Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:
Møtesaksnr.:
Møtenr.:
Møtedato:
Notatdato:
Arkivsaksnr.:

Vedtakssak
V-sak 5
5/2018
19. juni 2018
11. juni 2018
2018/593

Saksbehandler:

Silje Mundal Rørtveit, Marianne Løken, Enhet for lederstøtte

Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019
Henvisning til tidligere behandling i universitetsstyret
• 6. februar 2018: O-sak 1 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 – orientering om prosess»
• 8. mai: V-sak 8: «Hovedprioriteringer i årsplan 2019-20 og fordeling 2019: Konkretisering av
innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019»
Årsplan 2019-2021
Innretning på tiltak og strukturen er i all hovedsak samsvarende med det som ble presentert for
universitetsstyret i mai 2018. Innsatsområdene er konkretisert i form av tiltak for å tydeliggjøre
forventninger til organisasjonen. UiOs årsplan inneholder syv tiltak som skal gjennomføres av
enhetene innenfor hovedområdene utdanning, forskning, kunnskap i bruk og helhetlig
personalpolitikk. Det er videre seks virksomhetsovergripende tiltak som skal gjennomføres i
samarbeid mellom nivåene i organisasjonen, men hvor det er UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS)
som har det koordinerende ansvaret.
Fordeling for 2019 og alternative investeringsnivåer og rammekutt
Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2018 flere prioriteringer, hovedsakelig knyttet til
investeringer i rehabilitering av bygg, som får økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2019.
Til sammen beløper forpliktelsene seg til 220 mill. kroner som tilsvarer de midler som er
tilgjengelig til fordeling i 2019. Utover dette foreslås det nye tiltak til investeringer i bygg og IT,
primært for 30 mill. kroner. De nye tiltakene må finansieres ved å omdisponere midler fra
fakulteter og tilsvarende enheter gjennom rammekutt. I tillegg kommer rammekutt på 44 mill.
kroner som følge av anslått opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
Universitetets ledelse er videre innstilt på at UiOs vedtatte Masterplan for eiendom må følges opp.
For å finansiere rehabiliteringsprosjektene som ligger i denne de neste 4-5 årene kreves et
ytterligere varig rammekutt på 70 mill. Det bes om at universitetsstyret diskuterer om et ytterligere
rammekutt på 70 mill. kroner skal tas allerede fra 2019, eller først fra 2020. Reelt knytter dette
valget seg til hvorvidt gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus starter opp i 2019 eller i
2020.
Enhetene ved UiO har anledning til å overføre både mindre- og merforbruk for en kortere periode.
Således betyr det mindre i et langsiktig økonomisk perspektiv hvorvidt det kuttes ytterligere 70
mill. kroner i 2019 eller først i 2020. Akkumulert samlet mindreforbruk har vært relativt uendret
de siste årene og årsverksveksten synes å flate ut. Forskjellene mellom fakultetene har imidlertid
blitt større, noen har lykkes bedre enn andre med å øke inntektene.
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Det kan argumenteres med at å ta et ytterligere rammekutt på 70 mill. kroner fra 2019, gir et
moment for organisasjonen til å gjennomføre omstillingstiltak. Å utsette ytterligere rammekutt til
2020 kan skape usikkerhet i organisasjonen mht fremtidige bevilgninger, på den annen side gir det
fakulteter og tilsvarende enheter lenger tid på å tilpasse aktivitetsnivået og rom til å gjennomføre
årsplanstiltakene. Det gir også universitetets ledelse mulighet til å vurdere alternativer til flate kutt.
Samlet rammekutt som foreslås fra og med 2019 er 74 mill. kroner (alternativ a). Dersom
rehabilitering av Eilert Sundts hus skal starte opp i 2019 (alternativ b) vil samlet rammekutt beløpe
seg til 144 mill. kroner.
FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i
møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene
på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående
rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020.
3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for
2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere
vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på
74 mill. kroner.
b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke
omdisponeres til andre formål.
c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i
tråd med føringene i saksfremlegget.
d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.
4. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur
og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:
- Notat om Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019
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Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019
1. Bakgrunn
I «V-SAK 8 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan
2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019» den 8. mai 2018 sluttet universitetsstyret seg til
forslag til struktur og innsatsområder i Årsplan 2019-2021 og til forslag til nye tiltak i fordelingen
for 2019.
I dette notatet konkretiseres innsatsområdene i form av tiltak i UiOs årsplan 2019-2021 for å
tydeliggjøre forventninger til organisasjonen samt prioriterte tiltak i fordelingen for 2019. Det gis
et bilde av den økonomiske profilen i den foreslåtte fordelingen og hvordan denne har utviklet seg
over tid. Avslutningsvis drøftes de finansielle konsekvensene av forslagene, og de to alternativene
for rammekutt knyttet til behov for økte investeringer i bygg vurderes.

2. Innledning
En av universitetsstyrets viktigste oppgaver er å fordele midlene som tildeles UiO over
statsbudsjettet og vedta UiOs årsplan. Som i de foregående årene velger vi å gjøre dette i juni for å
gi enhetene rammer og føringer i god tid slik at detaljplanlegging kan starte på underliggende
nivåer.
Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av tidligere vedtak og oppnådde resultater
gjennom UiOs interne fordelingsmodell. I tillegg kan midlene fordeles gjennom konkrete
beslutninger som foretas hvert år av styret. Årsplanen er en endringsplan som skal gi føringer til
enhetene om prioriteringer av aktiviteter som skal gjennomføres innenfor de økonomiske
rammene.

