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Potensial for økte inntekter 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Universitetsstyret etterlyste 3. mai 2106 en nærmere redegjørelse for potensialet når det gjelder 
økte inntekter til UiO. Orienteringssak om dette ble lagt fram 18. oktober 2016. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Universitetsdirektøren legger til grunn at framtidsbildet når det gjelder økonomisk handlingsrom  
preges av en utflating i UiOs bevilgning over statsbudsjettet, mer konkurranse om forskjellige typer 
inntekter og økende kostnader til infrastruktur. Framleggsnotatet (vedlegget) i denne vedtakssaken 
inneholder fire deler: 

1. Oppdaterte inntektstall for hele 2016 
2. Utfordringer/muligheter når det gjelder den direkte institusjonsbevilgningen til UiO 
3. Utfordringer/muligheter når det gjelder eksterne inntekter fra Forskningsrådet og EU 
4. Noen andre momenter, spesielt etter- og videreutdanning (EVU) 
5. Finansieringsforutsetninger knyttet til bygningsmassen 

 
Nedenfor oppsummerer vi hovedinnholdet i disse fire delene. Saken avsluttes med en oppsumme-
ring av sju punkter for arbeid som er særlig relevant når det gjelder å øke UiOs inntekter. 
 
Saken har vært diskutert med dekanene som stiller seg bak hovedinnholdet og oppsummering. 
 
 1  Inntekter i 2016 
UiOs inntekter i 2016 var på over 7,8 milliarder kroner. 7 av 10 kroner (70 %) er direkte bevilg-
ninger stilt til rådighet av Kunnskapsdepartementet. 21 % av inntektene er bevilgninger fra andre 
departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder samt gaver og gaveforsterkningsmidler. De 
siste 9 % av inntektene i 2016 består av oppdrag og andre salgs-/leieinntekter. 
 
Sammenlikner vi UiO med UiB og NTNU, finner vi mange likheter mht. inntektsprofilen. Noen 
forskjeller er det riktignok: UiB har en høyere andel direkte institusjonsbevilgning, NTNU har høy-
ere andel av inntektene som bidrag fra statlige etater, mens UiO har en større andel «andre inntek-
ter» som bl.a. dreier seg om billettinntekter ved vikingskipene og salg av IT-tjenester. 
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Figur 1 UiOs inntektsprofil i 2016 

 
 
På fakultets- og museumsnivå ved UiO er forskjellene til dels betydelige, og disse forskjellene spil-
ler en signifikant rolle når man skal utarbeide strategier for inntektsøkning. Ett fakultet (Det ma-
tematisk-naturvitenskapelige fakultet, MN) har nesten ¼ av UiOs samlede inntekter – også Det 
medisinske fakultet (MED) og Eiendomsavdelingen (EA) har store andeler av UiOs inntekter. Be-
vilgningsandelen varierer fra ca. 50 % til 95 % der Kulturhistorisk museum (KHM) har lavest andel 
og Universitetsbiblioteket (UB) høyest. Eksterne forskningsbidrag er både volummessig og an-
delsmessig særlig store ved MED og MN. 
 
2  Økte bevilgninger? 
Når det gjelder den direkte institusjonsbevilgningen, er to utviklingstrekk særlig framtredende:  
utflating i UiOs bevilgning over statsbudsjettet og mer konkurranse.  

• Lavere oljepris og større utfordringer knyttet til helse og velferd innebærer at en langvarig 
trend med realvekst kan erstattes av perioder med bevilgningsmessig stillstand eller en viss 
tilbakegang.  

• Introduksjonen av to nye resultatindikatorer fra og med 2017 samt den politiske viljen til å 
knytte økonomi til grad av måloppnåelse i de såkalte UKP-avtalene1, er to eksempler på at 
konkurranse blir mer framtredende i bevilgningssammenheng. 

 
Det er to måter å øke bevilgningene på – dels aktivitetsvekst (som bestemmes politisk), dels gjen-
nom resultatforbedringer: 

1. Endring i aktivitetsnivået handler om basisdelen av bevilgningen og er i stor grad knyttet til 
studieplasser og rekrutteringsstillinger. På disse områdene har UiO tapt terreng de siste 
årene. Å endre denne utviklingen handler om kontakt på politisk nivå og er et viktig tiltak 
for å beholde og øke inntektene. 

2. Resultatmessig har UiO hatt svakere vekst de siste årene enn resten av UH-sektoren på sju 
av åtte resultatindikatorer. Omtrent 30 % av den direkte institusjonsbevilgningen beregnes 
på grunnlag av oppnådde resultater på disse åtte indikatorene. Utfordringene er av to typer, 
avhengig av rammebetingelsene2: 

a. For indikatorer med åpen budsjettramme (utdanningsresultatene samt doktorgra-
der) er det volumvekst som gjelder om inntektene skal øke. 

b. For indikatorer med lukket budsjettramme (forskningsresultatene) er økende inn-
tekter knyttet til at UiO gjør det bedre enn gjennomsnittet av øvrige institusjoner. 
 
 
 

                                                           
1 UKP står for utvikling, kvalitet og profilering og er de tre sentrale stikkordene for innholdet i avtaler som 
inngås mellom Kunnskapsdepartementet og hver enkelt institusjon i universitets- og høyskolesektoren. 
2 Åpen og lukket budsjettramme er begreper som utdypes i framleggsnotatet. 

KD:bevilgning er den direkte institusjonsbe-
vilgningen der 70 % er basis og 30 % er basert på 
resultater fra utdanning og forskning. 

Tilskudd, forskningsbidrag og gaver er tilskudd 
og overføringer fra andre departementer og stat-
lige etater, samt eksterne midler fra bl.a. EU, 
Forskningsrådet, næringsliv og foreninger/stif-
telser. 

Salgs- og leieinntekter mv. er bl.a. oppdrags-
virksomheten (ca. 1/3). 
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Figur 2 Årsaker til bevilgningsutviklingen 2008-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ser at de tre nye universitetene har hatt betydelig gjennomslag på politisk nivå, dvs. når det gjel-
der nye studieplasser og rekrutteringsstillinger (se fremleggsnotatet) – betydelig mer enn UiO. 
 
3  Økte eksterne midler? 
Eksterne midler som bidrag til gjennomføring av forskning spiller en stadig viktigere rolle og gjør 
det viktigere enn noensinne å få til en tettest mulig integrasjon mellom prosjektvirksomheten og 
ordinært finansiert virksomhet. I tillegg er det to utviklingstrekk som peker seg ut: Mer konkurran-
se om bidragene og mer vekt på samfunnsnytte i prosjektene.  

• Både nasjonalt og internasjonalt øker konkurransen om eksterne midler. Dette er dels et re-
sultat av kutt i offentlige bevilgninger til institusjonene – som vi ser både i enkelte naboland 
og i store deler av Europa for øvrig. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til EUs neste 
rammeprogram for forskning både når det gjelder volum og innhold: Vil de økonomiske ut-
fordringene som EU står foran gjøre at rammeprogrammet blir mindre? Vil det forholdet at 
mange av EUs medlemsland i øst og sør har liten uttelling i den delen av rammeprogram-
met som handler om forskningsmessig eksellens, føre til mer vekt på nytte og næringsutvik-
ling? 

• Også i Norge øker konkurransen om eksterne midler. Både nye universiteter/høyskoler og 
helsesektoren (med Oslo universitetssykehus som en særlig dominerende aktør) har de siste 
årene hentet en stadig større andel av Forskningsrådets midler. Dette gjelder også på områ-
der der de gamle universitetene tidligere var så å si enerådende (eksempelvis «Fri prosjekt-
støtte»). Vi ser også en stadig sterkere vektlegging av forskningens rolle når det gjelder å lø-
se framtidige velferdsbehov og omstillingen fra oljeavhengighet. Innretningen på Forsk-
ningsrådets programmer har utviklet seg mot større tematiske satsinger. 

 
UiO har de siste årene hatt en betydelig suksess mht. å hente eksterne midler fra EU og Forsk-
ningsrådet. Dette gjelder både frie midler, som Fri prosjektstøtte og ERC, og tematiske midler fra 
Forskningsrådet. Av statistikken ser vi at det ofte er slik at de som vinner fram i konkurransen om 
eksterne midler, evner å kombinere frie midler med tematiske prosjekter. Økt søknadsaktivitet 
rettet inn mot tematiske programmer, både i EU og Forskningsrådet, virker derfor som et viktig 
bidrag til å hente flere inntekter til UiO. 
 
