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Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo  

Hovedproblemstillinger i saken: 
Virksomhetsrapport per 3.tertial 2018 har hovedvekt på enhetenes oppfølging av styrets føringer i 
UiOs årsplan for 2019– 2021, økonomisk resultat for 2018 og 5-årige prognoser. 

Når det gjelder de virksomhetsovergripende tiltakene, er det utarbeidet planer som samsvarer med 
ambisjonene for tiltakene. Årsplaner for fakulteter og tilsvarende enheter fremstår samlet sett som 
en god oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan, og de gir et godt bilde av hvilke prosesser som er 
prioritert. Operasjonaliseringen av tiltakene innen utdanning, uttelling i EU og personalpolitikk å 
være gode, mens det er større variasjon i hvordan enhetene har tatt ned tiltak under 
forskningsetikk og innovasjon.  
 
UiO har samlet sett god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. Mindreforbruket på 
basisvirksomheten var 2,6% ved utgangen av 2018 - et lavt nivå sammenliknet med sektoren for 
øvrig. Det er imidlertid økende interne forskjeller mellom UiOs fakulteter og enheter. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk er lavt, så er det ulikt fordelt i organisasjonen. Nivået ved 
fakulteter og tilsvarende enheter er høyt, - 16%, mens UiO sentralt har merforbruk, på grunn av et 
internt lån («forhåndsdisponeringer») på i underkant av 1 mrd. kroner. 

Prognosen for økonomisk utvikling tilsier at mindreforbruket også de kommende årene vil ligge 
lavt. Den viser imidlertid økende mindreforbruk mot slutten av femårsperioden. Dette skyldes at 
forhåndsdisponeringene etter hvert vil reduseres som følge av nedbetalinger. Prognosen hensyntar 
imidlertid ikke det antatte behovet for økte kostnader til bygningsdrift og IT. 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning. 

 
 
Arne Benjaminsen      
universitetsdirektør     Ellen Johanne Caesar 
       direktør Virksomhets- og økonomistyring 
Vedlegg: 

• Virksomhetsrapport til universitetsstyret 
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1.0 Innledning 

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av 
UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. Virksomhetsrapporten har 
forskjellig fokus i hvert tertial. I denne rapporten orienteres det om hvilke tiltak enhetene iverksetter for å 
følge opp føringer i UiOs årsplan 2019-2021 og på utviklingen i UiOs 5-årige økonomiske prognoser.  
 

2.0 Årsplan 2019-2021 

Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv 
og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2019-2021 omfatter kun de områdene der det er vurdert 
som særlig viktig å oppnå endring. Noen av tiltakene er virksomhetsovergripende. Dette er tiltak som skal 
gjennomføres i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen, men hvor det er Ledelsen- og 
støtteenheter (LOS) som har det koordinerende ansvaret for tiltakene. Øvrige tiltak skal gjennomføres av 
enhetene. Antall tiltak er begrenset slik at enhetene skal ha rom for å gjøre egne prioriteringer i tillegg til 
det som er felles.   
 
Basert på føringene som er gitt i UiOs årsplan, vedtok enhetene sine årsplaner for 2019-2021 i slutten av 
2018. I det følgende gis det en kortfattet vurdering av enhetenes årsplaner i lys av UiOs årsplan.  
 
Når det gjelder de virksomhetsovergripende tiltakene, er det utarbeidet planer som samsvarer med 
ambisjonene for tiltakene.  
 
For tiltak som skal gjennomføres av enhetene, vurderes operasjonaliseringen av tiltakene innen utdanning, 
uttelling i EU og personalpolitikk å være gode, mens det er større variasjon i hvordan enhetene har tatt ned 
tiltak under forskningsetikk og innovasjon.  
 

Planer for de virksomhetsovergripende tiltakene i UiOs årsplan 
 

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 muligforutsigbarhet for innhold, årsak og retning for prosessene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt. 
 

UiO deltar aktivt i BOTT-samarbeidet om felles anskaffelse, forvaltning og utvikling av felles løsninger for 
fornying og effektivisering av prosessene knyttet til økonomi og lønn, samt for saksbehandling og arkiv.  
 
Plan for arbeidet  
I løpet av 2020/2021 skal nye løsninger for økonomi og lønn, samt løsninger for saksbehandling og arkiv 
være implementert ved UiO. For å sikre god koordinering og helhetlig oppfølging av prosjektene lokalt, er 
det etablert et program for administrative forbedring og digitalisering. Programmets målsetting er: 

 «Vi skal ruste UiO for fremtiden» 

 «For å støtte undervisning og forskning best mulig, må vi forenkle, forbedre og fornye måten vi 
jobber på» 

 «Vi skal ta i bruk de muligheter som ligger i nye, digitale løsninger, jobbe smartere og mer 
effektivt» 
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Administrative arbeidsprosesser og brukergrensesnitt skal forbedres og effektiviseres gjennom 
standardisering og digitalisering.  
 
Målet er ikke bare å innføre nye systemer, men å endre måten vi jobber på.  Programmet skal bidra til 
forankring og forståelse blant ansatte for de endringene som skal gjennomføres. Prosjektene skal i 
samarbeid med linjen utvikle sammenhengende prosesser tilpasset de nye systemene og informere og gi 
opplæring til brukere av de nye løsningene. I hele programmets periode vil det jobbes med å legge til rette 
for gevinstrealisering i linjen.  
 
I løpet av 2019 skal ny organisering av arkivfunksjonen ved UiO være på plass. 
 
 

Masterplan for IT 
UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende forskning og 
utdanning. 
 

Masterplanen for IT skal være et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet. Som ledd i 
arbeidet skal det etableres styringsprosesser for å prioritere aktivitet og utarbeides forutsigbare prinsipper 
for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og forskning. 
 
 
Plan for arbeidet 

Masterplanen for IT skal behandles av universitetsstyret i vårsemesteret 2019. Arbeidet med planen er 
basert på et kunnskapsgrunnlag om trender og utviklingstrekk på IT-området og status og framtidige behov 
ved fakulteter, enheter og ved UiO som institusjon.  
 
Arbeidet med implementering av masterplanen iverksettes etter styret har ferdigbehandlet planen. 
 
 

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. 

 
Plan for arbeidet 

Beslutningsgrunnlag for strategiske prioriteringer skal fremskaffes. Dette omfatter beskrivelse av 
nåsituasjonen for UiOs eksisterende infrastruktur (leiesteder), bruk av infrastrukturer nasjonalt og  
internasjonalt, samt UiOs prioriterte behov koblet til enhetenes faglige strategier. Med utgangspunkt i 
beslutningsgrunnlaget skal det utarbeides tematiske delveikart sammen med en flerårig, rullerende 
investeringsplan. 
 
Ved utgangen av 2020 skal UiO ha utviklet veikart for UiO innen fire tematiske områder: 1) Livsvitenskap, 2) 
naturvitenskap, matematikk og teknologi, 3) humaniora og samfunnsvitenskap og 4) eInfrastruktur.  
  

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. 
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Plan for arbeidet 

UiO vil arbeide videre med utvikling av egen campus og UiOs eiendommer i samspill med byen rundt og 
gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune. Det vil være et høyt aktivitetsnivå 
på flere av universitetets campuser. I sentrum forberedes inn flyttingen i nye lokaler for Det juridiske 
fakultet og ytre rehabilitering av Historisk museum skal gjennomføres.  Klimahuset på Tøyen skal stå ferdig 
våren 2020. Rehabilitering av Kristian Ottesens hus ferdigstilles slik at SiOs helsetilbud kan flytte tilbake til 
Blindern. Det skal utarbeides en plan for bruk av arealer som fristilles på grunn av flytting til 
Livsvitenskapsbygget samt en felles plan for servise- og tjenestetilbud på Campus Blindern med SiO. 
 
UiO vil ta en aktiv deltakelse i arbeidet med implementering av campusstrategi i sekretariat for Oslo 
Science City og delta i aktiviteter knyttet til markeringen av Oslo som miljøhovedstad 2019, herunder 
«Urban future global conference» i mai 2019. Arbeidet med å revidere Masterplan for UiOs eiendommer 
skal startes opp.  
 
 

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 som medlem av det europeiske universitetsnettverket The Guild bidra aktivt med å oppnå 
nettverkets felles målsetninger. UiO deltar i en rekke arbeidsgrupper som skal bidra med utforming av 
felles policyinnspill til den løpende europeiske utdannings og forskningsagendaen. Videre deltar UiO i 
arbeidsgrupper på sentrale felter som rammeprogrammet for forskning, innovasjon, Erasmus, Open 
Science, humaniora og samfunnsvitenskap. UiO vil også spille inn på områder som påvirkning av EUs 
politikk for utdannings- og forskningssamarbeid med Afrika. The Guild vil også være en arena for bottom-up 
faglig samarbeid og gjensidig læring blant medlemsinstitusjonene. 
 
Institusjonsnettverket innenfor The Guild har også vært et utgangspunkt for UiOs engasjement i 
Kommisjonens European University-initiativ. Sammen med syv institusjoner vil UiO i kommende periode 
jobbe for etablering av en universitetsallianse – et såkalt European University.  
 
Plan for arbeidet 

UiO skal ha utarbeidet The Guilds første kunnskapsbaserte publikasjon knyttet til europeisk policy for 
utdannings- og forskningssamarbeidet med Afrika, samt legge rammer for utvikling av samarbeid med det 
afrikanske universitetsnettverket ARUA.  
 
Våren 2019 vil Det teologiske fakultet være vertskap for et fellesmøte mellom de teologiske miljøene ved 
medlemsinstitusjonene. UiOs skal ha bidratt til koordinering og utforming av pilotsøknad om opprettelse av 
European University innenfor Erasmus+-programmet.  
 
Det er lagt til rette for å gjennomføre benchmarking på tvers av Guild institusjonene 

 

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. 
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Plan for arbeidet 

Som en del av UiOs langsiktige arbeid for å følge opp politikken i Humaniorameldingen ble det i 2018 
igangsatt arbeid med tiltaksplan for humaniora som skal gjennomføres i kommende tre-årsperiode (2019-
21). Tiltaksplanen beskriver UiOs ambisjoner for humaniora i form av prioriterte, konkrete og målbare tiltak 
innenfor forskning, utdanning og kunnskap i bruk, samt strategisk innsats for å styrke humanioras posisjon. 
Endelig tiltaksplan forventes vedtatt av Universitetsstyret i 2019. 
 
Fra høsten 2019 etablerer UiO et honours-program i humaniora og realfag, hvor ett av de mest nyskapende 
elementene er tverrfagligheten mellom fagområdene.  Programmet vil skille seg fra et ordinært 
bachelorprogram ved at arbeidsbelastningen er større, innholdet er bredere og den faglige oppfølgingen 
tettere. Det vil rette seg mot spesielt motiverte studenter som ønsker større faglig utfordring. 
 

 

Tiltak og planer på utdanningsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetenes årsplaner viser at enhetene legger mye ressurser i å ta imot studentene på en god måte og å 
integrere dem tidlig fagmiljøet. Blant annet har TF og MN egne introduksjonsopplegg for alle førsteårs-
studenter. Flere fakulteter har igangsatt egne prosjekter for ytterligere å styrke studentenes integrering i 
fagmiljøet og øke kunnskapen om faktorer som styrker gjennomstrømning. HF, MN, UV og SV prioriterer å 
heve inntakskvaliteten, blant annet gjennom utstrakt kontakt med skolen, og MED og OD vurderer 
alternative opptaksmetoder. 
 
En viktig målsetning i satsingen på utdanning er at UiOs studenter skal møte et lærende fellesskap og en 
mer aktiv tilbakemeldingskultur. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe som utredet mulighetene for mer 
tilbakemeldinger og begrunnelser til studentene. Universitetsstyret vedtok i juni 2018 felles føringer for 
UiOs videre arbeid med tilbakemeldinger i tråd med anbefalingene fra arbeidsgruppen. 
 
 

 

 

 

 

Tiltak 1 i UiOs årsplan 

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 hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal 
styrkes og har påbegynt gjennomføring av tiltakene. 
 

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 i UiOs årsplan 

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. 
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UiO tok høsten 2018 i bruk ny løsning for digitalt læringsmiljø (DML), Canvas. Systemet skal gi enhetene de 
digitale læringsmiljøene de har behov for lokalt. I 2019 står utvikling av løsningen i fokus. For å sørge for 
erfaringsutveksling om videreutviklingen av Canvas, er det opprettet et tverrgående nettverk for digitalt 
læringsmiljø.  
 
Arbeidet med innføring av Canvas er høyt prioritert i fakultetenes årsplaner. De fleste fakultetene har tiltak 
for å ta i bruk Canvas på flere emner og for pedagogisk videreutvikling av hvordan systemet brukes. 
Arbeidet med digital eksamen er omtalt i mindre grad enn tidligere, og er mer fokusert på pedagogisk 
videreutvikling av vurderingsformene, for eksempel digitale hjelpemidler ved JUS og bruk av tredjeparts 
verktøy ved MN.  Flere fakulteter planlegger kompetanseheving for ansatte som skal bruke digitalt støttede 
undervisnings- og læringsformer, også sammen med LINK. 
 
Alle fakultetene har planer for å styrke studienes forskningsnærhet, arbeidslivsrelevans og kontakt med 
arbeidslivet. Tiltakene inkluderer blant annet mer bruk av praksis ved MED og HF og samarbeid med 
Karrieresenteret ved SV og TF. Ved OD kobles flere målsetninger i tiltaket om samarbeid med industri og 
næringsliv om digitale undervisningsløsninger. I 2019 blir også UiOs nye kandidatundersøkelse ferdigstilt, 
noe som vil gi verdifulle innspill i arbeidet med videreutviklingen av studietilbudet.  
 
UV skal videreutvikle UiOs enhet for Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) gjennom 
blant annet forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med skoleeiere, bidrag fra andre fakulteter og 
bedre planlegging av FIKS’ prosjekter i samspill med skoleeiere. 
 
Universitetsstyret behandlet i desember 2018 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved 
UiO. Universitetsstyret sluttet seg til de fire hovedanbefalingene i saken. Et system for merittering er en del 
av UiOs utdanningssatsing og er også operasjonalisert i UiOs årsplan for 2019-21 gjennom et forventet 
resultatmål om at alle enhetene har implementert UiOs system for merittering av undervisning innen 
utgangen av 2021.  

Tiltak og planer på forskningsområdet 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Enhetene setter fremdeles inn betydelig med ressurser for å øke deltagelsen i Horisont 2020 (H2020) og 
den rapporterte aktiviteten er høy hos de fleste. 
 
Gjennom hele H2020 har alle fakultetene satt i gang ulike tiltak for å få flere og bedre søknader. For neste 
periode videreføres de fleste tiltakene snarere enn å iverksette nye, og vi ser at flere har større 
oppmerksomhet enn før på selve gjennomføringen av prosjektene. Tiltakene som går igjen er styrket 

Tiltak 3 i UiOs årsplan:  
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. 
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støtteapparat, generell kompetansebygging i form av kurs, workshops, veiledning ol, samt ulike insentiver i 
form av tid til søknadsskriving, bistand og rådgivning.  De fleste enhetene kartlegger miljøene systematisk 
for å finne potensielle søkere og gi dem tettere oppfølging i form av et mer langsiktig løp for 
karriereutvikling eller mer kortsiktige tiltak som veiledning av aktuelle søkere. 
 
Deltagelsen i «Excellence pillaren» prioriteres fremdeles høyest, og det satses spesielt på «European 
Research Council» og «Marie Skłodowska-Curie Actions». Samtidig er det noe mer oppmerksomhet på de 
tematiske søknadene enn tidligere. Naturlig nok er tiltakene flest på MN fakultet, som har størst muligheter 
innenfor de tematiske områdene, men også andre enheter ser på muligheten for å øke aktiviteten. Det 
utrykkes også et ønske om å legge til rette for at flere påtar seg koordinatorrollen, selv om den fremdeles 
betraktes som krevende av mange. 
 
Aktiviteten i H2020 har vært økende fra 200 søknader første året til 283 søknader i 2018. Fram mot 2021 
forventer alle enhetene å få både flere søknader og nye prosjekter enn tidligere. Det administrative 
støtteapparatet ved enhetene er bygget betydelig opp de siste årene for å støtte forskerne i søknadsfasen. 
Det er også innført en rekke insentiver, som for eksempel frikjøp og ekstra stillingsressurser. Disse tiltakene 
bør gjøre det attraktivt å søke, noe som også gjenspeiles i aktivitet. UiO har et høyt antall 
førstegangssøkere med liten erfaring fra rammeprogrammene, men som på sikt vil ha mer erfaring og 
større sjanse for å gjennomslag.  Det er også mange søkere, særlig innenfor ERC, som nesten når opp og har 
stor sjanse for å lykkes neste gang de søker. UiO bør derfor kunne forvente både et høyt antall søknader og 
flere innvilgede prosjekter i avslutningen av Horisont 2020.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for UiO, og det er lagt vekt på implementeringen av ny lov om 
organisering av forskningsetisk arbeid, som trådte i kraft i 2017.   
 
Årsplanene viser at alle enheter har redegjort på overordnet nivå om planlagte aktiviteter i tråd med kravet 
om relevant opplæring for å fremme god vitenskapelig praksis og etterlevelse av lovverket. Alle planlegger 
å avholde kurs for alle nyansatte, mens noen også nevner at alle ansatte skal ha oppfriskningskurs årlig. 
Flere har et særlig fokus på opplæring for ph-d kandidater som skal starte på doktorutdanningen og en 
enhet har også fokus på studentene i opplæring av forskningsetiske normer.  Enkelte vil videreutvikle et 
opplæringstilbud som er tilpasset egne fagområder. Enhetene har beskrevet planlagte tiltak for å 
dokumentere etterlevelse av god vitenskapelig praksis og lovverket i egen virksomhet. Det må likevel 
presiseres at tiltak for systematisk opplæring er beskjedent omtalt. 

Tiltak 4 i UiOs årsplan 

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.  

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 gjeldende normer og regler for forskningsetikk. 
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Tiltak og planer for samfunnskontakt og forskningsformidling  

 

 

 
 

 

 

Årsplanene viser at enhetene har igangsatt konkrete tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant 
studenter, stipendiater og post-doktorer. For de enhetene som signaliserer høye ambisjoner, framstår 
planene som realistiske og gjennomførbare. De omfattende tiltakene ved MN og MED vil gi UiO som helhet 
et løft. Andre fakulteter har også iverksatt initiativ relatert til studentinnovasjon, men har i noe mindre grad 
gitt området oppmerksomhet i sine årsplaner.  
 
I 2018 ble det lagt fram forslag til ny formidlingspolitikk for UiO. Forslaget er diskutert med forsknings- og 
utdanningsdekaner. I 2019 vil politikken bli fulgt opp videre i den faglige lederlinjen ved UiO.  Alle 
fakulteter, museer og biblioteket har skissert flere tiltak for å styrke formidlingsarbeidet i sine planer. 
Eksempler på dette er økt samspill med partnere, etablere flere arrangementer rettet mot eksterne 
målgrupper, utvikle møteplasser for å fremme tverrfaglig samarbeid, forbedre kommunikasjonen til et 
internasjonalt publikum, ta i bruk digitale kanaler mer offensivt i formidlingsarbeidet og bidra til en mer 
kunnskapsbasert samfunnsdebatt gjennom økt tilstedeværelse i blant annet media. Museene har konkrete 
tiltak for å formidle forskningsbasert kunnskap, blant annet om klima og bærekraft, til publikum.   

