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Vi viser til departementets høringsbrev «Forenkling og forbedring av rammeverket for 
universiteter og høyskoler» datert 6. mars 2018. Høringsbrevet omfatter tre forhold: 

1. Forenkling av regelverket – der UiO allerede har gitt sitt innspill til mandatet for utvalget
som skal vurdere regelverksforenklinger, jf. brev til departementet datert 3. mai d.å.

2. Mulighetsstudie for å vurdere tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler –
kort omtalt i ovennevnte brev til departementet.

3. Forenkling av målstrukturen: UiO gir med dette brevet sitt innspill til forenkling og
forbedringer av målstrukturen.

Denne diskusjonssaken handler om det tredje av disse punktene. 

Universitetet i Oslo imøteser en høyst nødvendig forenkling og forbedring av målstrukturen for 
universiteter og høyskoler. Universitetslovens formålsparagraf setter rammene for vår virksomhet. 
Dagens nasjonale styringsparametere representerer i for stor grad en opptelling av hendelser på 
områder der slik telling er mulig. Vi vil i motsetning til en slik opptelling betone en målstyrings-
prosess som i større grad innebærer lederinvolvering gjennom formulering av mål og oppfølging i 
ettertid. Etter vår oppfatning er utviklingsavtalen et velegnet instrument for en dialogpreget 
forbedringsprosess der det også er mulig å ta hensyn til vanskelighetsgrad når det gjelder den 
økonomiske uttellingen for resultater. 
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Vedlegg: 

- Utkast til brev (datert 31. mai 2018) fra Universitetet i Oslo vedr. forenkling av 
målstrukturen  

- Høringsbrevet (datert 6. mars 2018) fra Kunnskapsdepartementet 
- Dagens målstruktur (kopiert fra UiOs tildelingsbrev) 
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Vedr. forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler 
 

Universitetet i Oslo imøteser en høyst nødvendig forenkling og forbedring av målstrukturen for 
universiteter og høyskoler. Universitetslovens formålsparagraf setter rammene for vår virksomhet. 
Dagens nasjonale styringsparametere representerer i for stor grad en opptelling av hendelser på 
områder der slik telling er mulig. Vi vil i motsetning til en slik opptelling betone en målstyringspro-
sess som i større grad innebærer lederinvolvering gjennom formulering av mål og oppfølging i et-
tertid. Etter vår oppfatning er utviklingsavtalen et velegnet instrument for en dialogpreget forbed-
ringsprosess der det også er mulig å ta hensyn til vanskelighetsgrad når det gjelder den økono-
miske uttellingen for resultater. 
 

Vi viser til departementets høringsbrev «Forenkling og forbedring av rammeverket for universite-
ter og høyskoler» datert 6. mars 2018. Høringsbrevet omfatter tre forhold: 

1. Forenkling av regelverket – der UiO allerede har gitt sitt innspill til mandatet for utvalget 
som skal vurdere regelverksforenklinger, jf. brev til departementet datert 3. mai d.å.  

2. Mulighetsstudie for å vurdere tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler – 
kort omtalt i ovennevnte brev til departementet. 

3. Forenkling av målstrukturen: UiO gir med dette brevet sitt innspill til forenkling og forbed-
ringer av målstrukturen. 

Mål og resultatstyring i sektoren 
I tillegg til de mål og aktiviteter som følger av universitetsloven (Lov om universiteter og høyskoler 
av 1. april 2005 med seinere endringer), handler grovt sett mål- og resultatstyring i universitets- og 
høyskolesektoren (UH-sektoren) om tre forhold: 

i. Tildelingsbrevene til institusjonene inneholder fire hovedmål med tilhørende 17 nasjonale 
styringsparametere. Det er disse målene/styringsparameterne som departementet søker å 
forenkle/forbedre, jf. Kunnskapsdepartementets brev datert 6. mars 2018. 

ii. Utviklingsavtalen mellom UiO og departementet inneholder tre hovedtemaer med totalt 14 
konkrete aktiviteter.  
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iii. Finansieringssystemet har 8 resultatindikatorer som påvirker den direkte institusjonsbe-
vilgningen. 

To hovedutfordringer 
Selv om departementets høringsbrev er knyttet spesifikt til det første av disse tre forholdene, gir 
det etter UiOs oppfatning mer mening å se alle tre i sammenheng. Etter UiOs oppfatning er det 
særlig to hovedutfordringer knyttet til den samlede mål- og resultatstrukturen: 

a) Mengde/kompleksitet: 
17 nasjonale styringsparametere, 14 utviklingsaktiviteter og 8 resultatindikatorer represen-
terer totalt 39 temaer. Noen av dem er delvis overlappende, men mengden er i seg selv en 
utfordring. Ikke alle 39 temaer oppleves som like sentrale i styringen av UiO. 

b) Målstyring eller statistikk: 
Tenker man på de 39 temaene i en mål- og resultatstyringsprosess, ville det vært naturlig at 
det ble satt mål for dem – mål som så skulle følges opp internt og i styringsdialogen mellom 
departementet og den enkelte institusjon. Alle temaer gir nyttig informasjon, men noen av 
dem gir liten mening i en mål- og resultatstyringsprosess, bl.a. fordi UiO bare delvis har 
kontroll med de aktivitetene som påvirker resultatene.  

