til brukerorientering, kvalitet og 
involvering samlet for hver avdeling, ser vi at brukerorientering varierer fra 3,2 til 3,4  
kvalitetsscorene varierer fra 3,4 til 4,01, og involvering scores fra 2,5  til 3.   
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Tabell Score for brukerorientering, kvalitet og involvering pr avdeling:   
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1 Innledning 
Som en del av oppfølgingen av prosjektet Internt handlingsrom ved Universitetet i Oslo 
er det gjennomført en brukerundersøkelse.  

Undersøkelsen er et verktøy for å måle enhetenes opplevelse av tjenestene avdelingene 
i LOS yter. Brukerundersøkelsen kartlegger enhetenes oppfatning av tjenesteyting fra 
LOS på områdene brukerorientering, kvalitet og involvering. Denne undersøkelsen skal 
brukes som utgangspunkt for å følge utvikling over tid, gjennom årlige målinger.  

Undersøkelsen er rettet mot flere tjenesteområder innen hver avdeling. Følgende 
tjenesteområder inngikk i undersøkelsen: 

• Lønn, regnskap, innkjøp og arkiv i Avdeling for administrativ støtte 

• Kommunikasjon, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon i Avdeling 
for fagstøtte 

• Avdeling for personalstøtte 

• Eiendomsdrift, renhold og prosjektledelse i Eiendomsavdelingen 

• IT-støtte til forskning, IT-støtte til undervisning og teknisk/administrativ IT- 
støtte i USIT 

• Virksomhets- og økonomistyring i Enhet for lederstøtte 

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 29. april til 7. mai 2014.  

2 Metodisk opplegg 
Undersøkelsen er utført som en internettbasert spørreundersøkelse.  

Det er formulert spørsmålssett i form av positivt ladede påstander om opplevelsen av 
brukerorientering, kvalitet og involvering knyttet til det enkelte tjenesteområde.  
Respondentene kunne score sin brukertilfredshet langs en skal fra 1-6, hvor 1 er helt 
uenig i påstanden, mens 6 er helt enig i påstanden.  

Respondentene valgte selv fritt hvilke, og hvor mange tjenesteområder de ønsket å gi 
tilbakemelding på.  

For hver påstand er det kalkulert en gjennomsnittscore som synliggjør respondentenes 
gjennomsnittlige grad av enighet/uenighet med påstanden. Jo høyere snitt, jo høyere 
grad av enighet og jo høyere brukertilfredshet. Gjennom å ta utgangspunkt i disse 
snittverdiene, er det også kalkulert gjennomsnittlig score for avdelingene totalt. 

Utvalget ble hentet fra personalsystemet ved UiO (SAP), og i utvalget inngår alle faste 
teknisk/administrativt ansatte og alle vitenskapelige ledere. Alle LOS-ansatte er 
trukket ut.  

Undersøkelsen ble sendt ut til 2293 respondenter. Undersøkelsen var åpen fra 28.04. 
til 08.05. Det kom inn 1059 svar, som gir en svarprosent på 46. Av det totale antallet 
respondenter var 58 toppledere, 236 øvrige ledere og 763 medarbeidere. 442 
respondenter var fra fakultetsnivå (inkl. UB, NHM og KHM), 492 fra instituttnivå og 125 
fra sentre.  

Slik uttrekket av utvalget er gjort, er det vanskelig å si noe eksakt om forskjeller i 
svarprosent mellom enhetene.  Basert på overslag, ser svarprosenten ut til å variere 
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mellom 35 og 45 %. Sett i forhold til hensikten med undersøkelsen, mener vi at dette 
ikke utgjør en betydelig svakhet i materialet.  

Det er en relativt stor andel (323) som ikke har fullført hele undersøkelsen. En mulig 
forklaring kan være at mange som arbeider med administrasjon ved fakulteter, 
institutter, sentre og museer har lite direkte kontakt med LOS. En annen kan være at 
de opplever at de ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gjøre seg opp en mening. Alle 
fagområder som er inkludert i undersøkelsen får imidlertid tilbakemeldinger.  

2.1 Leseveiledning 
Vi vil først presentere en del bakgrunnsdata om respondentene (Kapittel 3). Dette 
omfatter hvilke fakulteter/enheter respondentene er ansatt ved samt fordelingen av 
respondenter mellom nivåene fakulteter/UB/museer, institutt og sentere. Videre 
presenterer vi hvordan respondentene er fordelt på toppledere, ledere og 
medarbeidere. Respondentene har videre oppgitt hvilket hovedområde de arbeider 
med, og deretter hvilke områder de ønsket å gi tilbakemelding på.  

I Kapittel 4 gjennomgår vi noen hovedtrekk ved undersøkelsen. Dette inkluderer 
respondentenes oppfatning av om endring har skjedd og deres samlede vurdering av 
kvaliteten på tjenestene fra LOS. Videre oppsummerer vi avgitte svar gjennom 
sammenstillinger av gjennomsnittscorer for de tre påstandssettene (brukerorientering, 
kvalitet og involvering) for de respektive tjenestene.  

I kapittel 5 gjennomgår vi resultater per avdeling/tjeneste. For hvert tjenesteområde 
gjengir vi tre figurer. En for hver av de tre påstandssettene om brukerorientering, 
kvalitet og involvering.  I figurene gjengir vi fordelingen av scoringen i langs aksen 1-
6. Variasjoner i scoring er vurdert og kommentert i forhold til bakgrunnsvariablene 
nivå og rolle. Det kommenteres som forskjell i scorer der spredningen er større enn 
0,5.  

Vi har i undersøkelsen også benyttet bakgrunnsvariabelen fakultetstilhørighet. En 
nedbrytning på fakultetstilhørighet viser en spredning i vurdering men undergruppene 
blir til dels svært små. Da dette er gjennomgående for alle områder vil vi ikke 
kommentere dette ytterligere under presentasjon pr. område.    

For hver tjeneste hadde respondentene mulighet til å gi uttrykk for sider ved tjenesten 
de var fornøyd med og påpeke forbedringsmuligheter i åpne svarfelt. Disse gjengis i 
punktvis oppsummering under hvert tjenesteområde.  