 

Tiltak og planer for en helhetlig personalpolitikk 

 
 

 

 

 

 

 

Årsplanene er preget av store variasjoner i utfordringene knyttet til midlertidighet for de ulike enhetene. 
Enkelte mindre enheter med få utfordringer knyttet til midlertidighet, har ikke adressert midlertidighet 
spesielt i årsplanen.  De fleste enhetene har forankret tiltakene i sine konkrete utfordringer. Dette 
innebærer eksempelvis at MN fokuserer særlig på forskerstillinger og ekstern finansiering, mens HF har 
tiltak knyttet til reduksjon av vikariater i undervisning. To av enhetene har satt konkrete måltall for 
reduksjon. Flere enheter har identifisert tiltak knyttet til strukturelle utfordringer, som ressurs- og 

Tiltak 5 i UiOs årsplan:  
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. 
 

Tiltak 6 i UiOs årsplan:  
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.  
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bemanningsplanlegging, revisjon av studieplaner og aktiv bruk av styringsverktøy. Totalt sett gir tiltakene 
godt grunnlag for å nå målet om redusert midlertidighet.  
 

 
UiO har potensiale for å nå forventede resultater knyttet til arbeidet med å forebygge og håndtere 
trakassering. Enhetene har jobbet noe ulikt i oppfølgingen av tiltaket, men de fleste har lagt særlig vekt på å 
øke kompetansen til lederne, og til dels de ansatte. Dette igjennom kursing, opplæring, internseminarer ol., 
men også igjennom å sette tematikken på dagsorden på allmøter eller i LAMU for å øke bevisstheten og gi 
grobunn for mer åpen dialog om tematikken. Styrking av kompetansen til de som skal støtte lederne når de 
skal følge opp saker er også lagt vekt på hos flere.  
 
Noen enheter følger opp igjennom medarbeidersamtaler, mens tre enheter peker på at de planlegger å 
gjennomføre egne kartlegginger eller har gjort det, for å få oversikt over omfanget og som ledd i det videre 
oppfølgingsarbeidet.  
 
Flere enheter har oppdatert og revidert sine lokale tiltaksplaner i henhold til UiOs handlingsplan for 
likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 -2020, som dette tiltaket er en del av.  
 

  

Tiltak 7 i UiOs årsplan: 
 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2019: 

 Enhetene har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved enhetene, 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: 

 Enhetene jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte. 
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3.0 Økonomisk status og prognoser 

Overordnet bilde: God økonomi, men økte interne forskjeller 

UiO har samlet sett god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. Mindreforbruket på 
basisvirksomheten var 2,6% ved utgangen av 2018 - et lavt nivå sammenliknet med sektoren for øvrig. 
Det er imidlertid økende interne forskjeller mellom UiOs fakulteter og enheter. 

 

Økonomisk utvikling flatet ut i 2018 

 

 Figur 1: Inntekter            Figur 2: Kostnader 

       Høyt investeringsnivå 2015 skyldes kjøp av Gaustadalléen 30 

 

Figur 3: BOA-inntekter                Figur 4: Årsverk 

                   

 

Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2018-kr) i mrd. kr. 

For å gi sammenliknbarhet har vi i graf 1-4 eliminert tall for CERES (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for 

forskning og studier), som ble skilt ut fra UiO f.o.m. 1.1.2018. CERES hadde ca. 300 mill. kr i årlige inntekter og 

kostnader – og ca. 100 årsverk. 
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Figur 1-41 viser at UiO i perioden 2014-17 hadde en moderat vekst, men at denne flatet ut i 2018. Antall 

årsverk økte marginalt i 2018, mens inntektene, og spesielt BOA, hadde en liten nedgang sammenliknet 

med året før.  

BOA-virksomheten: Moderat nedgang i NFR-inntekter 

Nedgangen i BOA-inntektene er knyttet til NFR (jfr. figur 3). Statistikk fra NFR tyder på tøffere konkurranse 

om forskningsmidler. Nedgangen er imidlertid moderat, og det er for tidlig å fastslå hvorvidt nedgangen i 

2018 er substansiell eller tilfeldig. 

Basisvirksomheten: Mindreforbruket er lavt, men ulikt fordelt 

Kunnskapsdepartementet har i senere tid vist økt oppmerksomhet på sektorens mindreforbruk. I et brev til 

institusjonene som har over 10% mindreforbruk2, sendt i oktober 2018, stiller departementet krav om at 

mindreforbruksnivået reduseres betydelig ved disse institusjonene. 

UiO har imidlertid de senere årene vært institusjonen med lavest nivå i sektoren, og hadde ved utgangen av 

2018 2,6% mindreforbruk. Nivået er redusert siden 2013 (jfr. figur 5a). I årene 2013-15 brukte UiO mer enn 

de årlige bevilgningene pga store bygg-investeringer på institusjonsnivå. I 2018 ble mindreforbruket 

liggende på et relativt uendret nivå. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk er lavt, så er det ulikt fordelt i organisasjonen. En overordnet 

dekomponering (figur 6) viser at nivået ved fakulteter og tilsvarende enheter er høyt, - 16% (figur 5b/6), 

mens UiO sentralt har merforbruk, på grunn av et internt lån («forhåndsdisponeringer») på i underkant av 1 

mrd. kroner. 

 

Figur 5: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert3, i % av inntekter 
5a: UiO totalt                 5b: Fak. og tilsvarende enheter

     

                                                           
1 BOA («Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet») omfatter UiOs eksternt finansierte forskningsaktivitet. BOA-definisjonen er 
basert på regelverk fra Kunnskapsdepartementet. I dette notatet benyttes BOA-begrepet i vid forstand, - dvs. at BOA her også 
omfatter midler fra NFR og EU (jfr. figur 3). «Øvrig BOA» i figur 3 tilsvarer finansieringssystemets «BOA-indikator». 
2 Prosent målt som andel av årlig bevilgning. Det er også denne definisjonen som benyttes for øvrig i herværende notat. 
3  «Isolert mindreforbruk» betegner mindreforbruket som er opparbeidet innenfor det enkelte år, - mens «akkumulert 
mindreforbruk» også inkluderer opparbeidet mindreforbruk som er overført fra tidligere perioder. I øvrige deler av dette notatet 
benyttes «mindreforbruk» i betydningen «akkumulert mindreforbruk».  

Isolert mindreforbruk Akkumulert mindreforbruk 
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Figur 6: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten  
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene 

 

 

Det er vesentlige forskjeller mellom de enkelte fakulteter og tilsvarende enheter, - og forskjellene er 

økende (figur 7). 

Figur 7: Akkumulert mindreforbruk i % av inntekter. De 8 ordinære fakultetene 

 

For å tydeliggjøre tendensen har vi i markeringen utelatt TF (utypisk utvikling, men liten omsetning) 

P.t. synes HF, JUR, OD og UV antakelig å bevege seg mot merforbruk, mens MN og SV fortsetter å 

akkumulere midler (se mer om enhetene i vedlegg 2) 

LOS er ikke inkludert i figur 7. Utfordringene i LOS-økonomien har blitt tydeligere i den senere tid, - jfr. LOS’ 

ledelsesvurdering i vedlegg 3. 

Økonomiske utsikter: Fortsatt lavt mindreforbruk 

Enhetene leverte 14.12.2018 oppdaterte prognoser. Sammenliknet med tidligere prognoser indikerer disse 

en litt raskere nedbygging av mindreforbruket, noe som bl.a. skyldes rammekutt og økte 

pensjonskostnader. Generelt er kvaliteten på innleverte prognoser forbedret, men vi mener det er 

sannsynlig at enhetene fortsatt overestimerer farten i nedbygging av mindreforbruket. Den samlede UiO-
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prognosen (figur 8) er derfor ikke basert på summen av enhetenes prognoser, - men på overordnede 

vurderinger hvor enhetenes innleverte prognoser bidrar som ett av flere underlag. 

UiO-prognosen tilsier at det samlede mindreforbruket også de kommende årene vil ligge lavt. Den viser 

imidlertid økende mindreforbruk mot slutten av femårsperioden. Dette skyldes at forhåndsdisponeringene 

etter hvert vil reduseres som følge av nedbetalinger (spesifisert i figur 8 med stiplet linje). Prognosen 

hensyntar imidlertid ikke det antatte behovet for økte kostnader til bygningsdrift og IT. 

Selv om UiOs samlede mindreforbruk som nevnt vil ligge lavt framover er det sannsynlig at forskjellene 

mellom enhetene fortsatt vil øke de neste årene. Vi vil gjøre nærmere vurderinger av denne utviklingen 

fram mot fordelingen for 2020 i juni 2019. 

Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten 

 

 

-- 
 

I vedlegg 2 gjør vi nærmere vurderinger av de økte forskjellene mellom enhetene. Vi mener imidlertid det 

er viktig å ytterligere forbedre vår forståelse av denne utviklingen. Vi ønsker derfor å gå nærmere inn i 

dette fram mot fordelingsprosessen 2020. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forhåndsdisponeringer 

2. Enhetenes økonomi 

3. Ledelsesvurderinger fra enhetene ( 
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 3. tertial 2018:  

UiOs forhåndsdisponeringer 

Basert på allerede fattede vedtak utvikler nivået på forhåndsdisponeringene seg som følger: 
 

 

 

 

 

1) Dagens saldo er et resultat av både tidligere bruk og tidligere nedbetalinger.  

Universitetsstyret har for perioden 2013-2019 fattet vedtak om forhåndsdisponeringer til flg. formål: 
  

139 mill. kr Utvidelse av magasinlokaler Økern 

354 mill. kr W.C. Brøggers Hus 

35 mill. kr Niels Henrik Abels Hus 

47 mill. kr  Eilert Sundts Hus 

35 mill. kr Kjøleanlegg 

16 mill. kr aDNA-lab 

106 mill. kr Sophus Bugges Hus 

40 mill. kr Niels Treschows Hus 

331 mill. kr Kjøp av Gaustadalléen 30 (Nemko-bygget) 

50 mill. kr Dekning av vedlikeholdsetterslep 

100 mill. kr Forskningsinfrastruktur 

1,3 mrd. kr Til sammen 

 

2) Nye disponeringer 2018 og -19 er basert på tidligere vedtak knyttet til rehabilitering av W.C. Brøggers Hus 

 

3) Anslått årlig nedbetaling er basert på 100 mill. kr gjennom fordelingen, samt 16,9 mill kr. i leieinntekter fra 

Gaustadalléen 30.  

  

  
Inngående 

saldo1 
Nye disponeringer2 

Ned- 
betaling3 

-> Utgående saldo 

2018 984,6 102,0 116,9 969,7 

2019 969,7 22,0 116,9 874,8 

2020 874,8 0,0 116,9 757,9 

2021 757,9 0,0 116,9 641,0 

2022 641,0 0,0 116,9 524,1 

Beløp i mill. kr 
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 3. tertial 2018:  

Enhetenes økonomi 

I. Fakulteter og tilsvarende enheter – totale inntekter per enhet 
Figur 1: Totale inntekter per enhet 2018. Fakulteter og tilsvarende enheter. 

5a: Beløp i mill. kr.           5b: Andeler 

 

 
 

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i 2018 inntekter på ca 6,8 mrd. kr, hvorav MN-fakultetet sto for ca 

1,9 mrd. kr.  

 

Blant de 8 ordinære fakultetene varierer andel KD-finansiering fra 56% (MED) til 86% (TF). Museene har hhv 

51% (KHM) og 58% (NHM) KD-finansiering, mens UB er nesten fullfinansiert fra KD-midler (97%). 

 
II. Fakulteter og tilsvarende enheter – akkumulert mindreforbruk 

basisvirksomheten 
Mindreforbruksnivået varierer mellom fakultetene, og variasjonen er enda større på instituttnivå. Det er i 

mange tilfeller også vesentlige forskjeller mellom instuttene på det enkelte fakultet. 

Forskjellen mellom fakultetene er økende (jfr. figur 7 i hovednotatet). Vi har i figur 2-4 inndelt enhetenes 

utvikling i 3 grupper. 
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Figur 2: Enheter med stort – og økende - mindreforbruk (KHM, MN og SV) 

 

 
Figur 3: Enheter med lavt – og minkende - mindreforbruk (UV, HF, JUR og OD) 

 

Figur 4: Enheter med variende nivå/varierende utvikling  (MED, NMH, TF og UB) 
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Figur 2 viser enheter med stort – og økende – mindreforbruk. Dette er enheter som de siste årene har hatt 

inntektsvekst, men som ikke har satt hele inntektsveksten i aktivitet.  

MN og SVs inntektsvekst har i hovedsak dreid seg om økte eksterne inntekter, nye studieplasser og 

rekrutteringsstillinger. Dette har i neste omgang gitt ytterligere indirekte inntektsøkning, bl.a gjennom 

resultatuttelling i UiOs fordelingsmodell. 

KHMs inntektsvekst er resultat av tiltak for økte publikumsinntekter, men også økte bevilgninger. 

Mindreforbruket reflekterer bl.a. at museet har planlagt å sette av midler til framtidige utstillinger. 

Figur 3 viser enheter med synkende mindreforbruk. For HF, JUR og OD er nedgangen knyttet til svak 

inntektsutvikling - og til utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivå til rammene. OD har hatt problemer med 

ulike  eksterne inntektskilder, men også lav resultatuttelling. HFs utfordringer  er  i stor grad knyttet til ett 

enkelt institutt, - IFIKK. Det har nylig blitt iverksatt en gjennomgang av IFIKKs økonomi.  JUR har tatt 

konkrete grep for at mindreforbruket skal flate ut i form av effektivisering av studieadministasjonen.  

UVs nedgang i mindreforbruket skyldes at fakultetet har ivarksatt tiltak for midlertidig økning av 

aktivitetsnivået. Det er avgjørende av fakultetet framover vektlegger å finne en bærekraftig balanse mellom 

inntekter og aktivitetsnivå. 

Alle enhetene i figur 3 bør følges tett framover, - spesielt gjelder dette OD og HF. 

Figur 4 viser enheter med varierende mindreforbruksutvikling. Disse enhetene har ulik økonomisk situasjon 

og utfordringsbilde.  

Sentrene er ikke inkludert i figur 2-4. Mindreforbruket ved sentrene er generelt sett høyt. For UiO:Energi og 

UiO:Livsvitenskap skyldes dette aktivitetsforsinkelser, og det er sannsynlig at nivået vil reduseres framover. 

SUM har hatt høyt mindreforbruk over tid, -  ved utgangen av 2018 var det på 88%. Senteret mener selv at 

mindreforbruket vil reduseres i løpet av de kommende årene. 

LOS er heller ikke inkludert i figurene. LOS drift har ved utgangen av 2018 et merforbruk på 18 millioner, og 

merforbruket forventes å øke. Situasjonen er nærmere beskrevet i ledelsesvurderingen i vedlegg 3. 

 

III. De enkelte enhetene 
 

Følgende figurer «Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader» viser inntekter og kostnader både for basisvirksomheten og eksternt 

finansiert virksomhet.  

Økningen i internhusleiekostnader i 2018 skyldes en teknisk endring i internhusleiemodellen. Enhetene har fått økningen 

kompensert gjennom fordelingen. 

Differansen mellom inntekter og kostnader kan ikke nødvendigvis ses som et uttrykk for enhetens handlingsrom, da inntektene 

inkluderer forhåndsinnbetalinger på eksternt finansierte prosjekter. 
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Det teologiske fakultet (TF) 

 

 

 
 

 

 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det juridiske fakultet (JUR) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det medisinske fakultet (MED) 
 

 

 
 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det humanistiske fakultet (HF) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det odontologiske fakultet (OD) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) 
 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Kulturhistorisk museum (KHM) 
 

 
 

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 

 

V-sak 6 - side 27 av 82



 28 

 

Naturhistorisk Museum (NHM) 
 

 
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Sentrene 

 

 
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Universitetsbiblioteket (UB) 

  

 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) 

  
 

 

 

 

Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader 

 

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk (akkumulert) 

 

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling 
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Rapporterende enhet: 

Det teologiske fakultet 

 Rapportert av: 

Fakultetsledelsen 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning 

Styrking av studiekvalitet gjennom hele studieløpet med vekt på økt organisert læringsaktivitet og bedre 

integrasjon mot forskning er en hovedprioritering for oss. Styrking av aktiviteten for utvikling av gode 

søknader om ekstern forskningsfinansiering er avgjørende både for en framtidsrettet fagutvikling og et 

større økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet trengs for bedre  muliggjøring av 

utviklingsaktiviteter innen forskning og utdanning.

2. Årsplan 2019-2021 

TF har de siste årene hatt et særlig fokus på mottak av nye studenter og oppfølging av dem det første 

året. Her har vi lyktes godt, og studentene gir uttrykk for at de er godt tilfreds med TF. Studiekvalitets-

arbeidet vil mer systematisk og målrettet utvides og sikte mot en bredere og bedre faglig integrering av 

studentene gjennom hele løpet. Særlig vekt vil ligge på høyere grads studenter. Et prioritert felt vil være å 

se på veiledning og integrering av studentene i forskning. Det innebærer økt vektlegging av pedagogisk 

fornyelsesarbeid og kollektiv samhandling rundt undervisning.  

Et spennende faglig fornyelsesarbeid ble begynt i 2018 i forbindelse med tildeling av midler for å utvikle 

studietilbud for utdanning av religiøse ledere. Her er vi godt i gang og vil i 2019 lansere en ny 

erfaringsbasert mastergrad. Dette er også et arbeid som TF ser kan svare godt på utfordringene gitt i 

langtidsmeldingen, der det fokuseres på sikkerhet og velfungerende samfunn.  

Eksternt finansiert forskning er betydningsfullt for å løfte oss oppover og videre. Signalene i regjeringens 

langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) synliggjør muligheter som vi vil benytte oss 

av. Det innebærer at vi må organisere og prioritere for å kunne hente inn midler innen tverrfaglige og 

tematiske prosjekter. En ny forskergruppestruktur ved fakultetet vil være ett svar på dette. Mange av våre 

eksternt finansierte prosjekter nærmer seg raskt avslutning, og det vil bli viktig at det skjer et betydelig 

kollektivt løft for å få frem nye. 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 
Fakultetet har sterkt fokus på handlingsrom i det langsiktige perspektivet. Vi legger her til grunn at 

inntektsnivået ikke vil endre seg vesentlig når det gjelder tildeling fra UiO. For å styrke handlingsrommet 

har fakultetsstyret vedtatt at kun halvparten av de stillinger som blir ledige fram til 2023 skal lyses ut. 

Økonomisk ramme er også avhengig av nettobidraget fra ekstern finansierte prosjekter. Vi er i en periode 

der mange av våre prosjekter avsluttes men der vi ennå ikke har oppnådd full erstatning. For å 

opprettholde rammen trenger vi å øke antallet prosjekter og det er et prioritert tiltak for oss.  

Antall vitenskapelige årsverk reduseres gjennom ledighet i stillinger som ikke lyses ut. Halvparten av de 

stillinger som blir ledige fram til 2022 lyses ikke ut. Dette gjøres for å øke handlingsrommet for 

bevegelige kostnader innen forskning og utdanning ved fakultetet. Antall vitenskapelige årsverk øker noe 

gjennom utviklign og gjennomføring av fleksibel utdanning for religiøse ledere. Dette feltet har egen 

finansiering i varig ramme ved fakultetet. 
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Dato: 14.12.18 

Aud V. Tønnessen 

Dekan       Dag Myhre-Nielsen 

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: Det juridiske 

fakultet 

Rapportert av: OR/TS/LB Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 

1. Innledning  
Juridisk fakultetet er inne i en økonomisk krevende tid, og viktige grep er satt i verk for å få til et 

bærekraftig langtidsbudsjett som vil gå i balanse mot slutten av perioden.  

Omleggingen og moderniseringen av undervisningen for å gjøre den mer ferdighetsbasert har fremdeles 

høy prioritet, og i vårsemesteret 2020 vil fakultetet ta i bruk nye og moderne undervisningslokaler som 

støtter opp under omleggingen som er gjort siste årene. 