3. UiOs Årsplan 2019-2021
Bakgrunn
UiOs årsplan gir uttrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor det er særlig
viktig å oppnå endring. Det nye rektoratet har satt sitt preg på årsplanen gjennom forslag til
strukturelle endringer og nye innsatsområder sammenlignet med fjorårets årsplan.
Universitetsstyret ga 8. mai sin tilslutning til struktur og innsatsområder i UiOs årsplan 20192021. Forslag til prioriteringer i årsplan 2019-2021 har videre vært diskutert med dekanene som
støtter prioriteringene.
UiOs årsplan 2019-2021
Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter,
museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret og tiltak som
skal gjennomføres av organisasjonen som helhet. For å tilrettelegge for fakultetene og tilsvarende
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enheters egenart er det lagt opp til at videre konkretisering av tiltak skal skje i enhetenes egne
årsplaner.
Innretning på tiltak og strukturen er i all hovedsak samsvarende med det som ble presentert for
universitetsstyret i mai 2018. Det er gjort to endringer – utarbeidelse av veikart for
forskningsinfrastruktur er flyttet fra «tiltak som skal gjennomføres av enhetene» til
«virksomhetsovergripende tiltak» for å tydeliggjøre ansvaret institusjonen har for å koordinere
arbeidet med veikartet. Det virksomhetsovergripende tiltaket om internasjonalisering omhandler
nå kun utnyttelsen av The Guild.
Tiltak som skal gjennomføres av enhetene
Under overskriftene «Fremragende utdanning og læringsmiljø», «Grensesprengende forskning»,
«Ta kunnskap i bruk» og «En helhetlig personalpolitikk» omtales tiltakene som skal gjennomføres
av fakulteter og tilsvarende enheter. Her settes først temaet inn i en kontekst, før tiltakene med
tilhørende forventede resultater for årene 2019 og 2021 konkretiseres, jamfør vedlagte årsplan.
Formålet med å spesifisere forventede resultater er å synliggjøre hvordan UiO har beveget seg med
tanke på målsetning.
Oversikt over tiltak i UiOs årsplan som skal gjennomføres av enhetene:
Fremragende utdanning og læringsmiljø
• Tiltak 1: Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging
underveis i studiene
• Tiltak 2: Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å
aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke utdanningens forskningsnærhet og
arbeidslivsrelevans.
Grensesprengende forskning
• Tiltak 3: Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på
utviklingsavtalens prioriteringer og European Research Council (ERC).
• Tiltak 4: Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve
bevisstheten rundt forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er
sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer
og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområdet.
Ta kunnskap i bruk
• Tiltak 5: For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og
tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og
formidling.
En helhetlig personalpolitikk
• Tiltak 6: Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet
innenfor stillingsgrupper med høy midlertidighet.
• Tiltak 7: Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.
Virksomhetsovergripende tiltak
Årsplanen inneholder seks virksomhetsovergripende tiltak. Dette er tiltak som skal gjennomføres i
samarbeid mellom nivåene i organisasjonen, men hvor det er UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS)
som har det koordinerende ansvaret for tiltakene.
Tiltakene er prioritert med tanke på at ressursene skal forvaltes effektivt og på en måte som
understøtter kjerneaktiviteten, og at det skal arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt
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arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av
kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt i å sikre at områdene rundt UiO utvikles på en måte som
underbygger UiOs strategiske målsettinger, og som gjør det enklere å ta kunnskapen fra
universitetet i bruk i samfunnet. UiO vil også prioritere å tilrettelegge for en god institusjonell
oppfølging av regjeringens humanioramelding.
Oversikt over virksomhetsovergripende tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen:
 Administrativ digitalisering og forenkling
 Masterplan for IT
 Veikart for forskningsinfrastruktur (flyttet fra «Grensesprengende forskning»)
 Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
 The Guild of European Research-Intensive Universities (omhandler nå kun The Guild, og ikke
internasjonalisering som helhet)
 Tiltaksplan for humaniora
4. Rammebetingelser for fordeling 2019
Økonomiske forutsetninger
Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) utgjør ca. 70% av UiOs samlede
inntekter. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder samt gaver
og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 21%, mens de resterende 9% av inntektene består av oppdrag
og andre salgs- og leieinntekter.
Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember.
UiOs anslag for forslag til fordeling for 2019 er derfor basert på videreføring av dagens nasjonale
finansieringsmodell og enhetenes oppnådde resultater i 2017. Den resultatbaserte inntekten fra
KD utgjør ca. 32% av bevilgningen. UiO vil i 2019 få en samlet økning i resultatbaserte inntekter
med åpen ramme1 på ca. 36 mill. kroner. For indikatorer med lukket ramme2 kan vi vente en
reduksjon i inntekter på ca. 32 mill. kroner. En lukket ramme innebærer at det settes et tak på den
budsjettmessige uttellingen og UiO kan dermed tape inntekter på bedre resultater, dersom andre
institusjoner forbedrer seg enda mer. UiO har en vekst på indikatorene for publisering og NFRinntekter, stabile BOA- inntekter og en nedgang i EU-inntekter i 2017.
Som følge av KDs tildeling i 2018 vil UiO i 2019 få helårseffekt av tildeling til 7 nye
rekrutteringsstillinger i 2019, en økning med ca. 9 mill. kroner. Det er ikke lagt inn forventning om
nye rekrutteringsstillinger eller økte bevilgninger for å bedre finansieringen av eksisterende
rekrutteringsstillinger. Det er heller ikke lagt inn anslag om nye studieplasser i 2019.
Helårseffekten i 2019 av nye studieplasser i perioden 2012-2018 er lagt inn med 12 mill. kroner.
Dersom UiO skulle få nye studieplasser, endringer i måltall for rekrutteringsstillinger eller andre
øremerkinger, vil disse fordeles etter at statsbudsjett er vedtatt.
På linje med i fjor legges det ikke opp til endring i fordelingen til enhetene dersom det skulle bli
andre avvik i forhold til vår inntektsvurdering. UiO har udisponert ca. 80 mill. kroner fra
fordelingen i 2018. Dette er dels som følge av at bevilgningen fra KD ble noe høyere enn forventet
og dels at det er ubenyttede midler fra midlertidige satsinger. Disse midlene foreslås disponert i
fordelingen for 2019.
Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av ABE-reformen øker med ytterligere
0,8%, ca. 44 mill. kroner, i 2019.
1
2

Indikatorer med åpen ramme: studiepoeng, kandidater, utveksling og doktorgrader
Indikatorer med lukket ramme: publisering, EU-, NFR- og øvrige bidrags- og oppdragsinntekter
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Det legges inn en forventet lønns- og prisvekst i 2019 på 2,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB
for lønns- og prisvekst i 2019. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2019 på 5,601 mrd.
kroner. Anslagene som legges frem gir en statsbevilgning som har en brutto økning på 2,1%. Prisog lønnskompensasjonen er som nevnt anslått til 2,4%, dette gir en anslått realnedgang på 0,3%.
UiO kan ikke påregne fortsatt realvekst i bevilgningene. Det er en økende konkurranse om eksterne
midler, og Regjeringen viderefører mest sannsynlig den statlige avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (ABE-reformen). For UiO som institusjon er det særlig behovet for økte
avsetninger til investeringer i bygg og IT som er utfordrende. Dette krever sterkt fokus på ekstern
inntjening og intern prioritering og effektivisering i årene som kommer.

Rammer for intern fordeling
UiO har samlet sett en god økonomi. Både de eksterne inntektene og bevilgningen fra KD over
statsbudsjettet har hatt en realvekst de siste årene, på tross av opptrapping av ABE-reformen. UiO
som institusjon har gjennomført ABE-reformen, ved å foreta flate kutt på enhetene. Det gir
enhetene som sitter nærmere oppgavene, selv mulighet til å vurdere hvor kuttet mest
hensiktsmessig skal tas. Dette er kutt det er svært utfordrende å håndtere på en god måte og vi ser
at ABE-kuttene også rammer primærvirksomheten mange steder. Samlet sett framstår UiOs
aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene. Ved utgangen av 2017 utgjorde
mindreforbruket på basisvirksomheten 3% av bevilgning (som er lavest i sektoren). Usikkerheter i
UiOs økonomi framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende
enheter.
UiO har en politisk vedtatt intern fordelingsmodell som kanaliserer ca. 96% av bevilgningen ut i
enhetenes rammer, herav 81% til fakulteter og tilsvarende enheter. Hovedprinsippet er at så mye
som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at prioriteringer og disponering av
ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er
dermed finansiert for selv å kunne ivareta kjerneoppgavene forskning, utdanning og formidling,
samt administrative funksjoner. Derfor vil også budsjettkutt i stor grad måtte implementeres ved
fakultetene og tilsvarende enheter.
Hovedansvaret til institusjonsnivået er å sørge for nødvendige finansiering til
virksomhetsovergripende tiltak som investeringer i felles IT-infrastruktur og bygninger samt
stimulere til og bidra inn i institusjonelle tverrfaglige satsinger og større felles
forskningsinfrastruktur.
UiOs interne fordelingsmodell ble etablert i 2008, og det ble foretatt justeringer i 2017 som følge av
endringer i finansieringssystemet til KD. UiO får en årlig bevilgning fra KD på ca. 5,6 mrd. kroner,
av dette er 32% resultatbaserte inntekter innen utdanning og forskning. Disse er basert på 8
indikatorer: studiepoeng, kandidater, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publiseringspoeng,
uttelling for inntekter fra EU, NFR og øvrige bidrags- og oppdragsprosjekter.
UiO har videreført KDs insentivstruktur i sin interne fordelingsmodell, men alle insentivene har
åpen ramme.
Bevilgningene fra staten legger grunnlaget for hvor mye som kan fordeles. I tillegg vil følgende
faktorer være relevante:






Tidligere års styrevedtak og effekter av finansieringsmodellen
Tilgjengelige ettårige/varige midler
Styret kan gjennom
særskilte kutt frigjøre midler
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Styret har i tidligere fordelinger benyttet forhåndsdisponeringer som virkemiddel for å
gjennomføre prioriterte investeringer - hovedsakelig knyttet til rehabilitering av bygg og
anskaffelse av eiendom. Når det fattes vedtak om forhåndsdisponeringer innebærer det i praksis at
institusjonsnivået låner av ubrukte midler på enhetene og av fremtidige bevilgninger. Til sammen
beløper nå forhåndsdisponeringene seg til ca. 1 mrd. kroner, og det er ikke økonomisk forsvarlig å
benytte dette som virkemiddel fremover i tid. Dette betyr at oppfølging av vedtatt masterplan for
eiendom og nye prioriteringer vil innebære omprioriteringer.
5. Prioriteringer i 2019
Forpliktelse i 2019 som følge av tidligere vedtak
Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2018 flere prioriteringer, hovedsakelig knyttet til
investeringer i rehabiliteringer av bygg, som også vil få økonomiske konsekvenser for fordelingen
for 2019. Til sammen beløper disse forpliktelsene seg til 220 mill. kroner. Disse forpliktelsene
reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet i fordelingen.
Investeringer i bygg utgjør 180 mill. kroner av forpliktelsene i 2019 og knytter seg til følgende bygg:


Historisk museum – Rehabilitering i form av tetting av tak og fasader - 30 mill. kroner



Domus Juridica - Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka Midler til møbler og inventar til 1.-8. etasje - 100 mill. kroner



Kristian Ottosens hus - Oppgradering av siste halvdel av bygningen - 20 mill. kroner



Waldemar C. Brøggers hus – Planlegging og etablering av utstillinger når bygningen er
rehabilitert - 30 mill. kroner

Andre forpliktelser beløper seg til 40,5 mill. kroner og knytter seg hovedsakelig til følgende tiltak:


Faglige satsinger: LINK - 6,5 mill. kroner



Midlertidige tiltak: Diverse enkelttiltak: Samarbeidsavtale med Berkeley, Scholars at Risk,
kompensasjon for særskilt høy prisvekst mediekjøp, følgekostnader knyttet til å flytte samlinger
fra Historisk museum til magasiner på Økern m.m., kostnader til investeringer knyttet til DFØprosessen – 21 mill. kroner



Varige tiltak: Forvaltning av UiOs nye læringsplattform CANVAS, strategisk
forskningssamarbeid, rektors reserve m.m. – 13 mill. kroner

UiO har tilgjengelig midler for å ivareta de samlede forpliktelsene for 2019 på 220 mill. kroner.
Forpliktelsene foreslås finansiert med følgende midler:
- 130 mill. kroner i tilgjengelige midler i 2019, av dette er 80 mill. kroner ettårige midler
- 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på 194 mill. kroner til Større
Vedlikehold/Investeringer (SVI) omdisponeres for å redusere vedlikeholdsetterslepet
- 30 mill. kroner dekkes av gjenværende midler fra oppløste fond
Grunnlag for prioriteringer og forslag til nye tiltak i 2019
UiO har behov for økte og permanente avsetninger for å gjennomføre masterplan for UiOs
eiendommer, slik den ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2015. Dette er knyttet til at UiO har
opparbeidet seg betydelige forpliktelser gjennom allerede vedtatte forhåndsdisponeringer. På ITsiden står UiO også overfor behov for økte avsetninger til investeringer.
I fordelingen for 2019 foreslås det nye tiltak til investeringer i IT i størrelsesorden 30 mill. kroner.
Det er forventet at Masterplan for IT vil identifisere et årlig investeringsbehov av den
størrelsesorden for de nærmeste årene.
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Det er videre behov for ett ytterligere rammekutt på 70 mill. kroner, på årlig varig basis for å
finansiere de helt nødvendige investeringene i bygg som ligger i Masterplan for UiOs eiendommer
for neste 4-5 års periode. Dette gjelder rehabilitering av Eilert Sundts hus B, Historisk museum i
sentrum og å påbegynne rehabilitering av deler av Nedre Blindern. Utover dette er det på krevd å
utbedre gammel dyrestall på Medisinsk fakultet samt dekke utgifter knyttet til innflytting i nye
bygg for Vikingtidsmuseet og Livsvitenskap. Den største økonomiske usikkerheten i perioden
knytter seg til finansieringen av nytt Vikingtidsmuseum (VTM). Det er ikke kommet noen endelig
avklaring vedrørende finansieringen av inntektsbortfall ved stenging av Vikingskipshuset (VSH) i
byggeperioden og en full finansiering av sikringsprosjektet (inkludert relokalisering av gjenstander
i VTM). Om dette ikke blir dekket over byggeprosjektet, kan det innebære et mulig behov for
finansiering av tapte billettinntekter og sikringsprosjektet på rundt 100-130 mill. kroner.
Hele rammekuttet kan implementeres allerede fra 2019 - alternativ b) under. Alternativt tas
rammekuttet gradvis over to budsjettår - alternativ a) under. Det avhenger av om det besluttes
oppstart av Eilert Sundts hus B i 2019 eller 2020. De nye tiltakene må finansieres ved å
omdisponere midler fra fakulteter og tilsvarende enheter.
I tillegg til behovet for de anslåtte 70 mill. kroner på varig basis vil det påløpe betydelige økte årlige
kostnader for å drifte nye eksternt finansierte bygg som ferdigstilles fra 2020 og utover.
Universitetsledelsen legger derfor opp til å påbegynne en diskusjon om ressurser i et mer langsiktig
perspektiv i løpet av høsten 2018.
Alternativ a) - Uten oppstart av Eilert Sundts hus b i 2019
Investeringer i IT
 UiOs IT-Infrastruktur
Etterslepet i forhold til behovet for oppgraderinger og nyinvesteringer begynner å bli
kritisk. Det er risiko for større stans i IT-infrastrukturen og dermed også i alle IT-tjenester
ved UiO. Hovedårsakene til oppstått økt investeringsbehov er økt bruk og økt behov for
kapasitet og oppgraderte IT-løsninger, utløp av levetid for større systemer og nye lovpålagte
krav. Investeringene omfatter: Ny lagringsløsning for UiO - Oppgradering og utvidelse av
backup-løsningen - Oppgradering av maskinrommene i Kristen Nygaards hus og Ole Johan
Dahls hus – Serverutskifting - Infrastruktur for driftsovervåking – Oppgradere skytjenesten
for infrastruktur. Tentativt 16 mill. kroner samlet i 2019.
 Prioriteres med 16 mill. kroner i 2019
a) Tjenester som håndterer sensitive data (TSD)
Ved etablering av tjenesten ble det anslått at systemet skulle håndtere ca. 100
forskningsprosjekter. I dag er det ca. 300 prosjekter der UiO er eier eller deltaker. Det er
rundt 1200 UiO-brukere. Tentativt 4 mill. kroner i investeringer i 2019.
 Prioriteres med 4 mill. kroner i 2019
b) Kryptering av datalinjer
UiO er varslet av Datatilsynet om pålegg om ytterligere sikring av samband. Bakgrunnen at
UiO har ukrypterte protokoller. Tentativt 2,8 mill. kroner i investeringer i 2019.
 Prioriteres med 2,8 mill. kroner i 2019
Fremtidig nivå på IT-investeringer vurderes når arbeidet med IT-masterplan er kommet lengere.
Investeringer i bygg
 Domus Juridica
Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka – UiO har opsjon på å leie 9.10. etg. i det nye bygget. UiO må innen august 2018 beslutte om opsjonen skal benyttes.
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Dersom UiO også skal leie de to øverste etasjene i bygget, vil det påløpe kostnader til
møbler og inventar til 9. og 10. etasje. Inventar og møbler er beregnet utfra erfaringstall
som tilsier 3000 kr/kvm. Dersom det er behov for utstyr utover standardnivå vil
investeringsbehovet øke. Tentativt beløp 7,5 mill. kr i 2019 og 7,5 mill. kroner i 2020.


