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Økonomisk status per 1. tertial 2019
UiO har samlet sett fortsatt en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. UiOs
mindreforbruk på basisvirksomheten er lavest i sektoren, og sank ytterligere i 1. tertial ned til 29
mill. kroner. Nedgangen er i all hovedsak knyttet til fakulteter og tilsvarende enheter. Tilnærmet
alle enhetene bidrar til det isolerte merforbruket. Nivået på mindreforbruket ved fakulteter og
tilsvarende enheter er imidlertid fortsatt høyt (12,7%). På tross av dette har UiO samlet sett et lavt
mindreforbruk som følge UiOs interne lån («forhåndsdisponeringer»).
Økonomien til LOS og til OD har særskilte utfordringer. Økonomisk utvikling til enheter under
universitetsstyret følges opp og rapporteres til styret som en del av den tertialvise
virksomhetsrapporten. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at
tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Dette innebærer at LOS og OD må iverksette
tiltak, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023. Inntil
balanse er oppnådd vil universitetsdirektøren følge utviklingen tett.

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og
isolert, senest i løpet av 2023.
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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 gis det en vurdering av den økonomiske situasjonen.

2.0 Økonomisk status og prognoser
Overordnet bilde: Redusert mindreforbruk skyldes utviklingen ved fakultetene
UiO har samlet sett fortsatt en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. UiOs mindreforbruk
på basisvirksomheten er lavest i sektoren, og sank ytterligere i 1. tertial. Økonomien til LOS og til ODd
har særskilte utfordringer. LOS-økonomien er omtalt i eget vedlegg.

Ikke vesentlige endringer i inntekter, kostnader og årsverk 1
Figur 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2019-kr) i mrd. kr. For å gi sammenliknbarhet har vi i figur 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.

Figur 1: Inntekter

Figur 2: Kostnader2

1

KD har i 2019 gjort enkelte endringer i BOA-definisjonen. For å gi sammenliknbarhet mot tidligere har vi her foreløpig benyttet
gammel definisjon.
2
Særskilt høye kostnader (investeringer) i 2015 skyldtes kjøpet av Gaustadalléen 30
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Figur 3: BOA-inntekter3

Figur 4: Årsverk 4

Figur 1-4 viser ingen vesentlige endringer fra de foregående årene.
Antall årsverk gikk i T1-19 marginalt ned (0,6%) sammenliknet med 2018. Overordnet sett kan
årsverksutviklingen i perioden 2017-19 tolkes som en utflating, etter en periode med vesentlig vekst (201317). Dette kan i sin tur ses på bakgrunn av fakultetenes inntektsutvikling: realvekst i perioden 2012-15, og
ABE- og rammekutt i perioden fra 2017.
På tross av at antall årsverk går marginalt ned, viser figur 2 at de inflasjonsjusterte lønnskostnadene i T1-19
er marginalt høyere enn samme periode i fjor. Dette skyldes økte lønnskostnader som følge av fjorårets
lønnsoppgjør, samt økte pensjonssatser.

Basisvirksomheten: Mindreforbruket nærmer seg null
Kunnskapsdepartementet har i senere tid viet økt oppmerksomheten til UoH-institusjoner med høyt
mindreforbruk. Spesielt har departementet vært opptatt av institusjoner hvor mindreforbruket er over 10%
av inntektene. UiOs mindreforbruk har imidlertid de senere årene vært lavest i sektoren, noe som også
bekreftes av nylig publiserte tall for 20185.
I 1. tertial 2019 har UiOs mindreforbruk gått ytterligere ned, - og det er nå nede i 29 mill. kroner (0,4% av
inntekter6), jfr. figur 5 og 6. Nedgangen er tilnærmet i sin helhet knyttet til fakulteter og tilsvarende
enheter. Av UiOs isolerte merforbruk7 i T1 på 156 mill. kroner, utgjorde fakulteter og tilsvarende enheter
149 mill. kroner. Tilnærmet alle enhetene bidrar til det isolerte merforbruket.
Det er ikke overraskende at fakultetenes mindreforbruk reduseres, etter flere år med årsverksvekst,
inntektsreduksjoner som følge av ABE-reformen og interne rammekutt. Imidlertid er sannsynligvis også

3 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».
4
Figuren viser gjennomsnittlig antall årsverk på årets 12 målepunkter. For 2019 vises gjennomsnittlig antall årsverk årets 4
målepunkter
5
Kilde: DIKU: «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019». Tilstandsrapporten viser at UiO ved utgangen av 2018 hadde et
mindreforbruk på 3,5%, mens UiOs beregning viser 2,6%. Dette skyldes ulike beregningsmåter.
6
Jfr. forrige fotnote: 0,4% innebærer en nedgang på 2,2%-poeng fra årsskiftet.
7
«Isolert mindreforbruk» betegner mindreforbruket som er opparbeidet innenfor det enkelte år, - mens «akkumulert
mindreforbruk» også inkluderer opparbeidet mindreforbruk overført fra tidligere perioder. I notatet er «mindreforbruk» (uten
angivelse av akkumulert/isolert) å forstå som «akkumulert mindreforbruk»
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sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter en del av forklaringen på utviklingen. Det er derfor for tidlig
å konkludere med hvor stor del av nedgangen i T1 som representerer en faktisk trend.
Figur 5: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene

På tross av nedgangen er mindreforbruksnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter fortsatt høyt (12,7%).
Det høye nivået skyldes mindreforbruk som ble opparbeidet i perioden 2013-2016. Dette må ses i
sammenheng med inntektsveksten enhetene hadde i den perioden.
Figur 5 illustrerer hvordan UiO har et lavt mindreforbruk totalt, på tross av fakultetenes fortsatt høye
mindreforbruk. Dette skyldes UiOs interne lån («forhåndsdisponeringer») på i underkant av 1 mrd. kroner
(se vedlegg 1).
Figur 6: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert, i % av inntekter8
6a: UiO totalt

6b: Fak. og tilsvarende enheter

8

Tallene for 2019 gjelder kun T1, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs
helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men gir likevel en indikasjon på utviklingen. Prosentene er denne gangen for samtlige år
beregnet som andel av inntekt 2018, - dette gir noen marginale avvik mot figurene presentert i virksomhetsrapport T3-2018.
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Økende forskjeller mellom fakultetene
Fakultetenes mindreforbruk er altså stadig høyt, men forskjellene mellom de ulike fakultetene er stor og
har økt over de siste årene, jfr. 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)

