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Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – Orientering om prosess 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
V-SAK 5 Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – Universitetsstyret 20.-21. juni 2016 
 
Hovedproblemstillinger i saken: 
Det legges opp til en prosess med tre hovedmilepæler som er knyttet til behandling i 
universitetsstyret (titlene er kun tentative foreløpige): 

• 14. mars: Justeringer internfordelingsmodell - Vedtakssak 

I styrenotatet om Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017 (behandlet i styremøtet 20.-21. juni 2016, 
V-SAK 5) ble det varslet at det er behov for å foreta justeringer i intern fordelingsmodell i 2018 
knyttet til følgende hovedelementer: 

1. Implementering av KDs endringer i resultatindikatorene for utdanning og forskning 

− KD har med virkning fra 2017 etablert to nye resultatindikatorer: antall kandidater og 
inntekter fra Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). Gamle insentiver endres også – det 
gjelder i særlig grad publisering der samforfatterskap skal gi større uttelling enn før, og 
internasjonalt samforfatterskap enda mer. 

2. Toppforskningsstøtten  

− Etter en evaluering av toppforskningsstøtten vedtok UiOs styre i juni 2016 at 
toppforskningsinsentivet videreføres, men med tildeling på midlertidig basis for nye 
prosjekter. 

− Følgende momenter er gjenstand for gjennomgang i forbindelse med fordeling for 2018: 
⋅ Omgjøring av midler tildelt på varig basis til midlertidige midler 
⋅ Vurdering av insentiver til koordinatorprosjekter 
⋅ Satsene på insentivene 

3. Internhusleieordningen 

− Forslag til prinsipper for internhusleie ved UiO for å stimulere til arealeffektivisering 
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• 2. mai: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil 2018 - Diskusjonssak 

- Økonomiske utsikter for UiO og satsingsområder (bakteppe bl.a. tildelingsbrev med 
utviklingsavtale, oppfølging av meldingen kvalitet i høyere utdanning). På samme møte 
legges fram egne saker om, 

− Status på de tre tverrfaglige satsingene 
− Investeringer i bygg i et 5-års perspektiv 
− IT-investeringer i et 5-års perspektiv 

• 20. juni: Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 – Endelig vedtak 

- Årsplan 2018-2020 
- Institusjonelle satsinger for 2018 
- Fordeling og føringer til underliggende enheter 
- Implementeringer av justeringer i intern fordelingsmodell 
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