Flytteprosessen og planlegging av fellestjenester og tilrettelegging av digitale tjenester i nytt bygg vil være 

et hovedfokus for fakultetet i 2019. En effekt av dette vil tas ut i reduksjon av administrative stillinger, og 

det administrative området vil reduseres med 7 årsverk i løpet av budsjettperioden. 

Mange store og krevende oppgaver og omstillinger ligger inne i denne planperioden. Vi mener imidlertid 

at fakultet har rigget seg godt til å håndtere dette, og fakultetet vil igjen komme i økonomisk balanse i 

løpet av planperioden. 

 

2. Årsplan 2019-2021 

UiO har i fordeling for 2019 videreført rammereduksjoner (ABE og interne kutt). Rammebetingelsene gir 
føringer for arbeidet med budsjett og årsplan. UiOs reduksjon i bevilgning til fakultetet begrenser 
muligheten for å iverksette nye faglige tiltak. Hovedprioriteringene fra årsplan 2018-2020 videreføres i 
årsplan 2019-2021. Antall tiltak er redusert i forhold til tidligere, og nye tiltak på studiesiden 
konsentreres om forbedring av gjennomstrømming. Fakultetsledelsen ønsker i tillegg som prinsipp å 
opprettholde nivået på vitenskapelige stillinger. Det betyr at det er følgende overordnede prinsipper for 
dokumentet: 
 
Opprettholde antall vitenskapelige stillinger 
Oppnå budsjettbalanse på sikt 
Ta i bruk nye lokaler 

Hovedprioriteringene i planen følger i stor grad hovedstrukturen i UiOs årsplan. Fakultetet har 2 tiltak 

med en rekke aktiviteter innen området utdanning: 

 Sikre god gjennomstrømming i alle fakultetets programmer 

 Digitalisering av undervisningen og av eksamen 

På forskningsområdet er hovedprioriteringene ekstern finansiering og ny forskningsstrategi. 

Innen organisasjon og støttefunksjoner er hovedprioriteringene Areal og samlokalisering og 

organisasjonsutvikling med etablering av flere fellesfunksjoner. Her vil flytting og å ta i bruk nye lokaler 

stå sentralt i 2019 og 2020. 

Innen kunnskap i bruk er styrket kontakt med arbeidslivet gjennom etablering av et arbeidsgiverpanel et 

viktig tiltak. 
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3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

Over flere år har UiO fått ABE-kutt det ikke har vært budsjettert med, noe som har medført behov for 

stadig nye kostnadskutt og revurdering av forrige års økonomiske planlegging.  

For å oppnå en mer langsiktig planleggingshorisont i årets langtidsbudsjett (LTB), har fakultetet derfor 

budsjettert med et ABE-kutt i 2019 (UiO forutsetning) og ytterligere 8 promille reduksjon i tildelingen 

for hvert av de kommende årene (fakultetsintern forutsetning). Dette medfører en antatt reduksjon i 

bevilgningen på 2,2 millioner i 2020, 4,4 millioner for 2021 osv. For LTB-perioden totalt er det dermed 

lagt inn ABE-kutt på om lag 21 millioner kroner utover. Utfra fakultetets vanskelige økonomiske 

situasjon mener vi at dette føre var prinsippet nå er påkrevd. 

 I tråd med UiO sine forutsetninger, er de interne UiO-kuttene uendret på 2018 nivå. En videre 

opptrapping i årene som kommer vil dermed medføre behov for ytterligere innsparinger. 

Over flere år er utvikling av studiekvalitet lagt til grunn for den økonomiske planleggingen ved fakultetet. 

Selv i vanskelige økonomiske tider har derfor undervisnings- og forskningsstillinger vært prioritert. I det 

nye LTB er denne prioriteringen videreført, men det er foretatt noen mindre justeringer i 

tilsettingstidspunktene. Dersom økonomien blir bedre enn budsjettert, er det imidlertid forutsatt at 

ledige midler skal kanaliseres til undervisnings- og forskerstillinger. 

For øvrige stillingskategorier er det planlagt en nedgang i antall årsverk. Administrative stillinger 

reduseres med om lag syv, og grensen for hva som er mulig i reduksjon av det administrative personalet 

innenfor dagens aktivitetsnivå og kjent teknologi er dermed sannsynligvis nådd. Reduksjon i 

timelønnsbudsjettet for undervisning og eksamen tilsvarer to årsverk, noe som også henger sammen med 

en økt satsing på undervisningsstillinger. Antall vitenskapelige assistenter forutsettes redusert med seks 

årsverk. Dette er imidlertid ikke detaljplanlagt på instituttnivå ennå. 

Driftskostnader utenom internhusleie er forutsatt redusert med 4% i planperioden. 

Studiestart i vårsemesteret 2020 forutsettes gjennomført i fakultetets nye bygg. Samlede driftskostnader 

for nybygget og de tre byggene rundt universitetsplassen forutsettes uforandret fra 2018-nivå. Dette 

gjelder også gjelder også fakultetets samlede husleie. 

Etter avslag på to gode EU-søknader høsten 2018, er ambisjonsnivået for EU-inntekter justert 

tilsvarende ned. Øvrig prosjektportefølje er økt noe høsten 2018, og de økonomiske resultatene av dette 

er innarbeidet i LTB.  

Budsjettet forutsetter videre at Senter for menneskerettigheter (SMR) forlenger avtalen med 
Utenriksdepartementet. Uten denne avtalen vil SMR har store underskudd årlig fra og med 2020 og 
fakultetet må da sette inn ytterligere innsparingstiltak for å komme i balanse.  

 
PluriCourts, fakultetets Senter for fremragende forskning, avsluttes 31. mars 2023. Det er ikke avsatt 

ekstraordinære midler til dette, men avslutningen vil planlegges i god tid. 

I sum vurderer vi muligheten for UiO-interne bevilgningskutt og stans i avtalen med 

Utenriksdepartementet som de største usikkerhetsmomentene i dette langtidsbudsjettet, samtidig som 

de nye forutsetningene knyttet til ABE-reformen synes mer økonomisk bærekraftig enn tidligere 

forutsetninger. 

Oslo, 10. desember 2018 

Dag Michalsen        Benedicte Rustad 

Dekan        Fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 

Medisinsk fakultet 

 Rapportert av: 

Gaute Frøisland 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering Medisinsk fakultet – pr. 14. desember 2018 
 

[Ledelsesvurderingen bør være på 1-4 sider] 

1. Innledning 

 

Fakultet med tilhørende institutter og senter har i 3. tertial gjennomført viktige valg av både nytt dekanat 

og nye institutt- og senter leder. Vi er meget tilfreds med de nye valg og tilsettinger som er gjort. 

Samtidig har vi fokusert på ferdigstillelse og på den måten klargjøring til nytt dekanat og instituttledelse. 

For å sikre en best mulig overgang til nytt dekanat har fakultetet gjennomført erfaringsutveksling fra 

tidligere dekan/leder skifter. Videre er det forberedt et introduksjons program for det nye dekanatet fra 

de administrative seksjonene,, og det er også gjennomført en egen administrativ samhandlingsdag for de 

administrative lederne ved fakultetet. Her med bistand fra sentral personalavdeling som fasilitator i 

arbeidet. 

 

2. Årsplan 2019-2021 

 

Fakultetsstyret vedtok årsplan for 2019 – 2021 i fakultetsstyremøte i november. Videre har årsplan-

arbeidet blitt videreført i instituttene, høsten 2018 og alle instituttene har levert sine årsplaner til 

fakultetet, slik at alt samlet sett skal prioriteres og understøttes UiO sine målsetninger i gjeldende 

årsplan. Vi er meget tilfreds med hvordan instituttene har forankret årsplanen i sine egne tiltak og 

aktiviteter for å nå målene.  

Vi vil arbeide proaktivt med mål og tiltak i årsplanen gjennom 2019 og vil blant annet gjøre dette med 

bruk av «trafikklys» på de ulike mål for å se hvor vi står hen underveis i arbeidet. Planen er å ta dette opp 

med jevne mellomrom i fakultetets ledermøter, for å sikre at mål og tiltak i årsplan arbeidet blir ivaretatt.  

 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

 

Fakultetet har i 3. tertial arbeidet videre med de målsetninger vi satte oss ved prognose T2 for 2018 

isolert. For 2019 har vi jobbet for å avdekke mulige uklarheter mellom fakultet og institutt, slik at vi 

budsjettert mest mulig «likt» begge steder. Vi har også sett på erfaringer fra 2o18 planen mot 

prognosene og benyttet blant annet dette fastsettelsen av 2019 budsjettet. På langtidsbudsjettet har vi 

gjort tilsvarende «avstemminger». 
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I oktober og november har vi arbeidet med å fastsette riktig nivå i inntektssimulatoren og konkretisert 

2019 budsjett på kostnadssteder, prosjekt og tiltak.  

Vi har forsøkt å bygge inn et nøytralt langtidsbudsjett, og mener at planen representerer en slik nøytral 

vurdering; ikke for optimistisk og ikke for pessimistisk.  

En årsak til at inntektene er lavere enn oppnådd i 2018 er at NCMM fra nytt år vil gå over til å rapportere 

i større grad ekstern finansiert virksomhet enn det som har vært gjort fram til 1.1.2019. Det tilsvarer ca. 

30 MNOK.  

De eksternt finansierte prosjektene spiller en økende rolle inn mot basisøkonomien på instituttene ved 

+/- endring i nettobidragene fra prosjektene. Som våre tall viser utgjør netto bidragene på ca. 90 MNOK 

en stor andel av basisøkonomien. Vi har lagt til grunn en jevn vekst og eks. vis i slutten av perioden tiltar 

veksten også så vi opplever at her har vi turt å være nok offensive. Det er grunn til å være obs. her da det 

ikke er gitt at aktivitetsnivået her fortsetter å vokse. Eks. vis har institutt for basalmedisin (IMB) hatt en 

63% vekst på sine netto bidrag i forhold til 2015 nivået.   

Usikkerhet 
 

Ser vi på tallene i planen og også med basis i «lessions learn» fra UiOs andre enheter, vil det 
være en spesiell usikkerhet knyttet til framskrivningen av inntektslinja. Historisk sett har ikke 
bare MED, men hele UiO underestimert inntektene. Men i vårt tilfelle så må vi huske at vi har 
vist en sterk vekst fram til 2018 og våre framskrivninger viser ikke at denne veksten fortsetter 
videre i samme takt heretter.  

 
De forhold som kan føre til en annen utvikling enn det vi viser i vår langtidsplan vil spesielt 
være knyttet til forsinkede ansettelsesprosesser og det er også en usikkerhet knyttet til videre 
vekst i de eksternt finansierte prosjektene som vil spille inn på basisøkonomien ved +/- på 
nettobidragene fra prosjektene. Som våre tall viser utgjør netto bidragene på ca. 90 MNOK en 
stor andel av basisøkonomien. Vi har lagt til grunn en jevn vekst og eks. vis i slutten av 
perioden tiltar veksten også så vi opplever at her har vi turt å være nok offensive. Det er grunn 
til å være obs. her, da det ikke er gitt at aktivitetsnivået her fortsetter å vokse.  
 
NCMM er per i dag samfinansiert av Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og Universitetet i 
Oslo ut 2019, men finansieringen for det for den neste 5-årsperioden er ikke er endelig avklart. 
Det er derfor en viss risiko knyttet til videre finansiering i langtidsperioden, men UiO har 
signalisert ønske om videreføring. NCMM ble i 2018 evaluert av Norges Forskningsråd med 
tanke på eventuell videreføring av drift i en ny 5-årsperiode, og evalueringsrapporten var veldig 
positiv til dette. NFR har derfor fulgt opp med å bekrefte at de vil fortsette å bidra med 13 
millioner kroner i året, såfremt de andre eierne også forplikter seg. Vi har derfor videreført 
dagens inntektsnivå fra de eksterne finansiørene i 5-årsprognosen. NCMM hadde før fusjonen 
med Bioteknologisenteret i Oslo, et akkumulert underforbruk grunnet utsatt aktivitet. I løpet av 
langtidsperioden har senteret ambisjoner om å bruke opp dette, særlig til investeringer i 
forbindelse med rekruttering av nye gruppeledere og ny senterdirektør. Omleggingen av 
senterets økonomi for å synliggjøre kostnader tilknyttet eksternfinansiert virksomhet har blitt 
gjennomført med korte frister, og det kan være en usikkerhet knyttet til feil som følge av dette. 
 

 

Strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen 
 
Fakultetet øker antall årsverk i langtidsperioden fra 1.168 til 1.207. All økningen ligger på den 

eksternt finansierte virksomheten. Dette har til en viss grad sammenheng med at NCMM legger 
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om sin regnskapsføring fra 2018 til 2019 hvor de legger mer av sin virksomhet over på EFV. 

Totalt antall rekrutteringsstillinger øker i perioden og økningen er på EFV. På basis vil vi 

redusere antall rekrutteringsstillinger med 36, slik av vi havner på måltallet for fakultetet. På 

EFV øker antall UFF stillinger med 83. Det er vanskelig å si noe om hvilke stillingskategorier 

dette vil gi siden det mot slutten av perioden kun er budsjettert på forventede prosjekter. I 

hovedsak opprettholdes dagens dimensjonering av tekniske støttefunksjoner knyttet til ordinær 

drift og forskningsprosjekter. Omfanget av administrative støttefunksjoner økes noe i forhold 

til dagens nivå i hovedsak for å ta høyde for den økte eksternt finansierte prosjektvirksomheten, 

som medfører mer økonomi-, personal- og forskningsadministrativ oppfølging. 

 

 

Dato: 

Frode Vartdal       

Dekan       Unn-Hilde Grasmo Wendler 

        Fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet:  
HF  

Rapportert av: 
H-adm. 

 Periode:  
14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 
1. Innledning 
Det humanistiske fakultet går fra en situasjon de siste årene med store mindreforbruk til en situasjon med 
merforbruk i langtidsperioden. Dette begrenser handlingsrommet, og det iverksettes nå tiltak for å tilpasse 
virksomheten til denne utviklingen. Fakultetet har stort fokus på å finne og utnytte potensial for økte 
inntekter.  
 

2. Årsplan 2019-2021 
Fakultetets årsplaner har de siste årene, også for 2018-20, tydelig videreført prioriteringene i UiOs årsplan. 
HFs prioriteringer er primært rettet mot kvalitet i utdanning, bedre gjennomføring og økt eksternfinansiert 
virksomhet. Fakultetets årsplan for perioden 2019-21 viderefører disse satsingene. 
Det er avgjørende viktig å sikre et strategisk, langsiktig og kunnskapsbasert arbeid for å nå målene. 

Årsplanen 2019-21 i større grad enn før ansvaret for gjennomføring av tiltakene til instituttene. Dette 
grepet gjenspeiler hvordan universitetsstyret legger føringer på fakultetet i universitetets felles årsplan for 
de tre kommende år. Grepet er også en anerkjennelse av at UiOs offensive satsing på utdanning og 
læringsmiljø, fremragende forskning, og kunnskap i bruk, bare kan gjennomføres ved en tydelig involvering 
av instituttene. 

Fakultetet kan styre mye selv, men de nasjonale rammebetingelsene som har kommet de siste årene 
gjennom stortingsmeldinger (ikke minst Humaniorameldingen), Humeval, Langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning samt tildelingene viser at premissene for vår virksomhet i økende grad settes utenfor 
fakultetet. Årsplanen må derfor balansere mellom hva HF selv kan planlegge og det som er utenfor vår 
direkte kontroll. Alle endringer fordrer uansett en kombinasjon av tid og god planlegging. Flere av våre 
interne prosesser må gå over flere år for å gi ønskede effekter og målbare resultater. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fremragende utdanning og læringsmiljø 
HF har gjennomført tiltak for å styrke rekruttering, førsteårsopplevelsen for nye studenter og 
arbeidslivsrelevans. Det har vært en økning i antall skolebesøk på videregående skole samt at besøkene har 
dekket et større geografisk område enn tidligere. Også i år har HF ringt alle nye studenter på lavere grad. 
Målet med tiltaket er dels svare på spørsmål, men aller mest for at studentene skal føle seg velkomne. HF 
arbeider også med å utvikle et praksistilbud i utlandet for alle studenter på lavere grad som også vil kunne 
styrke både internasjonalisering og relevans. 

Grensesprengende forskning 
HF arbeider systematisk med å øke den eksterne finansieringen. HF har i årsplanen satset spesielt på ERC. 
Satsingen bærer nå frukter og høsten 2018 har HF tre ERC-grants og fire Marie Sklodowska Curie- 
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stipendiater. Som en følge av Humaniorameldingen vedtok Norges forskningsråd i juni 2018 at humanistisk 
forskning skal øke sin samlede tildeling fra 3 % til 5 % gjennom flere prosjekter i de tematiske 
programmene. Fakultetet har gjennom workshoper og seminarer lagt til rette for flere søknader til de 
tematiske programmene fra 2019. 

Ta kunnskap i bruk 
I løpende formidlingsstøtte og nyhetsarbeid prioriterer HF toppforskningsmiljøene, som SFF-er, ERC-
prosjekter og de nye faglig prioriterte satsingene ved fakultetet. Avklaring av målgrupper er en del av 
dialogen med disse miljøene. Fakultetet intensiverer arbeidet med samfunnskontakt, og har overveiende 
gode resultater fra deltakelse på årets Arendalsuka for første gang, gjenetablering av Humanioradagene og 
den første i en serie av fagdager ved instituttene, spisset mot prioriterte eksterne samarbeidspartnere. 
Flere av instituttene utvikler nå egne formidlingsstrategier, og HF er i ferd med å etablere faste målinger av 
kommunikasjonstiltak.   
 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 
Det humanistiske fakultet er inne i en fase hvor det er nødvendig at aktivitetsnivået justeres da 
langtidsbudsjettet viser at vi styrer mot et merforbruk. Langtidsprognosene viser at handlingsrommet blir 
ytterligere redusert i kommende periode. Det er et høyt fokus på muligheter før å øke inntekter, både 
gjennom bedre gjennomføring og økte eksternfinansierte inntekter. Samtidig har vi også 
oppmerksomheten rettet mot kostnadssiden.  

Fakultetet har hatt en vekst i vitenskapelige stillinger  i perioden 2014-18, i tråd med Universitetsstyrets 
vedtak i 2013 der det ble gitt varig og midlertidig tildelinger til HF. Analysen som ble gjort i 2016 i 
forbindelse med HFs store mindreforbruk viser at akkumuleringen av mindreforbruket i all hovedsak 
skyldtes at HF fikk midlene for tidlig. Universitetsstyret vedtok at 60 MNOK av mindreforbruket ble 
omdisponert/inndratt for å sikre gjennomføring av siste del av rehabiliteringen av Niels Treschows hus (7.-
12. etasje). Det er så vidt fakultetet vet første og siste gangen et slikt grep er tatt overfor et fakultet på UiO. 
I tillegg har fakultetet fått et kutt på 6 MNOK som følge av flyttingen av Ordboka. 
 
De senere årene er det gjort grep i UiOs fordelingsmodell (eks bortfall av toppforsk, endring av satser) og 
sammen med ABE-kutt og rammekutt har dette påvirket enhetene på HF på en slik måte at den siste 
prognosen for langtidsbudsjettet viser et merforbruk i langtidsperioden på cirka 60 MNOK. 

Da cirka 80% av ressursene på HF er bundet opp i personalutgifter vil realisering av stillingsplanene være 
nøkkelen til justering aktivitetsnivået slik at inntekts- og kostnadssiden balanseres. Prognosene gjenspeiler 
de justeringene som nå er lagt i for kommende periode. Ytterligere tilpasninger vil måtte komme. 
Prognosen for antall vitenskapelig ansatte framover viser en nedgang i antall ansatte i langtidsperioden, jfr 
økonomirapporten. 