Prosjektfinansiering er viktig for faglig utvikling – det er mye god forskning ved UiO som er helt 
avhengig av eksterne bidrag. Eksterne inntekter har naturligvis også en kostnadsside. Først og 
fremst innebærer prosjektene økte kostnader i form av flere vitenskapelig ansatte og tilhørende 
driftsmidler. Fast vitenskapelig ansatte vil også i betydelig grad bruke deler av sin arbeidstid på 
prosjektene, noen ganger også i form av frikjøp fra undervisningsforpliktelser. I tillegg kommer 
kostnader i form av ulike former for støttetjenester som infrastruktur og administrasjon. Slik stiller 
UiO egne ressurser til rådighet i gjennomføringen av prosjekter. Dersom prosjektmengden øker, 
øker også disse egenandelene. Graden av betalingsvilje fra eksterne finansiørers side vil på denne 
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Utfordringen handler i stor grad om 
å arbeide for prosjektfinansiering 
som både understøtter generelle 
faglige strategier og som kombine-
rer faglig relevans og økonomisk 
bærekraft på en god måte – slik fi-
gur 1 er ment å illustrere. Dette er 
vurderinger som i stor grad må skje 
i de enkelte fagmiljøer. 

bakgrunn ha varierende grad av økonomisk bærekraft: Om UiO systematisk må finansiere store 
egenandeler over eget grunnbudsjett, kan det sette andre aktiviteter under press. Og motsatt – lave 
egenandeler gir større økonomisk handlingsrom. 

Figur 3 Inntekter i skjæringspunktet mellom faglig 
relevans og økonomisk bærekraft 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De siste to årene har UiO utviklet lokale leiesteder innenfor rammen av den nasjonale modellen; 
dette handler om å sette en pris på bruk av forskningsinfrastruktur for å sikre eksterne midler til 
vedlikehold og videreutvikling av denne infrastrukturen. Dette er et eksempel på arbeid som må 
intensiveres for å bidra til bedre prosjektfinansiering. 
 
God administrativ støtte til utarbeidelse av søknader og til gjennomføring av prosjekter og rappor-
tering er vesentlig for å lykkes på eksterne finansieringsarenaer. Kompetente saksbehandlere er 
den kritiske faktoren, som best utvikles og vedlikeholdes i sentraliserte miljøer; noen fakulteter er 
store nok i seg selv til å utvikle en administrativ forskningsstøtte av god kvalitet, mens andre fakul-
teter bør samarbeide mer om denne typen støttefunksjoner. 
 
4  Andre momenter 
Av andre momenter som kan tenkes å ha betydning for UiOs inntekter, peker vi spesielt på etter- 
og videreutdanning (EVU) og situasjonen når det gjelder vedlikeholdsetterslepet for UiOs byg-
ningsmasse. 

• UiO har relativt få dedikerte etter- og videreutdanningstilbud (EVU), og det er tatt til orde 
for at EVU ved UiO kan bidra med økte inntekter. Konkurransen om EVU-tilbud er økende.  
Høyskoler og private priser ofte sine tjenester billigere enn UiO samtidig er undervisnings-
kapasiteten blant de vitenskapelige ansatte under press flere steder ved UiO. Utfordringen 
er å identifisere nisjer hvor UiO kan utvikle høykvalitets EVU-tilbud som dekker de kostna-
dene som er nødvendig.  

• UiO er en såkalt «selvforvaltende institusjon» når det gjelder bygningsmassen3. Det inne-
bærer at staten stiller nye bygninger vederlagsfritt til disposisjon for UiO. UiO må selv be-
koste driftsutgiftene, men det er bygningseier (dvs. staten) som har ansvaret for framtidig 
oppgradering av bygningene. Slik oppgradering krever egne bevilgninger i Stortinget og er 
ikke et ansvar for UiO innenfor gjeldende bevilgningsramme. Utfordringen er naturligvis å 
få slike bevilgningsvedtak. 
UiO vil jobbe videre med å se på mulige salgsinntekter ved på sikt å avhende eiendommer 
og flytte fra leide til eide lokaler.  

                                                           
3 De nye universitetene og høyskolene har Statsbygg som bygningseier og betaler husleie. Husleia inneholder 
to komponenter: Ett element handler om kompensasjon for investert kapital; det andre elementet er en av-
setning til framtidig rehabilitering. 
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Oppsummering 
Følgende sju tiltak anses som de viktigste om UiO skal kunne opprettholde og øke sine inntekter: 

A. Kontakt på politisk nivå om aktivitetsomfanget ved UiO er først og fremst et ansvar for uni-
versitetsledelsen 

B. Volumvekst for resultatindikatorer innen utdanning (med åpen budsjettramme) er et an-
svar på studieprogramnivå 

C. Bedre forskningsresultater handler i inntektssammenheng om å ha bedre resultatutvikling 
enn gjennomsnittet av norsk UH-sektor og er et ansvar for forskningsledere (fakultets- og 
instituttledere) 

D. Større søknadsaktivitet mot tematiske programmer i Forskningsrådet og EU er et forsk-
ningslederansvar (fakultets- og instituttledere) 

E. Større bevissthet omkring finansieringsordninger – spesielt leiestedsordningen – i det en-
kelte prosjekt er også et forskningslederansvar (fakultets- og instituttledere) 

F. Utvikling av EVU-tilbud må skje i de enkelte fagmiljøer (fakultets- og instituttledere), noen 
ganger også i samarbeid fakulteter og fagmiljøer imellom 

G. Virkeliggjøring av de finansielle forutsetningene for bygningsforvaltningen er et ansvar for 
universitetsledelsen 

 
 
Vedtaksforslag 
Universitetsstyret ber om at arbeidet med økte inntekter gjenspeiles i disponeringsskrivene for 
2018 til fakulteter, museer og øvrige enheter. Styret ber også om å bli orientert om status for inn-
tektsutviklingen før utløpet 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

 
 
Vedlegg: 

- Notatet «Potensial for økte inntekter», datert 12. mai 2017 

V-sak 4 - side 5 av 24



Universitetet i Oslo  
 
 

Side 1 
 

26 %

59 %

15 %

Salgs- og 
leieinntekter mv.

Oppdrag

Salgs-
/leieinntekter

Andre
inntekter

70 %

21 %

9 %

UiOs inntektsprofil 2016

KD:bevilgning

Tilskudd, forskningsbidrag og
gaver

Salgs- og leieinntekter mv

7 %
10 %

55 %

11 %

9 %
8 %

Tilskudd, forskningsbidrag og gaver
Tilskudd/overføringer andre
dep.

Tilskudd/overføringer
statl.etater

Forskningsrådet/regionale
forskn.fond

EU

Andre bidragsytere

Gaver/gaveforsterkning

FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 4 
 Møtedato: 20. juni 2017 
 Notatdato: 12. mai 2017 
 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: P.Heitmann, 

M.O.Rønningen, 
S.Hannesson 

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
 

Potensial for økte inntekter 

Dette notatet er delt i fire: 
A. Første del gir et bilde av inntektene til UiO i 2016 og foretar noen sammenlikninger med 

NTNU og UiB. 
B. Andre del gjennomgår potensialet for økt institusjonsbevilgning. 
C. Tredje del drøfter eksterne inntekter, dvs. Forskningsrådet og EU. 
D. Fjerde del tar opp enkelte andre momenter, spesielt etter- og videreutdanning (EVU). 
E. Femte del omhandler finansieringsforutsetninger knyttet til bygningsmassen. 

 

A UiOs inntekter i 2016 
Figur 1 UiOs inntekter – oversikt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Totale inn-
tekter i 2016 
var på vel 
7,8 milliarder 
kroner. 
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Side 2 
 

Universitetet i Oslo hadde vel 7,8 milliarder kroner i samlede inntekter i 2016.  
• 7 av 10 kroner kommer fra Stortingets direkte bevilgning på post 50. Brorparten av øvrige 

inntekter har med konkurransebasert finansiering av forskningsprosjekter å gjøre der 
Forskningsrådet er størst. 

• Nesten 9 av 10 kroner (89 %) har offentlige kilder som opphav – den direkte institusjonsbe-
vilgningen, bevilgninger/tilskudd fra andre departementer og statlige etater, Forskningsrå-
dets og EUs prosjektbevilgninger samt forskningsbidrag fra statli-
ge/fylkeskommunale/kommunale instanser.  

 
 
ULIKE ENHETER HAR ULIKE TYPER INNTEKTER 
Både volum og sammensetning av inntekter varierer mye mellom enhetene ved UiO. Det matema-
tisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det medisinske fakultet (MED) og Eiendomsavdelingen 
(EA) er de tre enhetene som har de største inntektene.  
 
Figur 2 Inntektsprofil ved UiOs enheter  

 
 
Vi finner følgende hovedtrekk: 
 

1. Bevilgningsandelen varierer fra ca. 50 % til ca. 95 %. Kulturhistorisk museum (KHM) har 
lavest bevilgningsandel og Universitetsbiblioteket (UB) høyest. I likhet med KHM har MED, 
MN og sentrene en betydelig andel av andre inntekter, mens Ledelsen og støtteenheter 
(LOS) og Eiendomsavdelingen (EA) har en bevilgningsandel på i overkant av 90 %. 
 