3 Bakgrunnsdata 
Her gjengis respondentenes tilhørighet til fakultet, hvilket nivå de arbeider på og 
hvilken rolle de har. Videre gjengis hvilke områder respondentene arbeider med og 
hvilke tjenesteområder de ønsker å gi tilbakemelding for. 

3.1 Enheter som har svart 
Alle enheter er representert men de aller minste enhetene har svært få respondenter,.   
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Tabellen under gjengir respons pr enhet. 

 

3.2 Fagområder respondentene arbeider med 
 

 

Kategorien annet er relativt stor. Her inngår blant annet ledelse, forskning og 
undervisning, HMS, teknisk og innkjøp. 

 

 

18,5% 

17,0% 

21,7% 

22,6% 

10,1% 

3,0% 

8,0% 

7,0% 

21,8% 

4. Hvilke fagområder jobber du mest med? 
 
 

Økonomi

Personal

Studieadministrasjon

Forskningsadministrasjon

Kommunikasjon

Arkiv

Lokal-IT

Bibliotek

Annet

  
Prosent Antall 

Det humanistiske fakultet  12,3% 130 

Det juridiske fakultet  7,1% 75 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  20,7% 219 

Det medisinske fakultet  19,9% 211 

Det odontologiske fakultet  6,5% 69 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet  8,4% 89 

Det teologiske fakultet 0,8% 9 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet  7,0% 74 

Naturhistorisk museum  2,6% 28 

Kulturhistorisk museum  4,3% 46 

Universitetsbiblioteket  6,1% 65 
Annet (oppgi i boksen til høyre) 4,2% 44 

Svarende 1059 
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3.3 Områder respondentene ønsket å gi tilbakemelding på 
Respondentene valgte selv hvilke, og hvor mange tjenesteområder de ga svar på. 

Alle tjenesteområder fikk tilbakemeldinger, men noen områder fikk relativt få 
tilbakemeldinger. Prosjekter gjennomført av Eiendomsavdelingen har totalt 22 
respondenter, hvilket kan gjenspeile at dette er et spesielt område som få har 
kjennskap til.  

Blant toppledere er det særlig forskningsadministrasjon flest ønsker å gi 
tilbakemelding på. For ledere er det personal, lønn og forskningsadministrasjon flest 
vil gi tilbakemelding på. Blant medarbeidere er det lønn, studieadministrasjon og 
teknisk-administrative IT-tjenester flest vil gi tilbakemelding på.  

4 Noen hovedtrekk 
Her gjengis hovedtrekk fra undersøkelsen. Hovedtrekkene er basert på 
oppsummerende spørsmål på slutten av undersøkelsen og på sammenstillinger av 
gjennomsnittscoringer på brukerorientering/kvalitet/involvering, tjenesteområder og 
avdelinger. 

Respondentene ble spurt om de har lagt merke til endring i brukerorientering, kvalitet 
og involvering i tjenesteytingen fra LOS de siste årene. 

 

 

Totalt er det 26 % av respondentene som har opplevd endringer.   

Blant toppledere oppgir nesten halvparten (47 %) at de har opplevd endringer de siste 
årene. Blant ledere og medarbeidere er andelene mindre (28 og 23 %). 

Respondentene ble gitt anledning til å kommentere sin opplevelse av endringer i et 
åpent svarfelt. Nedenfor har vi oppsummert de positive endringene respondentene 
svarer de har opplevd til nå: 

• Vesentlig forbedring i brukerorientering og løsningsorientering 

• Økende serviceinnstilling og bedre responstid 

• LOS spør hva de kan gjøre for fakultetene 

• LOS ønsker tilbakemeldinger 

• Fokus på forbedring av tjenester 

• Bedre kommunikasjon mellom LOS og enhetene 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Nei

Ja - Hvis ja, beskriv endringene i
kommentarfeltet under.

81. LOS (tidligere Sentraladministrasjonen) har jobbet med utvikling av 
brukerorientering, involvering og kvalitet de siste tre årene. 

 
 

Har du opplevd endringer? 
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• Flere avgjørelser tas på fakultets- og instituttnivå 

• Forbedringer på studieinformasjon og nettsider  

• Bedre og mere effektivt masteropptak 

• Regnskap og prosjektstyring 

Respondentene ble også stilt et konkret spørsmål om totalvurdering av støtten fra LOS, 
på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært lite fornøyd, mens 6 er svært godt fornøyd. 

 

Snittscoren for alle respondenter på dette spørsmålet er 3,7.  

Enheter med høyest snittscore gir 4,3. Laveste snittscore er 3,1.  

Vi ser at respondenter fra fakulteter/UB/museer svarer noe mere positivt på alt i alt 
spørsmålet enn institutter og sentre.   

Det er ikke forskjell på hvordan ledere og medarbeidere vurderer dette alt i alt 
spørsmålet.  

Nedenfor har vi også oppsummert gjennomsnittsvar på påstandssettene knyttet til 
brukerorientering, kvalitet og involvering for avdelingene. 

En får da et uttrykk for respondentenes samlede vurdering av tjenesteytingen fra de 
respektive avdelingene. Disse er sortert etter høy-lav score.  

Scoringen er ift. en skala på 1-6, hvor 1 er helt uenig i påstanden, mens 6 er helt enig 
med påstanden. Alle påstandene er vinklet slik at høy score tilsier en positiv vurdering 
av tjenesten. 

 

3,1% 7,9% 20,6% 27,6% 15,4% 2,6% 22,8% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

.

82. Alt i alt, hvor fornøyd er du med støtten fra LOS? 
 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Som figuren viser, får fagstøtte den høyeste gjennomsnittlige totalscore på 3,5. 

Figuren under viser en fremstilling av scoringen av avdelingenes samlede tjenesteyting 
fordelt på de tre dimensjonene brukerorientering, kvalitet og involvering. 

En sammenlikning av scorer viser at det er kvalitet som gjennomgående gis høyeste 
snittscore for alle tjenesteområder. Brukerorientering gis en noe lavere score og 
involvering gir lavest score.  