 

 

Dato: 
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Rapporterende enhet: 

Det odontologiske 

fakultet 

 Rapportert av: 

Pål Barkvoll og 

Tove Langhaug 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning

Årsplan 2019-2021 

UiOs årsplan er styrende for de prioriterte tiltak Det odontologiske fakultet har for neste planperiode.  

Fakultetet skal tilrettelegge for et godt lærings- og arbeidsmiljø. UiOs forventninger om tilhørighet, 

studieprogresjon og mindre frafall skal følges opp. I dette arbeidet vil særlig fokus rettes mot hvordan 

fakultetet følger opp studentene underveis i studiet, både i de prekliniske fagene, men også når de begynner 

på 5. semester og ikke lenger har fellesundervisning med medisin. Årlig søker 10 % av odontologistudentene, 

etter første semester, seg over til medisinstudiet. Tiltak for å skape egenidentitet, samt tidlig oppfølging av 

studentene, både individuelt og pr kull, har vært, og skal være en prioritert oppgave for fakultetet. Tiltakene 

vil også understøtte det som er lagt inn i ambisjonene. 

Av mer konkrete tiltak kan nevnes faste møter med studentenes tillitsvalgte etter at de er ferdig med 
eksamen. Hensikten med møtene er å få innspill fra studentene på hva som kan gjøres for å forbedre 
læringsmiljøet. Innføring av questback evaluering av 5, 7 og 9 semester samt å sørge for at varslingskanalene 
blir enda mer kjent og oppfattes som trygge. Det skal videre etableres et system i forhold til løpende 
studentevaluering. Oppfølging og dialogen med instruktørene skal bedres, gjennom et økt fokus på 
pedagogisk kompetanse.  I tillegg skal det innføres en ny forelesning som bedre forbereder studentene på den 
kliniske læresituasjonen. 
 
Fakultetet vil også for neste planperiode teste ut en ordning med opptaksprøve for en kvote av søkerne. 

Formålet er større mulighet for studentmangfold og gi spesielt motiverte og egnede søkere en annen inngang 

enn å forbedre karakterer fra videregående.   

Fakultetet har en stram økonomi som tilsier at ansatte må oppfordres til å søke ekstern finansiering, både 

gjennom NFR, EU og andre finansieringskilder.  Det fordrer at fakultetet har en god forvaltning for å bistå 

forskerne når de skal søke eksterne midler. Forskerstøtte er derfor en prioritert oppgave for fakultetet for 

neste planperiode.  

Fakultetet følger også opp UiOs forventninger om redusert midlertidighet ved å revidere nåværende 

bemanningsplaner og innføre et undervisningsregnskap. Tiltakene skal gi økt gjennomsiktighet, 

forutsigbarhet og mer effektiv forvaltning.  Sluttproduktet blir en mer treffsikker andel midlertidige ansatte 

og en bedret økonomi.  

Klinikkdriften er satt i fokus blant annet for å hente ut det økonomiske potensiale. Alle priser blir øket med 4 

% pr. 01.01.2019. I tillegg vil det bli foretatt en gjennomgang av klinikkvirksomheten med særlig fokus på 

utnyttelse av kapasitet, pasientflyt og betalingsrutiner.  

Vurdering av prognoser 2019-2023 

Den 5-årige prognosen for basis inkludert tilskudd fra Helsedirektoratet, viser et akkumulert merforbruk i 

2023 på kr. 48 mill. Fakultetet har de siste årene kunnet overføre ubrukte midler fra året før. Det har bidratt 

til å jevne ut økonomien. Fra og med 2015 har isolert resultat (uten nettobidrag og prosjektavslutning) vært 

negativt. I 2017 falt de betydelige inntektene fra UDI-prosjektet bort. Samtidig bidrar ABE reformen og 
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strategiske satsinger for UiO til ytterligere inntektsreduksjon. Helsedirektoratet (HD) har også kuttet 

tilskuddet vesentlig fra og med 2018. På bakgrunn av signaler i statsbudsjettet (HD) har fakultetet lagt til 

grunn tilsvarende beløp i langtidsperioden. Det vil ta tid å opparbeide seg inntekter på tilsvarende nivå. Det 

er i hovedsak svikt i inntekter som har bidratt til merforbruket, samt økte lønnskostnader. Driftskostnadene 

for øvrig har holdt seg lavt stabile i flere år.  Det raskt økende merforbruket gjør at fakultetet umiddelbart må 

se på kostnadskutt og inntektsmuligheter både på kort og lang sikt.  

Årsverksutviklingen ved fakultetet har vært stabil med en liten vekst de siste årene. Blant annet pga den 

økonomiske situasjonen er det nødvendig å gjennomgå hele bemanningen. Fakultetet har derfor besluttet at 

instituttene innen juni 2019 skal ha gått gjennom bemanningsplaner, undervisningsregnskap og 

årsverksutvikling i et lengre perspektiv (minimum 5 år) med tanke på effektivisering og innsparinger. 

Stillingsplaner for vitenskapelige skal tilpasses utviklingen i befolkningens behov for tannhelsetjenester og 

studieplanene fra 2013/2014. Vi vil også sikre at stipendiatene følges tett opp slik at fakultetet får optimalt 

utbytte av den undervisningsandelen som ligger i disse stillingene.  

På kort sikt, for å imøtekomme merforbruket, er det igangsatt umiddelbare tiltak. Det er innført 

stillingsstopp fom november 2018, der kun helt kritiske vakanser besettes. Fakultetet har laget en plan for å 

fase ut enkelte midlertidige stillinger samt holdt noen faste stillinger ubesatt fom 2019. Dette utgjør ca 10-13 

årsverk per år og totalt kr 47 mill. Det er en risiko knyttet til at instituttene ikke klarer å effektuere planen. 

Fakultetet fokuserer videre på å øke andelen eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har lykkes i å øke 

både søknads- og tilslagsandelen de siste årene og vil ytterligere bedre forskerstøtten. Vi må imidlertid 

fortsatt jobbe for å øke nettobidraget som i dag er svært lavt. 

Pasientvirksomheten er en viktig inntektskilde for fakultetet. Det er i 2019 lagt på en generell prisvekst på 4% 

for alle behandlinger. Det legges opp til årlig prisjustering.  For å øke inntektene ytterligere skal instituttet i 

tillegg tilstrebe å øke aktiviteten der det er ledig kapasitet og nok pasienter/venteliste – det er lagt inn en 

økning på kr 3,8 mill per år grunnet aktivitetsvekst, totalt kr 19 mill i langtidsperioden. Dette er en relativt 

stor økning som det er knyttet en viss risiko til.  

Investeringsbehov, utover det budsjetterte, er en betydelig risiko. Fakultetet anser innovativt 

industrisamarbeid som strategisk hensiktsmessig for å kunne være en premissleverandør i utviklingen av 

teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. Ledelsen ønsker derfor å sjekke ut finansieringsmuligheter i 

samarbeid med produsenter av avansert teknologi i dette markedet i samarbeid med Seksjon for innkjøp. 

På grunnlag av fakultetets vurderinger av trender er risiko og usikkerhet redusert i tallmaterialet i forhold i 

fjorårets. Likevel vil der være usikkerhet om finansieringen fordi bevilgning fra KD og HOD er basert på 

politiske beslutninger. Fakultetet har satt seg relativt høye, men realistiske ambisjoner for 

resultatindikatorene både på studie- og forskningssiden. Både gjennomgang av bemanningsplaner med 

nedjusteringen av stillinger og inntektsøkning i pasientinntekter må følges opp ved konkrete tiltak.  

 

Dato: 13.12.18 

 

Pål Barkvoll 

Dekan       Tove Langhaug  

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 

SV 

 Rapportert av: 

Nils-Henrik von 

der Fehr 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 

1. Innledning 

Fakultetets økonomiske prognose viser et akkumulert mindreforbruk for langtidsperioden på 2,06 mill.kr. 

Totalt sett er fakultetets økonomiske situasjon god, og hovedfokus for enhetene i perioden er å gjennomføre 
aktivitet forankret i fakultetets strategi og redusere de store overskuddene som er bygget opp over flere år. 
Administrasjonen har jobbet tett på enhetene for å få et best mulig budsjett. Dekanen har hatt møtet med alle 
enhetene for å forankre langtidsbudsjettet på en god måte 
 

Fakultetets situasjon gir et godt grunnlag for å oppfylle fakultetets formål, som er å bidra til utvikling og 

overføring av kunnskap i samfunnsvitenskap og derved tilføre samfunnet forskningsresultater og viten. 

 

2. Årsplan 2019-2021 

Årsplanen tar utgangspunkt i fakultetets formål, som er å bidra til utvikling og overføring av kunnskap i 

samfunnsvitenskap og derved tilføre samfunnet forskningsresultater og viten. Formålet nås ved å: 

 bedrive forskning på et høyt internasjonalt nivå; 

 tilby forskningsbasert undervisning opp til høyeste internasjonale nivå i form av bachelor- og 

masterutdannelser og forskerutdannelse; 

 delta i formidling og utveksling av kunnskap med samfunnet for øvrig og på den måten bidra med 

kunnskapsbaserte premisser for samfunnsdebatten. 

 bidra til innovasjon gjennom forskning som løser samfunnsutfordringer og bidrar til konkrete endringer 

i samfunnet. 

 Fakultetets årsplan forholder seg til universitetsstyrets overordnede prioriteringer og fakultetets 

grunnenheter baserer sine årsplaner på fakultetets ambisjoner og prioriteringer. 

 

a. Forskning 

De overordnede målene for fakultetets forskning er: 

 Fakultetet skal ivareta grunnforskning så vel som anvendt forskning, samt både teoretisk og empirisk 

relatert forskning av høy relevans og kvalitet. Fakultetet skal verne om den akademiske frihet, 

troverdighet og vitenskapelige uavhengighet. 

 Fakultetet skal tilhøre den europeiske elite på utvalgte forskningsområder og være i verdenseliten på 

noen områder. Fakultetet skal være ledende i Norge innenfor alle de disipliner som er representert 

ved fakultetet. 

 Fakultetet skal utgjøre et attraktivt forskningsmiljø. Det skal tiltrekke seg høyt kvalifiserte forskere 

og delta i attraktive gjesteutvekslinger og samarbeidsavtaler med andre universiteter. 
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b. Utdannelse 

De overordnede målene for fakultetets utdannelse er: 

 Fakultetet skal tilby forskningsnær undervisning av høy kvalitet med stor vekt på å utvikle 

studentenes analytiske ferdigheter, noe som skal sikre ferdige kandidater gode arbeidsmuligheter i 

kraft av sin utdannelse. Fakultetet skal være et naturlig førstevalg for studenter som ønsker en 

utdannelse innenfor samfunnsvitenskap, basert på et solid teoretisk og metodisk fundament. 

 Fakultetet skal ha attraktive studieprogrammer med en stor tilstrømning av velkvalifiserte studenter 

og lite frafall. 

 Fakultetet skal tilby attraktive studiemuligheter for utenlandske studenter og understøtte faglig 

attraktive studieopphold i utlandet for norske studenter. Fakultetet skal være internasjonalt 

konkurransedyktig og på utvalgte områder tilby kurs på internasjonalt elitenivå. 

Ved evaluering av de overordnede målene for utdannelsen vil man blant annet se på ansettelsesforhold for 

ferdige kandidater, opptak, frafall og gjennomføringstid, opptjente studiepoeng for utenlandske 

gjestestudenter, utenlandsopphold for norske studenter, samt statistikk for ressursbruk til undervisning og 

veiledning. 

For å nå målene, vil fakultetet videreutvikle undervisningstilbudet innenfor de eksisterende rammer.  

c. Samfunnskontakt, formidling og innovasjon 

De overordnede målene for fakultetets samfunnskontakt, formidling og innovasjon er:  

 Fakultetet skal bidra til formidling og kunnskapsutveksling med omverdenen på de områder der 

fakultetet besitter faglig kompetanse og komparative fortrinn, herunder delta aktivt i den nasjonale 

og internasjonale samfunnsvitenskapelige debatt. 

 Fakultetet skal spesielt sørge for å holde god kontakt med institusjoner og miljøer som har særlige 

forutsetninger og behov for å nyttiggjøre seg forskningsresultater. 

 Formidlingen og kunnskapsutvekslingen skal bidra til å profilere fakultetet overfor omverdenen som 

en velfungerende og åpen undervisnings- og forskningsinstitusjon. 

 Fakultetets skal legge til rette for at forskningsresultater gjennom innovasjon tas i bruk til praktiske 

formål. 

Ved evaluering av de overordnede målene vil man blant annet se på formidlingsbidrag og –aktiviteter samt 

eksterne kontaktflater og praktiske resultater av forskningen og rekrutteringsarbeidet. 

 

For å nå målene er det særlig viktig å prioritere målgrupper og kommunikasjonsaktiviteter. Målgruppene er 

beskrevet i fakultetets kommunikasjonsstrategi. 

 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

 

Fakultetet har de siste årene fått effektiviseringskutt i sin tildeling. For 2019 utgjør det 3,9 mill. kr på 

basisbevilgningen. Det er ikke lagt inn fremtidige kutt i langtidsprognosen. Alle enhetene er blitt bedt om å 
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vurdere tiltak for å kunne øke sin eksternfinansierte virksomhet. I langtidsbudsjettet ligger det derfor 

betydelige inntekter som det er knyttet risiko til. For eksempel ERC prosjekter. 

Akkumulert basisresultat for langtidsperioden viser et midreforbruk på 2,5 mill.kr. De fleste enheter er 

forventet å gå i balanse. Det er mindreforbruk på TIK og merforbruk på Arena. 

Takten i nedbyggingen på ØI i langtidsperioden er betydelig. Dette innebærer en viss risiko som det er viktig å 

følge tett allerede tidlig i perioden. For Psykologisk institutt vil økte antall studieplasser på profesjonsstudiet 

gir stor uttelling i fremtidige inntekter. Det er knyttet risiko til om de klarer å omsette økte inntekter i økt 

aktivitet i samme takt som inntektene øker. 

Fakultetet vil kunne håndtere en eventuell overkapasitet i vitenskapelige stillinger ved å endre 

tilsettingstakten og ved naturlig avgang (pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til å bli en 

betydelig naturlig avgang de kommende årene, se tabell. 

Tabell, Alder i faste vitenskapelige stillinger 

Alder per 23.11.2018 60-62 år 63-67 år 68-70 år 

# Faste vitenskapelige stillinger 17 18 17 
 

Med bakgrunn i noe lavere forventede inntekter har alle institutter og enheter tilpasset seg nye rammer med 

endringer i planlagte utlysninger og aktivitetsplaner. Mange enheter har tidligere hatt store akkumulerte 

overskudd. Disse overskuddene blir nå redusert. Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. 

Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorene er basert på kjente størrelser, samt enhetenes realistiske 

ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen konservativ. Det økonomiske handlingsrommet vurderes 

som rimelig godt. Det som kan påvirke handlingsrommet vesentlig er endrede rammer samt at vår 

eksternfinansierte virksomhet blir vesentlig endret. Fakultetet har lagt seg på et høyt stabilt nettobidrag i 

perioden. Det er ikke foretatt forhåndsdisponeringer. Fakultetet vil kunne håndtere ent eventuelt merforbruk 

ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang(pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til 

å bli en betydelig naturlig avgang de kommende årene og det planlegges flere nyansettelser som erstattere for 

de faste vitenskapelige som går av med pensjon i de påfølgende årene. Det som har vært en utfordring på 

enkelte enheter er tilgangen på attraktive søkere på ønsket nivå.  

 

 

Når det gjelder rekruttering så er det lite endringer disiplinene imellom.  Alle tilsettinger av faste vitenskapelige 

ansatte planlegges innenfor enhetenes økonomiske rammer. Fakultetsledelsen bidrar med 

beslutningsgrunnlag og rådgivning. Alle faste vitenskapelig stillinger samt vitenskapelige stillinger med 

ansettelse over ett år vedtas i tilsettingsutvalget etter innstilling fra institutt/senter. Det planlegges ikke noe 

vesentlig endringer i tilsettinger utover erstatning ved naturlig avgang og endringer i den eksternfinansierte 

virksomheten. 

 

Enhetene forskutterer i stor grad erstatninger av fremtidige aldersavganger, men dette er ofte den del av en 

langsiktig rekrutteringsplan og ikke nødvendigvis erstatninger av enkeltforskere. F. eks ansetter økonomisk 

institutt som hovedregel en fast vitenskapelig stilling i året, fordi de har flere avganger i de nærmeste årene og 

mye ubrukte midler. Samtidig tar disse prosessene tid så i mange tilfeller vil personen være avgått når den nye 

starter, selv om prosessen startet lang tid i forveien. Forskutterte erstatninger av spesifikke faste ansatte, der 

erstatterne starter over 1 år før avgangen, utgjør i underkant av 20%.   

 

Instituttene og senterne opererer med åpne utlysninger i nesten all tilfeller, unntatt psykologisk institutt og 

institutt for statsvitenskap som utlyser stillinger innenfor spesifikke fagområder. Dette utgjorde omtrent 50% 

av utlyste faste stillinger de siste 5 årene. 
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Når det gjelder KD-finansierte rekrutteringsstillinger så fordeles ca. 20% av fakultetsledelsen fra strategiske 

hensyn, resten er permanent fordelt mellom enhetene. Rekrutteringsstillinger blir i større grad lyst ut innenfor 

spesifikke fagområder, men også her benyttes det åpne utlysninger.   

 

 

 

Dato: 14.12.18 

 

 

Nils-Henrik von der Fehr 

dekan        Gudleik Grimstad 

         fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 
UV fakultet 

 Rapportert av: 
Sten Ludvigsen, 
Bård Kjos 

 Periode:  
14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet opplever å ha gjennomgått en svært tydelig, positiv 
utvikling de siste 10 årene innenfor alle de fire primæraktivitetsområdene. Dette gjelder så vel 
kvalitativt som i aktivitetsomfang. For å sikre fakultetets strategiske posisjon er det vesentlig 
at fakultetet: 

 fortsetter å rekruttere høyt kompetente medarbeidere 
 videreutvikler og styrker vårt bidrag til internasjonal forskning 
 fortsetter å rekruttere kompetente og motiverte studenter til alle våre 

utdanningsprogram 
 legger forholdene til rette for en optimal studieprogresjon 
 styrker omfanget av internasjonale samarbeidsprosjekter og skaper gode 

betingelser for internasjonal (forsker)mobilitet 
 utvikle kapasitet og kompetanse til å bidra med samfunnsmessig 

innovasjon innen desentralisert kompetanseutvikling og etter- og 
videreutdanning  

 kommuniserer og respondere forskningens samfunnsmessige relevans 
eksternt 

 
2. Årsplan 2019-2021 

Fakultetets hovedmål i planperioden 2010 - 2020 (fra UV-fakultetets strategiske plan 2010 – 
2020, vedtatt av Fakultetsstyret i møte 4. juni 2010) er å videreutvikle sin posisjon som ett av 
de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøer gjennom et gjensidig forsterkende 
samspill mellom forskning, utdanning og formidling.  I tillegg inkluderes også kunnskap i bruk 
(innovasjon/ samfunnsbidrag) som den fjerde søylen til dette hovedmålet. Siden 2010 har noen 
sentrale forhold i våre omgivelser gitt retning til nettopp dette.   

 
Fakultetets årsplan 2019 – 2021 er definert med 11 tiltak. UiOs årsplan legger en del føringer 
for hva fakultetene skal fokusere på de kommende årene og de 7 tiltakene i UiOs årsplan finner 
man igjen i UVs årsplan under henholdsvis tiltakene 1, 2, 5, 6, 8 (noe justert), 9, 10.   