2. Andre inntekter er forskningsbidrag, tilskudd/overføringer og ulike salgs-/leieinntekter: 
a. Konkurransebaserte inntekter (i hovedsak forskningsprosjekter) er størst ved MED, 

MN og sentrene der denne andelen utgjør ca. 30 % av tilgjengelige midler. Også en-
heter som Det teologiske fakultet (TEOL), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
og Naturhistorisk museum (NHM) har et betydelig innslag av slike konkurranseba-
serte inntekter målt som andel av totalt tilgjengelige midler. 
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Side 3 
 

Inntektene (venstre verdiakse) er 
oppgitt i millioner kroner. Bevilg-
ning per ansatt/student (høyre 
verdiakse) er oppgitt i kroner. 

Med ansatt/student mener vi 
summen av ansatte og studenter. 
Antall studenter er beregnet ved å 
ta utgangspunkt i antall 60-
studiepoengenheter og regne 10 
slike enheter tilsvarende 1 ansatt.  

b. Salgs- og leieinntekter utgjør en stor andel av inntektene ved KHM og gjelder både 
arkeologiske utgravninger, museumsbesøk (Vikingskipene) og butikksalg. Universi-
tetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har store inntekter fra salg av IT-
tjenester. Det odontologiske fakultet (OD) har betydelige pasientinntekter. 

 
 
UIO SAMMENLIKNET MED UIB OG NTNU 
Skiller UiO seg ut på noen måte når vi sammenlikner inntektene til UiO med inntektene til UiB og 
NTNU? 
 
Figur 3 Totale inntekter ved NTNU, UiB og UiO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likhetene er mange, men det er også noen forskjeller institusjonene imellom: 
 

• Det er forskjeller når vi måler den direkte institusjonsbevilgningen (post 50) per an-
satt/student. UiB og UiO ligger høyere enn NTNU. 

• UiB har en noe høyere bevilgningsandel (74 %) enn NTNU og UiO (begge med 71 %). Det 
kan naturligvis skyldes et mer generøst bevilgningsregime, men kan også være et bilde på 
dårligere evne til å hente inn andre typer inntekter. 

• Ser vi på disse «andre typer inntekter», kan det se ut til at NTNU har større suksess når det 
gjelder bidrag til forskningsprosjekter fra statlige etater. 

• UiB har betydelig større andel gave-/gaveforsterkningsmidler enn de øvrige to universitete-
ne.  

• UiO har klart større andel av såkalte «andre inntekter» - billettinntekter fra vikingskipene 
og salg av IT-tjenester kan være forklaringer på dette. 

 
 
  

V-sak 4 - side 8 av 24



 

Side 4 
 

Prosenttallene gjelder nominell 
utvikling. Gjennomsnittlig har 
UH-sektoren hatt en bevilg-
ningsvekst i perioden på 85 %.  

Dagens (2017) organisatoriske 
inndeling er ført tilbake helt til 
2005 og sikrer sammenliknba-
re tall.  

Fra 2006 har hele den statlige 
UH-sektoren hatt en identisk 
finansieringsmodell; det inne-
bærer at det er de samme fi-
nansieringsmekanismene som 
gjelder for alle institusjoner i 
den perioden som figuren om-
handler. 

B Økning av den direkte institusjonsbevilgningen 
Den langsiktige trenden ved UiO når det gjelder inntektene er vekst ut over lønns- og prisveksten. 
Vi observerer med andre ord realvekst. Fallende inntekter til den norske staten og økte be-
hov/kostnader, ikke minst når det gjelder helse og velferd, gir framtidige utfordringer. På denne 
bakgrunn er det vi analyserer potensialet for økt institusjonsbevilgning. 
 
Den direkte institusjonsbevilgningen til UiO utgjør langt den største andelen av totale inntekter. 
Nesten ¾ av inntektene til UiO kommer denne veien. Vi sammenlikner UiOs bevilgningsutvikling 
de siste 12 årene (de tre siste regjeringsperiodene) med utviklingen i resten av UH-sektoren. 

Figur 4 Bevilgningsutvikling i UH-sektoren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UiO har med andre ord den dårligste bevilgningsutviklingen i løpet av de siste 12 årene. Forkla-
ringen på dette handler både om politikk og egne resultater. 
  
I tillegg til (en teknisk) kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning, er det to hovedmåter å 
øke den direkte institusjonsbevilgningen på: Økt aktivitetsnivå og bedre resultater. Aktivitetsnivået 
bestemmes politisk, mens resultatene er vi selv ansvarlige for. 
 

a) Politisk bestemt aktivitetsnivå 
Tradisjonelt har Stortinget hatt to måter å regulere aktivitetsnivået på: Økt antall studie-
plasser og flere rekrutteringsstillinger. Muligheten til å nå gjennom når det gjelder aktivi-
tetsnivå, avhenger i stor grad av muligheten til å påvirke dem som utformer politikken. 

b) Resultater 
UiO kan også påvirke egen budsjettildeling gjennom de resultater vi leverer på de fastsatte 
resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet. Disse indikatorene er: Studiepo-
eng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, NFR-midler, EU-midler og vitenskapelig publise-
ring. Fra 2017 kommer det to nye indikatorer til – kandidater og BOA-midler (dvs. annen 
ekstern finansiering enn Forskningsrådet og EU). 
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Side 5 
 

Vi har sammenliknet UiO med de tre nye universitetene (NU, UiA og UiS) langs de tre dimensjone-
ne som gir bevilgningsutvikling – pris-/lønnskompensasjon, politikk og resultater. Det er svært 
tydelig å se at de tre nye universitetene har hatt betydelig gjennomslag på politisk nivå – betydelig 
mer enn UiO. De siste fem års utvikling mht. studieplasser og rekrutteringsstillinger, gir følgende 
bilde: 
 
Tabell 1 Endring mht. studieplasser og rekrutteringsstillinger 

  2013 2014 2015 2016 2017 SUM 
Studieplasser 
  

Hele UH-sektoren 1005 417 519 932 1005 3878 
3 nye universiteter 135 45 115 250 230 775 
UiO 70 - 15 90 80 255 
UiB      300 
NTNU      465 

Rekrutteringsstillinger Hele UH-sektoren - 148 147 278 130 703 
3 nye universiteter - 33 61 107 27 227 
UiO - 26 9 24 10 69 
UiB      48 
NTNU      108 

 
De 3 nye universitetene har en samlet bevilgning i 2017 på tett oppunder 4,0 mrd. kroner, mens 
UiOs bevilgning er på 5,3 mrd. kroner. På tross av UiOs størrelse i økonomisk forstand (57 % av 
summen for disse fire universitetene: de 3 nye + UiO), har UiO kun fått bevilget 25 % av de nye 
studieplassene og 23 % av de nye rekrutteringsstillingene når vi ser på denne typen tildelinger til 
tre nye universiteter og UiO over femårsperioden 2013-2017. 
 
Avslutningsvis i dette delkapitlet kan det også være verdt å minne om at institusjonene i UH-
sektoren konkurrerer om sin andel av de totale ressursene. Det skjer et betydelig arbeid inn mot 
politikere fra mange institusjoner som søker å øke egen bevilgning ut fra påståtte urettferdigheter i 
dagens ressursfordeling institusjonene imellom. Stortingets budsjettvedtak for 2017 preges av den-
ne påvirkningen. 
 
Spørsmålet om urettferdighet kan drøftes på ulike nivåer: Dels handler det om fakta, dels om øns-
ker om større bevilgninger. Regjeringens ekspertutvalg, som i januar 2015 la fram forslag om et 
justert finansieringssystem for UH-sektoren, konkluderer slik om fakta: 

«Etter ekspertgruppens vurdering er det ikke grunnlag for å si dagens fordeling mellom institusjone-
ne er feil eller uheldig. Ulik finansiering kan forklares med en kombinasjon av historiske og politiske 
vedtak gjennom mange år, ulik oppgaveportefølje og institusjonens resultatoppnåelse innenfor da-
gens finansieringssystem. Institusjonene har i en årrekke hatt rammebudsjettering, og kostnadsfor-
skjeller vil dermed i noen grad være et resultat av strategiske valg den enkelte institusjon har foretatt 
innenfor sitt handlingsrom. Det som foreligger av analyser indikerer at ulik finansiering reflekterer 
ulike oppgaver og aktiviteter, snarere enn skjevfordeling av budsjettmidler. Det anbefales derfor ikke 
å omfordele basiskomponenten mellom institusjonene.»1 

 
Behovet for å komme i inngrep med det politiske miljøet synes åpenbart, også når det gjelder bi-
drag til en mer faktabasert drøfting av bevilgningsspørsmål. 
 
  

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-
hoyskoler1/id2357839/, s. 11. 

