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Årsrapport 2018 – styrets beretning 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
• Tildelingsbrev 2018 for Universitetet i Oslo 21.12.17 – Universitetsstyret 24.10.2017
• Årsplan 2018-2021 og fordeling 2018 - Universitetsstyret 20.6.2017

Hovedproblemstillinger i saken: 
UiO skal i henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) levere årsrapport for 
2018 til departementet innen 15. mars 2019. Årsrapporten skal behandles i Universitetsstyret 12. 
mars 2019. Styres beretning er det innledende kapitlet i årsrapporten. Styrets beretning skal i 
henhold til Kunnskapsdepartementets føringer inneholde følgende hovedmomenter og signeres av 
hele styret:  

• Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2018
• Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på

oppnådde resultater
• Overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2019

Universitetsdirektøren legger fram et utkast til beretning, slik at styret får gitt sine innspill før 
årsrapporten skal behandles og vedtas i universitetsstyrets møte 12. mars 2019.  

Årsrapporten for 2017 ble behandlet i universitetsstyret 13.03.2018. 

Spørsmål til diskusjon: 
Reflekter utkast til styrets beretning universitetsstyrets arbeid i 2018? Er det temaer 
universitetsstyret mener mangler eller har for liten eller for stor vekt i utkastet?   

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 
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Utkast til styrets beretning i årsrapporten for 2018 

I. Styrets beretning 

 

 

 

 

 

 

Styrets medlemmer høsten 2018 
Styreleder: Studenter: 
Svein Stølen Synthia Zaman 
 Christen Andreas Wroldsen 
Fast vitenskapelig tilsatte:  
Anne Birgitte Rønning Eksterne styrerepresentanter: 
Olav Gjelsvik Anne-Marie Engel 
 Idar Kreuzer 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte: Qaisar Farooq Akram 
Ingrid Lossius Falkum Kristin Hollung 
  
Teknisk-administrativt tilsatte:  
Marianne Midthus Østby  

Styrets arbeid i 2018 
Universitetsstyret gjennomførte åtte styremøter (herav ett ekstraordinært) i 2018. Styret har 
behandlet 44 vedtakssaker og 12 diskusjonssaker og mottatt 39 orienteringer. Arbeidet har i 2018 
vært knyttet til arbeidet med økte utdanningsambisjoner, helhetlig personalpolitikk, samspill med 
samfunnet med vekt på utvikling av Nedre Blindern og ny strategi for UiO. Det pågår prosesser 
knyttet til Masterplan for universitetets IT og det administrative universitetssamarbeidet BOTT og det 
er etablert et program som skal bidra til administrativ forbedring og digitalisering av prosesser. 

Universitetsstyret har dessuten i 2018 tilsatt 5 nye direktører i følgende stillinger: 
Universitetsdirektør, avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, avdelingsdirektør 
for forskningsadministrasjon, direktør for UiO:Livsvitenskap og direktør for UiO:Energi.   

Det har vært avhold to styreseminarer. Våren 2018 var temaene politikk/prinsipper for 
eksternfinansierte sentre ved UiO, økte utdanningsambisjoner og Horisont2020. På høstens seminar 
hadde styret innledende diskusjon om ambisjoner, mål og retning for UiO i ny strategiperiode fram 
mot 2030 og en refleksjon over styrets oppdrag og arbeidsform. 

KDs føringer for styrets beretning: 

Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde 

• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og 
måloppnåelse for 2018 

• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 
innvirkning på oppnådde resultater 

• overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2019 
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Noen resultater og høydepunkter i 2018 
Forskning 
UiO har svært gode tildelinger av ERC, Sentre for fremragende forskning (SFF) og innen FRIPRO. De 
fem nye SFFene som ble tildelt i 2017, startet opp i 2018.  

UiO har økt EU-deltakelse som en av de viktigste prioriteringene i tråd med regjeringens «Strategi for 
forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU», noe som også gjenspeiler seg i utviklingsavtalen.  
UiO har aldri sendt flere søknader til rammeprogrammene enn i 2018. Tilslagsprosenten er fremdeles 
lavere enn i forrige rammeprogram, men målt i innvilgede midler er resultatene gode. Så langt i 
Horisont2020 (2014-2020) har UiO fått innvilget over 100 millioner € mot 90 millioner € i hele 7. 
rammeprogram.  

UiO har hatt en god deltakelse innenfor ERC i Horisont 2020. 75 søknader ble sendt inn i 2018, og av 
disse er foreløpig 11 innvilget (6 ERC Starting Grant, 4 ERC Consolidator Grant og 1 ERC Synergy 
Grant). UiO rangerer med dette høyt på listen over europeiske universiteter med flest tildelte ERCer i 
2018. 