 

3,05 

3,14 

3,21 

3,22 

3,37 

3,50 

1 2 3 4 5 6

Eiendom

USIT

Lederstøtte

Administrativ støtte

Personalstøtte

Fagstøtte
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Til sist har vi oppsummert scoringen i forhold til de tre dimensjonene per 
tjenesteområde: 
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5 Resultater per avdeling 
I dette kapittelet gjengis svarene per avdeling og per tjenesteområde. For hvert område 
er forskjeller i resultater vurdert i forhold til bakgrunnsvariablene nivå (fakultetsnivå, 
instituttnivå eller senter) og rolle (toppleder, leder og medarbeider). Forskjellen i scorer 
som er mindre enn 0,5 kommenteres som ingen forskjell.   

5.1 Avdeling for administrativ støtte 

5.1.1 Område: Lønn 
Totalt 175 respondenter har gitt tilbakemelding på lønnsområdet. 

 

Snittscore for brukerorientering innen området lønn er 2,9.  Respondenter fra sentrene 
er noe mer fornøyd. Det ikke forskjell i vurdering mellom leder og medarbeider. 

 

 
 
Snittscore for kvalitet innen området lønn er 3,3.   

5,7% 

10,3% 

9,3% 

25,9% 

32,8% 

35,5% 

24,7% 

21,8% 

20,9% 

20,1% 

13,8% 

18,0% 

11,5% 

10,3% 

7,0% 

2,9% 

0,6% 

0,6% 

9,2% 

10,3% 

8,7% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LOS lytter til brukernes behov

LOS har god kunnskap om lokale behov

LOS' tjenester er god tilpasset de behovene vi
har lokalt

6. Spørsmål om brukerorientering innenfor området lønn. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant

9,8% 

4,0% 

8,1% 

7,0% 

19,5% 

12,7% 

17,3% 

21,1% 

16,1% 

26,0% 

27,7% 

31,6% 

23,6% 

23,1% 

18,5% 

17,5% 

17,2% 

16,2% 

15,0% 

10,5% 

5,2% 

2,9% 

2,9% 

2,3% 

8,6% 

15,0% 

10,4% 

9,9% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LOS svarer raskt på henvendelser

LOS har den kompetansen vi etterspør

LOS gir gode råd og veiledning

LOS har høy kvalitet på sine tjenester

7. Spørsmål om kvalitet innenfor området lønn. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Respondenter fra sentrene er noe mer positive enn øvrige enheter. 

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

 
Snittscoring samlet for tre påstander om involvering er 2,5. Respondenter fra sentrene 
er noe mer positive enn øvrige enheter. 

Medarbeidere og lederne vurderer dette likt. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Raske svar på enkle spørsmål på e-post 

• Hyggelige, kompetente og serviceinnstilte medarbeidere 

• En forbedring siste to år 

• Håndtering av fastlønn 

• God nettside 

Forbedringsområder: 

• Fortsette å forbedre håndtering av bilagslønn 

• Kortere svartid 

• Informere tidlig om endringer 

• Økt fokus på å øke kompetanse på SAP på enhetene   

• Forenkling av rutiner og systemer 

• Mere fleksibilitet når UiO gjør feil 

• Brukerorientering og serviceinnstilling varierer   

• Høyere kompetanse i førstelinje 

 

17,4% 

20,3% 

19,0% 

27,3% 

23,8% 

23,2% 

26,2% 

26,2% 

22,0% 

11,6% 

9,3% 

11,9% 

4,7% 

6,4% 

3,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

12,8% 

14,0% 

20,8% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LOS involverer oss tilstrekkelig i utviklingen av
administrative tjenester innen området lønn

LOS involverer oss tilstrekkelig i utviklingen av
administrative systemer innen området lønn

Enhetenes interesser blir tillagt tilstrekkelig
vekt i forkant av beslutninger innen området

lønn

8. Spørsmål om involvering innenfor området lønn. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.1.2 Område: Regnskap 
Totalt 107 respondenter har gitt tilbakemelding på regnskap. 

 
Snittscoren for påstander om brukerorientering innenfor området regnskap er 3,3.   

På dette området er sentrene noe mindre fornøyde enn fakulteter og institutter. 

Medarbeidere gir her en snittscore på 3,4, mens ledernivåene gir gjennomsnittscore på  
2,9. 

 

 
Snittscoren for spørsmålene om kvalitet er 3,8.   

Respondenter fra sentrene er noe mindre fornøyde enn fakulteter og institutter.  

Medarbeidere gir en snittscore på 3,9, ledere gir en snittscore på 3,6 og toppledere gir 
en score på 3.  

 

6,5% 

11,2% 

10,4% 

20,6% 

21,5% 

23,6% 

14,0% 

22,4% 

22,6% 

27,1% 

23,4% 

24,5% 

18,7% 

12,1% 

11,3% 

5,6% 

2,8% 

2,8% 

7,5% 

6,5% 

4,7% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LOS lytter til brukernes behov

LOS har god kunnskap om lokale behov

LOS' tjenester er god tilpasset de behovene vi har
lokalt

11. Spørsmål om brukerorientering innenfor området regnskap. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant

4,8% 

5,7% 

5,7% 

4,8% 

15,2% 

8,5% 

11,3% 

15,2% 

18,1% 

16,0% 

17,9% 

21,0% 

21,9% 

22,6% 

27,4% 

27,6% 

20,0% 

26,4% 

20,8% 

19,0% 

7,6% 

9,4% 

6,6% 

6,7% 

12,4% 

11,3% 

10,4% 

5,7% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

LOS svarer raskt på henvendelser

LOS har den kompetansen vi etterspør

LOS gir gode råd og veiledning

LOS har høy kvalitet på sine tjenester

12. Spørsmål om kvalitet innenfor området regnskap. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Snittscoren på spørsmålene om involveringer er 3.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mer positive enn respondenter fra 
institutter og sentre. Ledere og medarbeidere vurderer dette likt. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Stor endring når det gjelder brukertilpasning og fokus de siste to årene   

• Svarer raskt, god kvalitet, høy faglig kompetanse   

• Brukerorientering og hyppige møtepunkter, jobber med involvering 

• Forbedring i fakturahåndtering 

• Gjør grep for å utvikle bedre verktøy før prosjektstyring, budsjettering og 
regnskapsrapporter 

Forbedringsområder: 

• Klare enkle retningslinjer som følges av alle 

• Rask tilgang til gode og oppdaterte rapporter 

• Regnskap og prosjektstyring eksternfinansierte prosjekter – det tar for lang tid! 