V-sak 4 - side 10 av 24

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler1/id2357839/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler1/id2357839/


 

Side 6 
 

RESULTATER SOM GRUNNLAG FOR BEVILGNING 
Resultatutviklingen har UiO selv mye større kontroll på. Hvordan har utviklingen vært? 
 
Figur 5A UiOs resultatutvikling sett i sammenheng med UH-sektoren2 

 
 
I figur 6 ovenfor er alle 8 resultatindikatorer presentert. Det er resultatutvikling målt i prosent som 
vises, og UiO sammenliknes med NTNU, UiB og gjennomsnittet for hele UH-sektoren. 

• På 7 av 8 indikatorer er UiOs utvikling lavere enn gjennomsnittet for sektoren (unntaket er 
EU-midler). 

• UiOs utvikling er gjennomgående lavere enn utviklingen for NTNU og UiB (selv om bildet 
her er noe mer sammensatt). 

 
Siden resultatutviklingen har betydning 
for nærmere 1/3 av den direkte institu-
sjonsbevilgningen, er det av stor betyd-
ning å arbeide for bedre resultater. Ut-
danningsinsentivene (studiepoeng, ut-
veksling og kandidater) og doktorgrads-
insentivet gis med åpen budsjettramme, 
dvs. uten øvre tak for uttellingen, og en 
naturlig strategi for inntektsøkning er 
volumvekst. De resterende insentivene, 
som gjelder forskning, har en lukket 
budsjettramme og uttellingen for UiO er 
avhengig av våre relative resultater 
sammenliknet med de andre UH-
institusjonene. Da blir strategien å gjøre 
det bedre enn andre.  
 

                                                           
2 Figur 5A viser utviklingen 2008-2016. Figur 5B nedenfor viser utviklingen siste år (2015-2016). 

Åpen og lukket budsjettramme 

En åpen budsjettramme gir en regelstyrt uttelling der 
prisnivået er kjent og multipliseres med produserte en-
heter. Det er ikke noe øvre tak for den økonomiske uttel-
lingen, og hver institusjon konkurrerer bare med seg 
selv over tid: Resultatvekst gir bevilgningsvekst – og 
omvendt. 

En lukket budsjettramme innebærer at det settes et tak 
på bevilgningens størrelse; institusjonene konkurrerer 
seg imellom om uttellingen basert på deres andel av de 
samlede resultater. Dermed vil uttellingen for hver en-
kelt institusjon ikke bare avhenge av egne resultater, 
men også av andres. F.eks. kan resultatvekst medføre 
bevilgningsnedgang fordi andre institusjoner har en 
enda bedre resultatutvikling. 
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Figur 5B UiOs resultatutvikling sett i sammenheng med UH-sektoren – siste år 

 
 
Sammenlikner vi figurene 5A og 5B, ser vi at siste års utvikling når det gjelder utdanning og publi-
sering, er bedre for UiO enn om ser hele perioden 2008-2016 under ett. Det er nok en observasjon 
som kna knyttes tettere til en mer langsom utvikling hos andre institusjoner enn en markant for-
bedring for UiOs del. 
 
Nedenfor presenterer vi utviklingen for hver av de åtte resultatindikatorene som gir økonomisk 
uttelling i det nasjonale finansieringssystemet. Aller først viser vi imidlertid den økonomiske be-
tydningen av de åtte indikatorene. I 2017 representerer de en verdi for UiO på tett oppunder 
1 milliard kroner. Fordelingen mellom indikatorene kan lese ut av tabell 2 nedenfor. 
 
Tabell 2 Resultatindikatorens økonomiske betydning 

Studie- 
poeng 

 
Utveksling 

 
Kandidater 

Doktor- 
grader 

 
Publisering 

 
EU-midler 

Forskningsrådsmidler  
BOA-
midler 

44 % 1 % 12 % 11 % 11 % 13 % 5 % 3 % 
 
De fire indikatorene som gis med åpen budsjettramme presenteres nedenfor med en tidsserie fra 
2008 til 2016. Siden det bare er UiOs egne resultater som er bestemmende for den økonomiske 
uttellingen, viser figuren bare UiOs tall. 
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Antall studiepoeng 
har verdiskala på 
høyre side av figuren, 
mens utveksling og 
kandidater har verdi-
skala til venstre. 

Figur 6 UiOs resultatutvikling (antall) på indikatorer med åpen budsjettramme 

 
 
Vi ser at antall studiepoeng og antall kandidater ligger svært stabilt. Man kan ane en liten økning, 
særlig når det gjelder kandidater og om man ser hele perioden, men antall kandidater har flatet ut 
de siste tre årene. Antallet utvekslingsstudenter har vokst jevnt, men her er den økonomiske effek-
ten liten (jf. tabell 2 ovenfor). Antallet doktorgrader er synkende de siste årene. 
 
Med tanke på at avlagte studiepoeng er så dominerende, økonomisk sett (jf. tabell 2), velger vi å 
kommentere denne indikatoren særskilt: 
 
I UH-sektoren har avlagte studiepoeng vært en hyppig benyttet kilde til budsjettøkning, men da 
gjennom opptak av flere studenter (og ikke fordi forbedret studiekvalitet har medført økt antall 
studiepoeng per student). Det har kunnet skje fordi insentivet er gitt med åpen budsjettramme og 
det derfor ikke er noe øvre tak på uttellingen, verken nasjonalt eller for den enkelte institusjon. 
UiOs politikk har i hele inneværende rektoratperiode gått ut på ikke å øke studentopptaket ut over 
det antall studieplasser vi er finansiert for i basiskomponenten av finansieringsmodellen.3  UiOs 
generelle strategi for økte studiepoenginntekter kan derfor knyttes til arbeidet med å forbedre stu-
diekvaliteten og derigjennom antall avlagte studiepoeng. Foreløpige beregninger antyder at 10 % 
forbedring innenfor de studieprogrammene der gjennomføringen er lavest (i hovedsak bachelor- og 

                                                           
3 Mange er opptatt av økt studiekvalitet. Det er strengt tatt ikke tema i seg selv for dette notatet, men et par 
kommentarer kan være av betydning: Ved innføringen av «Kvalitetsreformen» i 2003 hadde de store univer-
sitetene i Norge (også UiO) svært dårlig gjennomføring og lå langt bak profesjonsutdanningene i høyskolene. 
Snart 15 år seinere kan vi konstatere at universitetene har bedret sine resultater i høy grad – målt som avlag-
te studiepoeng per registrert student – mens nye universiteter og mange høyskoler har negativ resultatutvik-
ling på denne indikatoren (selv om de fortsatt ligger noe bedre an enn f.eks. UiB/UiO). Høyskolene og de nye 
universitetene har vært mer opptatt av å øke studentopptaket og den økonomiske uttellingen gjennom flere 
avlagte studiepoeng totalt sett. Antall studiepoeng dividert på studenttall har imidlertid blitt dårligere fordi 
nevneren (antall studenter) har økt mer enn telleren (avlagte studiepoeng).  
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Her gir vi tall for UiOs 
andel av UH-
sektorens samlede 
resultater på de indi-
katorer som har luk-
ket budsjettramme. 
Det er andelen av 
resultatene som er 
bestemmende for den 
økonomiske uttelling-

 

 

masterprogrammer, i mindre grad profesjonsutdanninger), kan gi en inntektsøkning på 40 mill. 
kroner.  
 
Figur 7 UiOs resultatutvikling (andeler) på indikatorer med lukket budsjettramme 

 
 
Resultatindikatorene vedr. forskning (publisering, NFR-/EU-/BOA-midler) er mer uforutsigbare 
insentiver. Her er budsjettrammen lukket, og det innebærer at man konkurrerer om andeler av den 
rammen som settes. Ser vi hele perioden under ett, er konklusjonen tydelig: UiO har fra sitt gode 
utgangspunkt tapt penger på disse resultatene siden andre institusjoner, fra et dårligere utgangs-
punkt, har forbedret seg mer enn UiO (og dermed tatt en større andel av de samlede forskningsre-
sultater i sektoren). Imidlertid har UiO i stor grad – unntaket er forskningsrådsinntektene – opp-
rettholdt sin andel av UH-sektorens resultater om man ser utviklingen fra 2012 til 2016. Det er en 
periode med betydelig vekst for UiO, ikke minst når det gjelder EU-inntekter. Denne veksten har 
ikke bidratt med annet enn å opprettholde inntektsnivået.4 
 
FAKULTETER OG ENHETER VED UIO 
Resultatutviklingen for fakulteter og enheter på tilsvarende nivå har vært omtalt i virksomhetsrap-
porter til Universitetsstyret siden 2010 – det skjer også i juni 2017. Resultatene kan bare forbedres 
i fagmiljøene, og dette vil være et tilbakevendende tema i dialogen mellom universitetsledelsen og 
ledelsen ved fakulteter og enheter. 
 
