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Budsjettinnspill 2019 

 
Hovedproblemstillinger i saken 
I henhold til tildelingsbrevet for 2017 skal budsjettforslag for 2019 sendes 
Kunnskapsdepartementet innen 1.november 2017. Departementet bruker satsingsforslagene til å 
identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.  
 
UiOs utkast til innspill til statsbudsjettet for 2019 følger vedlagt. I innspillet foreslås det å særlig 
fremheve behov for tydelig prioritering av bygg og infrastruktur. UiOs argumentasjon og 
prioriteringer fremkommer i vedlagte utkast til brev til departementet. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
«Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til 
satsingsforslag utenfor rammen for 2019.» 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       
                                               Ellen Johanne Caesar 
      direktør virksomhets- og økonomistyring 

 

Vedlegg: 
Utkast til brev til Kunnskapsdepartementet 
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Norge er avhengig av en høyt utdannet befolkning og forskning av høy kvalitet for å lykkes med 
omstillingen av vår oljeavhengige økonomi, for å skape nye grønne arbeidsplasser og for å løse våre 
samfunns- og velferdsutfordringer. UiO er Norges fremste universitet og blant de 30 beste 
universitetene i Europa. UiO produserer en tredel av landets doktorgrader og har omlag halvparten 
av landets sentre for fremragende forskning. UiO er også det eneste norske universitetet på 
Thompson Reuters liste over Europas 100 mest innovative universiteter. Likevel har UiO den 
svakeste budsjettutviklingen av de norske høyere utdanningsinstitusjonene siden 2005. Vi mener 
dette er et paradoks, særlig fordi regjeringen har signalisert en så tydelig ambisjon om å skape flere 
verdensledende utdannings- og forskningsmiljøer i Norge.  

UiO forvalter, på vegne av fellesskapet, bygg av stor nasjonal verdi. UiO vil fortsatt eie disse 
byggene. Vi er imidlertid av den tydelige oppfatning at staten bør sette institusjonene bedre i stand 
til å ta et større ansvar for vedlikeholdet av disse. Flere av eiendommene UiO forvalter – inkludert  
store deler av bygningsmassen på Blindern – er gamle og i tillegg oppført på verne- og 
fredningslister. Det gjør vedlikeholdsarbeidet ekstra krevende og kostbart. De siste årene har UiO 
benyttet omlag 20 prosent av sin bevilgning til eiendomsformål – drift, vedlikehold og lukking av 
vedlikeholdsetterslep. Et forsøk på å lukke hele UiOs vedlikeholdsetterslep over en 10-års periode 
vil kreve hele 40 prosent av universitetets bevilgning. Det er en umulig oppgave uten at det får 
store negative konsekvenser for kjernevirksomheten: Utdanning, forskning, formidling og 
innovasjon. En nedslitt bygningsmasse gir også begrensede muligheter for miljøtiltak og 
energiøkonomisering. 

Derfor er UiOs forslag at Statsbudsjettet for 2019 inneholder direkte bevilgninger til tekniske og 
funksjonelle oppgraderinger av infrastruktur og bygningsmasse i tråd med UiOs masterplan for 
eiendom Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Slike 
bevilgninger vil øke våre muligheter til å skape et mer moderne læringsmiljø, flere fremragende 
forskningsmiljøer og nå ut til flere med den kunnskapen vi produserer.  

De store utgiftene UiO har til vedlikehold og infrastruktur av vår eiendomsmasse påvirker vårt strategiske 
handlingsrom og gjør det krevende både å heve undervisningskvaliteten og skape fremragende 
forskningsmiljøer i den grad vi har ambisjoner om. I innspillet til statsbudsjettet for 2019 vil vi derfor 
særlig fremheve behovet for å prioritere direkte bevilgninger til bygg og infrastruktur i UH-sektoren. 
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I Masterplanen presenteres og prioriteres de fire store satsingene UiO har behov for i de nærmeste 
årene. Disse er, i prioritert rekkefølge: 1) Nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap 
2) Nytt Vikingtidsmuseum for Kulturhistorisk museum 3) Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det 
odontologiske fakultet 4) Nytt veksthus med klimasenter på Tøyen.  
 
UiO er svært tilfreds med at det i forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslås oppstartbevilgning til 
livsvitenskapsbygg, midler til prosjektering av nytt bygg for Det odontologiske fakultet, midler til 
prosjektering nybygg for Vikingtidsmuseet og til prosjektering av brukerutstyr i veksthuset. UiO 
legger til grunn at disse prosjektene vil føres videre i statsbudsjettet for 2019. UiO legger videre til 
grunn at vi vil bli kompensert kostnader som påløper i forbindelse med nye universitetsarealer i 
sykehus.  
 
Vedlikeholdsetterslep 

For å lukke vedlikeholdsetterslepet på 8,6 mrd. kroner søker UiO fra 2019 og 10 år framover om en 
årlig tildeling på 860 mill. kroner, fordelt med 280 mill. kroner til tekniske oppgraderinger og 580 
mill. kroner til funksjonell oppgradering.  

Mer trykk på utdanningskvalitet og læringsmiljø 

Universitetsledelsen har en sterk ambisjon om å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. En bedre 
løsning på finansieringen av vedlikeholdsetterslepet vil gi nødvendig rom for å styrke tiltak vi ser 
virker. På denne måten kan vi i enda større grad bidra til omstilling, flere arbeidsplasser og 
toppkandidater til eksisterende og fremtidig arbeidsliv.   

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne – en tverrfaglig strategisk satsing som 
omfatter all aktivitet i bredden av universitetets faglighet. Universitetsledelsen jobber aktivt for en 
betydelig styrking av tverrfagligheten ved UiO, blant annet i tråd med Meld. St. 25 (2016–2017) 
Humaniora i Norge. Humanoria har – i likhet med samfunnsvitenskapene – en avgjørende rolle i 
utviklingen og implementeringen av moderne teknologier og nye behandlingsformer. I lys av dette, 
og den fagligheten UiO skal utvikle i det nye bygget for livsvitenskap, etterspør vi en konkret 
satsing fra regjeringen i form av nye rekrutteringsstillinger for å styrke tverrfaglighet og sikre 
HumSam-perspektiver inn i livsvitenskapen.  
 
Med hilsen 
 
 
Svein Stølen 
rektor 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 

 
Saksbehandlere: 
Marianne Knarud/22858962, marianne.knarud@admin.uio.no   
Stein Helgesen/22858348, stein.helgesen@admin.uio.no 
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