• Variert kvalitet på kompetanse og rådgivning 

• Kunnskap om lokale behov 

• Et regnskapssystem som er kompatibelt med budsjetteringssystemet 

• Bedre informasjonsflyt mellom personal, økonomi og lønn  

• Bedre veiledning og kommunikasjon om MVA 

 

11,2% 

16,0% 

11,3% 

21,5% 

24,5% 

24,5% 

22,4% 

20,8% 

17,9% 

14,0% 

11,3% 

17,0% 

13,1% 

14,2% 

9,4% 

3,7% 

2,8% 

2,8% 

14,0% 

10,4% 

17,0% 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LOS involverer oss tilstrekkelig i utviklingen av
administrative tjenester innen området

regnskap
LOS involverer oss tilstrekkelig i utviklingen av

administrative systemer innen området
regnskap

Enhetenes interesser blir tillagt tilstrekkelig
vekt i forkant av beslutninger innen området

regnskap

13. Spørsmål om involvering innenfor området regnskap. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.1.3 Område: Innkjøp 
Totalt 130 respondenter har gitt tilbakemelding på innkjøp. 

 
Gjennomsnittscoren for spørsmålene om brukerorientering er 3,2.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

 

 

 

Gjennomsnittscoren for spørsmålene om kvalitet er 3,8.   

Det er lite forskjeller mellom nivåer og roller, bortsett fra at medarbeidere i snitt gir en 
score på 3,8 mot toppledernes 3.  
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LOS' tjenester er god tilpasset de behovene
vi har lokalt

16. Spørsmål om brukerorientering innenfor området innkjøp. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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17. Spørsmål om kvalitet innenfor området innkjøp. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Snittscore for spørsmål om involvering er 2,9.   

Sentrene scorer noe lavere enn øvrige nivåer. Toppledere scorer dette noe lavere enn 
øvrige ledere og medarbeidere. 

 Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• God tilgjengelighet og service både på fakultet og sentralt 

• Gjennomfører gode kurs og informerer godt 

• Utvikling av innkjøpssystemet 

• Svært god brukerinvolvering og godt samarbeid 

• Et sentralt fakturamottak hvor det kan sendes elektroniske fakturaer 

• Innkjøpsfunksjon på fakultet 

Forbedringsområder: 

• Rutinene for anskaffelser er generelt for tungvinte å bruke 

• Tar for lang tid å få bestilt varer gjennom systemet 

• Byråkratisk og tidkrevende måte å bestille småting  

• Tungvint og lite fleksibelt system, lite tilpasset enkle innkjøp  

• Flere forbedringer i selve systemet 

• Bedre rammeavtaler 

• Serviceinnstilling til enkeltpersoner 
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Enhetenes interesser blir tillagt tilstrekkelig
vekt i forkant av beslutninger innen området

innkjøp

18. Spørsmål om involvering innenfor området innkjøp. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant



 
 

22    

5.1.4 Område: Arkiv 
Totalt 55 respondenter har gitt tilbakemelding på arkiv. 

 

 
   
Gjennomsnittscoren for påstandene om brukerorientering innenfor området arkiv er 
3,3.   

Det er ikke forskjeller mellom nivåer.  

Medarbeidere er mest fornøyd med en snittscore på 3,5. Ledernivåene gir en snittscore 
på 2,7. 

 

 
Gjennomsnittscoren for påstandene om kvalitet er 4,2.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 
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har lokalt

21. Spørsmål om brukerorientering innenfor området arkiv. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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22. Spørsmål om kvalitet innenfor området arkiv. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscoren for involvering innenfor området arkiv er 2,7.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Høy faglig standard   

• God, rask service og veiledning 

• God brukerstøtte og rask hjelp med ePhorte-problemer 

• Tydelig arkivrutiner etablert 

Forbedringsområder: 

• ePhorte er komplisert og lite intuitivt 

• Tungvint saksbehandlingsfunksjonalitet  

• Bedre integrasjon mellom administrative datasystemer 

• Reglement for elektronisk kommunikasjon er ikke oppdatert 

• Bedre lokal tilpassing 
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23. Spørsmål om involvering innenfor området arkiv. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.2 Enhet for lederstøtte 

5.2.1 Område: Virksomhets- og økonomistyring 
Totalt 55 respondenter har gitt tilbakemelding på området virksomhets- og 
økonomistyring. 

 
Gjennomsnittlig score på spørsmålene om brukerorientering innenfor virksomhets- og 
økonomistyring er på 3,2.     

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

 

 
Gjennomsnittlig score fra fakultetene på spørsmålet om kvalitet innenfor virksomhets- 
og økonomistyring er 3,6.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 
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26. Spørsmål om brukerorientering innenfor området virksomhets- og 
økonomistyring. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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27. Spørsmål om kvalitet innenfor området virksomhets- og 
økonomistyring. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore for spørsmålene om involvering innenfor området virksomhets- og 
økonomistyring er 2,8.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• God kompetanse og gode diskusjonspartnere 

• God kvalitet på planverk 

• Maler og rapporterer fungerer godt 

• Kunnskapsrike også når det gjelder lokale behov 

Forbedringsområder: 

• Buddy og Kuben har noe lav brukervennlighet 

• Bedre kommunikasjon med enhetene om relevante problemstillinger 

• Konsekvensanalyser av beslutninger og tiltak, både organisatorisk og 
investeringer 

• Mer samkjøring av systemer, mindre detaljkontroll og mer fokus på analyse 

• Bedre strategisk lederstøtte også utover til enhetene og forankring av ledelsens 
beslutninger i linjen  

• Systemer som kan bidra med lokal relevant styringsinformasjon.  
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28. Spørsmål om involvering innenfor området virksomhets- og 
økonomistyring. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.3 Avdeling for fagstøtte 

5.3.1 Område: Kommunikasjon 
Totalt 103 respondenter har gitt tilbakemelding på området kommunikasjon. 

 

   
Snittscoren fra når det gjelder brukerorientering innenfor området kommunikasjon er 
3,2.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd og sentre er minst fornøyd.  

Det er ingen forskjell på hvordan ledere og medarbeidere vurderer dette. 