Prioriteres med 7,5 mill. kroner i 2019

De nye investeringene i IT og bygg må finansieres ved å omdisponere 30,3 mill. kroner fra
fakulteter og tilsvarende enheter
Alternativ a) Uten oppstart av Eilert Sundts hus B i 2019 - oppsummering av forslag til nye tiltak
som prioriteres med midler i 2019
Nye tiltak 2019
Domus Juridica
UiOs IT infrastruktur
Tjenester som håndterer sensitive data (TSD)
Kryptering av datalinjer
Sum

Beløp i mill. kr
7,5
16,0
4,0
2,8
30,3

KD bevilger noe midler til oppgradering av bygg årlig. UiO vil vurdere å søke midler til
oppgradering av Eilert Sundts hus B ved neste anledning. Dersom vi får tilsagn om midler fra KD
fra avsetningen til oppgradering av bygg i 2019, foreslås det å følge opp kravet fra KD om å stille
med tilsvarende beløp selv ved å disponere midler fra oppløste fond. Det innebærer en forsiktig
start på rehabiliteringsprosjektet i 2019. Dersom UiO ikke får tilslag fra KD potten i 2019, søkes det
på nytt for 2020.
Alternativ b) Forslag om oppstart av rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2019
Det gjenstår å rehabilitere 5., 6., 9., 10., 11. og 12 etasje i Eilert Sundts hus, totalt 6108 kvm.
Rehabiliteringen av de seks etasjene i Eilert Sundts hus er i hht til prioriteringene i UiOs
masterplan for eiendommer og vil gi instituttene og fakultetet en mulighet til å tilby sine ansatte
infrastruktur som bygger opp under enhetens faglige ambisjoner. Det gir også muligheter for
arealeffektivisering.
Rehabiliteringen av Eilert Sundts hus B er estimert til 175 mill. kroner fordelt over to år med 75
mill. kroner første året og 100 mill. kroner andre året. Beløpet forutsetter standard innredning av
de etasjene som skal rehabiliteres. Det foreslås oppstart i 2020 med 100 mill. kroner og ytterligere
75 mill. kroner i 2021. For å finansiere rehabiliteringen må det frigjøres ytterligere 70 mill. kroner
ved omdisponeringer fra fakulteter og tilsvarende enheter, til sammen 100 mill. kroner.
Med Eilert Sundts hus ferdig rehabilitert er tiltakene som er angitt i første fase i «Masterplan for
UiOs eiendommer» for perioden 2015-2020 gjennomført. Perioden har vært preget av en offensiv
tilnærming ved at UiO i tillegg til bygg som nevnt i masterplanen har igangsatt rehabilitering av
Kristian Ottosens hus, påbegynt utvendig rehabilitering av Historisk Museum, startet utbedring av
flere av de mindre byggene på Tøyen samt planlagt for en moderne og digital innredning av nytt
JUS-bygg i sentrum.

6. Profilen i fordelingen for 2019 – basert på alternativ a) over
Den interne fordelingen kanaliseres til fire hovedaktiviteter: utdanning (34%), forskning (32%),
museer/bibliotek (10%) og annen aktivitet (24%). Fordelingen mellom de fire hovedaktivitetene
har vært stabil over tid. Hovedaktivitetene finansieres gjennom basisfinansiering (bl.a.
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studieplasser, rekrutteringsstillinger, sentral drift m.m.), resultatmidler og midler til midlertidige
tiltak.
Figurene 1-5 med kommentarer er basert på forslag til fordeling for 2019 uten oppstart av
rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2019 (alternativ a. over). Alternativ b) som skissert over vil
øke midlertidige tiltak og bygg med 70 mill. kroner på bekostning av annen varig finansiering.
Basert på forslaget til fordeling for 2019 som legges fram her, vil midlene fordeles som skissert
under i figur 1. Annen varig finansiering som er på litt over 2 mrd. kroner, er spesifisert i figur 2.
Posten for spesialiteter gjelder særskilt basisfinansiering til enkeltfakulteter – små språkfag,
laboratorievirksomhet og klinikken for tannlegene.

Utvikling i fordelingen over tid - fordelt på de ulike finansieringselementene (inflasjonsjustert)
Figur 3
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I figur 4 under vises utviklingen i relativ andel av de ulike finansieringselementene siden 2012.
Annen varig finansiering viser en synkende trend, mens andel tiltak som er finansiert midlertidig
har økt i perioden. De øvrige finansieringselementene har en stabil andel.

Utvikling av midlertidige tiltak
I figur 5 under ligger midler til investeringer i større Vedlikehold og Investeringer (SVI) inne i hele
perioden. Dette medfører at nivået på midlertidige tiltak som vises her er noe høyere enn det som
fremkommer i figur 1. I figur 1 finner vi igjen SVI-potten under annen varig finansiering som en del
av internhusleien som kanaliseres ut på alle enhetene. Vi har likevel valgt å ta med denne her for å
vise det samlede nivået på små og større investeringer i bygg.