 
UV vil arbeide videre med å skape god sammenheng mellom faglige prioriteringer og 
studietilbudet. I planperioden vil vi spesielt øke innsatsen for å styrke førsteårsstudentenes 
integrering i fagmiljøet, programmenes internasjonale profil og studentens 
metodekompetanse. Dette skal styrke studentenes forståelse av forskning og hva 
forskningsbasert utvikling av praksis innebærer. 

 
Som det fremgår av årsplanen, vil fakultet i perioden arbeide fram en tydelig profil innenfor 
rammen av UiOs innovasjonsløft, og sikre en god implementering av ny personvernlovgivning 
(GDPR). Bruk og utvikling av teknologiske løsninger i undervisnings- og læringsarbeid vil være 
et sentralt element i fakultetets arbeid i perioden. Arbeidet med desentralisert 
kompetanseutvikling og etter- og videreutdanningstilbudet ved fakultetet vil bli intensivert som 
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en del av vårt arbeid med innovasjon og bidrag til samfunnsutviklingen. Dette arbeidet vil skje i 
samspill med andre fakulteter ved UiO og eksterne aktører.  

 
Under overskriften «En helhetlig personalpolitikk» fokuseres det på å fortsette arbeidet med en 
helhetlig rekrutterings- og karrierepolitikk, samt å styrke arbeidet mot trakassering i henhold 
til handlingsplaner for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold. 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 
Fakultetet har de senere årene iverksatt tiltak for å sette det akkumulerte mindreforbruket i 
basisøkonomien i arbeid. Aktivitetsnivået har tatt seg betydelig opp og fakultetet ligger for 
tredje år på rad an til et isolert merforbruk på basisvirksomheten.  
 
I langtidsperioden frem mot 2023 fortsetter fakultetet å bygge ned mindreforbruket. Det er 
særlig vitenskapelige tilsettinger, både i faste stillinger i form av nødvendig forskuttering av 
fremtidige avganger og midlertidige tilsettinger i rekrutteringsstillinger, som i de to nærmeste 
årene gir planlagt merforbruk. Mot slutten av langtidsperioden viser prognosene isolert årlig en 
tilnærmet balanse.  
 
Fakultetet står nå i en situasjon hvor det etter flere år med god inntektsvekst og store 
akkumulerte mindreforbruk må konsolidere og tilpasse aktiviteten til et stabilt inntektsnivå. 
Utfordringer knyttet forsknings- og utdanningsnær IT et område og en risikofaktor vi ser 
spesielt på. 
 
Fakultetet vurderer for øvrig risikoen knyttet til prognosene som små. Det legges en beskjeden 
inntektsvekst til grunn, samtidig som merforbruket er knyttet til midlertidige stillinger med 
kjente sluttdatoer og til medarbeidere som naturlig vil fratre for aldersgrensen i løpet av 
perioden. 
 
Fakultetet har hatt en jevn og stabil vekst i antallet UFF-årsverk siden 2014. Det ventes at 
denne når en topp i 2019/20. Det akkumulerte mindreforbruket har blitt omsatt i økt 
kjerneaktivitet. Den årlige veksten i årsverk fortsetter inn i 2019, men avtar så utover i perioden 
når de forskutterte stillingene ikke lengre dobles. Basisfinansierte UFF-stillinger ventes å 
stabilisere seg på 2017-nivå mot slutten av langtidsperioden, mens rekrutteringsstillingene skal 
en del tilbake mot slutten av perioden. 
 
Forholdstallet mellom vitenskapelige og teknisk administrative stillinger ligger stabilt i 
perioden. Fakultetets strategiske utfordring vil i stor grad handle om å benytte naturlig avgang 
planmessig, slik at kompetanseprofilen tilpasses de behov som følger av blant annet 
digitalisering. Dette gjelder både utvikling som skjer innenfor BOTT-samarbeidet og den 
utviklingen som vil skje som følge av et nytt veikart for digitalisering og teknologiutvikling og 
trender i samfunnet generelt. 

 

Dato: 14.12.2018 

Sten Ludvigsen 
Dekan       Bård Kjos 
        fakultetsdirektør 
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Rapporterende enhet: 

Kulturhistorisk museum 

 Rapportert av: 

Håkon Glørstad 

Karl Kallhovd 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning 

 

Kulturhistorisk museum (KHM) legger frem en ambisiøs Årsplan for perioden 2019-2021 og en prognose for 

2019-2023 (LTB) hvor årsplanens strategiske tiltak er prioritert. Den økonomiske utviklingen ved KHM har 

vært god de siste årene. Planmessig og systematisk arbeid gjennom flere år har skapt større forutsigbarhet og 

trygge rammer for både driften av museet og de ansattes arbeidshverdag. Museet har et økonomisk 

handlingsrom for å realisere strategiske satsninger innenfor forskning og publikumsrettede tiltak som har 

vært utsatt i alt for mange år. Samtidig har vi et budsjett og en langtidsprognose preget av store utfordringer 

med omfattende økonomiske konsekvenser. Utfordringene er i hovedsak forbundet med de tre store bygge- 

og infrastrukturprosjektene og omfatter problemstillinger knyttet til uavklart finansieringsmodell for flere 

tiltak, uavklart fremdrift og behov for koordinering av tiltak samt disponering av interne personalressurser. 

Museumsledelsen vil derfor redegjøre for de økonomiske usikkerhetsmomentene og hvilke forutsetninger 

som legges til grunn for å levere et LTB i balanse i punkt 3 nedenfor.  

2. Årsplan 2018-2020 

 

KHMs årsplan er to-delt. I del A beskrives aktiviteter i henhold til tiltak i UiOs årsplan 2019-2021, mens del 

B i tillegg omfatter KHMs  egne tiltak. KHM har valgt å videreføre strukturen fra Strategi 2020 som mal for 

årsplanens del B. Dette for å sikre et helhetlig planverk, hvor årsplanen bidrar til å realisere de strategiske 

målene gjennom konkrete tiltak. 

For planperioden 2019-2021, vil KHM gi følgende strategiske saker og temaer prioritet:  

1) Vikingtidsmuseet - prosjekt nybygg, nye utstillinger, prosjekt Saving Oseberg og 
vikingtidsforskning   
2) Strategisk forskningsutvikling - EU-prosjekter, Horisont 2020 med særlig vekt på MSCA og ERC, 
samt Horisont Europa. 
3) Globalt samlingsansvar - repatriering, digitalisering, internasjonalisering og 
kulturminnekriminalitet 
4) Kommunikasjonsstrategi – implementering og økt synliggjøring av museet i samfunnslivet 
5) Tullinløkka - visjonen for området («Campus Sentrum»), renovering av Historisk museum, 
fornying av utstillinger, skoletilbud og publikumsarrangementer 
6) UiO Strategi 2030 – Universitetsmuseenes rolle i den nye strategien 
 

Det er utarbeidet en matrise som viser sammenhengen mellom satsningsområdene og de konkrete tiltakene. 

I årsplansammenheng må de tre store bygg- og infrastrukturprosjektene nevnes. Ferdigstillingen av Økern er 

i avslutningsfasen og flyttingen av ansatte fra sentrum til Økern er gjennomført. Etter store forsinkelser ble 

prosjektet for flytting av samlingene fra Historisk museum (HM) og til Økern startet opp. I henhold til 
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prosjektplanen er flyttingen av samlingene planlagt gjennomført i løpet av 5 år (2018-2022), men dette 

forutsetter at prosjektet koordineres godt med ytre og indre rehabilitering av HM.   

Arbeidet med en helhetlig plan for KHMs arealbehov i sentrum har stoppet opp. En plassering av KHMs 

faglige og administrative personale i de øverste etasjene av nybygget for Juridisk fakultet (Kristian August gt. 

19) ble utredet av Eiendomsavdelingen (EA), men samlet disponibelt areal kunne ikke dekke museets behov. 

Parallelt ble Kristian August gate 23, som vil bli ledig i 2020, utredet som alternativ, men dette ble skrinlagt 

som følge av kostnadsnivå.  Museet har dermed et akutt behov for løsning av arealbehovet i sentrum og ber 

om at dette gis prioritet i 2019. Dette behovet berører også kostnadsrammene for Klimaskjermprosjektet 

(ytre rehabilitering av HM). Det bør være et mål for UiO å kunne gjennomføre dette prosjektet med 

momsfritak, noe som forutsetter at KHM settes i stand til å flytte ut det vitenskapelige personalet som i dag 

har kontorer i museet.   

Museet er fornøyd med at rehabilitering av tak og fasade på Historisk museum (Klimaskjermprosjektet) er 

startet opp, men igangsatt arbeid har vist at tilstanden for tak og vinduer er kritisk. Prosjektet er kraftig 

underfinansiert i forhold til en total ytre rehabilitering. Det vil utvilsomt være mest kostnadseffektivt for UiO 

å fullføre prosjektet uten avbrudd, dvs med etablert infrastruktur og rigg. Byggets kritiske tilstand har skapt 

uforutsette situasjoner som har påvirket KHMs fremdrift i prosjektprogrammet for fornyingen av utstillinger 

og situasjoner hvor KHM raskt må omdisponere personale for å sikre samlinger og ta ned utstillinger.  

Prosjektet har avdekket utfordringer med den praktiske realiseringen av EAs prosjekt- og 

gjennomføringsmodell som UiO bør gripe fatt i dersom man skal opprettholde en rimelig balanse mellom 

akademiske og bygningsmessige hensyn. Koordinering av rehabiliteringsprosjekter og fornyingen av 

utstillinger og publikumsarealer må vies stor oppmerksomhet i kommende år, ikke minst av hensyn til en 

mest mulig kostnadseffektiv gjennomføring for UiO samlet.  

Nytt Vikingtidsmuseet på Bygdøy (VTM) fikk ikke oppstartbevilgning på statsbudsjettet for 2019. Endelig 

rapport (kalt KS2-rapport) fra ekstern kvalitetssikrer (EKS) for VTM forelå i september 2018. Med 

oppstartbevilgning i St.prp. nr.1 2019, estimerer rapporten en fremdrift med oppstart detaljprosjekt mars 

2019 og oppstart prøvedrift februar 2024. Manglende oppstartbevilgning for 2019 medfører en forskyvning 

av dette i beste fall med et halvt år, trolig ett år. Museets fremdriftsplan for interne delprosjekt videreføres, 

men med mindre justeringer i forhold til uavklart oppstart av detaljprosjekteringen. Uavklarte forhold 

knyttet til finansieringen vil bli omtalt nedenfor. En avklaring av finansiering og oppstartbevilgning må 

foreligge i løpet av 2019 for at KHM skal kunne sikre videre fremdrift og gjennomføringen av tiltak beskrevet 

i museets årsplan. Dette prosjektet vil frem til ferdig bygg i stadig økende grad legge beslag på museets 

ressurser. Avklart fremdrift er derfor av stor betydning for museets disponering av egne personalressurser, 

ikke minst sett i forhold til prioritering av ressurser til andre tiltak innenfor museets virksomhet. 

For museet har det vært en særlig utfordring å innfri forventningen om god uttelling på EU-prosjekter. I 

årsplanen er det anført flere deltiltak for å styrke museets ambisjoner (jf Del B tiltak 1). For kommende 

periode vil museet særlig prioritere ERC og MSCA-IF søknader. I perioden skal det også arbeides videre med 

forbedringen av den administrative støtten til både søknadsprosesser og pågående forskningsprosjekter.    

Sistnevnte tiltak er direkte relatert til tiltak 3 i UiOs Årsplan. KHM har videre en rekke tiltak som direkte 

understøtter UiOs mål. Disse er beskrevet i årsplanens del A.  

 

3. Vurdering av prognoser 2017-2021 

 

KHM redegjorde for de økonomiske usikkerhetsmomentene og hvilke forutsetninger som ble lagt til grunn 

for å levere et LTB i balanse allerede i 2017. Vi finner det likevel nødvendig å presentere en justert liste over 

disse momentene. De økonomiske usikkerhetsmomentene er først og fremst knyttet til de store 

byggeprosjektene. Det er god dialog med universitetsledelsen om flere av de nedenfor nevnte 

usikkerhetsmomenter, men museets ledelse vil for ordens skyld likevel gå gjennom disse momentene i vår 

vurdering av prognosen.  
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For å kunne levere et LTB i balanse, er følgende premisser lagt til grunn: 

VTM 

Museumsledelsen legger endelig rapport (kalt KS2-rapport) fra ekstern kvalitetssikrer (EKS) for nytt 

vikingtidsmuseum (VTM) til grunn for anførte kostnadsanslag. KS2-rapporten er datert 28. september 2018, 

men UiO mottok først rapporten 15. november.  

I KS2-rapporten er kostnadsrammen for nytt VTM satt til 2 mrd. kr, med en styringsramme på 1,725 mrd. 

Med oppstartsbevilgning i St.prp. nr.1 2019, estimerer rapporten en fremdrift med oppstart detaljprosjekt 

mars 2019 og oppstart prøvedrift februar 2024. Nå vet vi at det ikke ble oppstartbevilgning verken i forslag til 

statsbudsjett eller i budsjettforhandlingene, så gjennomføring vil i beste fall forskyves et halvt år, trolig ett år. 

Følgelig kan KHM heller ikke levere et budsjett der konsekvensene av byggeprosjektet er integrert.  

Oppsummert sier KS2-rapporten at prosjektet er modent for gjennomføring. Kostnadene angitt i dokumentet 

er også lagt inn i KDs langtidsplan for høyere utdanning og forskning (Meld. St. nr. 4 2018-19). Rapporten 

understreker UiOs spesielle rolle i gjennomføringen av prosjektet og at det er kritisk at UiOs bidrag er 

finansiert og avklart. Samtidig er rapporten tydelig på at det er vesentlige bidrag fra UiO som ikke er 

finansiert, og at det er en suksessfaktor for prosjektgjennomføring at UiO finner finansiering for sin 

medvirkning. 

For følgende forhold er finansieringen uavklart: 

 KS2-rapporten redegjør for en beslutning om at museet skal være stengt i byggeperioden for å sikre 

mer rasjonell fremdrift og større sikkerhet for samlingene. Det er dermed grunn til å anta at museet 

vil måtte holde stengt i nærmere fem år, inkludert prøvedrift. KHM har tidligere beregnet netto årlig 

inntektstap til ca 35 mill. kr. (brutto omsetning ca 51 mill. kr.) Det vil si at det totale inntektstapet er 

mellom 150 og 175 mill. kr. Finansieringsspørsmålet er ikke diskutert i KS2-rapporten og følgelig 

uavklart.  

 Av KS2-rapporten fremgår det at KD har presisert at kostnader knyttet til flytting av samlingen ut 
over skip og sleder er UiOs ansvar og forutsatt dekket utenfor investeringsprosjektets rammer. Dette 
er kostnader til relokalisering av gjenstander i fjerde fløy (ikke sleder) og gravkammer, forberedelse 
og sikring av gjenstander for flytting til ny utstilling og koordinering og montering av nytt 
støttesystem til skipene (VTM delprosjekt III). Disse kostnadene er estimert til 36,1 mill. kr. 
Kostnadsestimatet omfatter ikke KHMs egeninnsats med unntak av konservatorer ansatt med krav 
om egeninntjening. Rapporten slår fast at det er en suksessfaktor for vellykket 
prosjektgjennomføring at UiO finner finansiering for sin medvirkning, og at finansieringen har en 
robusthet som sikrer at KHMs medvirkning kan skje rettidig og fyllestgjørende.   

 

 Planleggingsfasen for nye utstillinger (VTM delprosjekt I) er budsjettert med forutsetningen om 
ekstern finansiering. Estimater for ferdigstilling av planleggingsfasen er totalt 11,4 mill. kr. Av dette 
er det estimert 2,930 mill. kr. til driftskostnader i 2019. I tillegg kommer 3,5 mill. kr. egentid. 
Delprosjektet var opprinnelig planlagt avsluttet i 2019, men på bakgrunn av manglende 
startbevilgning i forslaget for statsbudsjett for 2019 forskyves ferdigstilling til 2020. KHM har 
budsjettert med kostnader til drift av delprosjektet. 

 

 Det er utarbeidet kalkyler for produksjon av nye utstillinger i VTM, men kostnaden er ikke lagt inn i 
LTB. Finansieringsbehovet er estimert til ca 295 mill. kr. (eks finansiering av utstillings-, AV- og 
IKT-utstyr, som er del av investeringsprosjektets brukerutstyrsprosjekt). Estimatet er fordelt på 
finansieringsbehov fra sponsor på 226 mill. kr., UiO på 51,890 mill. kr. og KHM 16,8 mill. kr. Gitt 
oppstartsbevilgning periodiseres kostnadene fra 2020 til museets åpning. 
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Historisk museum (HM) 

 Det er besluttet at Klimaskjermprosjektet (utvendig rehabilitering) skal gjennomføres uten stenging 
av museet. Dette krever godt samarbeid om løpende drift og god koordinering i henhold til KHMs 
plan for fornying av utstillinger. Merkostnader for KHM ved tilrettelegging for gjennomføring av 
rehabiliteringsprosjektet forutsettes dekket av prosjektet, men er foreløpig uavklart.  

 Ved fornying av utstillinger er det ikke budsjettert med kostnader knyttet til verdibevarende 
vedlikehold, minimumsstandard på bruksarealer og bygningsmessige sikkerhetstiltak. Dette 
forutsettes dekket av EA/UiO gjennom internhusleien, men er foreløpig uavklart.  

 Ferdig prosjekterte utstillingsprosjekter i Historisk museum (HM) er lagt inn i budsjettet. Midler til 
fornying av øvrige prioriterte saler er lagt til museumsdirektøren reserver.   

 

Avslutningsvis finner museets ledelse grunn til å kommentere på bemanningssituasjonen ved KHM. Til tross 

for en betydelig ekstern inntektsøkning og et markant mindreforbruk i perioden 2015-2018, har museet 

gjennomført en streng tilsettingspolitikk. Betydelige midler er avsatt og investert i interne prosjekter knyttet 

til nye utstillinger i Historisk museum (HM), og i noe mindre grad til utvikling av forskningsprosjekter. Alle 

interne prosjekter totalbudsjetteres, dvs også med synliggjøring av egne personalressurser. Dette gjøres dels 

av hensyn til den totale ressursdisponeringen, dels for å få oversikt over behovet for prosjektengasjert 

personale. KHMs bemanning er dimensjonert i forhold til å kunne håndtere en løpende driftsportefølje, ikke 

flere store utviklingsprosjekt.  

I 2017 gjennomførte KHM en ekstern evaluering av museets organisasjonsmodell etter Funksjonsanalysen 

(jfr Rapport fra Deloittes datert 19.12.2017). Rapporten konkluderer med at KHM har utviklet seg i ønsket 

retning siden 2014. Delvis på grunn av funksjonsanalysen og ny organisering, men også fordi det ble 

iverksatt tiltak for å få kontroll på museets økonomi. Et sentralt spørsmål i evalueringen var hvorvidt 

museets organisasjonsmodell har bidratt til effektiv drift, godt samarbeid og måloppnåelse? Konklusjonen 

var at modellen muliggjør dette, men at det kan gjøres enkelte justeringer for å videreutvikle og forbedre 

organisasjon. KHM har i 2018 gjennomført et internt prosjekt for å følge opp rapportens anbefalinger. Særlig 

aktuelt er endringer i organiseringen av museets administrasjon, hvor også hensynet til de politiske føringer 

og forventninger om mer effektiv drift står sentralt.  Arbeidet med justert organisasjonsmodell og -kart er 

avsluttet og implementering vil starte fra 01.01.2019.  