 

Gjennomsnittscore fra enhetene på spørsmålene om kvalitet innenfor området 
kommunikasjon er 3,8.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd med et snitt på 4 og sentre 
minst fornøyd med en snittscore på 3,1. 

Ledere og medarbeidere vurderer dette likt.  
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31. Spørsmål om brukerorientering innenfor området kommunikasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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32. Spørsmål om kvalitet innenfor området kommunikasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmålene om involvering innenfor området kommunikasjon 
er 2,9.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd med et snitt på 3,2, mens 
respondenter fra institutter ligger lavest med en snittscore på 2,5. 

Ledere og medarbeidere vurderer dette likt.  

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Dyktige kunnskapsrike medarbeidere 

• God dialog, åpne og lyttende  

• God støtte og hjelp i problemløsning 

• God håndtering av arrangementer og seminarer 

• God kursing for nettredaktører og publisister 

• Gode maler og veiledninger for forskjellige typer nettsaker 

• Gode nettsider, stor bedring de siste årene 

• Rask tilbakemelding, tar imot innspill til forbedringer 

Forbedringsområder: 

• Styrking av kommunikasjon som fagfelt institusjonelt og på individnivå 

• Mere/styrket opplæring til enhetene innen kommunikasjonsområdet  

• Styrking av forskningsformidling 

• Forbedring av nettsidene 

• Tettere kommunikasjon mellom nivåene innen kommunikasjon 
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33. Spørsmål om involvering innenfor området kommunikasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.3.2 Område: Studieadministrasjon 
Totalt 148 respondenter har gitt tilbakemelding på studieadministrasjon. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmålene om brukerorientering innenfor området 
studieadministrasjon er 3,8.   

Her er det liten forskjell mellom nivåene. 

Vi ser at toppledere er mest positive med en gjennomsnittscore på 4. Medarbeidere gir 
en snittscore på 3,9, mens ledere gir en snittscore på 3,4.  

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmålene om kvalitet innenfor området studieadministrasjon 
er 4,3.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 
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36. Spørsmål om brukerorientering innenfor området 
studieadministrasjon. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

4,1% 

3,4% 

4,1% 

3,4% 

14,9% 

11,0% 

11,5% 

12,3% 

21,6% 

19,9% 

22,3% 

21,2% 

30,4% 

35,6% 

33,8% 

32,2% 

8,8% 

13,7% 

10,8% 

12,3% 

17,6% 

13,7% 

14,9% 

15,8% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

LOS svarer raskt på henvendelser

LOS har den kompetansen vi etterspør

LOS gir gode råd og veiledning

LOS har høy kvalitet på sine tjenester

37. Spørsmål om kvalitet innenfor området studieadministrasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant



Brukerundersøkelse LOS 2014 
 

                         
                                         29 

 

Gjennomsnittscore på spørsmålene om involvering innenfor området 
studieadministrasjon er 3,3.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd med et snitt på 3,6 og 
respondenter fra institutter ligger lavest med en snittscore på 3,1. 

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom leder og medarbeider. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Ryddige rutiner og rutinerte medarbeidere med god kunnskap 

• God rådgivning og veiledning 

• Lett tilgjengelige og er hjelpsomme 

• Inkluderingsvilje som bidrar til at fakultet/institutt deltar i diskusjoner og føler 
seg hørt i viktige saker 

• Masteropptak, prosessen mot sentralisert opptak   

• Opptaksarbeidet, spesielt det internasjonale masteropptaket 

• God support på eksisterende systemer 

Forbedringsområder: 

• Bedre kunnskap om enhetenes virksomhet og enhetenes behov 

• Flyten og kommunikasjonen mellom institutt, fakultet og sentralt 

• Tydeligere ansvars- og rollefordeling lokalt-sentralt  

• Ta ansvar der det er formålstjenlig med en felles praksis for hele UiO 

• Forenklinger og standardiseringer i studieadministrasjonen  

• Ikke god nok god kommunikasjon og samhandling ved endringer i 
studieadministrative systemer (sentralt, lokalt og USIT) 
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38. Spørsmål om involvering innenfor området studieadministrasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant



 
 

30    

 

5.3.3 Område: Forskningsadministrasjon 
Totalt 135 respondenter har gitt tilbakemelding på forskningsadministrasjon. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området 
forskningsadministrasjon er 3,5.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området 
forskningsadministrasjon er 3,9.   

Her er det ingen forskjell mellom nivåene. 

Ledere og medarbeidere mest fornøyde med en snittscoring på hhv. 4,1 og 3,9, mens 
snittscore for toppledere er på 3,5. 
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41. Spørsmål om brukerorientering innenfor området 
forskningsadministrasjon. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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42. Spørsmål om kvalitet innenfor området forskningsadministrasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området 
forskningsadministrasjon er 2,9.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Høy kompetanse, mye erfaring 

• EU-kontoret og Cristin-kontoret, høy kompetanse, god service og god 
rådgivning. 

• Juridisk rådgivning 

• Profesjonelle, imøtekommende, løsningsorienterte  

Forbedringsområder: 

• Avstanden fra institutt til LOS oppleves som lang 

• Lokalkunnskap 

• Dialog med enhetene, involvering og forankring av beslutninger 

• Kapasitet 

• Forventningsavklaring mht hvilke tjenester som utføres sentralt. 

• Kunnskap og informasjon på høyt nivå om eksternfinansiering  

• Ha innsikt i hvor ekspertise finnes på området, eksternt eller internt 

• Systematisk kompetansebygging innen eksternfinansiering   

• Bedre støtte og verktøy for eksternfinansiert forskningsaktivitet 
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43. Spørsmål om involvering innenfor området forskningsadministrasjon. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.4 Avdeling for personalstøtte 

5.4.1 Område: Personal 
Totalt 124 respondenter har gitt tilbakemelding på personalområdet. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området personal er 
3,4.   

Respondenter fra sentre er mest fornøyd med en snittscore på 3,9. Respondenter fra 
Fakultet/UB/museer og Institutt gir begge en snittscore på 3,3. 

Her er toppledere mest fornøyd med en snittscoring på 4,4. Svarene fra medarbeidere 
og ledere gir et snitt på hhv. 3,3 og 3,2. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området personal er 3,8.   

Det er ingen forskjell i scorer mellom nivåene.  