Samlet er nivået forholdsvis stabilt i perioden, mens det er variasjoner i volum mellom de ulike
tiltakene. Det er i 4-års perioden til sammen disponert ca. 3,1 mrd. kroner til midlertidige tiltak.
Dette fordeler seg slik mellom de ulike tiltakene:
 54% investeringer i bygg
 18% andre midlertidige tiltak
 14% nedbetalinger forhåndsdisponeringer
 10% faglige satsinger
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4% investeringer i IT (i tillegg gjøres det betydelige investeringer i IT både over USITs
rammer og over rammene til fakulteter og tilsvarende enheter).

Finansiering av investeringer i bygg
Utviklingen i nivået på investeringer i bygg og hvordan dette har vært finansiert er vist i figur 6
under. I 2016 ble det forhåndsdisponert betydelige midler til rehabilitering av Brøggers hus,
Sophus Bugges hus, magasinlokaler Økern samt for å dekke et generelt vedlikeholdsetterslep. Ser
vi bort fra 2016 har investeringsnivået ligget rundt 400 mill. kroner årlig. Den største endringen er
i hvordan investeringene er finansiert hvor intern ordinær finansiering øker, mens bruk av
forhåndsdisponeringer fases ut som virkemiddel.

Midler som er finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett er ikke med i
oversikten. Eksempler på slike tildelinger er midler knyttet til prosjekteringer av nytt
Livsvitenskapsbygg, nybygg for Vikingtidsmuseet og nybygg for Det odontologiske fakultet.
7. Finansielle konsekvenser av forslagene og vurdering av risiko
Alternativ a) som beskrevet over, som innebærer 30 mill. kroner til nye prioriteringer i 2019, gir et
samlet rammekutt fra 2019 på 74 mill. kroner, hvorav 44 mill. kroner er knyttet til ABE-reformen.
Generelt unntas særskilte øremerkinger og satsinger fra rammekutt. Alternativ b) som innebærer å
starte opp rehabilitering av Eilert Sundts hus i 2019 gir et samlet kutt på 144 mill. kroner fra 2019.
Ved utgangen av 1. tertial 2018 var mindreforbruket på basis ved UiO samlet 153 mill. kroner som
er ca. 2,5% av bevilgningen fra KD. For fakulteter, museer, sentre og UB var mindreforbruket på
basis 714 mill. kroner, som utgjør om lag 16% av inntektene på basis. Rammekuttet som er foreslått
som følge av alternativ a) utgjør for fakulteter og tilsvarende enheter 55 mill. kroner i 2019, mens
det for alternativ b) utgjør 108 mill. kroner for disse enhetene.
Foreslåtte rammekutt og konsekvenser for fakulteter og tilsvarende enheter
I fordelingen for 2017 besluttet universitetsstyret å finansiere investeringer og faglige satsinger
samt ABE-reformen gjennom et rammekutt for fakulteter og tilsvarende enheter på 147 mill.
kroner. Pr. 1. tertial 2016 utgjorde mindreforbruket på fakulteter og tilsvarende enheter 616 mill.
kroner. Den gang ble det forutsatt i prognosen at enhetene først i 2019 ville ha tilpasset
aktivitetsnivået til rammekuttet. I fordelingen for 2018 ble det også gjennomført rammekutt for
enhetene på i overkant av 30 mill. kroner som følge av ABE-reformen. Hvordan har så dette
utviklet seg i løpet av disse to årene?
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Akkumulert mindreforbruk på fakulteter og tilsvarende enheter har vært relativt uendret på tross
av rammekuttene. Pr. 1. tertial 2018 var det på 714 mill. kroner. Den økonomiske status for
fakulteter og tilsvarende enheter er dermed mye mer positiv enn vi anslo for to år siden. Det kan
synes som organisasjonen har absorbert rammekuttene. Den sterke årsverksveksten UiO har hatt
siden 2014 ser imidlertid ut til å ha flatet ut. Det gjelder også fakulteter og tilsvarende enheters
mindreforbruk.
Generelt kan vi si at enhetene ved utgangen av 1. tertial 2018 har et samlet mindreforbruk av
inntektene på basis på om lag samme nivå som for to år siden. Forskjellene mellom de enkelte
fakulteter er imidlertid blitt større. Flere har lykkes godt med å øke prosjektinntektene og øke
resultatinntektene og dermed økt mindreforbruket, mens andre har hatt stabile eller synkende
inntekter. Her vises det til universitetsstyret vedtak fra 20.6.2017, ref. V-sak 4 «Potensial for økte
inntekter». Vedtaket om forventninger til å arbeide for å øke inntektene er lagt inn i
disponeringsskrivene for 2018 til fakulteter, museer og øvrige enheter.
Enhetene ved UiO har anledning til å overføre både mindreforbruk og merforbruk fra et år til et
annet. I så måte betyr det mindre om et kutt på ytterligere 70 mill. kroner gjøres allerede fra 2019
eller først fra 2020. Det er ikke foretatt særskilte vurderinger knyttet til små og sårbare enheter.
Skal noen enheter skjermes, må andre ta en større andel av rammekuttet. Alternativet til flate kutt
basert på andel bevilgning, innebærer en vurdering av faglig dimensjonering og omfordeling
mellom enhetene. Universitetsledelsen legger opp til å starte en diskusjon om fordeling av
ressurser i et mer langsiktig perspektiv ifm strategiprosessen som startes opp høsten 2018.
8. Tilråding
Det tilrås at universitetsstyret vedtar forslaget til UiOs Årsplan for 2019 – 2021. Videre tilrås at
universitetsstyret beslutter å benytte midler som er tilgjengelig i fordelingen for 2019 på 220 mill.
kroner til forpliktelser som beskrevet over og vedtar omdisponering av 30 mill. kroner gjennom
rammekutt til nye tiltak til investeringer i IT og bygg som beskrevet over. I tillegg kommer
rammekutt på 44 mill. kroner som følge av opptrapping av ABE-reformen.
I dette notatet innstilles det primært på alternativ a), dvs. uten oppstart av Eilert Sundts hus B i
2019. I et langsiktig perspektiv betyr det lite økonomisk om en innstiller på et rammekutt på 30
eller 100 mill. kroner fra 2019 (i tillegg til ABE-reformen), så lenge det ligger som en premiss at
Eilert Sundts hus og andre bygg som omtalt over skal rehabiliteres i den neste 4-5 års perioden.
Dette innebærer uansett behov for rammekutt på samlet 100 mill. kroner. Både enhetene og UiO
samlet har mulighet til å fremføre underskudd over en kortere periode.
Det kan argumenteres for at å gi rammekuttet i 2019 på 100 mill. kroner, reduserer usikkerhet i
organisasjonen mht fremtidige bevilgninger og gir et tydelig moment for å gjennomføre
forbedringer og omstilling. Det tyngste argumentet for å kutte først 30 mill. kroner i 2019 og så de
resterende 70 mill. kroner først i 2020, er at det gir enhetene tid til å tilpasse seg nye rammer og
dermed ha rom til å gjennomføre de tiltakene som er foreslått i årsplanen for 2019. Videre vil
alternativer til flate kutt kunne utredes.
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Oversikt over forslag til fordeling 2019 per enhet – alternativ a)
Beløp (i 1000 kr)
I. Basis
Fakultet
TF
JUR
MED
HF
MN
OD
SV
UV
Fakultet Total
Museum
KHM
NHM
Museum Total
Senter
SUM
STK
UiO:LV
UiO:Energi
ISS
LINK
Apollon
Uniforum
Senter Total
Bibliotek
UB
Bibliotek Total
LOS
LOS øremerkinger
LOS drift
LOS Total
Annet
Fellestiltak
UiO bank
Annet Total
Grand Total