  

                                                           
4 Veksten på disse resultatindikatorene ved UiO i perioden 2008-2016 er som følger:  
Publisering +77 % (mye pga. endret tellemåte), EU-midler +154 %, forskningsrådsmidler +39 %. BOA-
inntektene ligger stabilt i de fire årene vi har tall for. 
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C Økning av eksterne midler 
Både nasjonalt og internasjonalt øker konkurransen om eksterne midler. Dette er dels et resultat av 
mer kostnadskrevende forskning, men ikke minst en konsekvens av kutt i offentlige bevilgninger. 
Forskning av høy kvalitet trenger forutsigbare rammer for å beholde og utvikle ansatte og infra-
struktur. I våre naboland, Finland og Danmark, kuttes bevilgningene til universitetene.5 I Sør- og 
Øst-Europa er disse kuttene så drastiske at det svekker kvaliteten og går ut over konkurranseev-
nen.6  

Det er usikkerhet knyttet til hvordan EUs neste rammeprogram (FP9) kommer til å se ut. Det gjel-
der både budsjett og innhold. EUs overordnete budsjett er under et stort press som følge av de 
økonomiske og politiske utfordringene EU står foran i dag. I tillegg vet vi ikke på nåværende tids-
punkt hvordan FP9 kommer til å se ut innholdsmessig. Flere medlemsland i øst- og sørøst Europa 
(EU13) har hatt dårlig uttelling i eksellense-pilaren (ERC) i H2020, noe som potensielt kan føre til 
at denne delen blir mindre vektlagt i neste program. I denne konteksten vil UiOs deltakelse i uni-
versitetsnettverket Guild of European Research Intensive Universities være viktig. The Guild gir 
UiO muligheten til å være med på å påvirke det nye rammeprogrammets innretning. 

Også i Norge øker konkurransen om eksterne midler. Helsesektoren har de siste årene hentet en 
stadig økende andel av midlene fra Forskningsrådet.7 Dette gjelder også på områder der bredde-
universitetene har vært så å si enerådende, som eksempelvis Fri prosjektstøtte. De siste års fusjo-
ner i sektoren har også bidratt til at nye universiteter og større høyskoler har ambisjoner om å hen-
te ut en større andel eksterne midler fra Forskningsrådet. 

Universitetet i Oslo møter ikke bare en økende konkurranse om midler. Like merkbart er forvent-
ningene om forskningens bidrag til samfunnsnytte. Ekstern finansiering skal ikke bare bidra til 
vitenskapelige gjennombrudd, men også til å løse fremtidens velferdsbehov og omstilling fra olje-
avhengighet. Innretningen på Forskningsrådets programmer har også utviklet seg mot større tema-
tiske satsinger, der formålet er å løse ulike samfunnsutfordringer.8 

Til tross for økt internasjonal- og nasjonal konkurranse, har UiO de siste årene hatt en betydelig 
økning i de eksterne inntektene fra Forskningsrådet og EU.9 Dette gjelder både frie midler, som Fri 
prosjektstøtte og ERC, og tematiske midler fra Forskningsrådet. For å opprettholde et høyt nivå, 
men også øke eksterne inntekter innenfor prioriterte fagområder, må UiO på sikt evne å hente en 
større andel tematiske midler i EU og innenfor Forskningsrådets største program, Store program-
mer.10 Samtidig må UiO opprettholde sin sterke posisjon innen Fri prosjektstøtte og ERC. Av sta-
tistikken ser vi at det ofte er slik at de som lykkes og vinner frem i konkurransen om eksterne mid-
ler, evner å kombinere frie midler med tematiske prosjekter.  

 

  

                                                           
5 http://www.forskerforum.no/norden-kutter-i-forskning/ Også de eksterne nasjonale kildene rammes av de 
nasjonale finansielle kuttene. Academy of Finland og Tekes kuttes også i den varslede innstrammingen. 
6 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20151029192346710  
7 Oslo universitetssykeshus er en dominerende aktør. 
8 I disse tematiske satsingene, og spesielt innen Store programmer, ligger mulighet for å søke frie prosjekt-
midler. 
9 Økningen har først og fremst kommet innen naturvitenskap og teknologi.  
10 UiO gjennomførte en EU-analyse, «EU-benchmark» i 2016 - Styresak: 4/2016, O-Sak 4 
(http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/4/o-sak-4-eksternfinansiering.pdf) De foreslåtte 
tiltakene i analysen vil bidra til å styrke de interne forutsetningene for økt deltakelse.  
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ØKTE INNTEKTER FRA FORSKNINGSRÅDET 
For UiO var forskningsrådsinntektene stabile i mange år, men vi ser en klar vekst i 2015 og 2016.11 
Med noen årlige variasjoner, er antall søknader og tilslagsprosent fra UiO stabilt i perioden. Det er 
derimot store variasjoner i søknadsaktivitet og tilslagsprosent mellom fakulteter og museer, som 
man kan lese av figurene 8 og 9. 
 
Tabell 3 Forskningsrådsinntekter 2008-2016 fordelt på fakulteter og andre enheter 

 
Beløp i 1000 kroner 

 
Figur 8 Gjennomsnittlig tilslagsprosent 2011-2015 i Forskningsrådet for UiOs enheter12 

 
 
 
  

                                                           
11 Veksten fra 2014 til 2015 påvirkes også i noen (beskjeden) grad av tekniske endringer i selve regnskapsfø-
ringen. Regnskapstallene vedr. NFR-inntekter gjenspeiler Kunnskapsdepartementets definisjoner til ekstern-
regnskapet og er identisk med de tallene som gir uttelling for UiO i det nasjonale finansieringssystemet. Inn-
tektene regnskapsføres iht. aktivitetsomfang i prosjektene. 
12 Venstre verdiakse angir verdi for tilslagsprosent (blå søyler), mens høyre verdiakse viser verdier for antall 
søknader (rød strek). Forskningsrådet var ikke ferdig med sin behandling av for søknader fra 2016 da styre-
saken ble avsluttet, derfor er ikke tallmaterialet oppdatert med 2016-tall. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TEOL 3 946 2 877 3 319 3 543 3 684 2 111 2 258 5 344 8 220
JUR 26 614 22 178 20 480 23 256 21 412 20 024 24 381 22 491 27 027
MED 171 415 141 579 147 893 152 714 126 211 178 376 161 824 163 969 225 921
HF 44 296 58 670 59 121 74 024 75 325 79 729 80 334 83 027 92 506
MN 290 394 282 276 301 874 287 788 322 212 329 369 293 453 344 541 388 078
OD 3 899 2 510 2 659 1 224 3 242 1 444 4 106 5 213 3 320
SV 51 465 60 572 47 067 48 815 68 517 62 192 74 750 60 227 76 362
UV 8 326 13 949 14 088 23 779 25 635 25 954 20 995 21 217 35 844
fakultetene 600 355 584 611 596 501 615 143 646 238 699 198 662 100 706 029 857 278
KHM 1 179 3 148 3 676 2 057 4 633 4 494 5 834 9 643 5 330
NHM 4 740 5 492 8 514 14 641 12 243 13 917 6 361 7 911 8 211
museene 5 919 8 640 12 190 16 698 16 876 18 411 12 194 17 554 13 541
Andre 42 618 39 666 38 450 32 969 37 924 24 598 21 291 61 680 8 706
Felles mv. 2 923 964 1 995 1 885 2 035 708 1 992 3 268 8 410
UiO 651 815 633 881 649 136 666 695 703 073 742 916 697 578 788 530 887 935
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Figur 9 Gjennomsnittlig antall søknader per fakultet per vitenskapelig årsverk 2011-201513 

 
 
Nasjonalt kan vi observere en økning i Forskningsrådets bevilgninger med 1,5 milliarder kroner i 
årene 2011-2015 (tilsvarer en vekst på 24%). Det er spesielt innen sektorene næringsliv og helse 
veksten har vært størst, mens UH-sektoren har lavest vekst (18%).14 Bevilgningsvekst fra Forsk-
ningsrådet til de tre store universitetene varierer også i perioden. Mens UiB har en vekst på 24% 
(fra 370 mill. kr. i 2011 til 459 mill. kr. i 2015) , har NTNU 16% vekst (fra 525 mill kr. i 2011 til 611 
mill. kr. i 2015) og UiO kun 9% vekst (fra 720 mill. kr.  i 2011 og 783 mill. kr. i 2015). 15 
 
Forskningsrådet grupperer forskningsprogrammer i ulike hovedaktiviteter som igjen samles i ulike 
virkemidler. Ofte skilles det mellom søknadsalternativer med frie midler, som Fri prosjektstøtte 
(FRIPRO) og mer tematiske programmer som Handlingsrettede programmer. Mellom disse ligger 
Store programmer, som kobler grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. 
 