Toppledere er mest fornøyd med en snittscore på 4,7. Ledere og medarbeidere scorer i  
snitt hhv. 3,8 og 3,7. 
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46. Spørsmål om brukerorientering innenfor området personal. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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47. Spørsmål om kvalitet innenfor området personal. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området personal er 2,9.   

Det er ikke forskjell mellom nivåene.  

Her er toppledere mest fornøyd med en snittscore på 3,7. Svarene fra medarbeidere og 
ledere har snitt på hhv. 2,9 og 2,6. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Personalrutineforvaltingen med god involvering og tett samarbeid 

• God/høy fagkompetanse 

• Støtte i vanskelige saker 

• Gode operasjonelle rutiner for personalarbeid 

• Juridisk rådgivning arbeidsrett 

• Rådgivning i tjenestemannsrett og regelverk 

• Personalfunksjon på eget fakultet 

Forbedringsområder: 

• Økt juridisk kapasitet 

• Økt kunnskap om enhetene 

• Bedre tilgjengelighet 

• Tilby kompetanseutvikling innen HR-feltet 

• Enklere grensesnitt HR-portalen 

• Brukerkontor/helpdesk for alle henvendelser innen SAP/HR-
portal/personal/lønn 
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48. Spørsmål om involvering innenfor området personal. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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• Varierende kompetanse og brukerorientering 

• Mere lik håndhevelse av retningslinjer innen personaladministrasjon (for alle 
grupper) 

• Easycruit bør utvikles eller skiftes ut 

 

5.5 Eiendomsavdelingen 

5.5.1 Område: Eiendomsdrift 
Totalt 65 respondenter har gitt tilbakemelding på eiendomsdrift. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området eiendomsdrift 
er 3,2.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd med en snittscore på 3,5. 
Respondenter fra institutter og sentre gir begge en snittscore på 3.  

Ledere og medarbeidere scorer dette i snitt på hhv. 3,3 og 3,2. Her er toppledere minst 
fornøyd med en snittscoring på 2,8. 

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området eiendomsdrift er 3,3.   
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51. Spørsmål om brukerorientering innenfor området eiendomsdrift. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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52. Spørsmål om kvalitet innenfor området eiendomsdrift. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området eiendomsdrift er 2,6.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer er mest fornøyd her med en snittscore på 2,9. 
Respondenter fra sentre gir en snittscore på 2,4, mens respondenter fra institutter gir 
en snittscore på 2,3.  

Ledere er mest fornøyd med en snittscore på 3, toppledere scorer dette i snitt på 2,4 
og medarbeidere scorer i snitt på2,3. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Tjenester av stort sett bra kvalitet (litt opplagt påstand) Kanskej heller skirve 
Tjenestene har stort sett bra kvalitet (?) 

• Godt samarbeid med lokal driftstekniker 

• Hjelpsomme og løsningsorienterte lokale driftsteknikere   

Forbedringsområder: 

• Tydeligere grensesnitt mellom ansvarsområdene i Eiendomsavdelingen 

• Bedre kommunikasjon, raskere svar på henvendelser og tilbakemeldinger 
vedrørende fremdrift 

• Forsinkelser i fremdrift på vedlikehold, forpliktende fremdriftsplaner 

• Langsiktige planer for vedlikehold, hvor enhetene deltar i prioritering 

• Småting tar for lang tid 

• Ventilasjon/VVS 

• AV utstyr som ikke fungerer, bedre rutiner for å etterse auditorier 

 

5.5.2 Område: Renhold 
Totalt 65 respondenter har gitt tilbakemelding på renhold. 
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53. Spørsmål om involvering innenfor området eiendomsdrift. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området renhold er 3,2.   

Her er det ikke forskjell i vurdering mellom nivåer eller mellom leder og medarbeider. 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området renhold er 3,6.   

Det er ikke forskjell mellom nivåer.  

Ledere er mest fornøyd med en snittscore på 3,7, toppledere scorer dette i snitt på 2,8 
og medarbeidere scorer i snitt på 3,3. 
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har lokalt

56. Spørsmål om brukerorientering innenfor området renhold. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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57. Spørsmål om kvalitet innenfor området renhold. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området renhold er 2,3.   

Respondenter fra fakulteter/UB/museer gir her en snittscore på 2,9. Respondenter fra 
institutter gir en snittscore på 2, mens respondenter fra sentre ligger på 1,8. 

Lederne er noe mere fornøyd enn toppledere og medarbeidere.   

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• God kvalitet og gjennomføring 

• Godt samarbeid med lokal renholder 

• Spesielle behov blir møtt 

• Gode møter, godt og konstruktivt samarbeid.  

Forbedringsområder: 

• Kvalitetssikring av renhold, svært varierende kvalitet 

• Bør være kun faste ansatte, hyppig skifte av innleide går ut over kvalitet  

• Bedre tid for renholderne 
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58. Spørsmål om involvering innenfor området renhold. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.5.3 Område: Prosjekter gjennomført av Eiendomsavdelingen 
Totalt 22 respondenter har gitt tilbakemelding på prosjekter gjennomført av 
Eiendomsavdelingen. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området 
prosjektgjennomføring er 3,2.  

Undergrupper blir her for små til å kommentere forskjeller. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området prosjektgjennomføring 
er 3,2.  

Undergrupper blir her for små til å kommentere forskjeller. 
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61. Spørsmål om brukerorientering i prosjekter gjennomført av 
Eiendomsavdelingen. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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62. Spørsmål om kvalitet i prosjekter gjennomført av 
Eiendomsavdelingen. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området 
prosjektgjennomføring er 2,8.  

Undergrupper blir her for små til å kommentere forskjeller. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Kvalitet på arbeidet som blir gjennomført 

• Ting er blitt bedre 

Forbedringsområder: 

• Bedre prosjektledelse/prosjektstyring. Mangel på forpliktende 
gjennomføringsplaner 

• Totalkontroll på større prosjekter 

• Ferdigstillelse/lukking av prosjekter og kvalitetssikring/sluttkontroll. 