Forslag til rammer 2019
II. Resultater Satsinger

43 581
201 753
470 389
471 218
802 875
181 465
314 324
195 509
2 681 114

9 880
98 951
250 929
142 842
283 081
30 232
162 644
76 859
1 055 418

111 841
122 133
233 974

5 287
4 561
9 848

16 601
6 214
22 815

16 587
11 181
34 082

2 447
698
5
1
3 482

1 801

Total

850
54 311
2 600
303 304
27 291
748 609
24 944
639 004
51 944 1 137 900
211 697
21 813
498 781
800
273 168
130 242 3 866 774

Rammer
2018

Endring
2018-19

53 542
298 290
731 159
634 313
1 103 746
209 259
486 338
275 423
3 792 070

769
5 014
17 450
4 691
34 154
2 438
12 443
-2 255
74 704

133 729
132 908
266 637

128 316
130 352
258 668

5 413
2 556
7 969

22 883
12 629
49 662
13 000
11 217
3 320
3 392
116 103

-2 048
-750
5 264
1
119
12 864
26
27
15 503

7 854
11 864
3 346
3 419
88 333

6 633

36 640

20 835
11 879
54 926
13 001
11 336
12 864
3 346
3 419
131 606

305 720
305 720

119
119

1 000
1 000

306 839
306 839

302 450
302 450

4 389
4 389

0

22 800
2 000
24 800

48 362
518 574
566 936

41 819
513 557
555 376

6 543
5 017
11 560

278 727
532 565
-70 290
-70 290
208 437
462 275
423 934 5 601 067

412 040
51 561
463 601
5 488 268

120 525
-121 851
-1 326
112 799

25 562
516 574
542 136

1 000

253 838
253 838
4 105 115

20 839
13 000

0
1 072 018
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Oversikt over forslag til fordeling 2019 per enhet – alternativ b)
Beløp (i 1000 kr)
I. Basis
Fakultet
TF
JUR
MED
HF
MN
OD
SV
UV
Fakultet Total
Museum
KHM
NHM
Museum Total
Senter
SUM
STK
UiO:LV
UiO:Energi
ISS
LINK
Apollon
Uniforum
Senter Total
Bibliotek
UB
Bibliotek Total
LOS
LOS øremerkinger
LOS drift
LOS Total
Annet
Fellestiltak
UiO bank
Annet Total
Grand Total

Forslag til rammer 2019
II. Resultater Satsinger

42 796
198 338
461 671
462 828
789 469
178 689
308 162
191 736
2 633 689

9 880
98 951
250 929
142 842
283 081
30 232
162 644
76 859
1 055 418

111 173
121 011
232 184

5 287
4 561
9 848

16 601
6 214
22 815

16 347
11 016
33 562

2 447
698
5
1
3 482

1 801

7 693
11 864
3 295
3 368
87 145
303 833
303 833
13 990
510 502
524 492

850
53 526
2 600
299 889
27 291
739 891
24 944
630 614
51 944 1 124 494
208 921
21 813
492 619
800
269 395
130 242 3 819 349