Største hovedaktivitet i Forskningsrådet er Store programmer med en totalbevilgning på kr. 1,3 
milliarder kroner, og med en vekst på 21% i perioden 2011-2015. Deretter følger Brukerstyrte inno-
vasjonsprogrammer med totalbevilgning på 1,1 milliarder (vekst 27%), Handlingsrettede pro-
grammer 987 millioner kroner (vekst 33%) og Fri prosjektstøtte 898 millioner (vekst 11%).16 
 
UiO har en tydelig grunnforskningsprofil i sine søknader og tildelinger. Nær 50% av søknadene går 
til FRIPRO. Dette utgjør i underkant av 40% av UiOs totale bevilgning fra Forskningsrådet. 25% av 
UiOs søknader går til hovedaktivitetene Store programmer og Handlingsrettede programmer. 
Dette utgjør i underkant av 30% av UiOs totale bevilgning.  
 

                                                           
13 Forskningsrådet var ikke ferdig med sin behandling av for søknader fra 2016 da styresaken ble avsluttet, 
derfor er ikke tallmaterialet oppdatert med 2016-tall. 
14 Basisbevilgningene til instituttsektoren, som utgjør 37 prosent av de totale bevilgningene til sektoren, har 
hatt en vekst på 40 prosent i perioden. Prosjektbevilgningene til instituttsektoren har økt med 12 prosent, 
Forskningsrådet i tall 2015. 
15 Forskningsrådet i tall 2015. Forskjellen i UiOs tall sammenlignet med Tabell 1, kan forklares med at mens 
det i Tabell 1 opereres med inntektsførte midler ved UiO, er tallene her basert på bevilgninger fra Forsk-
ningsrådet. Midler kan bevilges ett år, men først utbetales neste. Det er også tilfeller der ikke alle budsjett-
midler benyttes. 
16 Veksten i bevilgningene fra Brukerstyrte innovasjonsprogram, Handlingsrettede programmer og Store 
programmer samlet fra 2014 til 2015 var på 12 prosent, og de står alene for nesten 45 prosent av samlete 
bevilgninger. 
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Veksten i Forskningsrådets bevilgninger for perioden 2011-2015 er betydelig. UiO har i liten grad 
klart å utnytte dette potensialet, mens andre aktører i UH-sektoren ser ut til å ha lykkes bedre. UiO 
har hatt en økning i bevilgningen til FRIPRO de siste fem årene. Universitetet har også hatt en god 
uttelling i de Handlingsrettede programmene de senere år, men med en fallende søknadskurve. De 
siste årene kan det observeres en vekst i søknader fra UiO til Forskningsrådets største hovedaktivi-
tet, Store Programmer, men uten nevneverdig vekst i bevilgningen. Utviklingen de senere årene, 
viser således at UiO lykkes godt i de to ytterpunktene av Forskningsrådets hovedprogrammer, Fri 
Prosjektstøtte (frie midler) og Handlingsrettede programmer (tematisk), men har utfordringer 
knyttet til kombinasjonen av frie midler og tematikk, som er kjernen i hvordan Store programmer 
er bygget opp.17   
 
Sett i lys av økonomisk størrelse og faglige innretning på aktiviteter knyttet til Store programmer, 
bør det stilles spørsmål om flere av UiOs forskere og fagmiljøer burde søkt og hentet ut en større 
andel fra denne hovedaktiviteten enn hva tilfellet har vært de siste fem årene? Fra statistikken ser 
vi at det ofte er slik at de som lykkes og vinner frem i konkurransen om midler, evner å kombinere 
frie midler med tematisk styrte prosjekter. 

 

ØKTE INNTEKTER FRA EU 
UiOs deltakelse i H2020 så langt viser en sterk økning i søknader, noe som indikerer at mobilise-
ringen og ledelsestrykket mot økt deltakelse i programmet er vellykket.18 UiOs aktivitet inn mot 
H2020 har vært merkbart høyere enn i tidligere rammeprogram. Per mai har UiO sendt inn 763 
søknader til H2020-utlysninger og fått innvilget 73 prosjekter. Til sammenligning sendte vi i løpet 
av hele FP7 871 søknader og fikk innvilget 159. Den største økningen i søknader kommer fra fakul-
tetene SV, MED, MN, og HF.  
 
Tabell 4 EU-inntekter 2008-2016 fordelt på fakulteter, museer og andre enheter 

 
Beløp i 1000 kroner 

 

                                                           
17 Forskningsrådet beskriver Store programmer slik: «Store programmer utvikles gjennom omfattende dia-
log i og mellom forskningsmiljøer, brukere og myndigheter. De skal gjennom strategisk bruk av ulike 
finansieringsformer koble grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, og gå på tvers av fag- og sektor-
grenser. Økonomisk omfang og varighet skal være utover det som kjennetegner andre virkemidler, og de skal 
ha en sterk internasjonal orientering.»  
18 Veksten i 2015 (slik det fremgår av tabellen) skyldes i hovedsak endringer i definisjonen (utvidelse av hvil-
ke elementer som teller med i totale inntekter). Regnskapstallene vedr. EU-inntekter gjenspeiler Kunnskaps-
departementets definisjoner til eksternregnskapet og er identisk med de tallene som gir uttelling for UiO i det 
nasjonale finansieringssystemet. Inntektene regnskapsføres iht. aktivitetsomfang i prosjektene. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TEOL 0 0 0 0 4 033 2 673 3 106 3 528 1 081
JUR 661 2 210 14 10 466 950 7 800 7 519 6 472 4 598
MED 16 745 12 727 12 786 21 161 15 963 18 669 33 908 27 819 45 794
HF 456 0 742 267 2 803 3 236 1 963 2 665 2 559
MN 24 867 47 416 14 325 46 655 43 455 51 449 60 994 79 314 82 984
OD 164 77 0 0 0 828 1 460 1 287 1 931
SV 2 725 1 962 5 569 2 080 14 607 11 874 15 351 19 333 23 452
UV 4 117 4 258 3 756 928 2 339 214 1 376 -109 240
fakultetene 49 735 68 650 37 192 81 557 84 150 96 744 125 678 140 309 162 639
KHM 2 155 615 589 742 -295 68 868
NHM 386 1 382 582 133 23 1 204 2 109 2 964
museene 386 3 537 1 197 722 764 909 2 177 3 832
Andre 1 762 179 5 122 393 3 306 3 489 2 565 2 368
Felles mv. -969 -1 834 5 343 7 459
UiO 51 883 68 829 45 850 83 147 88 178 100 028 127 318 150 197 173 930
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Figur 10 Gjennomsnittlig tilslagsprosent 2012-2016 i EU for UiOs enheter 

 
 
I forhold til antall relevante utlysninger for JUS, MED og SV søker de relativt mye på de tematiske 
områdene. MN, som burde ha flere relevante utlysninger enn de andre fakultetene, søker relativt 
lite i de tematiske områdene. I FP7 gikk 54% av søknadene fra UiO til ERC og Marie Curie, mens så 
langt i H2020 har omlag 60% av søknadene gått til disse områdene. UiO sender med andre ord 
færre søknader til de tematiske områdene relativt sett enn tidligere.  
 
Økningen i antall søknader har ikke gitt et tilsvarende utslag i antall prosjekter. Tilslagsprosenten 
for UiO har gått ned siden FP7 fra 18,2% til omlag 10% så langt i H2020. Det skyldes i hovedsak et 
høyt antall søknader, mens antall prosjekter ligger stabilt eller synker noe. Årsakene vil være flere, 
men en av dem kan være at på grunn av stor mobilisering vil det være flere nye søkere med mindre 
erfaring fra tidligere rammeprogram. Suksessraten har også gått ned i rammeprogrammet generelt 
fra 19% til 14% på grunn av økt konkurranse om forskningsmidler i Europa. Søknadsfordelingen 
viser også at UiO søker programmene med lavest suksessrate. Omlag 60% av søknadene fra UiO er 
til det som kan defineres som frie midler (ERC og Marie Skłodowska-Curie), der konkurransen er 
hardest.  
 
Når det gjelder antall prosjekter så gjør UiO det relativt bra på ERC (hvor forskningskvalitet er den 
største suksessfaktoren) og innkommende mobilitet i Marie Curie, både i nasjonalt og nordisk 
sammenheng. De største utfordringene kan derimot sies å ligge innenfor de tematiske områdene i 
H2020. Her er det per i dag få prosjekter og det søkes for lite på enkelte områder hvor UiO burde 
søke mer, eksempelvis innenfor miljø og energi. 
 
MN, MED og SV har flest prosjekter. HF relativt lav tilslagsprosent, men dette bær sees i sammen-
heng med at de har hatt en betydelig økning i antall søknader i Horisont 2020.  
 