• Sterkere involvering av enhetene (bestiller) ved gjennomføring av prosjektene 

• Manglende konsekvensanalyser ved flytting 

• Responstid og uklare ansvarsforhold 
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63. Spørsmål om involvering i prosjekter gjennomført av 
Eiendomsavdelingen. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.6 USIT 

5.6.1 Område: IT- støtte til forskning 
Totalt 55 respondenter har gitt tilbakemelding på IT-støtte til forskning. 

 

Gjennomsnittscore for spørsmål om brukerorientering innenfor området IT-støtte til 
forskning er 3,1.   

Respondenter fra sentre er mest fornøyd med en snittscore på 3,8. Respondenter fra 
fakulteter/UB/museer og institutter gir her en snittscore på 3. 

Ledere er noe mere positive enn toppledere og medarbeidere. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området IT-støtte til forskning er 
3,6.   

Respondenter fra sentre er mest fornøyd med en snittscore på 4. Respondenter fra 
fakulteter/UB/museer og institutter gir her en snittscore på 3,5. 

Ledere og medarbeidere scorer dette likt. 
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66. Spørsmål om brukerorientering innenfor området IT-støtte til 
forskning. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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67. Spørsmål om kvalitet innenfor området IT-støtte til forskning. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området IT-støtte til 
forskning er 2,4.   

Det er ingen forskjell i hvordan de ulike nivåene og hvordan ledere og medarbeidere 
vurderer dette.  

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med nr det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Gode løsninger  

• Gode på tungregning og generell infrastruktur 

• Kompetent personell som er imøtekommende 

• Rask og kyndig støtte 

Forbedringsområder: 

• Manglende sammenheng mellom lokal-IT og USIT  

• Mac-brukere har dårlig IT-støtte 

• Mye kompetanse, men ikke alltid mulighet/villighet til å gjøre lokale 
tilpasninger 
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68. Spørsmål om involvering innenfor området IT-støtte til forskning. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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5.6.2 Område: IT- støtte til utdanning 
Totalt 64 respondenter har gitt tilbakemelding på IT-støtte til utdanning. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området IT-støtte til 
utdanning er 3,1.  

Det er ingen forskjell i vurderingen mellom nivåer og mellom roller innenfor dette 
området.  

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området IT-støtte til utdanning er 
3,6.  

Respondenter fra sentre er mest fornøyd med en snittscore på 5. Respondenter fra 
institutter og fakulteter/UB/museer gir her en snittscore på hhv. 3,6 og 3,5. 

Ledere og medarbeidere vurderer dette området likt.  
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71. Spørsmål om brukerorientering innenfor området IT-støtte til 
utdanning. 

 
På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 

utsagn: 
 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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72. Spørsmål om kvalitet innenfor området IT-støtte til utdanning. 
 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn: 

 

1 2 3 4 5 6 Vet ikke/Ikke relevant
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Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området IT-støtte til 
utdanning er 2,5.  

Sentrene er noe mer fornøyd med en score på 3. Fakultet/Institutt/museer har en 
score på 2,6 og Institutt en score på 2,4.    

Ledere og medarbeidere vurderer dette likt. 

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med Når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Store fellestjenester fungerer stort sett bra 

• Gruppen som utvikler tjenester og yter IT-støtte til utdanning (DML-gruppen) 

• Hurtig respons og løsningsorienterte medarbeidere 

Forbedringsområder: 

• Store beslutninger tas uten fakultetenes innspill 

• Fleksibilitet i bruk av verktøy - lite forståelse for spesialbehov/lokale behov 

• Bedre beskjed når systemer skal være ute av funksjon 

• Datasystemer innen daglig drift av studier 

• Undervisningsløsninger og eksamensløsninger 

• Samordning og klargjøring av arbeidsfordeling mellom lokal-IT og USIT 
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5.6.3 Område: Tekniske og administrative IT-tjenester 
Totalt 168 respondenter har gitt tilbakemelding på tekniske- og administrative IT-
tjenester. 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om brukerorientering innenfor området tekniske og 
administrative IT-tjenester er 3,4.  

Her er det ingen forskjell mellom nivåene. Toppledere er mest fornøyd med en 
snittscore på 4,1. Medarbeidere gir en snittscore på 3,4, mens ledere gir en snittscore 
på 3. 

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om kvalitet innenfor området tekniske og 
administrative IT-tjenester er 4.  

Her er det ingen forskjell mellom nivåene.  
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Høyest snittscore gis av toppledere med 4,3. Medarbeidere gir en snittscore på 4,1,  
mens ledere gir en snittscore på 3,6.  

 

 

Gjennomsnittscore på spørsmål om involvering innenfor området tekniske og 
administrative IT-tjenester er 2,7.  

Her er det ingen forskjell mellom nivåene. Toppledere gir høyest snittscore med 3,6. 
Både ledere og medarbeidere gir en score på 2,6.  

Respondentene ble gitt mulighet til å uttrykke hva de er særlig fornøyd med når det 
gjelder tjenesteytingen og peke på forbedringsområder. Nedenfor er disse 
oppsummert: 

Fornøyd med: 

• Basis-IT og brukerstøtte fungerer godt 

• Stabile grunntjenester med god kapasitet 

• Mye god kompetanse og serviceorienterte medarbeidere 

• Rask respons 

• Større brukerfokus enn tidligere 

• Bra med Outlook 

• Hjelpsom og dyktig lokal-IT 

Forbedringsområder: 

• Manglende Mac-støtte 

• Kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT – skyver problemer mellom seg 

• At systemene snakker sammen 

• Bedre brukergrensesnitt 

• Involvering av enhetene ved utvikling og gjennomføring av tunge 
prosjekter/anskaffelser - lytte mere til enhetenes behov 

• SAP, HR-portalen 
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• Varierende kvalitet og kapasitet på lokal IT-støtte 

• Sammenblanding av tjensteyterrolle og premissgiverrolle 
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Bakgrunn 
Arbeidet med å utvikle en egen undersøkelse for UH-sektoren startet høsten 2010. Et helhetlig 
konsept ble lansert i juni 2013 og er nå tatt i bruk av mange universiteter og høgskoler, deriblant 
flere fakulteter og enheter ved UiO. 
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U iT) laget et helhetlig opplegg - der det fremste formålet er å gi legitimitet for utvikling av det 
lokale arbeidsmiljøet. Opplegget er også designet for å kunne inngå i virksomhetens overordnede 
strategiske vurderinger, og den systematiske lagringen av data i sektoren muliggjør forskning på 
arbeids- og organisasjonsklima i hele sektoren. 
Denne linken gir utfyllende informasjon om ARK: www.ntnu.no/ark 

Status ARK ved UiO 
I september 2012 ble det gjennomført en konseptpilotering av ARK ved Teologisk fakultet. 
Fra høsten 2013 til nå har UB, størsteparten av Medisinsk fakultet og fakultetsadministrasjonen 
ved det Matematisk naturvitenskaplige fakultet gjennomført ARK. De neste på listen (høsten 2014) 

er instituttene ved Matematisk naturvitenskaplige fakultet, Utdanningsvitenskapelig fakultet, 
Eiendomsavdelingen og Senter for utvikling og miljø. Flere andre enheter har også meldt sin 
interesse. 
I hovedsak rapporteres det om gode lokale prosesser, og viktige konkrete tiltak som kan bidra til 
utvikling av det skapende arbeidsmiljøet. 