Den ulike utviklingen ved fakultetene har flere årsaker.
MN har høyest mindreforbruk, 20%, noe som i stor grad kan forklares med fakultetets inntektsvekst de
senere år. Myndighetenes satsing på realfag og IKT har gitt nye studieplasser og rekrutteringsstillinger,
samtidig som fakultetets eksterne inntekter har økt. I neste omgang har dette gitt uttelling i fakultetets
resultatinntekter.
SV har også nesten 20% mindreforbruk, noe som har sammenheng med studieplassvekst, vekst i eksterne
inntekter og påfølgende uttelling i resultatinntekter.
UV har redusert sitt mindreforbruk i relativt høy takt de siste årene. Dette må ses i sammenheng med at
fakultetet fram mot 2015 opparbeidet et vesentlig mindreforbruk, og at fakultetet derfor igangsatte
midlertidig aktivitetsøkning i form av flere rekrutteringsstillinger og forskutterte tilsettinger ved avganger.
Fakultetet ser ut til å ha utviklingen under kontroll, og reduksjonen i mindreforbruket antas å flate ut de
neste årene. Universitetsdirektøren følger utviklingen.
JURs nedgang i mindreforbruket 2015-2018 reflekterer utfordringer med fallende eksterne inntekter og
økte kostnader. Fakultetet har imidlertid redusert årsverk og kuttet kostnader - og dette synes nå å gi
uttelling i form av at mindreforbruket flater ut.
OD har over tid hatt utfordringer med fallende eksterne inntekter og lav resultatuttelling. Fakultetet har
arbeidet med tiltak, men det synes ikke å gi utslag i regnskapstallene. Isolert har OD hatt et merforbruk de
siste årene på 19 mill. kroner i 2017 og 10 mill. kroner i 2018. Etter T1 har fakultetet et akkumulert
merforbruk på hele 25 mill. kroner, ca 9% av inntekten. Forventet akkumulert merforbruk ved utgangen av
2019 er på 25 mill. kroner. Dette er høyt, men det er for tidlig å avgjøre hvor mye av dette som evt. skyldes
sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter. Universitetsdirektøren følger utviklingen tett.
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HFs utvikling må forstås i lys av at fakultetet f.o.m. 2012 ble gitt en varig styrking i UiO-fordelingen. Det tok
imidlertid tid før fakultetet evnet å omsette de økte inntektene til økt aktivitet. Den planlagte
aktivitetsøkningen slo inn omtrent samtidig med rammekuttene f.o.m. 2017. Særlig instituttet IFIKK synes
følgelig å ha utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til gjeldende økonomiske rammer. Fakultetet
jobber nå med tiltak for å unngå å gå i merforbruk. Universitetsdirektøren følger utviklingen.

Museer, sentre og UB
KHM hadde etter T1 et mindreforbruk på 30%. Dette reflekterer at museet har bygget opp kapital som
følge av økte billettinntekter, særlig på Vikingtidsmuseet. KHM følger en plan for å sette midler inn i
fornying av utstillingene i Historisk museum i sentrum.
NHM mindreforbruk har det siste året økt litt, og ligger nå på 9%. Også NHM har i senere tid hatt noe økte
publikumsinntekter og økte eksterne prosjektinntekter.
Sentrenes mindreforbruk er høyt, - 102%. For UiO:Energi og UiO:Livsvitenskap skyldes dette konkrete
aktivitetsforsinkelser, og det er derfor sannsynlig at mindreforbruket reduseres de nærmeste årene. SUM
har hatt høyt mindreforbruk over tid. Etter T1 er det på 66%, - litt ned fra årsslutt.
UBs økonomi går i tilnærmet balanse, - etter T1 var mindreforbruket 1%

Oppfølging av enheter med utfordringer
Mange enheter antas å ha et økonomisk handlingsrom ved at man kan redusere bruk av stillingsoverlapp
ved tilsettinger etc. Særlig OD og LOS’ økonomi gir imidlertid grunn til bekymring, og følges tett.
Universitetsledelsen er i dialog med disse enhetene.
OD hadde et akkumulert merforbruk på basis ved utgangen av 2018 i balanse. Imidlertid var det isolerte
merforbruket i 2017 på 19 mill. kroner, i 2018 på 10 mill. kroner og isolert prognose for 2019 er på 25 mill.
kroner i merforbruk. Det har vært avhold møter mellom universitetsledelsen og ledelsen på OD. OD har i
første omgang blitt bedt om oppdatert prognose med tiltak og bemanningsplan og vil bli fulgt opp tett fra
høsten 2019.
Når det gjelder LOS, vises det til eget vedlegg som beskriver utviklingen og tiltak. Akkumulert merforbruk
for LOS drift i 2018 var på 17,6 mill. kroner. Prognosen for LOS drift i 2019 er et isolert merforbruk på rundt
26 mill. kroner.
Økonomisk utvikling til enheter under universitetsstyret følges opp og rapporteres til styret som en del av
den tertialvise virksomhetsrapporten. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et
vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses.
Dette innebærer at LOS og OD må iverksette tiltak, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og
isolert, senest i løpet av 2023. Inntil balanse er oppnådd vil universitetsdirektøren følge utviklingen tett.