Det er først og fremst tre fakulteter som henter inn EU-inntekter; MN, MED og SV. EU-inntektene 
har vokset kraftig, særlig ved MN og SV om vi sammenlikner resultatene i 2015 med året før. Den 
positive utviklingen fra 2012 skyldes i stor grad økt antall ERC-prosjekter, som har stor bevilgning. 
Økningen fra 2014 til 2015 henger også sammen med at 2014 var et mellomår – med utfasing av ett 
rammeprogram (FP7) og innfasing av det neste (H2020). Både i totalt omfang og i EU-kroner per 
fast ansatt ligger UiO nå best an blant de norske universitetene. 
 
Det vil fortsatt være behov for mange – og ikke minst bedre – søknader fremover for å nå regje-
ringens mål om 60% økning i deltakelsen i H2020. 

TF SV JUR UV MN KHM SUM STK NHM HF MED OD
Tilslagsprosent 0% 15,0 % 15,0 % 11,0 % 14,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 25,0 % 5,0 % 11,0 % 5,0 %

Søknader 3 93 24 34 427 5 4 7 14 99 179 11
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KOBLINGER MELLOM PROSJEKTØKONOMI OG BEVILGNINGSØKONOMI  
Eksterne inntekter til forskningsprosjekter er inntekter som i stor grad går med til å dekke økte 
kostnader; disse økte kostnadene er prosjektspesifikke og handler om nye, midlertidig prosjektan-
satte samt de spesielle driftsmidler som prosjektet krever. Kostnadsbildet i forskningsprosjektene 
er imidlertid større enn det: Det handler om fast vitenskapelig ansattes deltakelse i prosjektgjen-
nomføringen og om støttetjenester knyttet til administrasjon, IT/bibliotek og forskningsinfrastruk-
tur (laboratorier). 

Normalt dekker de eksterne inntektene alle spesifikke, nye prosjektkostnader. Ofte dekker de også 
deler av de øvrige kostnadene. Svært sjelden dekker de alle relevante kostnader og det oppstår der-
for ofte egenandeler i prosjektregnskapet. Disse egenandelene er som regel knyttet til kostnader 
som allerede er betalt, men generelt vil økende prosjektportefølje øke behovet for støttetjenester. 
Eksterne inntekter ut over dekning av de prosjektspesifikke kostnadene kan på denne måten ses 
som et nettobidrag til fagmiljøet som gir økt økonomisk handlingsrom. Nettobidraget er ut fra 
denne forståelsen et viktig element i økonomistyringen på instituttnivå. Disse sammenhengene er 
det vi forsøker å illustrere i figur 11 nedenfor. 

Figur 11 Inntekter og kostnader i forskningsprosjekter 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Indirekte kostnader er kjent av de fleste, men leiestedsbegrepet er relativt nytt og fortjener en 
grundigere omtale – ikke minst fordi det innebærer en inntektsmulighet for eksperimentelle fag-
miljøer: 

Leiestedsbegrepet handler om hvordan universitetet kan hente inntekter til vedlikehold og videre-
utvikling av sin forskningsinfrastruktur. Bakgrunnen er først og fremst knyttet til omleggingen av 
Forskningsrådets strategi i 2009/2010. Etter dette anses den generelle infrastrukturen for å være 
et institusjonelt ansvar – Forskningsrådet bidrar ikke lenger til innkjøp av vitenskapelig utstyr, 
men aksepterer å betale for bruken av utstyr og tilhørende fasiliteter i gjennomføringen av forsk-
ningsprosjekter. Helt konkret ser vi at Forskningsrådet er beredt til å tildele flere midler til prosjek-
ter (gjelder bl.a. SFF og Fripro) og stipendiater i eksperimentelle miljøer som gjør bruk av eksiste-
rende forskningsinfrastruktur. Derfor er håndteringen av leiesteder det enkeltgrepet som tydeligst 
innebærer en mulighet for fagmiljøene til å utvide prosjektinntektene (øke den stiplede firkanten i 
figur 11 ovenfor). 

Forutsetningen for å hente inn denne typen midler er naturligvis at det utvikles prismekanismer i 
det enkelte fagmiljø, og at man tar med denne typen kostnader i søknadene om eksterne forsk-
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ningsbidrag. Det er utviklet en nasjonal modell for dette formålet. Mange fagmiljøer ved UiO er 
godt i gang med arbeidet, men fortsatt gjenstår det arbeid enkelte steder.19  

Ett problematisk forhold knyttet til koblingen mellom prosjekt- og bevilgningsøkonomi handler om 
det såkalte «Fellesløftet». Dette er et spleiselag mellom den enkelte institusjon i UH-sektoren og 
Forskningsrådet der totale prosjektkostnader skal dekkes med en halvpart hver. Det har vært flere 
slike runder de siste årene. Helt avgjørende for økonomien i dette er at UiO evner å redegjøre for 
alle relevante prosjektkostnader i tråd med figur 11 ovenfor. Alternativt risikerer vi å måtte dekke 
deler av de spesifikke prosjektkostnadene selv og dermed redusere omfanget av den stiplede fir-
kanten i figuren. Det gir redusert økonomisk handlingsrom på fagmiljønivå. 

 

D Økte inntekter for øvrig 
UiO har også inntekter fra en rekke andre kilder, ref. figur 1 på side 1: 
 
Tabell 5 Øvrige inntekter 
Salg av forskningstjenester 41 mill. kroner MN 18 mill., NHM 8 mill., UV 6 mill. 
Salg av undervisning/kurs 59 mill. kroner MN 17 mill., sentre 16 mill., UV 9 mill. 
Utgravninger/billettinntekter 76 mill. kroner KHM 74 mill. 
Pasientinntekter 34 mill. kroner OD alt 
Utleie av arealer 29 mill. kroner EA 28 mill. 
Salg av IT-tjenester usikker total USIT 79 mill. 
Gaver/gaveforsterkning 120 mill. kroner MED 92 mill., NHM 13 mill., MN 13 mill. 
Offentlig (departementer/ 
direktorater)/kommuner 

183 mill. kroner MED 104 mill., MN 21 mill., UV 17 mill., 
SV 11 mill. 

Organisasj./fond og legater20 75 mill. kroner MN 30 mill., MED 20 mill., SV 10 mill. 
Næringsliv 37 mill. kroner MN 33 mill. 

 
For UiO som helhet er det i den store sammenhengen snakk om inntekter i ganske beskjeden måle-
stokk, men for noen enheter er disse inntektene av avgjørende betydning. Potensialet for inntekts-
økning kan nok variere, men bør absolutt undersøkes.  
 
ETTER- OG VIDEREUTDANNING 
Det er tatt til orde for at etter- og videreutdanning (EVU) ved UiO kan bidra med økte inntekter. Vi 
går derfor gjennom noen rammebetingelser vedr. EVU nedenfor. 

De siste årene kan det observeres en større oppmerksomhet fra myndighetene knyttet til etter- og 
videreutdanning. Utdanningspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og omstillingsbehov har bidratt til 
en økende etterspørsel. Videreutdanning kan defineres som all formell utdanning som leder til 
formell kompetanse/studiepoeng innenfor det ordinære utdanningssystemet, men som tas som en 
senere påbygging av førstegangsutdanningen. Etterutdanning omfatter kurs, seminarer og annen 
opplæring som ikke gir formell utdanningskompetanse eller studiepoeng.21 
 
Universitets- og høyskoleloven slår i § 7-1 fast det såkalte gratisprinsippet, som sier at statlige uni-
versiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som 
fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Dette er utdypet i forskrift om egenbetaling ved univer-

                                                           
19 MN henter allerede inn et tosifret millionbeløp. 
20 Kreftforeningen, Jebsen mv. 
21 Definisjonene er hentet fra rapporten: «Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge», NIFU 
Rapport 2015:39. Se https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2375197/NIFUrapport2015-
39.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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siteter og høyskoler, som blant annet angir tilfeller hvor institusjonene likevel har anledning til å 
kreve egenbetaling. Unntakene fra gratisprinsippet er etterutdanning, visse typer videreutdanning, 
erfaringsbaserte masterprogrammer og oppdragsvirksomhet.  
 
UiOs EVU-tilbud kan deles inn i fire kategorier22: 

1) Skreddersydde EVU-tilbud utarbeidet på oppdrag eller mot egenbetaling (eksempelvis til-
bud til skolesektoren). 

2) Erfaringsbaserte masterprogram (per dags dato 9 stk.) 
3) Ordinære opptak til årsenheter (gjennom Samordna opptak) 
4) Ordinære opptak 

 
UH-sektoren har ulik organisering av EVU, noen har valgt en sentral EVU-enhet (NTNU) mens 
andre har desentralisert organisering. I forbindelse med IHR-prosessen ved UiO (2013), ble det 
konkludert med at EVU skulle være er lokalt anliggende, basert på enhetenes faglige prioriteringer.  