Museets ledelse finner grunn til å påpeke at det her i første rekke handler om mer effektiv oppgaveløsning, 

ikke innsparing av personalressurser. De personalmessige konsekvensene for en bærekraftig økonomisk 

utvikling ble gjennomført allerede i 2014 og videreført i museets Strategiske kompetanse- og 

rekrutteringsplan fra 2016. KHM kan dermed ikke på kort sikt imøtekomme de årlige kuttene i tildelingen 

som følger av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og universitetets generell 

rammekutt (jf. vedlegg 1) med ytterligere nedbemanning av administrasjonen. Følgelig må kuttene dekkes 

opp gjennom økte krav til ekstern finansiering.  

 

Dato: 14.12.2018 

Håkon Glørstad 

Museumsdirektør      Karl Kallhovd  

        Assisterende museumsdirektør  
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Rapporterende enhet:  NHM Rapportert av: Lindheim/Rogstad Periode:  14.12.2018 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning 

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold 

til samfunnet. Museet er i ferd med å etablere nye formidlingsarenaer. Byggingen av det nye Klimahuset, 

som skal bli et nytt utstillings- og møtested på Tøyen, er allerede i gang. I 2021 åpner de nye utstillingene 

i Brøggers hus og i tillegg er det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette gjøre 

museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo. 

NHM har som del av Universitet i Oslo, og som en etablert attraksjon i hovedstaden, et solid 

utgangspunkt for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi vil formidle 

naturhistoriske fakta som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling. Dette er også 

i tråd med universitetets strategi. Museets styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig 

informasjon på en måte som skaper undring, forståelse og engasjement. 

2. Årsplan 2019-2021 

Museets overordnede årsplan har et treårig perspektiv og bygger på UiOs årsplan og Universitetsstyret 

overordnede prioriteringer. 

I de nærmeste årene fremover står museet foran mange store endringer og utfordringer. Parallelt med 

UiOs satsning på rehabilitering av Brøggers hus, og etablering av satellitten på Økern, planlegges nå et 

nytt veksthus, samt realisering av et nytt privatfinansiert Klimahus som vil stå klart allerede i løpet av 

2019 og åpnes for publikum tidlig 2020. Prosjektene innebærer epokegjørende endringer i forhold til 

museets lange historie. I tillegg er bydelen under utvikling, og området utenfor museets gjerder står foran 

store endringer. Samlet sett blir disse endringene de største siden museene ble etablert i den botaniske 

hagen for vel 100 år siden. Endringene kommer omtrent samtidig, og for å realisere disse prosjektene 

må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling. Disse oppgavene kommer i 

tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og vil stille store krav til hele organisasjonen. 

Hovedprioriteringene for NHM i de nærmeste årene er å; 

- styrke museets aktualitet som formidlingsarena, og som et sted for gode opplevelser og undring 

- bidra til rehabilitering av W. C. Brøggers hus 

- planlegge nytt veksthus 

- utvikle nye moderne utstillinger  

- bygge nytt Klimahus  

- sikre og bevare samlingene, samt øke digitaliseringsandelen av samlingene 
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- heve kvaliteten på forskningen, øke omfanget av publisering og graden av eksternfinansiering 

- videreutvikle Botanisk hage 

NHM nærmer seg nå slutten av den inneværende strategiperioden frem mot 2020. I det siste året har 

museet arbeidet mye med å utforme en ny strategiplan. Videre oppfølging av intern strategiprosess, samt 

aktivt bidrag inn i arbeidet med utforming av UiOs nye strategi 2030, vil være en prioritert oppgave for 

2019.   

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

NHM har en krevende økonomisk situasjon hvor mesteparten av bevilgningen er bundet opp i faste 

lønnskostnader og husleie. Pålegg om statlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt, samt interne 

flate kutt på UiO har begrenset handlingsrommet ytterligere.  

Prognosen viser et akkumulert basisresultat i tilnærmet balanse i 2019.  Ved utløpet av langtidsperioden 

i 2023 viser prognosen foreløpig et akkumulert mindreforbruk på vel 3,8 mill., hvilket representerer et 

begrenset men bittelite handlingsrom for å ivareta viktige og sentrale oppgaver ved museet i perioden 

frem mot 2023.   

Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av 

flere nye større bygg som veksthus og Klimahus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for 

museet. Det er foretatt en egen beregning av økt ressurs- og bemanningsbehov knyttet til nye satsninger 

og bygg, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i langtidsprognosen. Det er arbeidet aktivt for å finansiere 

fremtidige stillingsressurser til det nye Klimahuset gjennom avtaler med Oslo kommune, Statkraft, Obos 

m.fl. Museet arbeider ellers kontinuerlig med å se på kostnadsreduserende alternativer og eventuelle 

omdisponeringsmuligheter. Som ledd i dette har vi også sett på årsverksutviklingen og naturlig avgang 

frem mot 2030. Alle rekrutteringsstillinger er i prognosen videreført på samme nivå, men for alle de 

øvrige stillingskategoriene så legges det opp til en fortsatt stram styring av stillingsressursene. I 

prognosen er stillingsnivået opprettholdt, men det er ingen automatikk i at stillinger erstattes med 

samme type stilling når de blir vakante.    

For å videreføre det viktige arbeidet med å bevare, sikre, digitalisere og gjøre samlingene tilgjengelige 

for omverden, er det sterkt ønskelig med en videreføring av REVITA-bevilgningen fra 2021. 

I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en annen økonomisk hverdag der museet i større grad 

må skaffe økt ekstern inntjening for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå.  

 

Dato: 14.12.18 

         

Tone Lindheim  
museumsdirektør 
        Geir Rogstad 

        avdelingsdirektør  

 

V-sak 6 - side 57 av 82



  
 
 

 

 

 

Rapporterende enhet: UB Rapportert av: HGM/HKR Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 
 

1. Innledning

2. Årsplan 2019-2021 
Universitetsbibliotekets årsplan tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2019-2021, UiOs strategi 2020 og UBs 

strategi 2020. Hovedsatsinger og tiltak i årsplanen er i tillegg utformet i tråd med påbegynte diskusjoner 

knyttet til strategiprosess 2030: 

 Undervisning og læringsmiljø 

 Forskningsformidling og kunnskap i bruk.  

 Åpen vitenskap og infrastruktur 

 Organisasjonsutvikling og digitalisering  

Det er et mål at tiltakene bygger på UiOs ambisjoner, rektoratets styringssignaler, samt at det på sikt vil 

føre til økt fleksibilitet i egen organisasjon.  

En viktig forutsetning for å lykkes med tiltakene er samarbeid med andre enheter på UiO. Det er en 

ambisjon å videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 
Både effektiviseringskuttet på 1, 2mill kr i 2019 og et kutt i driftsbudsjettet på grunn av investeringer på 

UiO i 2019 (834 000 kr) og i 2020 (1,6 mill kr), vil i perioden redusere UBs handlingsrom.  Dette vil 

medføre at UB må redusere antall årsverk i perioden. UB har få muligheter til å redusere i de øvrige 

driftskostnadene. 

Nyansettelser ønsker vi å knytte til utvikling, som på sikt kan gi en gevinst i forhold til bedre arbeidsflyt 
og føre til økt fleksibilitet i egen organisasjon. Dette må imidlertid knyttes opp til behov for å 
opprettholde daglig drift av eksisterende tjenester. 
 
Det er knyttet stor usikkerhet til mediebudsjettet for 2019. Forhandlingene med de store 

tidsskriftforslagene er ennå ikke sluttført. Om det ikke blir inngått avtaler med de fire største forlagene 

kan dette frigjøre opp mot 42 millioner. Det er ikke avklart om disse midlene kan beholdes på 

mediebudsjettet til andre innkjøp eller om midlene skal omdisponeres til andre behov, f.eks. 

publiseringsstøtte. Budsjettforslaget har ikke tatt hensyn til disse usikkerhetene. 

 

Dato: 14.12.2018 

 

Hanne Graver Møvig 

Bibliotekdirektør 
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Rapporterende enhet: SUM Rapportert av: SR, KR              Periode: 2019 
 

 

 
Innledning 
 
Senteret går inn i et år som blir både spennende og utfordrende på flere områder. Vi står ovenfor en 
relokalisering av senteret til nye lokaler i Nydalen. Vi står ovenfor store endringer i NFR som har 
vært vår hovedfinansiør i mange år. I året som har gått, har SUM rigget og styrket organisasjonen og 
forskergrupper for å øke tilslagsprosenten i prosjektsøknader, samt motivere til søknader til ERC og 
EUs øvrige rammeprogram. Vi er spent på å se resultatet fra dette arbeidet. Som kjent er SUMs 
totaløkonomi svært avhengig at tilslagsgraden opprettholdes på et nødvendig nivå. Denne 
sårbarheten i vår økonomi ble tydeliggjort i året som har gått, der tilslagsprosenten har vært lavere 
enn forventet.  
 
2. Årsplan 2019-2021  
 
SUM etterstreber å oppfylle UiOs bestilling i årsplanen med dekkende mål og aktiviteter for de seks 
tiltaksområdene. Bærekraft har alltid stå sentralt i SUMs forskning og utdanning. Senteret har hatt 
status som Miljøfyrtårn siden 2014. I tillegg har vi et eget tiltak som omhandler FNs bærekraftsmål 
(Oslo SDG Initiative). Ambisjonene her er å få flere tverrgående tiltak i forskning og undervisning i 
samarbeid med andre enheter på UiO. Senteret skal også i 2019 revidere eget masterprogram, i tråd 
med SDG-enes transformative agenda. SUM har høy aktivitet innen området Ta kunnskap i bruk. 
Dette blir ikke minst viktig for å opprettholde SUMs synlighet i det offentlige rom i forbindelse med 
relokaliseringen. SUM er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, noe som vi legger stor vekt på å 
opprettholde og videreutvikle.  
 
3. Vurdering av prognoser 2019-2023  
 
Vårt akkumulerte mindreforbruk viser seg nødvendig når vi er i en periode med noe lavere 
tilslagsprosent på eksternfinansierte prosjekter og merkostnader i forbindelse med flytting av 
virksomheten. I prognosen har vi lagt oss på en konservativ linje som gjenspeiler den utviklingen vi 
ser akkurat nå. På sikt ønsker vi å styre mot en et akkumulert mindreforbruk som buffer på om lag 
et halvt års drift. Dette er nødvendig for ivareta våre økonomiske forpliktelser, bl. a. 
personalkostnader. SUMs normalsituasjon er en høy andel eksternfinansiering og vi regner med å 
reetablere dette tidlig i perioden. 
 
For SUM har vekst i antall årsverk vært knyttet til eksternfinansiert aktivitet, bortsett fra en 
førstestilling som ble tildelt oss for noen år siden. Det blir stadig viktigere å bidra med egenkapital 
inn i større prosjekter, og vi prioriterer derfor å bruke basisfinansierte rekrutteringsstillinger når 
dette er nødvendig. 
 
Dato: 14.12.18 

 
Sidsel Roalkvam 
Senterleder 
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Rapporterende enhet: SUM Rapportert av: SR, KR              Periode: 2019 
 

 

 
Innledning 
 
Senteret går inn i et år som blir både spennende og utfordrende på flere områder. Vi står ovenfor en 
relokalisering av senteret til nye lokaler i Nydalen. Vi står ovenfor store endringer i NFR som har 
vært vår hovedfinansiør i mange år. I året som har gått, har SUM rigget og styrket organisasjonen og 
forskergrupper for å øke tilslagsprosenten i prosjektsøknader, samt motivere til søknader til ERC og 
EUs øvrige rammeprogram. Vi er spent på å se resultatet fra dette arbeidet. Som kjent er SUMs 
totaløkonomi svært avhengig at tilslagsgraden opprettholdes på et nødvendig nivå. Denne 
sårbarheten i vår økonomi ble tydeliggjort i året som har gått, der tilslagsprosenten har vært lavere 
enn forventet.  
 
2. Årsplan 2019-2021  
 
SUM etterstreber å oppfylle UiOs bestilling i årsplanen med dekkende mål og aktiviteter for de seks 
tiltaksområdene. Bærekraft har alltid stå sentralt i SUMs forskning og utdanning. Senteret har hatt 
status som Miljøfyrtårn siden 2014. I tillegg har vi et eget tiltak som omhandler FNs bærekraftsmål 
(Oslo SDG Initiative). Ambisjonene her er å få flere tverrgående tiltak i forskning og undervisning i 
samarbeid med andre enheter på UiO. Senteret skal også i 2019 revidere eget masterprogram, i tråd 
med SDG-enes transformative agenda. SUM har høy aktivitet innen området Ta kunnskap i bruk. 
Dette blir ikke minst viktig for å opprettholde SUMs synlighet i det offentlige rom i forbindelse med 
relokaliseringen. SUM er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, noe som vi legger stor vekt på å 
opprettholde og videreutvikle.  
 
3. Vurdering av prognoser 2019-2023  
 
Vårt akkumulerte mindreforbruk viser seg nødvendig når vi er i en periode med noe lavere 
tilslagsprosent på eksternfinansierte prosjekter og merkostnader i forbindelse med flytting av 
virksomheten. I prognosen har vi lagt oss på en konservativ linje som gjenspeiler den utviklingen vi 
ser akkurat nå. På sikt ønsker vi å styre mot en et akkumulert mindreforbruk som buffer på om lag 
et halvt års drift. Dette er nødvendig for ivareta våre økonomiske forpliktelser, bl. a. 
personalkostnader. SUMs normalsituasjon er en høy andel eksternfinansiering og vi regner med å 
reetablere dette tidlig i perioden. 
 
For SUM har vekst i antall årsverk vært knyttet til eksternfinansiert aktivitet, bortsett fra en 
førstestilling som ble tildelt oss for noen år siden. Det blir stadig viktigere å bidra med egenkapital 
inn i større prosjekter, og vi prioriterer derfor å bruke basisfinansierte rekrutteringsstillinger når 
dette er nødvendig. 
 
Dato: 14.12.18 

 
Sidsel Roalkvam 
Senterleder 

 

 

 
 

V-sak 6 - side 60 av 82



  
 

 

 

 

 

Rapporterende enhet: 

Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning 

 Rapportert av: 

Liv Sæther og 

Anne-Jorunn 

Berg 

 Periode:  

14.12.18 

 

Ledelsesvurdering 3. tertial 2018 – Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning 
 

1. Innledning 

 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er inne i en periode med store endringer. Vi får ny ledelsesform fra 

1.1.19. Samtidig har halve den vitenskapelige staben sluttet/gått av med pensjon og blir erstattet i løpet av 

februar/mars 2019.  Vi har også foretatt et kutt i administrasjonen etter naturlige avganger. Dette medfører 

en del nytt fra 2019. Etter en periode hvor vi har holdt det gående, vil det, når de nyansatte er på plass bli 

fokus både på å revidere studieprogrammene våre og søke ekstern finansiering. 

 

2. Årsplan 2019-2021 

 

Ooverordnede ambisjoner/prioriteringer i enhetens årsplan 2019-2021: Vi ønsker en gjennomgang av 

studieprogrammene våre for å, i enda større grad oppfylle målsetningen om fremragende utdanning og 

læringsmiljø. Vi ønsker å styrke støtteapparatet for pågående prosjekter ved å tillegge 

forskningsadministrasjon til en av de administrative stillingene og utpeke en forskningsleder bland de 

vitenskapelige ansatte. Vi ønsker å opprettholde våre høye publiseringstall og tilsøkning til studier. 

Gjennom å få en mer stabil vitenskapelig stab på plass vil vi redusere bruken av timelærere og 

midlertidig ansatte. 

 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

 

2018 har vært et år med flere avganger og tilsetting av ny har tatt lenger tid enn forventet. Vi har derfor 

et relativt stort mindreforbruk ved utgangen av 2018. Dette vil fortsette til midten av 2019, da vi vil ha 6 

nye personer på plass, hvorav en er tilbake fra barselpermisjon. Derfra og fram til 2023 vil 

mindreforbruket minke for deretter å stabilisere seg rundt et budsjett i balanse. 

Vi har ingen store usikkerhetsmomenter i negativ favør, gitt at grunn- og studiefinansiering er noen 

lunde stabil.  Fremtidige eksterne inntekter er forsiktig budsjettert og en endring her vil gjøre økonomien 

mer robust. 
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Dato: 14.12.18 

 

 

Anne-Jorunn Berg 

        Liv Sæther 
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Rapporterende enhet: 

UiO:Livsvitenskap 

Rapportert av: 
Carl Henrik Gørbitz 
Morten Egeberg 

Periode:  

14.12.18 

Ledelsesvurdering 

1. Innledning

UiO:Livsvitenskap er en tverrfaglig satsing organisert på tvers av fakultetsstrukturen ved UiO,
som ble opprettet for å implementere universitetets strategi for livsvitenskap vedtatt av UiO-
styret høsten 2014. Satsingen drives av fire ansatte og mottar noe administrativ støtte fra
vertsfakultetet, Det medisinske fakultet. Midlene satsingen mottar viderefordeles til
grunnenheter ved UiO for å støtte opp om tiltak initiert av UiO:Livsvitenskap for å støtte opp om
strategien.

Ny direktør ble ansatt i august 2018, og satsingen er nå i ferd med å komme i full drift. Dette er
synlig på årets prognose som viser at det akkumulerte overskuddet fra tidligere er i ferd med å
minke. I løpet av de neste årene vil det akkumulerte overskuddet reduseres betraktelig.

2. Årsplan 2019–2021

Gi en kort vurdering av overordnede ambisjoner/prioriteringer i enhetens årsplan 2019-2021.

Hvordan bidrar enhetenes prioriteringer til å understøtte mål/tiltak i UiOs årsplan 2019-2021?

Fremragende utdanning og læringsmiljø: 

 UiO:Livsvitenskap har i dag ikke egne utdanningsprogram eller emner, men bidrar til målene
i UiOs årsplan på flere fronter.

o Sommerstipend for bachelor- og masterstudenter ble opprettet i 2018 slik at disse

fikk mulighet til å gjennomføre et kortvarig (ca. 6 uker) forskningsprosjekt integrert

i en av UiOs forskningsgrupper innen livsvitenskap. Tiltaket er blitt meget godt

mottatt av studenter og veiledere, og vi tar sikte på å tilby ca. 40 studenter

tilsvarende stipend i 2019.

o Bidra til utvikling av Helseinnovatørskolen, som drives av de medisinske fakultetene
ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet i samarbeid med næringsklynger og industri.

o Konkrete planer foreligger for opprettelsen av tverrfakultære emner og
studieprogram.

Grensesprengende forskning: 

 UiO:Livsvitenskap er ikke en grunnenhet med vitenskapelige ansatte og vil således ikke
være prosjekteier for forskningsprosjekter. Satsingen arbeider imidlertid med å støtte opp
om UiOs mål om bedre tilslag i EU blant annet ved å innføre lignende kriterier på interne
utlysninger som typiske kriterier i EU, for eksempel tverrfaglighet, innovasjon og RRI
(responsible research and innovation) samt å støtte opp under sterke konvergensmiljøer
(tverrfaglige forskningsgrupper) som kan vinne i konkurransen om EU-midler.
I 2019 vil vi opprette Konvergensmiljø II, som vi ønsker å innrette mer mot innovasjon og
innhenting av ytterligere finansiering fra EU enn Konvergensmiljø I
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Ta kunnskap i bruk: 

 Formidling:
o UiO:Livsvitenskap jobber aktivt med samfunnskontakt og formidling. Det er et

særlig fokus på disse punktene i kommende periode:
 Økt kjennskap internt til støtteordninger innen forskning, utdanning og

innovasjon
 Få bedre oversikt over informasjonsbehov hos interne og eksterne aktører
 Direktør er et kjent ansikt i økosystemet for forskning, utdanning og

innovasjon
 Kjennskap til livsvitenskap og livsvitenskapsbygget økt i Oslo

 Arbeidet med kommunikasjonsplattform for innovasjonsløftet har gitt økt
synlighet for innovasjon ved UiO og økt interesse for innovasjon internt

 Innovasjon
o UiO:Livsvitenskap jobber aktivt med miljøer på og rundt UiO for å stimulere til

mer innovasjon for å støtte opp under UiOs mål. Det er et særlig fokus på
punktene:

 SPARK Norway er utvidet til ca. 18 aktive prosjekter i 2019
 Ekstern hel- eller delfinansiering av SPARK Norway på plass

 Delta i styringsgruppen til Helseinnovatørskolen

 Strategien for innovasjonsarbeidet er lagt

 Styrket samhandling med næringsaktører i vår region,

universitetssykehusene og Oslo kommune

 Pilot for studentinnovasjon i laboratoriefag gjennomført ved Det

matematisk-naturvitenskaplige fakultetet og Det medisinske fakultet.
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3. Vurdering av prognoser 2019-2023

Redegjør kort for de utviklingstrekk, ambisjoner, forutsetinger og vurderinger som ligger til grunn for

prognosen. Vi ber også om en vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne

påvirke prognosene.