Endring
2018-19

53 542
298 290
731 159
634 313
1 103 746
209 259
486 338
275 423
3 792 070

-16
1 599
8 732
-3 699
20 748
-338
6 281
-6 028
27 279

133 061
131 786
264 847

128 316
130 352
258 668

4 745
1 434
6 179

22 883
12 629
49 662
13 000
11 217
3 320
3 392
116 103

-2 288
-915
4 744
1
-42
12 864
-25
-24
14 315

6 633

36 640

20 595
11 714
54 406
13 001
11 175
12 864
3 295
3 368
130 418

119
119

1 000
1 000

304 952
304 952

302 450
302 450

2 502
2 502

0

92 800
2 000
94 800

106 790
512 502
619 292

41 819
513 557
555 376

64 971
-1 055
63 916

278 727
532 565
-70 356
-70 356
208 371
462 209
493 868 5 601 067

412 040
51 561
463 601
5 488 268

120 525
-121 917
-1 392
112 799

20 839
13 000
1 000

253 838
253 838
4 035 181

Total

Rammer
2018

0
1 072 018
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Forslag til vedtak
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i
møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene
på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående
rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020.
3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for
2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere
vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på
74 mill. kroner.
b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke
omdisponeres til andre formål.
c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i
tråd med føringene i saksfremlegget.
d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.
4. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur
og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Vedlegg:
Forslag til UiOs årsplan 2019-2021
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Årsplan 2019-2021
UiO i samspill
OM ÅRSPLANEN
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv
og er rullerende. Den oppdateres årlig.
UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for
lokale tiltak. Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til
fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre.
Siden forrige årsplan har UiO fått et nytt rektorat. Sentralt for det nye rektoratet er en offensiv satsing
på utdanning og læringsmiljø, en fortsatt satsing på fremragende forskning, nye perspektiver på
hvordan kunnskap tas i bruk og på hvordan UiOs medarbeidere skal ivaretas gjennom en mer aktiv
personalpolitikk.
UiOs SAMFUNNSOPPDRAG
For et ledende europeisk forskningsuniversitet er gjennomslag i internasjonale konkurransearenaer
viktig. Økt uttelling i EUs rammeprogram gjøres mulig gjennom kvalitet i støtteapparatet ved
universitetet og gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner. Gjennom UiOs tverrfaglige satsinger,
Livsvitenskap, Energi og Norden legger vi til rette for økt tverrfaglig samarbeid ved UiO og gjennom et
aktivt medlemskap i the Guild of Research Intensive Universities sikrer vi internasjonalt institusjonelt
samarbeid og en posisjon for å øve innflytelse på EU-systemet. UiO:Livsvitenskap er den største av
UiOs satsinger og skal etablere et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø for livsvitenskap,
hvor spisskompetanse fra en rekke fag kommer sammen. UiO:Energi har som ambisjon å oppnå en
sentral posisjon i internasjonal energiforskning og –utdanning og UiO:Norden skal gi ny kunnskap om
det nordiske i en internasjonal kontekst.
Det skal legges til rette for at forskning tas i bruk i dialog med samfunns- og arbeidsliv. UiO vil å ta et
tydeligere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse målene skal vi videreutvikle
en kultur for tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med forvaltning, næringsliv og
samfunnet i stort.
Et tett samarbeid med Oslo kommune, og andre kunnskapsaktører skal styrke UiOs profil som
hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus- og byutvikling og innovasjon er særlig prioriterte
områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som internasjonalt attraktive. Gjennom samarbeid med
viktige aktører i Oslo ønsker vi å etablere det framtidige Oslo Science City - et internasjonalt
kraftsenter for kunnskapsintensiv næringsutvikling i området som strekker seg fra Gaustad, går via
Blindern videre til Majorstuen.
Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverrfaglig forskningssamarbeid og
formidling til samfunnet. UiO er nå nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser frem til
videre utvikling av museumsbygningene på Tøyen og i Oslo sentrum. Dette arbeidet vil gi enda bedre
og bredere formidling av UiOs fremragende forskning til samfunnet.
HVORDAN SKAPE ENDRING?
UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet inneholder mål på prioriterte utviklingsområder
som skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. Det
overordnede målet for utviklingsavtalen er økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på
forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner. UiO vil følge opp
stortingsmeldingen om humaniora - Meld. St. 25 (2016-2017). En god utnyttelse av humanioras
grenseflater og bidrag til andre fagområder vil være en prioritert oppgave.
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Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning – Meld. St. 16 (2016–2017) – gir ekstra drivkraft til
det pågående arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Et hovedmål for UiO i tiden som
kommer er å sikre en bedre sammenheng og tydeligere kopling mellom forskning og utdanning. En
fornyet satsing på utdanning må bygge videre på arbeidet fakultetene, museene og sentrene har lagt
ned for å styrke kvaliteten på eget utdanningstilbud og læringsmiljø.
UiO skal også tilby utdanninger som utnytter de mulighetene digitalisering representer, både for
utviklingen i fagene og for studentenes læring. UiO vil intensivere arbeidet med å bedre
koordineringen av støtteressursene for utdanning. Den videre utviklingen av Senter for læring og
utdanning (LINK) vil stå sentralt.
Gjennom Innovasjonsløftet tar UiO et helhetlig grep om innovasjonsarbeidet ved universitetet.
Studentene står for den mest omfattende og hurtige kunnskapsoverføringen mellom UiO og
arbeidslivet, og i denne årsplanen vil det bli lagt særskilt vekt på studentinnovasjon.
Parallelt løper det viktige arbeidet med å tydeliggjøre og støtte opp om fagmiljøenes bidrag til en
kunnskapsbasert offentlig forvaltning, til kunnskapsinformerte politiske beslutninger og til en kritisk
og levende offentlighet. Dette skjer langs et bredt spekter av UiOs aktiviteter og er ryggraden i UiOs
rolle i en politisk orden, både lokalt nasjonalt og internasjonalt. Denne formen for kunnskap i bruk
bidrar både til å skape legitimitet i det norske samfunnet og til å ivareta UiOs status som et
internasjonalt ledende universitet.
UiO må være en dyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det skal derfor legges til rette for effektiv
rekruttering av vitenskapelige ansatte og en helhetlig karrierepolitikk.
UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for
konkrete initiativ, prosjekter og satsinger. Digitalisering av administrative rutiner og tjenester vil være
viktig i arbeidet med å effektivisere ressursbruken blant annet for å kunne frigjøre og omdisponere
ressurser til kjernevirksomheten.
LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ
UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne lærings- og
arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. Masterplanen for UiOs
eiendommer gir føringer for prioritering av arbeidet med modernisering av områder og bygg. Vi ser at
det er behov for økt finansiering til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, og at vi må sikre en
tilfredsstillende balanse mellom dette og våre kjerneoppgaver.
UiO skal tilby et trygt arbeids- og læringsmiljø. Arbeidet mot trakassering, og da særlig av seksuell art,
er høyt prioritert og berører de helt sentrale verdiene som preger et godt universitet. Vi vil verne om
den akademiske ytringsfriheten og et trygt og sterkt arbeidsmiljø der den enkeltes integritet
respekteres.
Oslo, 19. juni 2018
Svein Stølen
rektor

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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Fremragende utdanning og læringsmiljø
UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert på en sterkere og tydeligere kobling
mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluderende læringsmiljø,
preget av gode internasjonale kontakter, en aktiv tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der
den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene skal lære å ta i bruk vitenskapelige
metoder og tenkemåter. De må sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til å vurdere
holdbarheten av informasjon og argumenter, samt bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i
samfunns- og arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom faglige, teknologiske og pedagogiske
utviklingsprosesser vil være en hovedoppgave de kommende årene.
UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av fakulteter og
fagmiljøer, basert på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med å skape gode arenaer for
kunnskaps- og erfaringsdeling skal styrkes. UiO vil satse systematisk på utdanningsledelse, sørge for et
solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle gode støtteressurser på utdanningsområdet.
LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og senterets samarbeid med enhetene vil stå
sentralt i videreutviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det er også viktig å utnytte
kompetansen ved eksisterende og nye sentre for fremragende utdanning, samt følge opp arbeidet med
merittering av utdanningsfaglig kompetanse.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1:
Tiltak 1:
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.
 Enheten har lagt en plan for og påbegynt gjennomføringen av universitetsstyrets vedtak om
tilbakemeldinger til studentene. [justeres etter behandling i styremøtet 19. juni 2018].
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene
som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.
 Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.
 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert
tid.
Tiltak 2:
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene,
styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt
læringsmiljø.
 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet
studenter som tar praksisemner.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for
aktiv læring.
 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.
 Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.

