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Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet 

 
Hovedproblemstillinger i saken 
 
På bakgrunn av UiOs Årsrapport (2014-2015) (behandlet i universitetsstyret 10. mars 2015) og 
etatsstyringsmøtet 6. mai 2015, har Kunnskapsdepartementet (KD) gjort en vurdering av 
Universitetet i Oslo.   
 
Departementets vurdering er gitt i en tilbakemeldingsrapport som følger vedlagt. UiO vil følge opp 
departementets kommentarer og føringer i årsrapport (2015-2016) til KD som vil legges frem for 
universitetsstyret i mars 2016. 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Tilbakemeldingsrapport fra Kunnskapsdepartementet 
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Etatsstyring 2015 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo 

 

Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet 6. mai 

2015.  

 

På bakgrunn av Årsrapport (2014-2015), tilstandsrapporten for universitets- og 

høyskolesektoren 2015 og resultatrapporteringen til DBH, har departementet gjort en 

vurdering av Universitetet i Oslo.  

 

Vedlagt følger tilbakemelding til Universitetet i Oslo fra departementet. Departementet 

forventer at Universitetet i Oslo setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp 

tilbakemeldingen. 

 

Departementet vil informere om hvilke institusjoner det skal være etatsstyringsmøte med i 

2016 i tildelingsbrevet for 2016. 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Kasper Aunan 

 førstekonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Etatsstyring 2015 – Tilbakemeldinger til Universitetet i Oslo 

Etatsstyringsmøtet 

Dato og tid:  6. mai 2015 kl. 1000-1200 

Sted:  Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo 

Møtedeltakelse fra institusjonen: Rektor Ole Petter Ottersen 

Styremedlem Anne-Mari Engel 

Styremedlem Kjetil Trædal Thorsen 

Styremedlem Kristian Gundersen 

Styremedlem Sofie Høgestøl 

Styremedlem Tina Alvær  

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 

 

Møtedeltakelse fra departementet: Ekspedisjonssjef Toril Johansson 

Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen 

Avdelingsdirektør Pål Sørgaard 

Seniorrådgiver Trond Risa  

Avdelingsdirektør Bente Lie 

Spesialrådgiver Erling W. Wist 

Seniorrådgiver Gunn Gallavara 

Seniorrådgiver Steinar Johannessen 

Førstekonsulent Kasper Aunan 

 

Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske 
prioriteringer og utfordringer  

Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning 

UiO gir uttrykk for høye og tydelige ambisjoner om gjennomgående høy kvalitet i utdanning, 

forskning og innovasjon. Departementet bemerker utfordringen med at ambisjonene må følges 

opp med gode resultater og synlighet i en internasjonal sammenheng. UiO må utnytte sine 

fortrinn og sin bredde for å fremme tverrfaglighet, verdensledende fagmiljøer og godt 

samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon. UiOs årsrapport gir en fin synlighet av 

gode resultater og eksempler fra virksomheten. Departementet har inntrykk av at styret gjør 

gode, langsiktige og strategiske prioriteringer av de utfordringer styret må balansere.  

 

Det er spennende at SAB-rapporten på flere områder utfordrer UiO spesielt og den norske  

modellen for høyere utdanning generelt. Departementet ser frem til UiOs videre oppfølging av 

rapporten, både når det gjelder de fire arbeidsgruppene og eventuelle andre tiltak basert på 

rapporten, som kan bidra til at UiOs langsiktige mål nås.  
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UiO har en ambisjon om at alle utdanningsprogrammer skal ha en internasjonal profil, og at 

samarbeid med utenlandske institusjoner skal økes for å oppnå større relevans og høyere 

kvalitet. Departementet forventer at planene om etablering av fellesgrader og andre former for 

utdanningssamarbeid med internasjonalt ledende universiteter følges opp.  

 

UiO vektlegger at studentene skal møte nyskapende og varierte læringsformer og at disse skal 

brukes aktivt som virkemiddel for å øke kvaliteten i utdanningene. Flere fakulteter arbeider 

med revisjon og oppdatering av studieprogrammene sine. I den forbindelse er det naturlig å 

forvente at varierte læringsformer og moderne teknologi som for eksempel digitale 

læringsformer og digital eksamen i enda større grad tas i bruk.    

 

Departementet merker seg at det også i 2014 var en viss vekst i antallet utvekslingsstudenter 

ved UiO, men at det fremdeles er utfordringer når det gjelder måloppnåelse for antallet 

utvekslingsstudenter. Departementet forventer at universitetet arbeider videre for å nå målet 

som er satt. UiO må arbeide for bedre å utnytte de mulighetene som ligger i Erasmus +.  

Departementet ser positivt på at UiO har styrket analysekapasiteten og den bibliometriske 

kompetansen for å kunne identifisere potensielle miljøer som kan utvikles til å bli 

verdensledende. Departementet forventer at miljøer som utmerker seg med høy kvalitet gis 

betingelser for å kunne utvikle seg til verdensledende fagmiljøer. 

Departementet registrerer at UiO fortsatt ikke har nådd sin egen målsetting for publisering, og 

forventer at tiltakene for å styrke publiseringen gir resultater, særlig i form av økt kvalitet. 