Nedenfor gir vi fire eksempler på styringsparametere og de utfordringene UiO ser: 

• Publikasjonspoeng per faglig årsverk: For mange institusjoner/fagmiljøer i UH-sektoren 
er økt publiseringsomfang av betydning. Evalueringen av publikasjonsindikatoren viste da 
også at innføringen av den har hatt slik effekt. Imidlertid har det store flertallet av UiOs fag-
miljøer lenge publisert mye – her kan utfordringen heller knyttes til kvaliteten på publise-
ringen. En ren telling av publikasjonspoeng gir derfor bare begrenset mening for UiO. 

• Mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid: Dette er kanskje den tydeligste sty-
ringsparameteren når det gjelder UiOs manglende kontroll med aktivitetene som påvirker 
resultatene. Arbeidsmarkedspolitikk er ikke UiOs domene. 

• Forskningsinnsats MNT-fag: Igjen ser vi en styringsparameter som kan ha relevans overfor 
noen fagmiljøer, men som er lite treffsikker når det gjelder UiO. 

• Sikring og bevaring av museenes gjenstander: Dette er viktige premisser for museenes 
virksomhet, og her trenger vi myndighetenes drahjelp i form av bevilgninger til formålet. 
Imidlertid er det museenes forskning og utadrettede virksomhet som inngår i universitetets 
samfunnsoppdrag. Dette finner vi altså ikke spor av i mål- og resultatstrukturen. 
 

Målstruktur (og styringsparametere), utviklingsavtale og resultatindikatorer kan betraktes som tre 
parallelle målhierarkier. Dette representerer en lite hensiktsmessig styringsform. UiO er av den 
oppfatning at en forenkling innebærer en forbedring – både fordi færre mål representerer et poten-
sial for mer fokusert innsats og fordi det er behov for en samlet målstruktur som tar den enkelte 
institusjons særpreg på alvor. 
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Vårt utgangspunkt er universitetsloven som formulerer krav og forventninger på alle tre kjerneakti-
viteter – forskning, utdanning og formidling. Det er et betydelig tilfang av data om alle sider av 
virksomheten som departementet kan følge opp hver enkelt institusjon på. Slik datainnsamling er 
på ingen måte det samme som målstyring. Videre harmonerer flere av styringsparameterne dårlig 
med universitetslovens formålsparagraf. 

 

Målstyring 
Det er to områder som gjenstår der det bør etableres klare mål og det eksisterer et behov for sær-
skilt oppfølging på ledelsesnivå: 

A. Resultatindikatorene og uttellingen i finansieringssystemet 
De åtte resultatindikatorene fokuserer på sentrale sider av den akademiske virksomheten – 
utdanning i form av studiepoeng, kandidater og studentveksling og forskning i form av vi-
tenskapelig publisering, doktorgrader, tilslag på eksterne forskningsmidler etter konkur-
ranse (EU, NFR) og samarbeid med offentlige og private aktører (BOA). Både som temaer i 
seg selv og fordi de har bevilgningsmessige konsekvenser, er disse resultatindikatorene en 
sentral del av UiOs styringssystem og særlig egnet for oppfølging fra departementets side. 
 
En svakhet med resultatuttellingen i finansieringssystemet er imidlertid at uttellingen ikke 
tar hensyn til «vanskelighetsgrad» i og med at det er endring fra år til år som teller; institu-
sjoner som allerede er på et høyt nivå, får dermed lav uttelling. 

B. Utviklingsavtalen 
Ideen om utviklingsavtaler i UH-sektoren ble lansert i rapporten (datert januar 2015) fra 
Regjeringens ekspertutvalg som gjennomgikk sektorens finansieringssystem. Avtalene skal 
bidra til å oppnå mål om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofil og en bedre arbeidsde-
ling. UiO har tidligere (mai 2017) understreket at avtalene har et potensial for å gi et bety-
delig løft for UH-sektoren mht. kvalitet, mangfold og samspill – gitt noen viktige premisser: 

• den enkelte avtalen må ha en horisontal dimensjon (hele sektoren) i tillegg til den 
vertikale (departement – institusjon) 

• respekt for institusjonell autonomi 
• avtaleutforming i tett dialog mellom departement og institusjon 
• avtalene må honorere oppnåelse av milepæler 

Der finansieringssystemets resultatindikatorer bare teller og ikke tar hensyn til vanskelig-
hetsgrad forbundet med resultatforbedring, representerer utviklingsavtalen et alternativ: 
Både kan rene kvantitative tellinger suppleres med kvalitative vurderinger, samtidig som 
institusjonsspesifikke forhold kan tillegges vekt dersom måloppnåelse i henhold til avta-
lene gis økonomiske konsekvenser. 
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Avslutning 
Som indikert over oppsummerer vi med at dagens mål- og resultatstruktur er for omfattende og lite 
treffsikker. Forenkling er på sin plass, og vi peker særlig på et behov for å styrke dialogen rundt fi-
nansieringssystemets resultatindikatorer og elementene i utviklingsavtalen. 

Vi oppnår med dette en forenkling etter følgende linjer: 

• et begrenset antall hovedmål innenfor rammen av universitetsloven og det generelle sam-
funnsoppdraget vi har 

• så definerer/operasjonaliserer vi – i samarbeid med departementet – våre egne mål i utvik-
lingsavtalen; fokus må være på områder der det er særlig viktig at UiO endrer seg og utvik-
ler sitt særpreg 

Vi imøteser en videre dialog med departementet om forenkling og forbedring av mål- og resultat-
strukturen. 

 

Med hilsen 

 

Svein Stølen 
rektor 

         Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
         universitetsdirektør 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: Per Heitmann, Pål Vegard Pettersen 
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