Prognose: uendrede utsikter for 2019
Det har ikke blitt foretatt noen endringer i prognosen som ble framlagt i forrige virksomhetsrapport.
For 2019 anses utsiktene som relativt uendrede. Selv om mindreforbruket i T1 er redusert, er det forhold
som på helårsbasis kan trekke i ulike retninger, hvorav framdrift i byggeprosjektene er et avgjørende
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element. Vi mener det derfor fortsatt er sannsynlig at faktisk utfall vil ligge innenfor det stipulerte
utfallsrommet.
Mht. utviklingen 2020-23 har det ikke blitt foretatt noen reell ny vurdering. Vi minner om at prognosen ikke
hensyntar at UiOs på sikt antakelig vil få økte kostnader til bygningsdrift og IT.
Den rødstiplede linjen i grafen under er basert på at Kunnskapsdepartementet har bekreftet at UiO i en
periode kan gå med et visst merforbruk som følge av ervervet at Gaustadalléen 30 i 2015. Linjen illustrerer
et merforbruk tilsvarende kjøpesummen (331 mill. kr), «nedbetalt» over 20 år.
Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomheten

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

LOS-økonomien
Forhåndsdisponeringer
Enhetenes økonomi
Ledelsesvurderinger fra enhetene

V-sak 8 - side 8 av 87

8

Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019:

LOS – økonomisk utvikling og status
1. Innledning
Ved utgangen av 2018 viser regnskapet totalt for LOS et akkumulert mindreforbruk på til sammen 305,3
mill. kroner. Mindreforbruket knytter seg i all hovedsak til redusert framdrift på byggeprosjekter, og da
særlig Brøggers hus. LOS drift hadde ved utgangen av 2018 et akkumulert merforbruk på 17,6 mill. kroner.
I det følgende gis en redegjørelse for sammensetningen av økonomien i LOS, økonomisk utvikling og status
for driften av LOS og til slutt om tiltak som er iverksatt og planlagt for å få LOS drift i balanse.
2. Sammensetning av LOS sin økonomi
LOS sin økonomi er sammensatt av følgende hovedkategorier:
x LOS drift (drift av avdelingene i UiO: Ledelsen og støtteenheter)
x Midlertidige tiltak (midlertidige investeringer i IT og bygg og faglige satsinger)
x UiO fellestiltak (tiltak/aktiviteter som gjennomføres på vegne av UiO som institusjon)
LOS drift er en rammestyrt aktivitet basert på årlig bevilgning fra universitetsstyret. Merforbruk og
mindreforbruk overføres til påfølgende år. Merforbruk må dekkes innenfor rammen, og mindreforbruk kan
disponeres til utsatt aktivitet eller omdisponeres til andre formål.
Midlertidige tiltak er tildeling til konkrete enkelttiltak (eksempelvis rehabilitering av tak og fasader Historisk
museum og rehabilitering av Brøggers hus) vedtatt av universitetsstyret. Midlene kan ikke omdisponeres til
andre formål og eventuelle mindreforbruk tilbakeføres til universitetsstyret for disponering.
UiO fellestiltak er aktivitet som LOS har ansvar for på vegne av UiO (noen eksempler er overføring av midler
til SiO, kostnader til gjennomføring av digital eksamen, avsetninger til større forskningsinfrastruktur,
forsikringer for alle ansatte etc.). Midlene er øremerket og kan ikke omdisponeres. Mindreforbruk avregnes
årlig og tilbakeføres universitetsstyret for disponering.
I 2017 gikk LOS drift for første gang i akkumulert merforbruk på 13,6 mill. kroner (isolert 14,6 mill. kroner). I
2018 beløp det akkumulerte merforbruket seg som nevnt til 17,6 mill. kroner (isolert 4 mill. kroner).
Nedgangen i isolert merforbruk i 2018 skyldes vesentlig at universitetsdirektøren fant midlertidig
inndekning av kostnader til bl.a. juridiske tjenester av sin reserve, ansatte som ble frikjøpt fra
prosjektmidler og restriktive ansettelsesprosesser.
Ved utgangen av 1.tertial 2019 har LOS totalt et akkumulert mindreforbruk på 283,5 mill. kroner. LOS drift
har et akkumulert merforbruk på 33,9 mill. kroner.
3. Årsaker til den økonomiske utviklingen av LOS drift
Årsakene til den økonomiske utviklingen for driften av LOS er sammensatt. Først vedtok universitetsstyret
en reduksjon av LOS sin driftsramme på 50 mill. kroner på årlig basis for å styrke kjerneaktiviteten ved
fakultetene. Da dette kuttet var hentet inn, iverksatte universitetsstyret rammekutt for å finansiere
investeringer og faglige satsinger (for LOS 9,7 mill. kroner), og UiO har fått reduksjoner i rammen som følge
av den statlige ABE-reformen (14,6 mill. kroner akkumulert i 2018). Det har til dels vært utfordrende å
tilpasse aktivitetene i LOS til disse to sistnevnte rammekuttene.
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I samme periode har kostnader til drift av felles IT-systemer økt utover lønns- og prisvekst, LOS har påtatt
seg noen nye oppgaver som ikke er økonomisk kompensert og etterspørselen fra fakultetene etter flere
tjenester har økt.
a. IHR-kutt på 50 mill. kroner
I tråd med universitetsstyrets målsetting for IHR-prosjektet, ble det satt mål om å frigjøre 50 mill.
kroner fra sentraladministrasjonens drift (ca. 10% av driftsbudsjettet) i løpet av en treårs periode for
fordeling til kjerneaktivitetene. Kuttet ble gjennomført med gradvis opptrapping fra 10 mill. kroner i
2012, ytterligere 15 mill. kroner i 2013 opp til totalt 50 mill. kroner med virkning fra 2014.
IHR-kuttet ble håndtert gjennom flere tiltak. Fra 2012, da første del av IHR-kuttet ble iverksatt, ble det
satt en stopper for veksten i årsverk. Stillingene ble holdt igjen ved avganger, og vikarbruken ble
redusert. Det ble foretatt en generell innstramming av driftskostnadene, og tiltak for å effektivisere,
digitalisere og forenkle oppgaver og prosesser ble iverksatt.
b. Samlet ABE og rammekutt på 24,3 mill. kroner tom 2018
Regjeringen innførte i 2015 ABE-reformen. Kuttene er trappet opp i årene 2016-2018, og for LOS utgjør
det akkumulerte årlige kuttet 14,6 mill. kroner. Universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2017 et
rammekutt på 90 mill. kroner for å finansiere faglige satsinger og investeringer i bygg, for LOS utgjør
dette 9,7 mill. kroner årlig. For 2019 utgjør ABE-reformen og rammekutt 6,4 mill. kroner for LOS og
anslaget for 2020 for LOS er ytterligere reduksjoner på 8,6 mill. kroner.
Regnskapet indikerer at LOS har klart å dekke inn rundt regnet 1/4 av rammekuttet på 24,6, bla gjennom å
videreføre arbeidet med digitalisering og standardisering. Universitetsdirektøren har også midlertidig
dekket inn noen kostnader fra sin reserve. Fra 2014 tom 2018 er blant annet økte utgifter til juridiske
tjenester i størrelsesorden 13,5 mill. kroner og omstillingskostnader på rundt 9,0 mill. kroner dekket inn
over universitetsdirektørens reserve. Noen årsverk er også dekket over større utviklingsprosjekter.
c. Økte kostnader til drift av felles IT-systemer ca. 9 mill. kroner
Økte kostnader til felles systemer, lisenser og abonnementsavgifter utover ordinær lønns- og prisvekst
utgjør for perioden 2014-2018 i overkant av 9 mill. kroner akkumulert årlig kostnad i 2018. Dette
gjelder felles studentsystem, økonomisystemene og rekrutteringssystemet.
d. Økning i felles tjenester levert fra LOS - mulig anslag mellom 8 og 12 årsverk
Siden etablering av LOS i 2014 har LOS også fått noen nye oppgaver som det ikke er gitt økonomisk
kompensasjon for og etterspørselen etter flere tjenester har økt. Masteropptaket ved UiO ble
samordnet til ett felles opptak i 2014. Studieavdelingen fikk da ansvar for koordineringen av det
samordna masteropptaket, og overtok blant annet å være kontaktpunkt for søkere, fikk ansvar for
vurdering av generelle opptakskrav samt teknisk drift av opptaket. Arbeidet er estimert til 5 årsverk.
Andre områder med vekst knytter seg for eksempel til satsingen på utdanningskvalitet og digitalt
læringsmiljø, økt aktivitet på formidling og ekstern kommunikasjon og styrket opplæring,
holdningsskapende arbeid på forskningsetikk og system- og organisasjonsutviklingsprosjekter som for
eksempel felles BOTT-systemer for økonomi og lønn og arkiv.
I perioden siden LOS ble etablert har antall ansatte ved UiO økt med i overkant av 500 årsverk (en
økning på 8,5%), hvorav i overkant av 400 er undervisning-, forskning- og rekrutteringsstillinger. Antall