UiO må ha oppmerksomhet på å utnytte arbeidskapasiteten til de faglig ansatte som ikke 

publiserer så mye. 

 

Departementet merker seg at UiO har vedtatt en egen strategi for Horisont 2020, at UiO 

arbeider systematisk for å mobilisere flere forskere til å søke, og legger til rette for at flere 

lykkes. Hvis Norge skal innfri målet om å øke deltakelsen i H2020 sammenlignet med 7. 

rammeprogram, vil det være avgjørende at store institusjoner som UiO lykkes godt. UiO er på 

høyde med store nordiske universiteter når det gjelder deltakelse i ERC, men ligger etter for 

eksempel universitetene i Helsinki, København og Lund på deltakelse i øvrige deler av 

rammeprogrammene. Departementet forventer at UiO, slik som de nevnte nordiske 

breddeuniversitetene, utnytter de mulighetene som ligger i H2020, ikke bare i ERC, men også 

i de tematiske programmene. 

 

UiOs hovedprioritering i 2015 er tverrfaglighet. Departementet har merket seg UiOs mål om 

at tverrfaglighet både skal være et element i videre utvikling av studieprogramporteføljen og 

forskningsvirksomheten. KD ser frem til å høre hvordan satsningen bidrar til å videreutvikle 

institusjonen samt  løfte resultatene. Vektleggingen av tverrfaglighet, basert på sterke disiplin- 

og fagmiljøer, vil være viktig i UiOs bidrag til å realisere prioriteringene i langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning. UiO selv trekker frem betydningen av satsningen på 

muliggjørende teknologier og peker på mulighetene innenfor UiOs satsning på Life Science.  

 

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
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Departementet merker seg at det er gjort en innsats for å styrke samarbeid med samfunns- og 

næringsliv, presentert i årsrapporten og i handlingsplan for innovasjon 2013-2015. Råd for 

samarbeid med arbeidslivet vil ha ferdigstilt en plattform for UiOs samarbeid med 

arbeidslivet i løpet av 2016, som et supplement til den kontakten som foregår på program- og 

fakultetsnivå. Departementet utfordrer UiO på at dette videreutvikles i bredden av 

virksomheten. 

 

Det framgår av Årsrapporten at UiO har oppmerksomhet mot arbeidet med kvalitetsutvikling i 

ph.d.-utdanningen. Departementet merker seg at UiO ikke forventer noen økning i antall 

uteksaminerte kandidater kommende år, og at andel kandidater som gjennomfører 

utdanningen innen seks år ligger stabilt rundt 65 prosent. Dette er 10-20 prosentpoeng lavere 

enn de nasjonale målene for gjennomføring, avhengig av fagområde. Det burde være rom for 

å opprettholde og øke det høye nivået på doktorgradsproduksjonen ved å få flere kandidater 

raskere gjennom utdanningen. 

 

Alle institusjoner med helseutdanning og lærerutdanning, herunder lektorutdanning og 

PPU/PPY, er tildelt kandidatmåltall. Disse er å finne i tildelingsbrevet. UiO har ikke fylt 

kandidatmåltallene for de fleste helsefag og lektorutdanningen. UiO må utvikle målrettede 

tiltak slik at kandidatmåltallene fylles.  

 

Sektormål 3 God tilgang til utdanning 

UiO har med oppstart fra 2014 etablert en ny fadderordning som skal være et faglig og sosialt 

integrerende tiltak fra starten av studiet. Departementet har merket seg at noen fakulteter 

melder at den faglige integreringen er styrket.  

 

Departementet har registrert en økning i antallet studenter  på bachelor- og mastergradsstudier 

som gjennomfører på normert tid. Vi har merket oss at antallet studiepoeng per student er 

stabilt i perioden 2010-2014 og at UiO ha satt i gang tiltak som skal forbedre 

gjennomstrømningen og redusere- uønsket frafall. Departementet har forventninger om at 

antallet studiepoeng per student øker parallelt med en fortsatt vekst i antallet studenter som 

gjennomfører på normert tid. 

 

Departementet merker seg UiOs arbeid med å utvikle og forbedre lektorutdanningen, og 

spesielt organisering av det tverrfakultære samarbeidet og samarbeid om de forskjellige 

studieretningene. KD ser frem til resultatet fra utredningsarbeidet om en alternativ 

organisering innenfor realfag.   

 

Det ble 26. januar 2015 fastsatt endring i forskrift om opptak til høyere utdanning 

(opptaksforskriften) som innebærer at søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanning må ha 

karakteren 4 i fellesfaget i matematikk fra neste år (høsten 2016). Kravet gjelder ikke for 

søkere som kan dokumentere programfag i matematikk med minimum 140 timer. For å 

motvirke for rekrutteringssvikt arbeider departementet med å organisere forkurs i matematikk 

i forkant av studiestart. Slikt kurs vil bli tilbudt søkere som har karakteren 3 i matematikk. 
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Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og 

forskningssystem 

 

UiO er et stort universitet, med mange og gjennomgående solide fagmiljøer. Styrets beretning 

i årsrapporten understreker at fusjoner ikke er hensiktsmessig for utvikling av den faglige 

kvaliteten ved UiO. Departementet er enig i dette, men understreker at UiO må forholde seg 

til de økte kvalitetskravene knyttet til master- og ph.d.-utdanningene. 

