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Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020
- forslag til hovedprioriteringer



Årsplan - videreføre prioriteringer (1)
Fremragende utdanning og 
læringsmiljø
1. Integrere studentene i 

fagmiljøet og gi god oppflg. 

2. Tilby digitalt læringsmiljø, 
styrke læringsutbytte og øke 
arbeidslivsrelevans 

Grensesprengende 
forskning
3. Bedre uttelling i EUs 

rammeprogram med særlig 
vekt på ERC

4. Heve bevissthet og kompe-
tanse om forskningsetikk

Ta kunnskap i bruk
5. Mål og tiltak innen 

næringsrettet og sosial 
innovasjon, kommersialisering, 
entreprenørskap og formidling. 

Helhetlig personalpolitikk
6. Redusere midlertidighet
7. Motvirke trakassering

Presenter
Presentation Notes
Det innstilles med ett unntak på å videreføre hovedprioriteringene i UiOs Årsplan 2019-2021.Vi er i prosess med ny strategi, Tiltakene i inneværende års Årsplan er fortsatt svært relevanteOg vi er ikke i havn resultatmessigFram mot endelig vedtak i juni, skal vi vurdere behov or justeringer i forventet resultatene knyttet til prioriteringene



Virksomhetsovergripende tiltak
• Administrativ digitalisering og forenkling
• Masterplan for IT 
• Veikart for forskningsinfrastruktur
• Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
• Tiltaksplan for Humaniora
• Forslag til nytt tiltak: European University Association

Årsplan - videreføre prioriteringer (2)

Foreslår at flg utgår fra årsplanen fra 2020: 
The Guild of European Research Intensive Universities

Presenter
Presentation Notes
Alle disse prioriteringene har vært orientert om tidligere – her er vi underveis:Administrativ digitalisering av forenkling og Masterplan for IT – som dere diskuterte i styremøte i marsVeikart for forskningsinfrastruktur – Campusutvikling – Guild – forrtsatt viktig 



Fordeling - ansvar for finansiering
Institusjonsnivå (nivå 1) Fakultet/tilsvarende (nivå 2/3)

Investere i felles;  
- IT-infrastruktur og 
- Bygg/arealer

Kan investere i større 
forskningsinfrastruktur

Ivareta kjerneoppgavene;
- Utdanning
- Forskning
- Formidling og Innovasjon
Reinvestere i forskningsinfrastruktur

Evt bidrag/samfinansiering av  
investeringer

Felles faglige tiltak og tjenester der det 
er hensiktsmessig (eks. LINK)

Evt samfinansiering av felles faglige 
tiltak eller finansiering av tjenester 
utover standard

Kan stimulere/bidra inn i midlertidige;
- institusjonelle tverrfaglige satsinger
- større faglige satsinger

Økonomisk handlingsrom til å;
- gjennomføre faglige satsinger
- stimulere til omstilling og fornying

Presenter
Presentation Notes
Fordeling iht UiOs fordelingsmodell, så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fakulteteneCa 80% går til fakulteter og tilsvarendeCa 8% går til LOS driftRundt 6-8% disponeres til midlertidige tiltak  og ca 6% går til å dekke institusjonelle tiltak – det årlige beløpet som er disponibelt vil variereTradisjonelt har det gjerne vært midlertidige tiltak universitetsstyret tar beslutning om i fordelingen og forslag til rammekutt.De siste 4-5 årene har hovedtyngden av nye prioriteringer gått til investeringer i bygg 



Profil på fordelingen for 2019

Presenter
Presentation Notes
UiO fordeler statsbevilgningen iht en fordelingsmodell som ble etablert i 2008, justert i 2018 – her ser vi hvordan dette fordeler seg i inneværende årEndelig profil kommer vi tilbake til i juniStudieplasser og rekrutteringsstillinger er hovedelementer i fordelingsmodellen. Det samt resultater går ut i rammene til fakultetene iht modellen.Modellen legger til rette for beslutninger om refordeling, men har så langt ikke vært benyttet til omfordeling. Midlertidige tiltak – vedtas i fordelingen av universitetsstyretEksempler på hva som ligger i midlertidige tiltak – ett-, eller flerårige – de største:Verdensledende miljøer, de tre tverrfaglige satsingene, toppforskningsstøtte, innovasjonsløftet, ivareta samlingene Investeringer i bygg og IT og nedbetaling av forhåndsdisponeringerEksempler på varige tiltak med øremerkinger; Mediekjøp, Inven2, utlandssentrene, avsetning til «potter» forskningsinfrastruktur/e-infrastruktur, adm. systemutviklingForsikringer, SiO Større vedlikehold og investeringer (SVI) – som er en del av internhusleienReservene 