V-sak 8 - side 10 av 87

10

studenter viser en mindre vekst på oppunder 2%. Antall prosjektsøknader er økt med 200, ca. 30%
økning. Antall innvilgede prosjekter har ligget relativt stabilt, men hvert prosjekt er større i kroner og
mer komplekse og tverrfaglige i sin karakter. Dette gir en vekst i oppgaver og tjenester som også må
håndteres av felles administrative tjenester både sentralt og lokalt på underliggende enheter. Det er
krevende å kvantifisere et slikt økt behov i form av årsverk. Dels er dette kostnader som øker i
trappetrinn og prosessene knyttet til oppgavene er i økende grad digitalisert.
Oppsummert
Samlet gir dette et redusert handlingsrom for driften av LOS på rundt 90 mill. kroner akkumulert årlig (ca.
18% av opprinnelig ramme). LOS har gjennom sterkt omstilling- og kostnadsfokus, digitalisering og saldering
over universitetsdirektørens reserve absorbert i størrelsesorden ca. 2/3 av dette.
LOS drift har fått et ytterligere rammekutt i 2019 på 6,4 mill. kroner. Prognosen for LOS drift i 2019 viser et
isolert merforbruk på rundt 26 mill. kroner. Verdt å understreke er at LOS drift i 2020 vil få et ytterligere
kutt på 8,6 mill. kroner.

4. Tiltak som iverksettes
Universitetsdirektøren har iverksatt prinsipper for en restriktiv ansettelsespolitikk. Ledelsen i LOS har
identifisert mulige innsparingstiltak i form av oppgaver det er mulig å slutte med, reduseres i omfang, evt.
med redusert servicenivå, større utviklingsoppgaver hvor deler av ressursbruken bør dekkes over
prosjektbudsjettene og andre tiltak som kan øke inntektene. Universitetsdirektøren vil framover ha en tett
oppfølging av fagavdelingene.
Videre har universitetsdirektøren nedsatt en intern arbeidsgruppe til å bistå med analyser, planlegging og
oppfølging av tiltak. Første fase er å iverksette tiltak, midlertidige og varige, for å unngå at isolert
merforbruk øker ytterligere gjennom 2019. Blant annet vurderes det å utsette ombygging av første etasje i
Administrasjonsbygget. Det må påregnes at LOS likevel går ut av 2019 med et fortsatt vesentlig merforbruk.
De neste fasene har som mål å få driften av LOS i økonomisk balanse slik at ytterligere merforbruk ikke
bygges opp. Senest i løpet av 2023 skal LOS drift være i økonomisk balanse både isolert og akkumulert. Når
dette er oppnådd vurderes ytterligere tiltak for å sikre at LOS har handlingsrom/ressurser som gir
nødvendig fleksibilitet til å kunne gjennomføre utvikling og fornying av tjenester og oppgaver. I vedlegg 1
gis det en redegjørelse for LOS sin økonomi.
Som en del av Programmet for administrativ digitalisering og forbedring vil prosesser innenfor økonomi,
lønn og arkiv bli gjennomgått med mål om å forenkle, fornye og standardisere administrative
arbeidsprosesser. Det vil bli vurdert å sette i gang tilsvarende prosesser på andre administrative
fagområder. Aktuelle tiltak vil være å digitalisere, standardisere tjenester og «redusere skreddersøm» mv.
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019:

UiOs forhåndsdisponeringer
Basert på allerede fattede vedtak utvikler nivået på forhåndsdisponeringene seg som følger:
Inngående
saldo1
2019
969,7
2020
874,8
2021
757,9
2022
641,0
2023
524,1
Beløp i mill. kr

1)

Nye disponeringer2

Nedbetaling3

-> Utgående saldo

22,0
0,0
0,0
0,0
0,0

116,9
116,9
116,9
116,9
116,9

874,8
757,9
641,0
524,1
407,2

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
50 mill. kr

Kjøp av Gaustadalléen 30 (Nemko-bygget)
Dekning av vedlikeholdsetterslep

100 mill. kr

Forskningsinfrastruktur

1,3 mrd. kr

Til saman

2) Nye disponeringer 2019 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.
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Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019:

Enhetenes økonomi
Vedr. de påfølgende figurene:
«Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader» viser inntekter og kostnader både for basisvirksomheten og eksternt finansiert
virksomhet. Differansen mellom inntekter og kostnader i denne figuren gir ikke nødvendigvis indikasjon på enhetens
handlingsrom, da inntektene inkluderer forhåndsinnbetalinger på eksternt finansierte prosjekter m.m.
I «Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk» gjelder 2019-tallene kun pr T1, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor
ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs. helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men gir likevel en indikasjon på utviklingen.