Årsverk er en av de viktigste driverne for økonomisk utvikling. Forståelse og innsikt i hvordan 

fakultetene og museene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske 

økonomiske prognoser. Vi ber derfor fakultetsledelsen om å gi en overordnet strategisk vurdering av 

den planlagte årsverksutviklingen. 

Satsingen hadde etter 2017 et stort akkumulert overskudd, som er direkte knyttet til forsinkelser 
i etablering av satsingen. UiO:Livsvitenskap etterfølger MLS og har arvet KD-stillingene MLS 
disponerte og har fått tre nye slik at totalantallet nå er 29. MLS ble nedlagt i 2014 mens 
UiO:Livsvitenskap ikke var operativ med direktør og administrativ leder før i 2016. En rekke KD-
stillinger ble derfor stående vakante. Dette ble tatt opp med UiO ledelsen i 2016 og satsingen fikk 
beholde midlene fordi UiO likevel oppfylte måltallet fra KD. 21 stillinger fordelt til 6 
konvergensmiljøer opprettet i 2017 er blitt fylt i løpet av 2018. Samtidig er det startet en ny 
prosess for å fordele resten av KD-stillingene slik at alle stillingene vil være fylt i løpet av 2019. 

UiO:Livsvitenskap vil iverksette ekstra tiltak i tråd med strategien for å benytte de akkumulerte 
midlene. Dette vil blant annet innebære at satsingen vil finansiere mer enn 29 KD-stillinger 
samtidig, for å implementere de stillingene som satsingene har mottatt finansiering for. 
Prognosen viser at det akkumulerte overskuddet vil brukes i løpet av de neste fem årene.  

Med full bemanning og nåværende aktivitetsnivå vil det være liten risiko for at de tildelte midlene 
ikke benyttes i løpet av den neste femårsperioden. Dersom bevilgningene reduseres, vil risikoen 
for at satsingen ikke når sine mål være betydelig. 

Dato: 14/12 2018 

Carl Henrik Gørbitz Morten Egeberg 

Direktør UiO:Livsvitenskap Administrativ leder UiO:Livsvitenskap 
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Rapporterende enhet: 

UiO:Energi 

 Rapportert av: 

Vebjørn Bakken 

 Periode:  

2019-2023 

 

Mal for ledelsesvurdering 

1. Innledning 
UiO:Energi er i gang med sin andre virkeperiode, fra 2018 – 2022, med en årlige sentral tildeling på 

NOK 13 mill. Styret har i 2018 diskutert ressursbruk og prioritering av ulike tiltak for hele perioden. I 

møte i november vedtok styret budsjett for 2019, og godkjente prognose for hele perioden 2019 – 2022. 

En detaljert handlingsplan med konkrete tiltak er godkjent av styret tidlig i år, og denne vil oppdateres i 

henhold til de siste vedtatte justeringene. 

Basert på samfunnets behov, UiOs potensiale til å bidra med faglig aktivitet av høy kvalitet i samarbeid 

med partnere, samt muligheter for ekstern finansiering, har UiO:Energi definert fire prioriterte 

innsatsområder: 

• Materialer for energi 

• Energisystemer 

• Karbonfangst og –lagring 

• Energiomstilling og bærekraftige samfunn 

Satsingens aktiviteter innen spesielt forskning og formidling søker å styrke disse innsatsområdene, men 

ser også på koblinger mellom dem der det er naturlig og hensiktsmessig. Undervisningsaktivitetene i regi 

av UiO:Energi søker eksplisitt å koble den fulle bredden av forskning på UiO knyttet til bærekraftig 

energi og bærekraftige samfunn. 

2. Årsplan 2019-2021 

UiO:Energi har utviklet årsplan 2019-2021 basert på mal sendt av ledelsen og programplattform 

godkjent av UiO:Energi sitt styre tidlig i 2018. Årsplanen uttrykker styrets overordnede prioriteringer. 

Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, sentre og 

institutt som deltar i satsingen. De fem mest relevante tiltakene fra malen er beholdt, i tillegg er det lagt 

inn ett eget tiltak spesifikt for satsingen. 

UiO:Energi skal ta et tydelig ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer, og legge til rette for at 

forskning kan gi grunnlag for innovasjon. Satsingen skal bidra til et bærekraftig samfunn med vekt på å 

skaffe verden nok sikker energi, som er tilgjengelig for alle og møter de globale klima- og 

miljøutfordringene. UiO:Energi har som ambisiøs visjon å bidra til at UiO får en sentral posisjon i 

internasjonal energiforskning og -utdanning. For å nå disse målene skal vi videreutvikle vår kultur for 

tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med næringslivet og andre kunnskapsinstitusjoner. 

3. Vurdering av prognoser 2019-2023 

Frem til 2022 er UiO:Energi sikret videreføring av den sentrale tildelingen, hvilket er tilstrekkelig til å 

fortsette aktivitetene innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon på dagens nivå. Satsingen 

har imidlertid klare mål om å styrke aktiviteten ytterligere, spesielt vil vi prioritere opprettelsen av 

større, tverrfaglige forskningsgrupper innenfor våre fire definerte innsatsområder (se over). For å kunne 

realisere dette, kreves det at det blir tilgjengeliggjort ytterligere ressurser. Enhetene vil her selv bidra, og 

en plan skal legges for dette av enhetslederne som sitter i UiO:Energi sitt styre. 
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En del av Akademia-avtalen med Equinor for perioden 2019-2022, «Nye energisystemer», vil 

koordineres av UiO:Energi. Imidlertid vil også de andre midlene gjennom denne avtalen i betydelig grad 

gå til forskningsmiljøer som er relevante for satsingen. 

Satsingen vil dessuten anmode om at det allokeres et antall rekrutteringsstillinger som kan disponeres av 

satsingen etter modell av UiO:Livsvitenskap. Disse rekrutteringsstillingene vil være avgjørende for å 

kunne etablere nye tverrfaglige forskningsgrupper, spesielt i forhold til deltagelse fra humanistiske, 

samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Og nettopp å løfte aktivitetene innfor HUMSAM-miljøene vil 

uansett ha høy prioritet fremover. Det er ved hjelp av disse miljøene UiOs energiforskning virkelig kan få 

en unik tverrfaglig profil, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

 

Dato: 18. desember 2018 

 

 

Vebjørn Bakken 

direktør 

Katinka Grønli 

administrativ leder  
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Den internasjonale 
sommerskole 

 Rapportert av: Nita Kapoor og 
Sissel Drevsjø 

Periode:  
14.12.18 

 

Ledelsesvurdering for Den internasjonale sommerskole 

Innledning 
Hovedmål i årsplan 2019-21 er å konsolidere og videreutvikle Sommerskolens utdanningstilbud, særpreg og 
posisjon, samt de økonomiske rammene som vil gi ISS et godt handlingsrom for sin virksomhet. I tillegg er 
det et mål å legge grunnlaget for en videreutvikling av organisasjonen både på kort og lang sikt, basert på 
større kunnskap om sommerskolefenomenet som ISS er en del av nasjonalt og globalt.  

1. Årsplan 2019-2021 
For både sommer- og helårsundervisningen, vil det i planperioden fokuseres på utvikling av emner, 
innhold og pedagogikk i det internasjonale klasserommet. Digitalisering og digitaliseringskompetanse vil 
også fortsatt være  satsningsområder, i tillegg til tiltak for å fremme nettverk, samfunnskontakt og 
formidling.  
 
Organisasjonsutvikling med tanke på ressurseffektiv drift og tiltak knyttet til bemanning, arbeidsmiljø, 
HMS og etiske retningslinjer vil også være sentrale prioriteringer.  
 
Det er også planlagt et prosjekt for å utrede mulige modeller på lenger sikt for Sommerskolens 
virksomhet, organisering og posisjon som en framtidsrettet del av UiO.  

2. Vurdering av prognoser 2019-2023  
Prognosen for ISS kommende 5-års periode har som forutsetning for sin inntektsberegning at 
underforbruk fra driften av betalingskurs og fra selve sommerdriften fortsatt blir benyttet for å 
muliggjøre deltakelse fra lav- og mellominntektsland under sommersemesteret, for derved å 
opprettholde profilen og mandatet til UiOs sommerskole. Vi har imidlertid sett et redusert underforbruk 
i inneværende og kommende planperiode som resultat av økte personalutgifter samt avsatte ressurser til 
organisasjons- og kompetanseutvikling. Igangsatt tiltak for å sikre inntektssiden framover er at priser for 
alle betalingskurs i norsk er oppjustert. Effekten vurderes løpende, og det kan bli behov for ytterligere 
justering allerede neste budsjettperiode (2020). 
 
Det økte studietilbudet ved ISS innebærer et kraftig press på infrastruktur og organisasjon. Stadig flere 
administrative oppgaver har gjennom årene blitt lagt til en relativt liten og belastet enhet, noe som gjør 
det nødvendig å ha fokus på dimensjonering og oppgavefordeling, både internt og vis-a-vis øvrige 
enheter ved UiO.  
 
Risikoområder for ISS er knyttet til menneskelig kapasitet og fysisk infrastruktur. En eventuell langsiktig 
organisasjonsjustering vil bli konsekvensutredet med tanke på risikofaktorer.  
 
ISS legger til grunn en bemanningsutvikling kommende 5 år beregnet på å styrke både den akademiske 
og administrative staben, blant annet grunnet økende etterspørsel etter betalingskurs i norsk.  
 

7/12 2018         

 

Nita Kapoor/Direktør     Sissel Drevsjø/Kontorsjef  
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Ledelsesvurdering 

 

1 
 

Rapporterende enhet: APOLLON   Periode:  
T3 - 2018 

 

Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 
 

Innledning 

UiOs forskningsmagasin har kommet ut med følgende utgaver i år:  

1/2018: «Ekstremisme»  

2/2018: «Artsmangfold under press»  

3/2018: «Penger – før og nå» 

4/2018: «EU – rakner samarbeidet?» 

 

Apollon kommer ut fire ganger i året og har, som kjent, full redaksjonell frihet. Magasinet 

trykkes i 26 000 eksemplarer og sendes gratis ut til alle ansatte på universitetet, til Storting, 

regjering, departementer, Forskningsråd, fastlegekontorer, biblioteker, avisredaksjoner, 

videregående skoler og ikke minst: Til faste abonnenter spredt over landet.  

Apollon har hatt en jevn produksjon av saker i 2018. Vi mottar daglige henvendelser fra folk 

over hele landet som ønsker å abonnere.  Av utgaven som handler om ekstremisme, har vi 

sendt ut mange klassesett til videregående skoler. På nyåret sender vi tilbud til alle landets 

videregående skoler om klassesett av de øvrige tre utgivelsene våre i 2018. 

Artikler, portretter og bokanmeldelser er blitt publisert på Apollons nettsider, og artikler med 

relevans for et internasjonalt publikum er blitt oversatt til engelsk – i tråd med UiOs satsing 

på internasjonalisering – og er publisert på UiOs engelskspråklige forskningssider på nett.  

Redaksjonen mener at noen gode historier på universitetet bør fortelles levende bilder. Vi 

prøver ut en raskere og mer kostnadseffektiv måte: WeVideo sammen med en større gruppe 

kommunikasjonsmedarbeidere på UiO. 

 

Vurdering av status 

Status for den økonomiske situasjonen 

V-sak 6 - side 69 av 82



Ledelsesvurdering 

 

2 
 

 Det er ingen vesentlige endringer i resultat og gjennomføring av aktivitet for Apollons 

vedkommende i 3. tertial.  

 Det vi la inn i budsjettet for i år har stemt godt.   

 Ved årsslutt 2017 var overskuddet vårt på 568 000 kroner. Disse midlene 

representerer en god buffer for oss for driften framover. 

 Ved utgangen av 2018 er overskuddet redusert til cirka 434 000 kroner. 

 På grunn av lønnsoppgjøret i høst, vil vi tære mer på overskuddet vårt framover, ca. 

250 000 kroner i året.  

 Apollon har fått et rammekutt på 22 000 kroner. 

 

 Prognose   

 Lønns- og personalkostnadene var helt i tråd med budsjettet, fram til lønnsoppgjøret i 

høst.  

 Samlede andre driftskostnader er noe høyere enn budsjettert ved utgangen av året.  

 Apollon får et rammekutt i 2019 på 32 000 kroner. 

 Langtidsbudsjett: Vi vil tære på overskuddet vårt i årene som kommer, ca. 250 000 

kroner i året som følge av lønnsoppgjøret. 

 Holder tildelingen til Apollon seg stabil på 3 346 000 kroner, er overskuddet spist opp 

i løpet av 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
Dato: 18. desember 2018 
 
 
         

                                                                                Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør 
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Uniforum 
v/ansvarleg redaktør Martin Toft 
Postboks 1070 Blindern, 
0316 Oslo 
 
        Blindern, 3. januar  2019 
Gruppe for verksemds- og økonomistyring 
v/seniorrådgjevar Marianne Løken 
Postboks 1072 Blindern, 
0316 Oslo 
 

 

Uniforums verksemdsrapport for 3. tertial 2018 

 Uniforum gjekk inn i 2018 med eit budsjett som synte eit overskot på rundt 331 989 kroner.  I tillegg 

kjem ei ubrukt løyving på 62 000 kroner som er øyremerkt ei evaluering av Uniforum.  Grunnen til 

overskotet er at den første halvdelen av 2015 tilsette me ingen vikar for ein medarbeidar som var ute 

i familiepermisjon. Det gjorde me derimot i siste halvår 2015. Desse pengane kan koma til nytte også 

til innkjøp av utstyr og til finansiering av kurs og kompetanseheving av medarbeidarane.    Den samla 

faste ramma for Uniforum-budsjettet er no på 3 millionar 392 000 kroner. Det er 51 000 kroner meir 

enn i  2017. Samtidig vil også i år få eit rammekutt som ein fylgje av avbyråkratiseringa til regjeringa. 

Det vil i år utgjera 31 000 kroner på Uniforums budsjett.  I 2017 utgjorde den summen 48 000 kroner.   

Når det er medrekna vil Uniforum-budsjettet ha fått ein liten auke i 2018.   

Uniforum har ei internhusleige på 136 000  for lokala våre i Nemko-bygningen. Det får me tildelt 

136 000 frå UiO til å dekkja.  

Lønnsbudsjettet  inkludert pensjon, arbeidsgjevaravgift med meir, utgjer i 2018  3 120 383 kroner.  

Det samla driftsbudsjettet er på 322 606 kroner i året.  I første tertial har hovudutgiftene våre vore 

lønnsutbetalingar til dei faste og den mellombels tilsette.  Bortsett frå det har det vore utbetalt 

honorar til ein fast skribent og deltakaravgift for to personar til eit seminar i regi av Fagpressa.  

Medlemsavgift til Fagpressa på rundt 8000 kroner er også ei utgift som er med i kalkylen vår for 2018.  

I tillegg har me også hatt ei utgift på 8000 kroner som har dekt opphaldet til to frå redaksjonen under 

Arendalsuka.  

No har Uniforum vore ei rein nettavis i to  år. Dermed har me ikkje lenger trykkingsutgifter, og det 

fører til at me kan bruka desse pengane på å utvikla ei endå betre nettavis og utvikla journalistikken i 

avisa. Som nemnt i den første tertialrapporten  i 2017 var den viktigaste prøvesteinen for dette 

rektorvalkampen som tok til i byrjinga av februar 2017.   

Dekninga av den viste at nettavisa til Uniforum var den viktigaste kjelda til informasjon om dei to 

rektorkandidatane og støttespelarane deira. Då tok også debatten skikkeleg av i avisa. Lesartala på 

nettartiklane auka i den perioden, men dei har halde fram med å auka også etter at resultatet av 

rektorvalet blei kunngjort. Akkurat den dagen valresultatet blei kunngjort var 11 000 enkeltpersonar 

innom og las artikkelen vår om resultatet av rektorvalet.  Elles har dei fleste artiklane rundt 2000 

lesarar. I løpet av ein månad er over 40 000 lesarar innom Uniforums nettsider. Det er ei dobling i 
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høve til tida før me la ned papiravisa.   Denne positive utviklinga har også halde fram i første tertial 

2018. Samtidig ser me at det er viktig at me sender ut nyhendebrev til lesarane våre ein gong i veka. 

Då aukar også frekvensen av lesarar på nettet. Difor kjem me til å senda ut ei oppfordring om å bli 

abonnement til alle UiO-tilsette ein gong i semesteret også i tida framover.  

Breitt spekter av saker 

Uniforum har i 2018 skrive om rettssaka mot vinnaren av UiOs menneskerettspris i 2017, Isthar 

Gözaydin. Me var til stades i rettssalen i Tyrkia.  Det er ei sak som har stor interesse både nasjonalt 

og internasjonalt.  Akademisk fridom er viktig for det internasjonale universitetssamfunnet. Når den 

fridomen er truga, er det viktig at Uniforum skriv om det. Den oppgåva tar me alvorleg. Også 

debatten rundt forslaget om å organisera universiteta som statlege føretak har vore ei viktig sak i 

Uniforum.  Der har debatten rast, og Uniforum har skrive mykje om reaksjonane til fagforeiningane 

og om handsaminga i universitetsstyret.  Også varslarsaker som har hamna i retten, har Uniforum 

dekt, ofte som den einaste avisa.   

Samtidig har me sjølvsagt fylgt opp situasjonen for klinikkane på Psykologisk institutt, og fortalt om 

korleis instituttstyret, fakultetsstyret og til slutt universitetsstyret kom fram til ei løysing som alle var 

einige i. Uniforum har også skrive om vegen fram til endeleg direktørtilsetjing for livsvitskapssatsinga 

ved UiO.  Også kongebesøk på Vikingskipshuset, krangel med Oslo kommune om tilleggskrav for 

bygging av infrastruktur rundt det planlagde Vikingtidsmuseet på Bygdøy og Veksthuset på Tøyen, 

har Uniforum skrive om i 2018.  

 I det tredje tertialet har Uniforum skrive om dekanvalkampen på Det humanistiske fakultetet.  Det 

var ingen andre aviser som såg den som viktig nok til å dekkja den fortløpande slik som Uniforum 

gjorde.  Resultatet blei at avisa fekk ut mange artiklar og intervju om og med kandidatane, samtidig 

som kandidatane og støttespelarane deira også fekk publisert fleire debattinnlegg i avisa.   Avisa har 

også skrive om  skrive om rettssaka mellom professor Nils Rune Langeland der sistnemnde krev å få 

jobben sin tilbake og erstatning for tapt arbeidsinntekt.     