Ny orienteringssak 
Våren 2016 er det rimelig å anta at alle enheter ved UiO har gjennomført en første ARK-prosess. 
Det vil uansett være mulig inneværende år å gi et aggregert bilde - med noen tydelig markører -
som viser styrker og svakheter som kan knyttes til realisering av ambisjonene i Strategi 2020. 

Arbeidet med en bevisst utvikling og oppfølging av lokalt arbeidsmiljø og organisasjonsklima 
styrkes når øverste ledelse er engasjert og bruker materialet inn i det strategiske arbeidet. Det er 
derfor et ønske om å legge fram en analyse av resultatene rundt årsskiftet. 
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Arbeidsmiljø for kreativitet
man, 20/01/2014 - 12:48 — Ole Petter Ottersen

Samarbeidet mellom norske universiteter og høyskoler blir stadig mer omfattende og
intimt. Og noen ganger kan mye skje for små midler. Nå har vi fått et nytt verktøy for
å sikre og utvikle godt arbeidsmiljø.   

Verktøyet har fått navnet ARK (Arbeidsmiljø- og Klimaundersøkelser), og er gjort
tilgengelig for alle virksomhetene i sektoren.

Gjennom Universitets- og Høgskolerådet (UHR) fikk universitetene 1.5 millioner
kroner. Dette var den spiren som trengtes for at de fire største universitetene kunne
gå sammen om å utvikle et verktøy for kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø.
Verktøyet er spesielt tilpasset UH-sektoren. Forskere og administrativt ansatte har
jobbet tett sammen og har levert et verktøy med et teoretisk og forskningsmessig
utgangspunkt for beste praksis i arbeidsmiljøutviklingen.

ARK har som mål å bygge gode arbeidsmiljø som leverer fremragende forskning og
utdanning. ARK er tatt i bruk ved flere institusjoner i sektoren. Det har vært viktige
diskusjoner om hvordan en kan dyrke fremmende og redusere hemmende
arbeidsmiljøfaktorer. I løpet av 2014 vil en betydelig andel av sektorens institusjoner
ha tatt ARK i bruk. 

ARK er et godt eksempel på at SAK midler – om enn beskjedne - kan være viktige
såkornmidler:

- virksomhetene i sektoren har fått et felles verktøy som kan danne en felles
referanseramme med et felles begrepsapparat. Ved å bruke ARK kan vi
sammenligne oss med hverandre, internt i U&H-sektoren.

- I ARK legges det opp til at interne krefter skal få opplæring i bruk av verktøyet og
at disse personene skal kunne møtes på tvers av institusjonene og dele erfaringer.
Dette vil bygge kompetanse som forblir i virksomhetene på en helt annen måte enn
om vi hadde brukt eksterne konsulenter.

- Gjennom ARK er det lagt opp til at forskere skal følge prosesser der ARK brukes.
Dette vil bidra til at en får fram ny kunnskap om problemstillinger som er aktuelle for
oss, og at verktøyet hele tiden utvikles og tilpasses våre behov. Forskere fra flere
universiteter og høgskoler har meldt sin interesse, og flere artikler er under
produksjon.

Et godt arbeids- og læringsmiljø er avgjørende for å utløse den kreativiteten som er
selve urkraften i et ambisiøst universitet. Nå har vi et nytt verktøy som kan bidra.
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Oppnevning av valgkomite ved Det teologiske fakultet høsten 2014 

Det skal gjennomføres valg av dekan ved Det teologiske fakultet høsten 2014, med tiltredelse 1. 

januar 2015. Nåværende dekan har sittet i to perioder og kan ikke gjenvelges. 

Fakultetsledelsen ved Det teologiske fakultet har fremmet følgende forslag til valgkomite: 

Professor Terje Stordalen, leder (professor i Det gamle testamentet) 
Førsteamanuensis Birgitte Lerheim (førsteamanuensis i religionspedagogikk/kirkelig 
undervisning) 
Student Frøydis Indgjerdingen (masterstudent på Rfeligion og samfunn) 
Seniorkonsulent Mathias Eidberg (informasjon/rekruttering) 

I henhold til Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter § 2-2, skal en 
valgkomite ha to medlemmer fra de vitenskapelig ansatte, en student og en teknisk-administrativt 
ansatt. For å få en god og bred sammensetning av valgkomiteen er det dessuten tatt hensyn til 
kjønn, disiplin og erfaring. 

Saken ble behandlet i fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet den 30. april 2014. Fakultetsstyret 
sluttet seg til forslaget. 

Universitetsdirektøren anbefaler forslaget. 

Forslag til vedtak: 

Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det teologiske fakultet, og vedtar oppnevning av 
følgende valgkomite ved Det teologiske fakultet for dekanvalget høsten 2014: 

Professor Terje Stordalen (leder) 
Førsteamanuensis Birgitte Lerheim 
Student Frøydis Indgjerdingen 
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Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 so 
postmottak@admin.uio.no 
http:/ jwww.uio.no/om/organisasjonjadm/ 
apa/personal/ 
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Vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det teologiske fakultet, og vedtar oppnevning av 
følgende valgkomite ved Det teologiske fakultet for dekanvalget høsten 2014: 

Professor Terje Stordalen (leder) 
Førsteamanuensis Birgitte Lerheim 
Student Frøydis Indgjerdingen 
Seniorkonsulent Mathias Eidberg 
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