 

Departementet er kjent med at UiO også har mange små fagmiljøer. Innenfor noen av disse 

fagområdene har det vært arbeidet med samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon, både på 

norsk og nordisk basis, for å kunne ivareta disse på en god måte. Departementet forventer at 

dette arbeidet videreføres og eventuelt utvides. 

 

UiO rapporterer om arbeid med rekrutteringsstrategi og tiltak for karriereplanlegging. 

Departementet forventer en fortsatt offensiv og aktiv personalpolitikk som grunnlag for å nå 

faglige mål og gjøre nødvendige omstillinger. Departementet forventer at UiO benytter 

handlingsrommet som høy framtidig aldersavgang gir, til å rette rekrutteringen inn mot 

strategisk prioriterte områder og målsettingen om å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. 

Departementet legger til grunn at UiO utnytter endringene som gjøres i regelverket på 

personalområdet knyttet til innstegstillinger, opprykksordningen og fortrinnsrett til stillinger.  

 

UiO har startet arbeidet med å  redusere midlertidigheten, i tråd med pålegget i fjorårets 

tilbakemelding. Departementet understreker at det fortsatt er utfordringer knyttet til 

midlertidighet ved UiO, og forventer videre oppfølging av handlingsplanen for reduksjon av  

midlertidig ansatte, samt av de tiltak som redegjøres for i årsplan 2015-2017.  Departementet 

ser også at UiO arbeider målrettet med likestilling, og at likestilling er definert som strategisk 

anliggende i Strategi 2020 og i egen handlingsplan. Arbeidsmiljøåret 2016 gir god mulighet 

til økt oppmerksomhet om de menneskelige ressursene.   

 

Kunnskapsdepartementet merker seg at UiO vil legge fram en masterplan for universitetsbygg 

i løpet av våren 2015,  ”Rom for et fremragende universitet”.  Denne har blitt løftet fram i 

tidligere etatsstyringsmøter og departementet ser fram til at denne vil foreligge før sommeren 

2015.  Dette er positivt, og det forventes at dette vil legge grunnlaget både for den langsiktige 

vedlikeholdsplanen og utviklingen av universitetscampusene ved UiO. Det forventes en 

tydelig prioritering av de byggeprosjektene som ligger nærmest i tid, i særdeleshet knyttet til 

de to første faser i planen og langstidsplan for vedlikehold. Dette vil være et godt 

arbeidsredskap også for departementet. 

 

Departementet ser positivt på det arbeidet som er gjennomført og pågår for å sikre og bevare 

samlingene ved Kulturhistorisk- og  Naturhistorisk museum. Departementet registrerer at 

”Saving Oseberg” så langt har vært vellykket og viktig og at UiO i den grad dette prosjektet 

trenger videreføring, legger opp til å finansiere dette selv. 

For øvrig forventer KD at utviklingen av museumsbyggene vil være en sentral del av 

masterplanen. 
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Øvrige tilbakemeldinger  

Departementet vil oppfordre UiO til klarere rapportering på KDs styringsparametre. UiO 

orienterte i etatsstyringsmøtet om en omlegging av årsrapporten, som kan  bidra til å gjøre 

rapporten til et enda bedre styringsdokument. 

 

Departementet viser til tildelingsbrevet for 2015 og regjeringens mål om økning av antall 

lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om 

at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 prosent 

i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. UiO hadde få lærlinger i forhold til sin størrelse pr. 

oktober 2014. Departementet forutsetter at UiO øker antall lærlinger innen oktober 2016 for å 

bidra til at sektoren samlet sett når målsettingen. For å nå gjennomsnittet i sektoren burde UiO 

hatt 22 lærlinger i 2014. 

 

Vi viser til etatsstyringsmøtet og egne dialogmøter hva gjelder offentlige anskaffelser. Styret 

må rette stor oppmerksomhet mot oppfølging av dette.  

 

Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne 

mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet understreker institusjonenes 

ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Dette er en 

del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at 

studenter med nedsatt funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt 

i studentenes reelle behov. Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og 

individuell tilrettelegging for studenter som trenger det.  

 

I Meld. St. 18 (2014-2015) beskriver regjeringen ambisjoner for utvikling av universitets- og 

høyskolesektoren i Norge. For å nå målene, ser regjeringen behov for større og mer solide 

fagmiljøer. I stortingsmeldingen beskrives det mulige sammenslåinger slik at universitets- og 

høyskolesektoren får færre, men mer solide institusjoner. Slik kan styrene for institusjonene 

disponere de samlede ressursene og utvikle utdanning og forskning av høyere kvalitet. 

 

I stortingsmeldingen viser regjeringen til at departementet fremover også vil ha kontakt med 

andre institusjoner for å avklare deres plass og rolle i den framtidige universitets- og 

høyskolesektoren. Departementet vil komme tilbake til dette etter at Stortinget har behandlet 

meldingen. 
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