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi

V-sak 8 - side 13 av 87

Side 1

Det teologiske fakultet (TF)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 2

Det juridiske fakultet (JUR)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 3

Det medisinske fakultet (MED)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 4

Det humanistiske fakultet (HF)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 5

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 6

Det odontologiske fakultet (OD)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 7

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 8

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 9

Kulturhistorisk museum (KHM)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 10

Naturhistorisk Museum (NHM)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 11

Sentrene
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 12

Universitetsbiblioteket (UB)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 13

UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

Vedlegg 3 til virksomhetsrapport 1. tertial 2019: Enhetenes økonomi
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Side 14

Rapporterende enhet:
Det teologiske fakultet

Rapportert av:
Fakultetsledelsen

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Fakultetet har i første tertial fått på plass utviklingsavtalen for 2020 til 2022. Avtalen har et klart
fokus både innen utdanning og forsking:
x

x

i utdanningen fremmes tiltak knyttet til studentenes gjennomføring og utviklingen av
læringsmiljø og læringsfellesskap. Det arbeides i denne sammenheng både med vurdering
av inntakskvaliteten ved opptak, styrking av arbeidstidsrelevans og målrettet pedagogisk
utviklingsarbeid.
Innen forskning er tiltakene knyttet til styrking av ekstern forskningsfinansiering.
Fakultetet har allerede nådd et delmål her ved en stor økning i søknader til NFR og søknad
til ERC.

Både utviklingsmål og tiltak er godt forankret i fakultetets årsplan og det innebærer at aktiviteten
på feltene er godt i gang i inneværende år.
Fakultetet overfører overskudd fra 2018 som vil benyttes i løpet av 2019. Overskuddet har
sammenheng både med utsatt aktivitet og interne prosjekter som har løpt over flere år og som for
noens del avsluttes i 2019.

Dato: 23.mai 2019
Aud V. Tønnessen
Dekan

Dag Myhre-Nielsen
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
JUS

Rapportert av:

OR

Periode:
T1 - 2019

JUS ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Juridisk fakultetet har de siste årene stått i en økonomisk omstillingsprosess for å tilpasse aktivitet og
organisasjon til lavere inntekter og økte personalkostnader. Regnskapet 1. tertial 2019 viser at vi klarer å
følge opp de innstrammingene vi har satt i verk for å redusere kostnadsnivået både på personal og drift.
Fakultetet har stort fokus på ekstern finansiering. Forskerstøtten profesjonaliseres og forskergruppene får
økonomisk støtte til søknadsutvikling. Vi ser nå at dette har begynt å gi resultater i form av flere søknader og
flere innvilgede prosjekter.
Når fakultetet likevel reduserer årsprognosen noe i forhold til budsjett, skyldes dette høyere
personalkostnader pga et noe underfinansiert lønnsoppgjør, forsinket prosjektstart (frikjøp) og færre
innleverte avhandlinger enn forventet.

Dato:

dekan
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
MED

Rapportert av:
Ivar Prydz
Gladhaug/UnnHilde Grasmo
Wendler

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering MED - 1. tertial 2019
Overgangen til nytt dekanat, samtidig med 2 nye instituttledere og ny leder av NCMM har gått fint.
Alle er godt i gang i sine nye stillinger og aktiviteten er stor på institutt og fakultetet.
Det har vært avholdt dialogmøter med alle instituttene i T1, og det legges vekt på stor samhandling
mellom enhetene på fakultetet gjennom møter, utvalg og arbeidsgrupper.
Den nylig ferdigstilte utviklingsavtalen med rektor vil stå sentralt i fakultetets arbeid fremover.
Sammen med instituttene og NCMM skal vi redusere andelen midlertidige ansatte, øke antall ERC
tildelinger og lykkes i Horisont 2020/Europa samt forbedre gjennomføringen på profesjonsstudiet
medisin.
De eksternt finansierte prosjektene spiller en økende rolle inn mot basisøkonomien på instituttene
ved +/- endring i nettobidragene fra prosjektene. De årlige netto bidragene på ca. 90 MNOK utgjør
en stor andel av basisøkonomien. Vi har lagt til grunn en jevn vekst i våre langtidsprognoser og det
er derfor en prioritert oppgave å jobbe for å klare våre ambisjoner her.
Vi følger jevnlig opp dette og våre øvrige mål i årsplanen igjennom jevnlig behandling i våre
ledermøter ved fakultetet.

Dato: 21/5/2019

Ivar Prydz Gladhaug
Dekan
Unn-Hilde Grasmo Wendler
Fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Det humanistiske
fakultet