Når det gjelder de tematiske områdene har UiO særlig høy deltakelse innenfor områdene Humaniora 
og samfunnsfag, Helse og IKT. UiO koordinerer allerede flere samarbeidsprosjekter i Horisont 2020 
enn i hele 7. rammeprogram. 

The Guild er en viktig forskningspolitisk samarbeidspartner for UiO og har særlig spilt en svært aktiv 
rolle i forhold til utforming av EUs neste rammeprogram, Horisont Europa. I 2018 engasjerte The 
Guild seg også aktivt i forhold til utdanningspolitikk, gjennom blant annet innspill til utformingen av 
Erasmus+ og EUs nye European University-initiativ.  

Tildelingen av FRIPRO-prosjekter som skal starte i 2019 bekrefter UiOs sterke posisjon – over 34% av 
Forskningsrådets FRIPRO-prosjekter gikk til UiO. Til tross for en svært lav tilslagsprosent (8,9%), har 
UiO lykkes med å opprettholde nivået fra i fjor. 

Forskningsrådets fagevalueringer for utdanningsvitenskapelig- og samfunnsvitenskapelig forskning 
(2018) viser at UiO samlet sett får de sterkeste evalueringene nasjonalt. Fjorårets fagevaluering av 
norsk humanistisk forskning pekte i samme retning. Bildet er konsistent og godt. UiO er Norges 
ledende forskningsinstitusjon. Dette reflekteres også i internasjonale universitetsrangeringer hvor 
UiO har hatt betydelig framgang. 

UiO har i 2018 forberedt seg til Forskningsrådets planlagte utlysning av Sentre for forskningsbasert 
innovasjon (SFI). Tre fakulteter har arbeidet med i underkant av 20 initiativer. 

 
Utdanningssatsing 
UiOs faglige styrke, undervisningsressurser og rekrutteringsgrunnlag gir et svært godt utgangspunkt 
for å realisere et høyere ambisjonsnivå for utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. UiO har startet en 
felles og fornyet satsing på utdanning som vil prege arbeidet vårt de neste årene.  

UiO er et forskningsintensivt universitet med stor faglig bredde, og satsingen har styrking av 
koblingen mellom forskning og utdanning som hovedtema. En slik tydeligere kobling av UiOs 
grunnleggende oppgaver vil virke samlende, styrke profilen internt og eksternt og samtidig være bred 
nok til å romme UiOs heterogenitet. Satsingen skal forsterke og fokusere innsatsen på tvers av 
fakulteter og fagmiljøer. En tettere oppfølging av studentene er en nøkkel til å styrke kvaliteten på 
undervisningen. Det største potensialet for UiO i det videre arbeidet med å sikre kvalitet, fornyelse 
og relevans ligger i å koble forskning og utdanning sterkere.  
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UiO har gjennom mange år arbeidet målrettet med å sikre med gjennomføring og lavere frafall, men 
resultatene har foreløpig uteblitt. Det er i 2018 gjennomført en rekke analyser for å øke 
kunnskapsgrunnlaget vårt og gi et godt underlag for videre beslutninger. Analysene viser imidlertid at 
det er sammensatte årsaker til frafall og svak gjennomføring. Fokus i det videre arbeidet vil ligge på 
utdanningsledelse, samt bedre og tettere oppfølging av studenter faglig, sosialt og digitalt.  

Universitetsstyret vedtok i desember 2018 å etablere et system for merittering av utdanningsfaglig 
kompetanse. Systemet for merittering skal være på plass i løpet av 2019. Ordningen er etablert med 
henblikk på å sikre at undervisning også blir tydelig meritterende ved ansettelser og opprykk. 

I 2018 har det vært særlig fokus på etableringen av LINK, UiOs nye senter for læring og utdanning, på 
arbeidet med mer systematisk tilbakemelding til studentene og på arbeidet med merittering av 
undervisning. Senteret er plassert i Universitetsbiblioteket som allerede er en viktig faglig, sosial og 
digital arena for studentene. 

UiO leder arbeidet med å etablere en sterk europeisk universitets-allianse med utdanning som 
hovedtema og inngikk i 2018 en intensjonsavtale med Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-
Universität zu Berlin (Tyskland), King's College London (UK), Université catholique de Louvain (Belgia) 
og Université Paris Diderot (Frankrike). Samarbeidet vil bli av stor betydning for UiOs arbeid med 
internasjonalisering i årene som kommer. 

 
Helhetlig personalpolitikk 
Innsatsen er konsentrert om gjennomføring av de følgende fire områdene: Rekruttering, 
karrierepolitikk, midlertidighet og likestilling og mangfold. 