Uniforum også hatt saker om  kven som har fått mest i lønnsauke under dei lokale 

lønnsforhandlingane.   Avisa har dekt striden rundt Plan S og prosessen rundt samanslåing av UiOs 

randsoneselskap med forskingselskapet Norce.   Sjølvsagt har også lovnadene og lovnadsbrota om 

pengar frå regjeringa til Vikintidsmuseet  blitt grundig dekt i Uniforum.  Ein del portrett er det blitt 

plass til. Det siste var av menneskerettsprisvinnar og UiO-professor Nora Sveaass. Internasjonalt kan 

me skryta av fleire reportasjar frå eit UiO-prosjekt i Tanzania. Den turen blei finansiert av 

rektorpotten.  

Mange av Uniforum-sakene blei nasjonale saker som andre media begynte å skriva om.  Uniforum 

har jamt og trutt også dekt møta i Universitetsstyret både i skriftleg form på nett og som direkte 

lydoverføring.   

 

Handlingsrom  i 2018 

I 3. tertial 2018 har me gått grundig gjennom budsjettet til Uniforum for 2018, og me har funne ut at 

det vil gå i balanse med god margin. Truleg vil me også i år få eit lite overskot.  I samarbeid med 

V-sak 6 - side 72 av 82



styret har me fått gjennomført den varsla evalueringa av Uniforum, som sidan hausten 2016 har vore 

øyremerkt med ei løyving  på kr 62 000.  Evalueringa blei utført av Asgeir Olden og andre 

medarbeidarar ved Institutt for journalistikk. Den første versjonen var klar i midten av desember, 

men UiO-leiinga ynskte også ei tilleggsevaluering der Uniforum blei samanlikna med andre 

universitetsaviser.    

Den førebelse konklusjonen til evalueringa er at Uniforum oppfyller mandatet sitt om å vera ei god 

og oppdater nyhendeavis for alle dei tilsette ved UiO.   Ein del forslag til justeringar og endringar er 

med, men stort  sett vil dei vera avhengige av at redaksjonen blir større.  Det var den same 

konklusjonen som kom fram i ei arbeidsmiljøundersøking tidlegare i 2018.  Der blei det også peika på 

at ei samlokalisering med Apollon kan både gjera arbeidsmiljøet betre og meir sosialt enn i dag, 

Akkurat no jobbar me med å få det til.  

 I det tredje tertialet har det vore heller få utgifter utanom lønn.  Elles fekk me endeleg betalt for ein 

iPad med tilbehør til rundt 6000 kroner som me kjøpte i 2017. Selskapet Atea var svært trege med å 

senda inn ein kredittnota som viste at me berre skulle betala for iPaden, og ikkje for det tilbehøret 

som ikkje passa saman.   

Stoffutvekslingssamarbeid 

Etter at Uniforum la ned papiravisa og sette inn alle ressursane på nettavisa, har me fått  over 1600 

tingarar av Uniforums nyhendebrev, som kjem ut ein gong i veka.  Det tyder på at omstillinga går 

relativt raskt blant dei tilsette.  Og GoogleAnalytics-statistikken viser altså gode lesartal for mange av 

nettartiklane til Uniforum.  I september hadde Uniforum 68 000 lesarar.  Den viser også at 

eigenproduserte saker går mykje betre enn saker me får frå dei samarbeidande universitetsavisene.  

Difor satsar me mest mogleg ressursar på å laga eigne saker også i 2019.  

Me brukar også i større grad enn før sosiale media som Facebook og Twitter. Twitter-kontoen vår gir 

truleg meir trafikk til nettsakene våre. Då blir Uniforum meir synleg for eit endå større publikum.  

Uniforum held fram stoffutvekslingssamarbeidet med Universitetsavisa i Trondheim og På Høyden 

ved Universitetet i Bergen og med nettavisa til Høgskulen i Molde, Panorama. Me har også utstrekt 

kontakt med forsking.no og Khrono.  Dette samarbeidet gjer nettavisa vår mykje betre.  Etter at 

Khrono og På Høyden blir ein stor felles redaksjon,  må me finna ut korleis me skal halda fram 

samarbeidet med dei.  Uansett vil stoffutvekslinga med Universitetsavisa halda fram som før.  

Saman blir me tatt endå meir alvorleg enn det me blir kvar for oss. Samarbeidet gjer oss så sterke at 

me kan setja dagsordenen i alle saker som har å gjera med forskings- og universitetspolitikk. Eit godt 

døme på det, er diskusjonen rundt Plan S, som ganske få andre aviser har skrive om.   

Uniforum-redaksjonen har også engasjert seg i Norsk foreining for forskingsjournalistar og i 

samarbeidet mellom dei nordiske universitetsavisene. I 2014 hadde me eit felles møte i Trondheim 

for dei norske universitetsavisene og våren 2015 hadde me eit liknande seminar i Oslo I slutten av 

november 2017 arrangerte Uniforum eit vellykka seminar for dei samarbeidande nettavisene og 

forskning.no . 
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Uniforum er også engasjert i Fagpressa i Noreg. I vår var to  av medarbeidarane våre på eit 

journalistikkseminar i regi av Fagpressa.  Ansvarleg redaktør heldt også eit foredrag om 

ytringsfridomen i avisa. Uniforum-redaktøren sit også i styret for Fagpressas redaktørforum. 

Dette eksterne og internasjonale samarbeidet er svært verdifullt for oss. 

Uniforum har også engasjert to  faste eksterne skribentar: Sigurd Allern og Beate Sjåfjell. Det er me 

svært glade for. Me jobbar for å finna fleire faste skribentar.   

 

Personalsituasjonen 

Journalist Grethe Tidemann kom tilbake frå ulønna permisjon 1. august 2018.  No skal ho halda fram 

med å jobba i 30 prosent stilling fram til 1. august neste år. Fram til 1. oktober 2017 var Julia Loge 

vikar, men etter at ho fekk tilbod om ein annan jobb, måtte me få inn ein ny vikar. Ho gjorde ein 

fantastisk bra jobb, men me har fått henne erstatta med journalist Nils Silvola. Han begynte å jobba 

for oss 1. oktober 2017,  men avslutta vikariatet 1. juni for å bli vikar i Khrono. Han gjorde ein god 

jobb for oss..  Grethe Tidemann begynte   i ei 30 prosent stilling  1. august. Derfor har  Lisbet Jære  

halde fram i ei 50 prosent stilling også frå august og fram til nyttår.   I løpet av januar blir det også 

tilsett ein journalistvikar i 80 prosent stilling fram til 1. juli.  Den skal fylla 50 prosent av stillinga til 

Grethe Tidemann, medan dei resterande 30 prosenta blir finanisert gjennom pengar som me har til 

gode gjennom god styring av eige budsjett.   

Etter at ein av Uniforum-medarbeidarane har trappa ned frå 100 prosent til 80 prosent stilling, har 

me overført denne 20-prosenten til journaliststillinga til Grethe Tidemann. Den utgjer dermed 80 

prosent, og ikkje lenger 60 prosent slik som før. Om det blir ei vidare nedtrapping av stillinga til den 

andre medarbeidaren, vil me utvida journaliststillinga ytterlegare til 100 prosent.  På den måten kan 

me utnytta dagens ressursar endå betre, men det er framleis bemanningskrise straks nokon må vera 

borte i kortare eller lengre tid.  Det må me kompensera ved å jobba ekstra.  

Dei siste økonomirapportane tyder på at Uniforum vil koma ut med ein rekneskap for 2018 som vil gå 

i balanse med god margin.  Eit eventuelt ekstra overskot vil me bruka til investeringar i utstyr og til 

oppgradering av nettsidene våre.  

Vanlegvis er det lite sjukefråvær blant medarbeidarane våre. Det første tertialet 2018 måtte likevel 

redaktøren kaste inn handkledet er å ha brote den høgre armen. Dermed blei han 100 prosent 

sjukemeldt i tre veker og 50 prosent sjukemeldt fram til påske.   Det førte til ekstra mykje å gjera for 

dei andre medarbeidarane, men det takla dei fint.  Men både vaksne og barn blir sjuke, så difor har 

det hendt at det har vore ein del mannefall i redaksjonen.  Likevel har redaksjonen stått på og 

produsert mange saker gjennom heile tertialet. I gjennomsnitt publiserer Uniforum to artiklar for 

dagen på kvardagane.  I tillegg kjem faste spaltar, kronikkar, lesarbrev og leiarar frå redaktøren.  

 

Framtidige utgifter 

Når det gjeld lønnskostnadene, så har dei gått litt opp etter at lønnsforhandlingane var over i fjor 

haust.  Alle dei fast tilsette, bortsett frå redaktøren og produksjonskonsulenten fekk lønnsauke.  Det 
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vil likevel ikkje føra til problem med å sy saman budsjettet. Dessutan reknar me med at det blir 

kompensert gjennom seinare løyvingar frå Universitetsstyret.  

I januar 2016 flytta Uniforum-redaksjonen frå lokala hos Institutt for media og kommunikasjon i 

Forskningsparken til 3. etasje i Nemko-bygningen i Gaustadalleen 30 D. Der har me lokale saman med 

Senter for tverrfagleg kjønnsforsking. Alle dei fem medarbeidarane i Uniforum-redaksjonen trivst 

framleis godt i dei nye lokala, på same måte som dei også uttrykte at dei treivst godt i 

Forskingsparken dei over tre åra me var der. I byrjinga av 2020/21 må me finna nye lokale for då skal 

det byggjast nytt klinikkbygg for odontologi der.  Uansett arbeider me med å få til ei samlokalisering 

med Apollon ein annan stad på UiO.  

Rapporterer til Universitetsstyret 

Når det gjeld det felles styret for Uniforum og Apollon, blir det leidd av psykologiprofessor Fanny 

Duckert. Tidlegare var ho dekan ved SV-fakultetet. Også tidlegare prodekan Einar Lie ved HF-

fakultetet, Belinda Eikås Skjøstad frå Forskarforbundet, Tormod Haugstad frå Teknisk Ukeblad og tidl. 

kulturredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende er med i styret.  Christina Eide er 

studentrepresentant i styret. Vararepresentantar er Benedicte Bull frå SUM og Marianne Tønnessen 

frå SSB. I første tertial 2018 har det ikkje vore styremøte. I andre tertial var det eit  møte 20. juni med 

rektor Svein Stølen til stades.  I det tredje tertialet har det vore eit styremøte.  

Uniforum og styret har eit  godt samarbeid. Det er særs viktig etter at styret for Uniforum sender 

budsjettframlegget direkte til Universitetsstyret no når Uniforum-budsjettet er ute av 

fellesbudsjettet til Sentraladministrasjonen. På den måten har Uniforum same status som til dømes 

Senter for utvikling og miljø (SUM). Difor blei budsjettet vårt for 2019 klart under Universitetsstyrets 

budsjettfordeling i juni 2018. Budsjettet er auka med 27 000 kroner, samtidig som det også inneheld 

eit felles kutt i ramma til UiO  på 22 000 kroner.   På grunn av det generelle kuttet i staten,  vil det 

samla kuttet likevel enda på 32 000 kroner.   

I  tredje tertial 2018 har det stort sett vore dei faste drifts- og lønnsutgiftene som har gått ut av 

budsjettet. Om me får for høge ekstraordinære utgifter, vil budsjettbalansen likevel lett ryka.  

Nedskjeringa etter ostehøvelprinsippet fører til at Uniforum altså har fått pålegg om å spara 31 000 

kroner i 2018. Me trur likevel at budsjettet for 2019 vil gi oss nok armslag til å levera det alle lesarane 

våre frå UiO-leiinga til UiO-tilsette og studentane ventar av avisa. Det tyder på at UiO ynskjer å 

skjerma dei minste einingane mest mogleg frå nedskjeringane.   

I møte med rektor Svein Stølen har me fått forsikringar om at Uniforum kan halda fram med dei same 

ressursarne som før, i alle fall i dei komande tre åra, trass i at UiO og rektor Svein Stølen har 

annonsert at dei vil kjøpa seg inn i OsloMets avis Khrono.  Me håpar likevel at både han og 

universitetsstyret ser at det er behov for meir økonomiske ressursar til Uniforum, om avisa skal 

kunna halda hovudet over vatnet og kunne halda fram med å gjera den gode jobben avisa gjer, noko 

også evalueringa av avisa viser.  

 

Martin Toft 

Ansvarleg redaktør for Uniforum 

V-sak 6 - side 75 av 82



UiO 2

Riipporterende enhet: Rapportert av: Periode:

LOS Jarle V. 'fraavik 14.12.18

Ledelsesvurdering LOS

1. Innledning

Ledelsen og støtteenheter («LOS») er sammensatt av sentrale administrative enheter. Denne

samlede vurderingen inneholder resultater fra Eiendomsavdelingen, USIT og den øvrige

administrative virksomheten i LOS («LOS uten>>).

2.  .7’\1-splun 2019-2021

Flere av avdelingene i LOS har fagansvar for ett eller flere virksomhetsovergripende tiltak i UiOs

årsplan. Tiltakene omfatter:

v  Administrativ digitalisering og forenkling

-  /V/asterp/an for  iT

-  Veikartforforskningsinfrastrtiktiir

0  Carnpusutv//</mg og integrering i byen og sainfiinnet

o  The  Guild

0  Ti/ral<5p/an for Humaniora

Planene for disse oversendes direkte til Enhet for lederstøtte ved Gruppe for virksomhets- og

økonomistyring og behandles ikke i dette notatet.

3. \'u1'drc1‘ing av prognoser 2019-2023

LOS økonomi er inndelt i ulike kategorier basert på finansieringstype: LOS drift, Midlertidige

tiltak, Varige tiltak med øremerkinger, FDVU og Annet.

L05 TOTALT Per kategmi Midlertidige Varige tiltak
T3  prognose 2018 (kr '000) Drift  tiltak  for uio for UiO FDVU (EA) Annet TOTALT
lnntekter -625 208 -284  358 -260 196 -869  594 -44  886  -2 084 243

Personal  kostnader 421 049 11 673 46 920 154 323 0 633 964

Drifts kostnader 201  943 70 478 235 547 701 475 54 543 1 263 986

Investeringer 12 230 222 407 O 116  028 0 350  665

Nettobídrag og prosjektavsl. -2  827 O O -750 0 -3577

Isolert mer-/ minderforbruk 7 187 20  200 22  270 101  482 9 657 160 796

Overført fra i fjor 13 631 -303  578 -38  756 -74 190 -15  623 -418 516

Akkumulert mer-/mindreforbruk 20 818 -283  378 -16 486 27 291 -5  965 -257  720

1.05' (i/“i/i

LOS drift opererer med et underskudd gjennom langtidsperioden. Bakgrunnen for dette er blant

annet en kombinasjon av de betydelig kuttene som er gjennomført i LOS sine bevilgninger de

 V-sak 6 - side 76 av 82



UiO 2 2

senere år (over 336 mill. kr. siden 2012), og høstens lønnsoppgjør. Prognosen for 2023 beskriver

hvordan økonomien vil se ut om det ikke gjennomføres ytterligere resultatforbedrende tiltak.

LOS samlet  KUTT

2012-2018 T3 (mill. kr.) IHR-kutt ABE-kutt Rammekutt  TOTALT
Akkumulert kutt 282 31 23 336

Det har som tidligere rapportert vært gjennomført kostnadsinnsparinger og etablert restriktive

ansettelsesprosesser i LOS. Lønns- og driftskostnader har blitt fulgt opp med konkrete tiltak, og det

arbeides videre med ytterligere tiltak for å komme i balanse. Samlet regnskapsmessig merforbruk

ved LOS drift ved utløpet av 2018 er forventet å utgjøre 7 mill. kr. isolert for året (21. mill. kr.

akkumulert).

Universitetsdirektøren har igangsatt en prosess for å bringe LOS budsjett i balanse og skape et

langsiktig økonomisk handlingsrom. På kort sikt korrigeres og utjevnes avdelingenes økonomi

gjennom Omfordeling, og det er iverksatt kostnadsbesparende tiltak på forskjellige identifiserte

aktiviteter. I løpet av 2019 igangsettes evaluering av finansieringsmuligheter for aktiviteter som

hovedsakelig drives av fakulteter og tilsvarende enheter. For øvrig identifiseres større

kostnadsdrivende aktiviteter med fallende relevans for UiOs kjernevirksomhet som vurderes

avsluttet.

Det er fremtidig kostnadsbesparende potensial i digitaliseringsaktivitetene som er i prosess i flere

deler av LOS. Arbeidet fortsetter med å styrke styringsinformasjonen (bla. anvende Tableau som

ledelsesverktøy i LOS), kartlegge fremtidige bemanningsbehov og implementere jtterligere tiltak

for effektifisering.

.lIz'<i1<>1'fz'<íz';/vtí/íukog \’c1r'1‘_qof1'I(<z/cHm!mmzm'kz'r2gcr‘

Midlertidige tiltak er tildelinger av kortere varighet til bestemte formål vedtatt av

Universitetsstyret. Disse omfatter en stor bredde tiltak, investeringer i bygg og investeringer i IT.

Tiltakene er preget av varierende gjennomføringstakt, men mindreforbruket forventes redusert

betydelig gjennom perioden som resultat av økt byggetakt fra over 283 mill. til noe over 50 mill. i

2023.

Varige tiltak med øremerkinger (inkluderer fellestiltak med øremerkinger) omfatter i hovedsak

tildelinger av lengre varighet til bestemte formål vedtatt av universitetsstyret. Tiltakene er også her

preget av varierende gjennomføringstakt, men mindreforbruket forventes å ligge stabilt på under

20 mill. gjennom perioden.

]"1)\'('(f2>7'z'<1[ZI1z'iz;/.drifiog vul/í/cv/zo/cl)

FDVU er midler avsatt til brukerbehov og vedlikehold av eiendomsmassen. EA har tett oppfølging

med løpende vedlikehold og styrer denne delen av FDVU mot tilnærmet balanse i langtidsperioden,

-3 mill. kr. akkumulert i 2023. Økende energikostnader uten forskuttert inndekning forverrer

imidlertid energiregnskapet med ca. 15 mill. i 2018og 2019. Større vedlikeholds- og

investeringsprosjekter («SVI>>) tilpasses tilgjengelig finansiering og styres mot et akkumulert

nullresultat i perioden. På sentral drift forvalter EA et lite årlig mindreforbruk.
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Årsverkprognosene til LOS er stabile og svakt fallende i perioden til 2023, omtrent på nivå med
foregående feinårsperiode.

4.. Usil<kL:x'hct/1‘is;ikn

Risiko på LOS drift er primært knyttet til aktivitetsnivået. Med dagens aktivitetsnivå er LOS
underfinansiert med om lag 20mill. kr.

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å kunne oppnå fremtidige kostnadsreduksjoner. Det er

imidlertid fiktig å holde god kontroll på ressurser/ kapasitet og behovene for fleksibilitet ved

samtidig drift av eksisterende systemer og innfasing av nye løsninger. Det er i denne sammenheng

viktig å sikre kapasitet ved innføring av tjenester fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for
lønn og økonomi fra 1.1.2021.

Forutsetningen i prognosen om at pensjonsavganger ikke blir erstattet er noe usikker. Enkelte
avganger er allerede lagt inn med erstatter (særlig i små/ sårbare enheter), og flere avdelinger ser

utfordringer knyttet til fremtidig tjenesteleveranse og samtidig krav om reduksjon i antall ansatte.

GDPR og universitetets stadig økende bruk at IT i alle aspekter av virksomheten tilsier økte krav til
kvalitet og sikkerhet. Samtidig utfordres USIT av endrede rammebetingelser i sektoren og stigende
forventninger til effektiv drift.

For eiendomsvirksomheten er den største risikoen knyttet til fremdrift i større igangsatte

prosjekter, utvikling i energikostnader samt finansiering av fremtidige prosjekter ved bygging av

bla. Livsvitenskapsbygget, Vikingtidsmuséet og vedlikehold av nedre Blindern.

Dato: 14. desember 2018

I  unn-E irrÅ  _
'universitets irektør L  ,_'_  _  "1\__/ 1”

     

 

Jarle V. Traavik
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