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Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet



• Oppfølgingen vil skje i form av 
– Egne styresaker som forberedes til diskusjon eller 

vedtak for universitetsstyret
– Virksomhetsrapporterering til universitetsstyret 

hvert tertial
– UiOs årsrapport til KD som behandles i 

universitetsstyret i mars 2019
– Etatsstyringsmøte med KD
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– UiO har inngått utviklingsavtale med KD. Målene i utviklingsavtalen skal 
realiseres innen våren 2020.

– I 2018 er det ikke knyttet økonomiske virkemidler til avtalen. Regjeringen 
holder fast ved at det skal knyttes økonomiske virkemidler til 
utviklingsavtalene med institusjonene. KD tar sikte på at forslag om 
finansieringsmodell for utviklingsavtaler kommer i forslag til statsbudsjett 
for 2019. 

– Utviklingsavtalen skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonen og 
være til støtte for styret.

– UiO har tre utviklingsmål
• Fremragende utdanningskvalitet
• Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020
• Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid

– KD har åpnet for at det kan foretas justeringer i utviklingsavtalen. 
Utviklingsavtalen vil være gjenstand for dialog med KD i etatsstyringsmøtet 
i 2018. 
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• KD har åpnet for at det kan foretas justeringer i 
utviklingsavtalen. 

• Utviklingsavtalen vil være gjenstand for dialog med 
KD i etatsstyringsmøtet i 2018. 

• Det er særlig tre områder som foreslås diskutert med 
KD 
– UiOs ambisjoner på ERC tildelinger mangler i dagens 

avtale. 
– I tillegg er det behov for å se på formuleringene om 

GUILD/europeisk universitetsnettverk (tiltak 3A) 
– Justere tidsplan som er angitt for Innovasjonsløftet (tiltak 

3B). 

• Spørsmål til styret:
– Har universitetsstyret innspill til forslagene?

Utviklingsavtalen

4



• Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom 
departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. 
Sentrale tema i møtene er institusjonens profil, ambisjoner, strategiske 
prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og 
prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. 
Utviklingsavtalen er en del av dette.

• Etatsstyringsmøtet er berammet til 6. juni 2018 kl. 09.00-11.00.

• UiO deltar med rektor, øvrige representanter fra styret samt 
universitetsdirektør .

• Følgende styrerepresentanter er forespurt: Anne-Marie Engel, Idar 
Kreutzer, Erling Sverdrup Sandmo, Marianne Midthus Østby og 
Kristine Berg Heggelund.

• Styret kan melde inn strategisk viktige saker for institusjonen til 
etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Årsrapport (2017–
2018) 15. mars 2018.
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