Økonomisk handlingsrom 100-125 mill

Forutsetninger:
• Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill
• 30 mill av SVI-potten benyttes
• 40 mill tilbakeføres fra avsluttede byggeprosjekter
• Opptrapping ABE med 0,5% vil gi behov for kutt på ca 28 mill

Allerede vedtatte forpliktelser som er hensyntatt:
• 150 mill til Historisk museum vedtatt i mars 2019
• Økt husleie Domus Juridica/Entra på 17 mill
• Økte energikostnader og andre forpliktelser ca 18 mill
• Tidligere vedtak – forpliktelser på 65-70 mill

Presenter
Presentation Notes
Øvrige mindre forpliktelser, de største er; Energikostanader ca 10 millEttelønn universitetsdirektør 1,6 millStøtte til søknadsprosess SFF V og forpliktelser partnere  FME/SFI/SFU 2 mill + 1,5 millArrangementer 1,6 millIntensjonsavtale Oslo Science City 0,5 millTidligere vedtak: Brøggers hus – 30 millVidereføre Innovasjonsløft, Scolars at Risk og Norsk senter for molykeløærmedisin 20-25 millInvesteringsavgift DFØ – 10 millForutsetninger: Et ytterligere rammekutt for å finansiere investeringer  ble varslet i fordelingen for inneværende år.Avsluttede byggeprosjekter (Sophus Bugge, Niels Treschows, Økern)Så må vi også påregne en videre opptrapping av ABE-reformen med 0,5%



Forslag til nye prioriteringer fordeling 2020

Presenter
Presentation Notes
Som vi ser ligger fra-kolonnen innenfor det som er tilgjengelig for fordeling, men ikke max-beløpet.Det er diskusjoner med MED om at de bidrar med min 10 mill. i egenandel for utbedringer av gammel dyrestall.Når det gjelder UNIT er forslaget fra UiO at en legger til en lavere takt på innfasing over 4 år i stedet for to år Det er særlig prioriteringer av IT-investeringer som må konkretiseres fram mot endelig forslag om fordeling 19. juni.  Nivået i inneværende år er oppunder 30 mill, arbeidet med IT-masterplan har antydet et økt ambisjonsnivå



Utvikling i midlertidige tiltak
- forutsatt foreslåtte prioriteringer på 120 mill

Presenter
Presentation Notes
Andelsmessig utvikling over tid  - gruppert (det som ikke er IT eller Bygg er faglig fundert)I 2020 er det noe større avsetning til varige kostnader enn de foregående årene (økt husleie Domus Juridica) + økte energiutgifterFaglig – verdensledende fem-årig tildeling utgår med ca 35 mill, i tilleg kommer sikringsprosjektet/vikingetid og mediekjjøpDet investeres i tillegg mye til IT innenfor rammene til enhetene som ikke fremgår her (ref. IT-masterplan) Her er Programmet og BOTT prosjektene lagt inn som IT (det utgjør sammen med UNIT-avgiften veksten)Merk i tillegg for bygg kommer resten av total SVI-pott (totalt 190 mill)Midlertidige tiltak  er finansiert med fra SVI-potten  i  2018: 100 mill, 2019: 60 mill, 2020: 30 mill  + noe fondsmidler i 2018.Nedbetaling gjelder hovedsakelig forhåndsdisponeringer benyttet til investeringer i Bygg



Universitetsstyret slutte seg til, med de 
merknader som fremkom:
a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 

2020-2022
b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 

2020
c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning 

på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

Forslag til vedtak
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