For UH-sektoren er offentlig sektor den største samarbeidspartner for EVU. Det er relativt lite 
samarbeid med regionalt- og nasjonalt næringsliv. Trolig har dette med markedssvingninger å gjø-
re. Å utvikle videreutdanningsprogrammer er ressurskrevende, og for UH-sektoren er det viktig 
med langsiktighet med tanke på videreføring av programmer.23 

Konkurransen om EVU-tilbud er økende, og tendensen er at UiO taper anbud fordi høyskoler eller 
private priser sine tjenester billigere. Samtidig er undervisningskapasiteten under press hos de 
vitenskapelig ansatte. Kravet om tettere oppfølging av de ordinære studentene, gjør at EVU blir et 
overskudds-/ildsjelsanliggende.24 Det bør avslutningsvis poengteres at store profesjonsforeninger 
tilbyr EVU for sine medlemmer med innleide forelesere fra UiO (eksempelvis Legeforeningen og 
Juristforeningen).25   

E Finansieringsforutsetninger knyttet til bygningsmassen 
I statsbudsjettet for 2017 er UiO gitt myndighet til å oppløse Tøyen- og Observatoriefondet (som i 
dag har en samlet verdi på ca. 180 mill. kroner). Gjennom innspill til Statsbudsjettet for 2018 er 
behovet for økte direkte bevilgninger fra eier til tekniske og funksjonelle oppgraderinger av infra-
struktur og bygningsmasse prioritert, videre at institusjonen settes i stand til også å kunne håndte-
re økte driftskostnader som følge av nye bygg. 
 
UiO har betydelige utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslep for bygningsmassen som medfører 
betydelige, økte kostnader. Dagens nivå på kjernevirksomheten er bygget opp under forutsetning 
av at vedlikeholdsetterslepet ikke er et ansvar innenfor eksisterende rammer. Det er derfor et be-
hov for å vurdere finansieringen av vedlikeholdsetterslepet. 

Som kjent er det Stortinget som bevilger penger til alle statlige formål. Stortingets bevilgningsreg-
lement26 setter de formelle rammene rundt budsjettvedtaket. Dette reglementet sier i § 3 at bevilg-
ninger er ettårige og gjelder kontante pengestrømmer. Ettårsprinsippet og kontantprinsippet er 
årsaken til at staten har utfordringer når det gjelder forvaltningen av bygninger med et levetidsper-
spektiv på 100 år eller mer.27  Man bevilger penger til nye bygg, men ikke til avskrivninger som 
                                                           
22 Oversikten hentet fra sak til utdanningskomiteen, Møte 2/2016, sak 8 – Utdanningskomiteen. Se; 
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2016/mote-nr.-2/  
23 NIFU Rapport 2015:39 
24 Møte 2/2016, sak 8 – Utdanningskomiteen 
25 Det kan her også være verdt å nevne at manglende dokumentasjon for at arbeidsplikten er oppfylt (ingen 
timelisteskriving for vitenskapelig ansatte) gjør det vanskelig å tilby egne ansatte ekstra lønn for å ta på seg 
EVU-oppgaver. 
26 https://www.stortinget.no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Bevilgningsreglementet/  
27 Statsbygg benytter en avskrivningstid på 60 år når de kalkulerer kostnadsdekkende husleie. 
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kunne sikre at det ble satt av midler til verdibevarende vedlikehold. Slikt vedlikehold, ofte også 
omtalt som bygningsrehabilitering, krever derfor egne bevilgninger i Stortinget.  

Statsbygg ble etablert som en statlig forvaltningsbe-
drift 1. januar 1993. Foranledningen var innføringen 
av rammestyring som prinsipp i statlig forvaltning. 
Det at institusjonene selv definerer sine behov og fo-
retar prioriteringer innenfor gitte rammer, harmone-
rer dårlig med den gamle ordningen med vederlagsfri 
bruk av statens lokaler. En interdepartemental ar-
beidsgruppe kom med forslag om at alle statlige virk-
somheter skulle belastes med husleie, men innføring-
en av husleieordningen skjedde trinnvis. Innføringen 
av husleieordningen i statens lokaler innebærer at leie 
av lokaler under Statsbyggs forvaltning skjer på van-
lige markedsvilkår. 

Ifm. omorganiseringen av de statlige høyskolene i 
1996 (nærmere 100 institusjoner ble slått sammen til 
26), ble de nye institusjonene innlemmet i Statsbyggs 
husleieordning. Det medførte naturligvis økte kost-
nader, men disse ble den gang kompensert i sin hel-
het gjennom økte statlige bevilgninger. De gamle uni-
versitetene og enkelte andre institusjoner har aldri 
blitt innlemmet i denne statlige husleieordningen, 
men fikk fra 2001 et pålegg om å etablere en intern-
husleieordning som skulle bidra til mer effektiv 
arealbruk og arealforvaltning. 

De fire gamle/største universitetene (og noen institusjoner til) er såkalte selvforvaltende institu-
sjoner. Det innebærer at de i hovedsak får sine bygg stilt til rådighet etter bevilgningsvedtak i Stor-
tinget og ikke betaler husleie. Så er man selv ansvarlig for driftskostnader, herunder løpende vedli-
kehold. Det gis imidlertid ingen bevilgninger til avskrivninger – som ville være en normal måte å 
sikre framtidig verdibevarende vedlikehold på. 

Det er med andre ord en sentral forutsetning for de selvforvaltende institusjonene at verdibevaren-
de vedlikehold er en statlig oppgave, dvs. krever egne bevilgninger fra Stortinget.  

Dette gir særlige utfordringer for Universitetet i Oslo (UiO) fordi store deler av bygningsmassen er 
gammel og lite hensiktsmessig for dagens bruk.28 Det er bygget opp et etterslep på mellom 8 og 
9 milliarder kroner. Håndteringen av dette kan ikke løses innenfor UiOs ordinære rammer. I prin-
sippet bryter det også med Stortingets budsjettforutsetninger om man skulle anvende bevilgninger 
til formål som ikke er en del av bevilgningsvedtaket. At UiO likevel prioriterer oppgaven, så godt 
det lar seg gjøre, innenfor egne rammer skyldes et betydelig bygningsmessig forfall og hensynet til 
kjerneoppgavenes utførelse. 

Riksrevisjonen gjennomgikk i 2012 tilstanden til bygningsmassen i UH-sektoren. I pressemel-
dingen skriver de at «en tredel av bygningsmassen til universiteter og høgskoler er i en dårlig for-
fatning».29  Riksrevisjonens undersøkelse viste at eldre bygninger forvaltet av Statsbygg gjennom-

                                                           
28 I 2013 gjennomførte UiO, som del av et omfattende planarbeid, en grundig kartlegging av teknisk tilstand, 
egnethet og tilpasningsdyktighet for bygningsmassen (egne bygninger er 472 000 kvm, innleide lokaler er 
110 000 kvm). Kartleggingen viste at bare 17 % av UiOs samlede areal har en god teknisk standard.  
29 https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/EiendomsmasseUH.aspx  

Husleie og bygningsdrift 

Husleie er den betalingen som skjer til 
en bygningseier som dekker både fram-
tidig, verdibevarende vedlikehold 
(bygningsavskrivning) og som gir en 
avkastning på investert kapital.  

Driftskostnader kommer i tillegg. Det 
dreier seg om kostnader til ener-
gi/oppvarming, renhold, vakthold og 
løpende vedlikehold. Mange institusjo-
ner har egne ansatte som ivaretar disse 
driftsoppgavene; andre institusjoner 
kjøper tjenestene. 

Internhusleieordningen for de selvfor-
valtende institusjonene handler om å 
synliggjøre disse driftskostnadene for-
delt på interne enheter (fakulteter, 
eventuelt også institutter). Hensikten 
er ikke husleiebetaling i seg selv, men 
det effektiviseringspotensialet som 
ordningen kan medføre. 
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gående har en bedre teknisk tilstand enn bygningsmasse fra tilsvarende periode hos de selvforval-
tende institusjonene.  

Kunnskapsdepartementet selv peker i sine kommentarer til Riksrevisjonens arbeid på at årsaken til 
dette forholdet må søkes i rammebetingelsene. Eiendommer underlagt Statsbygg ble kapitalisert 
ved innføring av statens husleieordning 1. januar 1994. «Tilsvarende kapitalisering har ikke skjedd 
for de selvforvaltende institusjoner i universitets- og høgskolesektoren, og rekapitalisering [les: 
større bygningsmessig rehabilitering, min tilføyelse] må derfor skje i form av byggeprosjekter.»30 

Kostnader til rehabilitering av gamle bygninger for selvforvaltende institusjoner som UiO er åpen-
bart et statlig ansvar. Utfordringen er naturligvis å få bevilgningsvedtak i Stortinget. Utover å ar-
beide for slike bevilgningsvedtak, vil UiO vil jobbe videre med å se på mulige salgsinntekter ved på 
sikt å avhende eiendommer og flytte fra leide til eide lokaler.  
 
 

 
 

                                                           
30 Se Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2012-2013), side 24. 
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