Rapportert av:
Trude Jensen

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Vurdering av økonomisk utvikling
Etter lukket regnskap for 1. tertial 2019 ser HF at det er en negativ utvikling i den økonomiske situasjonen
for fakultetet. Det akkumulerte mindreforbruket er vesentlig redusert sammenlignet med samme periode i
2018. På kostnadssiden førte lønnsoppgjøret for 2018 til store justeringer på lønningene, noe som øker
personalkostnadene vesentlig i den kommende perioden. I rammen for 2020 ser det ut til at HF får en
negativ realvekst. De kommende kuttene i rammen for 2020 er med på å redusere handlingsrommet og
påvirker den økonomiske utviklingen for HF.
Etter flere år med akkumulering av mindreforbruk ved HF begynner dette nå å bygges ned. Isolert sett hadde
fakultetet i T1 2019 et merforbruk på 16,7 MNOK. Fakultet har iverksatt tiltak for inneværende år for å
redusere merforbruket og det jobbes med ytterligere tiltak for kommende år. Tiltakene som ikke er iverksatt
er ikke innarbeidet i prognosen for T1 og innsparingspotensialet for HF gjenspeiles ikke i denne
tertialrapporten. Tiltakene vil være med på å ta ned det akkumulerte merforbruket. Det er en utfordring for
fakultet at prognosen viser et merforbruk, samtidig er det viktig at fakultetet klarer å opprettholde aktivitet
og kvalitet i henhold til planer. Store endringer i de økonomiske rammebetingelsene fra mindreforbruk til
merforbruk vil påvirke fakultetets evne til å sikre en jevn og forutsigbar virksomhet.
Ved fakultetets institutter er det ulike utfordringer. De aller fleste instituttene har handlingsrom til å foreta
grep som bringer dem i balansen. Det er særlig ett institutt som har økonomiske utfordringer med store
akkumulerte merforbruk i langtidsperioden. Fakultetet arbeider her tett med instituttledelsen for å bringe
økonomien i balanse i et lengre perspektiv, og det arbeides med en plan for å møte situasjonen. Det er vedtatt
en egen spareplan for dette instituttet, der stillingsstopp, reduksjon av vikarer for både vitenskapelige og
administrative stillinger, samt store kutt i driftsutgifter er viktige elementer. I tillegg skal fakultetsstyret ta
stilling til kutt i faglige prioriteringer i styremøtet i starten av juni. Sammen med andre grep vil dette kunne
justere instituttets merforbruk i langtidsperioden med ca. 20 MNOK. HF ser på ytterligere muligheter for
økte inntekter.
Nettobidraget i langtidsprognosen viser en nedgang, men fakultetet fortsetter satsingen på økte eksterne
inntekter, da særlig fra EU-systemet. Det er lagt inn et konservativt anslag for ventende eksterne finansierte
inntekter i prognosen for T 1. Fakultetet har i løpet av T1 2019 fått 9 nye MSCA prosjekt. En annet
innsatsområde er tematiske satsinger i NFR. På tross av nedgangen i nettobidrag i langtidsperioden ser HF
potensialer for nye tildelinger som vil øke prosjektporteføljen, slik at fakultetet får en økning i eksternt
finansiert virksomhet i langtidsperioden. Det er lagt ned et stort arbeid for å øke inntektene fra EU og de
tematiske satsingene i NFR. Dette vil gi resultater, men det er fortsatt uvisst hvor store de vil være.
Prognosen vil justeres etter hvert som eventuelle tilsagn på disse kommer.

Dato: 23.05.2019

Frode Helland

Monica Bakken

Dekan

Fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
MN

Rapportert av:
Jarle Nygard

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Aktiviteten ved MN fakultetet har i år vært høy og i tråd med årsplanens forventninger og planer på de
fleste områder. Fakultetets økonomi oppleves som solid. Akkumulert overskudd på basis gir fakultetet er
godt handlingsrom.
Etter to års prosess med omfattende involvering fra interne og eksterne aktører vedtok fakultetets-styret
en ny strategi for MN fakultetet i desember 2018. Strategien «Kunnskapsutvikling for en verden i endring Realfag og teknologi mot 2030» ble lansert i et fullsatt Sophus Lies auditorium i februar 2019.
En viktig prioritering i strategien er å sette menneskene i sentrum. Fakultetet prioriterer både det fysisk
arbeidsmiljøet og utvikling av organisasjonen. Det planlegges en forsterking av fakultetets HR funksjon og
en ny omdreining på fakultetets satsing på lederutvikling. Det er også igangsatt et arbeid der det ses på
prinsipper, premisser og modeller for framtidig organisering av fakultetet.
Aktiviteten innen beregningsorientert vitenskap er betydelig. Fakultetet planlegger nå en større koordinert
satsing «Data science and computational science» som også inkluderer maskinlæring opp mot kunstig
intelligens, robotikk, språkteknologi, mm.
I fakultetets utdannings-satsing er det særlig fokus på utvikling av læringssentrerte arbeidsformer og
digitalisering i utdanning. Her er det av avgjørende betydning at universitetet kan tilby studenter og
undervisere gode læringsarealer med moderne digitale løsninger.
Fakultetet gjennomfører i vår en “Master Class” for utvalgte yngre forskere som ønsker å utvikle en
suksessfull stipendsøknad til Marie Skłodowska-Curie. Målsetningen er å tiltrekke oss internasjonale
postdoktorer og forskere på top-nivå som ønsker MN og våre forskergrupper som vertsinstitusjon, og jobbe
tett med disse opp mot søknadsfristen i september 2019.
Fakultetet har en stor portefølje av samarbeidspartnere i næringslivet og offentlig sektor, både nasjonalt og
internasjonalt, og prioriterer nå å videreutvikle dette samarbeidet og arbeide særskilt for utvikling av
langsiktige, strategiske partnerskap med utvalgte bedrifter og enheter i offentlig sektor. Ambisjonen er
både å øke antall bedrifter som kan tilby arbeidslivspraksis til MNs bachelorstudenter og å øke porteføljen
av etter- og videreutdanningstilbud.

Dato: 23.5.2019
Morten Dæhlen
dekan

Jarle Nygard
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Det odontologiske
fakultet