1 Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under

universitetsstyret.
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Grensesprengende forskning
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de åpne,
prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk
for kvalitet.
Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt i en europeisk setting, men må fortsatt
arbeide for økt gjennomslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved evaluering. UiO
hevder seg også godt i deler av EUs øvrige rammeprogram, men utnytter ikke mulighetene godt nok.
Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det innenfor hele bredden av programmet.
SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for å se ut av fagmiljøet og ut av universitetet og
på tverrfaglighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller
målbæres i ulike deler av institusjonen og i ulike deler av samfunnet, påvirker forskernes og UiOs egen
tenking og videre utvikling.
Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO. Samarbeid inspirerer til nytenkning, fremmer
kvalitet og bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og samarbeid er også helt
nødvendig for at UiO skal kunne bidra til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til forståelse og
løsning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid på tvers av fagområder bør ha enda
større oppmerksomhet. Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen Livsvitenskap, Energi og Norden
en sentral rolle.
Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for
UiO som et viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning som samfunnsinstitusjon.
Dette er ikke mindre viktig i en tid med falske nyheter og tiltakende forakt for kunnskap og ekspertise.
Det er behov for kompetanseheving av ansatte og studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i
samarbeid mellom fakultetene og tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen og støtteenheter.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 3:
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens
prioriteringer og European Research Council (ERC).
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:
- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen
- utviklet insentiver for koordinatorprosjekter
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i
EUs rammeprogram
 Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.
Forventede resultater ved utgangen 2021:
 Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.
Tiltak 4:
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt
forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal
gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen
aktuelt fagområde.
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Forventede resultater 2019:
 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler
etterleves ved enheten.
 Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om
forskningsetikk.
Forventede resultater 2021:
 Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for
forskningsetikk.
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Ta kunnskap i bruk
UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå, formidle kunnskapen som
skapes og bidra til å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at utdanning, forskning og
formidling må spille sammen, og i nær dialog med samfunnet rundt. Formidling handler om å ta
kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med allmenheten og spesialiserte offentligheter.
Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det gjør også dialogen med offentlig forvaltning,
med kulturlivet, samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. Universitetet må og skal
bidra til at det norske samfunnet utvikler seg videre basert på en opplyst allmenhet og på en tydelig
kunnskapsinformert forvaltning og politikk.
En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste instrument har
fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap»,
«Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser»,
«Studentinnovasjon» og «Utdanning».
UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen
med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den gruppen som
raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. Det er
studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene og i det
kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må derfor være å bidra til å
utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og entreprenørskap.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 5:
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen
næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater
og postdoktorer.
 Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.
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En helhetlig personalpolitikk
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO må ha høy oppmerksomhet på
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er store, men
rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs
omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.
En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs
grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet organisasjonsutvikling og
aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar
rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs
videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et systematisk lærings- og
arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap
mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.
UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av
studentene.
Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår
skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og
organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-,
utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.
Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk,
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 6:
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor
stillingsgrupper med høy midlertidighet.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet.
 Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten
har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.
Tiltak 7:
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt.
 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.
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Virksomhetsovergripende tiltak
UiO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt, og på en måte som understøtter kjerneaktiviteten.
Det arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og
ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt for å
sikre at områdene rundt oss utvikles på en måte som underbygger UiOs strategiske målsetninger, og
som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i samfunnet. UiO vil også prioritere å
tilrettelegge for en god institusjonell oppfølging av regjeringens humanioramelding.
For organisasjonen som helhet er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak.
Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.

Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen:
Administrativ digitalisering og forenkling
UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet skal bidra til å
forenkle, forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til
kjerneoppgavene. Arbeidet skal gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og forståelse
blant de ansatte som er involvert i endringene. Dette innebærer å skape nødvendig trygghet og aksept
for omstillingene og sikre at de ansatte opplever en størst mulig forutsigbarhet for innhold, årsak og
retning for prosessene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Det er etablert en midlertidig koordinerende funksjon (programkontor) som har kapasitet og
kompetanse til å arbeide med å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende tiltak
er iverksatt:
- kartlegge og identifisere hvilke prosesser som skal forbedres
- motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet
kompetansehevende tiltak
- etablere en systematikk for å identifisere og hente ut effekter
- sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene ikke går utover faglig aktivitet
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som bidrar til effektiv drift og robuste
administrative leveranser.
 UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser.
 Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert.
Masterplan for IT
UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende
forskning og utdanning.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Masterplanen for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet.
 Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet.
 Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen
forvaltning, utdanning og forskning.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Det er etablert en systematikk som sikrer at masterplanen oppdateres jevnlig.
 Prinsipper for finansering av Masterplan for IT er etablert.
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Veikart for forskningsinfrastruktur
«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon
som et ledende forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og
de store kostnadene knyttet til investering, vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor
instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende veikart for forsknings- og
(e-)infrastruktur.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur innen livsvitenskap som sikrer en
strategisk utvikling av Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store kjernefasiliteter.
Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskap, næring og
byutvikling må sees i sammenheng. Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak konsentreres
langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og våre eiendommer i samspill med
byen rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune.
Oslo vil i løpet av 2018 vedta en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonssoner. Denne
vil UiO følge aktivt opp med fokus på helhet, samt følgende utviklingsområder:
 Nedre Blindern med omgivelser – en sentral del av det Oslo kommune benevner «Oslo Science
City»
 Tullinløkka og UiO i sentrum
 Tøyen
 Bygdøy
Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne
finansieringsløsninger på disse utfordringene – med de muligheter og utfordringer dette gir. Likeledes
må fagligheten utvikles – koplingen mellom campus og faglig utvikling.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo.
 Gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 har UiO
bidratt til å profilere Oslo som en internasjonalt ledende by for bærekraft, kunnskap og miljø;
det er opprettet en samskapningsarena i samarbeid mellom kommunen og
kunnskapsinstitusjoner i byen hvor studenter og forskere bidrar til å løse konkrete
byutviklingsutfordringer.
 Det er utformet en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, og lagt en plan for hvordan
et helhetlig konsept for Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan realiseres.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt UiO:Blindern har styrket
samhandling, innovasjon og samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Universitetets avtrykk og
tilstedeværelse er styrket ved våre to andre hovdecampus: UiO:Sentrum og UiO:Tøyen.
 Et helhetlig og realiserbart konsept for Nedre Blindern er utviklet og har fått støtte hos de
nødvendige interessentene.
 UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan.
 Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videreutviklet, særlig innenfor de fire
prioriterte områdene i samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, internasjonal
tiltrekningskraft, innovasjon og campus- og byutvikling.
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The Guild of European Research-Intensive Universities
UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering preger all aktivitet. Etableringen av «The
Guild of European research-intensive universities» forplikter og må følges opp. Nettverket har allerede
etter to år betydelig gjennomslagskraft i europeisk forskningspolitikk. UiO vil bidra til at The Guild
lykkes innenfor de fire prioriterte områdene:





Innspill til EUs politikkagenda innen utdanning, forskning og innovasjon: påvirkning av FP9,
European Innovation Council, the European Education Area mm.
Sette forskning og utdanning på samfunnsagendaen: UiO skal i perioden spesielt bidra aktiv til
utviklingen av nettverkets nord-sør politikk i samarbeid med ARUA-nettverket for ledende
afrikanske universiteter.
Nettverk for læring på tvers av landegrenser – beste praksis: UiO vil aktivt søke å utnytte det
læringspotensialet som ligger i nettverket gjennom kontakt og målrettede besøk for gjensidig
institusjonsutvikling.
Utvikling av faglige samarbeid i nettverket (bottom-up): UiOs fakulteter bør i perioden vurdere
muligheter og relevans for faglig samarbeid i nettverket etter modell av f.eks. Det juridiske
fakultets satsing.

Tiltaksplan for humaniora
Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for humaniora. Planen, som er under
utarbeidelse, skal legge til rette for en god institusjonell oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på
å følge opp anbefalingene i regjeringens humanioramelding. Regjeringen forventer der en
kvalitetsheving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet for å styrke humanioras
plass og bidrag for å løse våre store samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i
skolen. Dette setter forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanorias
forskerpopulasjon.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:
 Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspektivene tydeliggjøres og aktualiseres i
niende rammeprogram. Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre gjennomslag.
 Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kvalitet, med internasjonal orientering og
tverrfaglig innretning, slik som Honours programs, internasjonale forskerskoler eller
kandidater til SFU.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i et nært og forpliktende samarbeid
mellom skole, fagmiljøene og lektorprogrammet på UiO.
 Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og andre relevante aktører skjer på en
langsiktig, forutsigbar og økonomisk bærekraftig måte.
 Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i tverrfaglige prosjekter innen
utfordringsdrevet humanoria.
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