UiO skal bruke rekruttering som et strategisk virkemiddel, være attraktiv for, og rekruttere de best 
kvalifiserte vitenskapelige ansatte og ha en konkurransekraftig og profesjonell rekrutteringsprosess. 
Det ble høsten 2018 gjennomført kartlegginger og erfaringsutveksling til bruk i den videre 
utformingen av personalpolitikken.   

UiO arbeider systematisk for å få et helhetlig grep om karrierepolitikk og karriereutvikling for PhDer, 
postdocs og forskere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til nødvendige avklaringer og 
godt forankrede rammer for å etablere et helhetlige system for karrierestøtte.  

Arbeidet med å redusere andelen midlertidige stillinger er en prioritert oppgave. Dette arbeidet har 
tette forbindelser til områder som rekruttering, karrierepolitikk og stillingsstruktur. Det er oppnevnt 
en partssammensatt arbeidsgruppe som gjennom 2018 har jobbet med å utarbeide felles premisser 
og et felles grunnlag for videre arbeid med midlertidighet, samt forslag til konkrete tiltak og 
innsatsområder.  

Mangfold er for første gang inkludert i UiOs handlingsplan for likestilling og mangfold, og det er gjort 
en betydelig innsats i arbeidet mot trakassering ved UiO i 2018. 

 
Kunnskap i bruk 
UiO er det eneste norske universitetet på tidsskriftet Natures innovasjonsindeks og på Reuters 
innovasjonsrangering. Det er likevel et stort potensial for å styrke arbeidet innen innovasjon og 
kommersialisering og profilere aktivitetene ytterligere.  

I UiOs bidrag til å utvikle nytt næringsliv, spiller klyngene sammen med inkubatorene en viktig rolle. 
StartupLab - Norges største inkubator-, og helseinkubatoren Aleap med nasjonalt koordinatoransvar, 
er også viktige samarbeidspartnere for UiO. SPARK Norway er opprettet som UiO:Livsvitenskaps 
innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap. 

UiO har i 2018 også rettet fokus på sosial innovasjon som del av innovasjonsløftet gjennom en 
kartlegging av status og potensial for sosial innovasjon ved hele UiO. Kartleggingsarbeidet har 
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avdekket mange gode eksempler og synliggjort at sosial innovasjon skjer ved hele UiO. Det er viktig 
at innspill til tiltak for økt fokus på sosial innovasjon blir videreført i 2019. 

Gjennom 2018 har UiO vært tett involvert i utvikling av Oslos første campusstrategi, som har som 
mål å utvikle Oslo som kunnskapshovedstad. Som et hovedgrep i strategien skal det opprettes tre 
innovasjonsdistrikter i byen, og Oslo Science City etableres som innovasjonsdistrikt med 
utgangspunkt i Norges ledende helse-, kunnskaps-, og IKT-klynge i området fra Gaustad og Blindern 
til Marienlyst og Majorstuen.  Målet er å koble kunnskap, arbeidsliv og byutvikling og det er satt ned 
en organisasjon hvor SINTEF, OsloTech og HSØ deltar i tillegg til Oslo kommune og UiO. 

I 2018 ble 18 nye universitetsskoler utpekt i Oslo og Akershus for perioden til 2022. Skolene ble valgt 
ut blant 43 sterke søkere, i nært samarbeid mellom UiO og regionens skoleeiere. Skolene og UiO vil 
ha et forpliktende, gjensidig partnerskap av stor betydning for både lærere, elever, studenter og 
forskere. 

Formidling rettet mot spesialiserte offentligheter og allmenheten er viktig. UiO har vært tydelig 
tilstede f.eks. gjennom OsloLifeScience, Arendalsuka og OsloPeaceDays. Her står også samarbeid 
med andre aktører sentralt. Nyskapingen OsloPeaceDays hvor vi jobber med Nobelinstituttet, Oslo 
kommune og Nobels fredssenter vil utvikles videre i årene som kommer. 

 

Digitalisering 
UiO har høye ambisjoner for arbeidet med utdanningskvalitet og nye undervisningsformer. UiOs 
digitale læringsmiljø skal møte disse ambisjonene med teknologiske og organisatoriske omgivelser. 
UiO har de siste årene arbeidet aktivt med å digitalisere eksamensprosessen. UiO har som ambisjon å 
gjøre eksamen papirløs for studenter, faglærere, sensorer og eksamensadministratorer. Nå er ca. 
75% av alle skoleeksamener digitale, og gjennomføres i egne lokaler spesialtilpasset til formålet. UiO 
har med utgangspunkt i disse løsningene arbeidet videre med digital eksamen, og har blant annet 
utviklet en løsning som lar våre studenter benytte digitale hjelpemidler som Lovdata Pro under 
skoleeksamen. I 2018 har UiO tatt i bruk ny løsning for digitalt læringsmiljø, Canvas, som ledd i 
utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø. 

Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt skal forbedres og effektiviseres gjennom 
standardisering og digitalisering. Men målet er ikke bare å innføre nye systemer, men å endre 
arbeidsmåter.  Dette skal gjøres ved å videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring.   

Universitetssamarbeidet BOTT (UiB, UiO, UiT og NTNU) gjennomfører i felleskap anskaffelse av 
løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR som skal bidra til et moderniserings- og 
digitaliseringsløft innen de administrative fagområdene. Dette er en viktig samarbeidsarena både for 
administrativt fagsamarbeid og for prosjekter med systemleveranser. 

Universitetsstyret har vedtatt opprettelse av et program for administrativ forbedring og 
digitalisering. Programmet er etablert, og alle de fire prosjektene innen programmet er nå aktive og i 
rute. Programmet skal bidra til forankring og forståelse blant ansatte for de endringene som skal 
gjennomføres. Det betyr å bidra til trygghet og aksept for omstilling og å sikre at ansatte opplever en 
størst mulig forutsigbarhet til prosessenes innhold og retning. I hele programmets periode vil det 
jobbes i prosjektene med å legge til rette for gevinstrealisering i linjen.  

 
Ny strategi 
Arbeidet med utarbeidelse av ny strategi for UiO – «Strategi 2030» –  er delt inn i tre ulike faser, hvor 
fase 1 er gjennomført høsten 2018. Universitetsstyret har samlet seg om at den nye strategien skal 
være en «kort endringsstrategi». Spesielt skal den nye strategien peke på de områdene der UiO bør 
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og må flytte seg i årene fram til 2030. I fase 2, våren 2019, er det etablert fire «tankesmier» som vil 
være sentrale i kunnskapsinnhentingen og i forankringen av strategiarbeidet i organisasjonen. 
Tankesmiene, hvis temaer er definert ut fra diskusjoner i universitetsstyret og i dekangruppen, er 
bredt sammensatt og ledet av utvalgte medlemmer fra dekangruppen. I tillegg vil dekangruppen, 
som en del av strategiprosessen, ha særlig fokus på arbeidet med å utvikle UiO som organisasjon. 
Høsten 2019, i den tredje og siste fasen av prosessen, planlegges det en klassisk høringsrunde – åpen 
for hele organisasjonen – før universitetsstyret endelig vedtar ny strategi. 

De viktigste prioriteringene for 2019 
UiO viderefører i 2019 sitt arbeide med satsing på utdanningskvalitet, på å oppnå bedre uttelling i 
EUs rammeprogram og å gjennomføre et løft for innovasjon. 

Det er startet opp et arbeid med å etablere utviklingsavtaler med fakulteter, museer, 
universitetsbiblioteket og sentre. Målet er at disse avtalene skal bidra til økt kraft og 
gjennomføringsevne på områder der universitetet må forbedre sine resultater. UiOs årsplan, 
utviklingsavtalen med KD og tilbakemeldinger fra etatsstyring danner grunnlaget for arbeidet. 

Et system for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO skal implementeres. Det 
innebærer at UiOs regelverk må tilpasses for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner 
i ordinære vurderingsprosesser som tilsetting og opprykk.  Det er viktig å sikre at hovedprinsipper for 
vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner utvikles på institusjonsnivå. Det skal også utvikles 
kriterier for prøving av utdanningsfaglige kvalifikasjoner på institusjonsnivå. 

Byggestart og realiseringen av nytt bygg for Livsvitenskap er en viktig milepæl i 2019. UiO skal i 2019 
videreutvikle sin faglige strategi og virksomhet for å ta i bruk Norges største universitetsbygg og 
skape et kraftsenter for livsvitenskap. 
 
Regjeringen vil starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet, det er viktige å sikre finansiering av 
nytt museum og å løse utfordringer knyttet til sikring av samlingene. 

Det er behov for en tydelig strategi for stor instrumentering og e-infrastruktur. Det skal derfor 
utarbeides et veikart for forskningsinfrastruktur som grunnlag for framtidige strategiske 
prioriteringer av stor infrastruktur. 

Det skal i 2019 vedtas en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende 
forskning og utdanning. Masterplan skal være et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-
virksomhet. 
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Oslo, 12. mars 2019 

 

 Svein Stølen 
rektor/styreleder 

 

   

Anne Birgitte Rønning  Olav Gjelsvik 

   

Ingrid Lossius Falkum  Synthia Zaman 

   

Christen Andreas Wroldsen  Marianne Midthus Østby 

   

Anne-Marie Engel  Qaisar Farooq Akram 

   

Idar Kreutzer 

 

 Kristin Hollung 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 
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