Rapportert av:
Pål Barkvoll og
Leif E. Jensen

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Fakultetet har fremdeles en stram økonomi. I 2019 viser prognosen et merforbruk på kr 24,94 mill.
Dette er en reduksjon på kr 2,44 mill i forhold til budsjett. Langtidsprognosen viser nå et
akkumulert merforbruk på kr 40,75 mill i perioden frem til 2023.
Pasientvirksomheten har samlet sett hatt et negativ avvik per 1.tertial 2019 på kr 0,565 mill i
forhold til budsjett 2019. Analysen av pasientregnskapet har kommet godt i gang og nye priser og
nye behandlingskoder er lagt inn med virkning fra 20. mai 2019. Det er lagt inn 3,8 mill i
inntektsøkning per år i budsjett 2019.
Klinikkdriften alene vil ikke kunne bedre den økonomiske situasjonen. Fakultetet vil derfor også
fokusere på andre inntektsmuligheter. Det arbeides kontinuerlig med å øke prosjektporteføljen.
Spesielt to miljøer har de siste årene fått godt gjennomslag for søknadene sine i NFR og EU.
Fakultetet har fokus på å øke nettobidraget og vi har to nye NFR prosjekter med oppstart 1.april
2019 som har høyere nettobidrag enn tidligere prosjekter.
Tiltak som fakultetet satte i gang i 2018 for å hindre frafall av studenter har hatt en viss positiv
effekt. Det samme gjelder tiltak med direkte opptak av norske studenter som har startet studiene
ved utenlandske læresteder. Fakultetet vil fortsette dette arbeidet slik at måltallet for både master
og bachelorprogrammene oppnås.
Mastergrader og spesialistarbeider søkes publisert i internasjonale tidsskrifter for å øke
publikasjonspoengsproduksjon – studieseksjonen arbeider for øyeblikket med en kartlegging.
Bemanningsplaner på begge institutter skal være klare i løpet av juni – disse har tatt utgangspunkt
i de foreliggende studieplanene og undervisningsregnskap.
Lønnskostnadene følger stort sett budsjettet. Fakultetet må likevel se seg nødt til å fase ut enkelte
midlertidige stillinger, samt holdt noen faste stillinger ubesatt. Tiltakene er iverksatt f.o.m. 2019 og
har gitt lavere lønnskostnader. Ytterligere kutt må iverksettes for å redusere personalkostnadene i
langtidsperioden. Bemanningsplanene blir viktige i dette arbeidet.
Fakultetet opplever stor grad av uforutsigbarhet fra Helsedirektoratet når det gjelder tilskudd til
spesialistutdanningen. Nye retningslinjer for regnskapsføring har ført til tilbakeholdelse av
tilskudd 2019. I løpet av 2.tertial 2019 vil regnskapsføringen for spesialistutdanningen og
dobbeltkompetanseprogrammet bli endret til eksternfinansiert virksomhet. Dette gjøres etter krav
fra KD for at vi skal kunne motta tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet fra Helsedirektoratet er
beregnet ut ifra antall kandidater (29,99 millioner iht. tilskuddsbrev 2019). Tildelte beløpet er kr
2,31 millioner lavere enn søknadsbeløpet. Hovedårsaken til avviket er at Helsedirektoratet valgte å
ikke gi tilskudd for 7 av spesialistkandidatene som blir tatt opp høsten 2019 og som var anbefalt fra
Nasjonal opptakskomite (hvor også Helsedirektoratet er representert). OD har i langtidsbudsjettet
budsjettert med inntekter fra Helsedirektoratet basert på tilskudd 2019.
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2

OD er et utstyrstungt fakultet. Det er en betydelig risiko ved at investeringer i langtidsperioden er
satt til mindre enn 1% av totalkostnadene i budsjettet. Utstyrshavari vil måtte påregnes som følge
av slitasje og elde.

Pål Barkvoll
Dekan
Leif Erling Jensen
Konst. fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
SV

Rapportert av:
Nils-Henrik von
der Fehr

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Økonomi
Den økonomiske situasjonen etter 1. tertial er god. Fakultetet her et akkumulert resultat på 93,0 mill. kr som
i hovedsak er i tråd med forventningene i budsjettet på basissiden. På den eksternfinansierte siden er det et
større avvik som hovedsakelig er knyttet til forsinkede innbetalinger fra 2018.
Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer. Fakultetet ser ikke vesentlige avvik eller endringer som vil
får konsekvenser for langtidsprognosen.
Fakultetet som helhet forventes å være i tilnærmet balanse ved utgangen av 2023.
Fakultetet har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån)

Utdanningsaktivitet
Oppsummert har fakultetet mange flinke studenter som er godt fornøyd med studietilbudet og dets relevans
for arbeidslivet. Det er også flere oppmuntrende resultater, herunder høyere opptaksgrenser til
bachelorprogrammene og flere masterkandidater uteksaminert på normert tid. Fakultetet har imidlertid
fortsatt utfordringer knyttet til det store – og økende – frafallet, spesielt på bachelor. Noen av
masterprogrammene har også svak – eller svekket – rekruttering.
Fakultetet må fortsatt arbeide aktivt for å forbedre gjennomføringen, blant annet ved å integrere studentene i
fagmiljøene, styrke kvaliteten på programmene og etablere gode tiltak for den faglige oppfølgingen av
studentene. I fakultetets nye kommunikasjonsstrategi er den ene av to hovedmålene å forbedre
informasjonen til potensielle studenter; hensikten er å forbedre rekrutteringen, men også å gi nye studenter
mer realistiske forventninger til studiene. Fakultetet arbeider med å videreutvikle ex fac.-delen av
forberedende, blant annet i den hensikt å gi studentene en bedre introduksjon til fagene. Det er også innført
praksisemner på flere studieprogrammer og mer varierte undervisnings- og vurderingsformer de siste årene.

Forskningsaktivitet
Oppsummert er det mye å glede seg over når det gjelder forskningen ved fakultetet. Særlig er økningen i
andel publikasjoner på nivå 2 bemerkelsesverdig. Det er også gledelig at Sosialantropologisk institutt fortsatt
klatrer på QS-rangeringen, og at fakultetet har hatt så stort gjennomslag i Horisont 2020, spesielt tildeling av
ERC-stipender.
Fakultetet hadde ved utgangen av 2018 totalt sendt inn 126 søknader til Horisont 2020 og fått innvilget 19
prosjekter. Fakultetet er representert med prosjekter både i den såkalte eksellensepilaren (ERC og MSCA) og
i de tematiske samfunnsutfordringene (SC1-helse og SC6-humsam). Fakultetet forventer at alle fast
vitenskapelig ansatte tar sikte på å søke på stipender fra Det europeiske forskingsrådet (ERC) og har lagt til
rette for både administrativ og faglig støtte. Fakultetet ønsker også økt forskermobilitet og satser på økt
deltakelse i Marie Sklodowska-Curie Actions prosjekter (MSCA). Våren 2019 samarbeidet fakultetet med UV,
JUS, TF og KHM om å arrangere en MSCA Master Class for potensielle kandidater. I tillegg oppmuntres
forskere til å søke på de tematiske programmene, enten som koordinator eller partner.
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Dato:23. mai 2019

Nils-Henrik von der Fehr
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:

UV-fakultetet

Rapportert av:

S. R. Ludvigsen
B. Kjos

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
UV-fakultetet har et vedvarende fokus på å tilpasse virksomheten til rammer som forventes å bli
trangere på bevilgningssiden, etter mer enn 10 år med relativt sterk vekst. Det føres fortløpende
samtaler med instituttene i tilsettingssaker, og det er et særlig fokus på å etablere realistiske
prognoser både for egen basisfinansiert produksjon og for EFV-aktivitet.
Langtidsprognosen synliggjør fakultetets planer om å redusere det akkumulerte mindreforbruket
og lande kontrollert i balanse i 2022-23. For 2019 prognostiserer fakultetet en reduksjon på ca. 15
MNOK.
Alle fakultetets underliggende enheter har innarbeidet i sine prognoser de reduserte bevilgningene
som enten allerede er vedtatt eller som er varslet som sannsynlige (ABE-kutt, finansiering av UiOs
bygningsvedlikehold, mulige konsekvenser av større IT-investeringer, m.v.). Samtidig som
fakultetet ønsker et kontrollert forbruk når inntektsprognosene er mer usikre, er det viktig å påse
at ikke enhetene bremser aktiviteten for mye. Vi har et stort ledelsesfokus på dette.
Omsetningen på EFV-segmentet vurderes å forbli i all hovedsak uforandret i langtidsprognosen
(selv om bruttotallene som leveres avviker litt fra denne beskrivelsen), med et nettobidrag til
basisøkonomien som også holder seg relativt uforandret rundt 60 MNOK pr år.
Fakultetet er godt i gang med sitt strategiarbeid, med en tidsplan tilpasset UiOs arbeid med
Strategi2030. I tillegg er det igangsatt et arbeid med oppfølging av UiOs arbeid med digitalisering
og administrativ forbedring. Begge disse prosessene vi avsluttes våren 2020. Fakultetet har også
igangsatt et arbeid med å tilpasse sine internasjonale studieprogrammer til ressurssituasjonen og
studenttilstrømmingen, og for en kontrollert innfasing av CEMO i fakultetets ordinære økonomi
når særbevilgningen fra KD avvikles fra 2023.

Dato: 23.5.2019
Sten R. Ludvigsen
dekan
Bård Kjos
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Kulturhistorisk museum

Rapportert av:
Håkon Glørstad
Karl Kallhovd

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Museets virksomhet i 1. tertial har i all hovedsak forløp som planlagt. Planmessig og systematisk
arbeid gjennom flere år har skapt større forutsigbarhet og gode rammer for både driften av museet
og de ansattes arbeidshverdag. Museet har et handlingsrom (interne prosjektmidler) for å realisere
fornyingsprosjekter som har vært utsatt i alt for mange år, særlig gjelder dette fornyingen av
utstillingene i Historisk museum (HM).
Publikums respons på fornyingen av utstillingene i Historisk museum har vært overveldende, ikke
minst etter at utstillingen Vikingr åpnet. Dette gjelder både økningen i besøkstall og omsetning i
butikk. Samtidig må museets ledelse bemerke at vi ser at interne utstillingsprosjekter i Historisk
museum blir forsinket. Konsekvensene av dette er at budsjettert merforbruk er noe lavere enn
forventet, og at overføringen av forventet mindreforbruk kan bli høyere enn det prognosen tilsier.
Tidsforskyvningen i utstillingsprosjekter må ses i sammenheng med utfordringer i koordineringen
mot det pågående prosjektet for ytre rehabilitering av bygningen (Klimaskjermprosjektet).
Museumsledelsen er derimot optimistisk med tanke på videre samarbeid og fremdrift etter at
Klimaskjermprosjektet nå er fullfinansiert. Det er derimot fremdeles behov for avklaringer knyttet
til kostnadsfordeling mellom KHM og Eiendomsavdelingen i forbindelse med fornyingen av
utstillinger, men dette følges nå opp i dialog mellom partene og universitetsledelsen.
Museumsledelsen vil tilslutt bemerke at byggingen av nytt Vikingtidmuseum (VTM) og
økonomiske konsekvenser av dette ikke er innarbeidet i foreliggende budsjett og prognose. Dette
vil ikke bli gjort før det foreligger en oppstartbevilgning fra Regjeringen. Museet og
universitetsledelsen har derimot en god og omforent dialog omkring de utfordringer og
usikkerhetsmomenter som knytter seg til finansieringen av VTM.

Dato: 23.05.2019

Håkon Glørstad
Museumsdirektør
Karl Kallhovd
Assisterende museumsdirektør
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Universitetet i Oslo

Rapporterende enhet:

NHM

Rapportert av:

Lindheim/Rogstad

Periode:

T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Museet har i 1. tertial vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå. Publikumstilstrømningen er i stadig vekst
og i perioden fra januar til og med april har nær 53 000 besøkende vært innom utstillingene i Colletts hus.
Økningen i antall besøkende har gitt økte billettinntekter og økt omsetning i museumsbutikken, hvilket gir
et kjærkomment bidrag til et styrket handlingsrom i en tid med stram økonomi og høy aktivitet. Den
etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers hus er i full gang og arbeidet med de nye basisutstillingene som
skal fylle bygget trappes nå opp. Parallelt med dette er byggingen av det nye Klimahuset i full gang og
bygget skal stå ferdig i løpet av høsten 2019. Vi bidrar samtidig aktivt inn mot Statsbygg i arbeidet med et
revidert veksthusprosjekt. Forprosjektet er nå snart ferdig og vi håper på en startbevilgning for det nye
utstillingsveksthuset fra 2021.
Det høye aktivitetsnivået er utfordrende for hele organisasjonen. For å realisere de store bygge- og
rehabiliteringsprosjektene må museet yte et betydelig bidrag innen utredning, planlegging og utvikling.
Disse oppgavene kommer i tillegg til museets ordinære driftsoppgaver og stiller store krav til hele
organisasjonen. Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus samt realiseringen av flere nye større bygg som
Klimahuset og nytt utstillingsveksthus, vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet.
Museet er samtidig bekymret for bortfall av årlig REVITA-bevilgning på 5 millioner fra 2021. Dersom vi kan
få til en forlengelse av denne REVITA-bevilgningen vil det bidra sterkt til museets arbeid med å sikre og
bevare våre samlinger og gjøre de mer tilgjengelige gjennom økt digitalisering.
I et langtidsperspektiv må museet innstille seg på en økonomisk hverdag der museet i større grad må skaffe
økt ekstern finansiering og inntjening for å kunne opprettholde dagens høye aktivitetsnivå.
Dato: 23. mai 2019

Tone Lindheim
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør
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Rapporterende enhet:
UB

Rapportert av:
HKR/HGM

Periode:
T1 - 2019

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2019
De økonomiske forutsetningene har ikke endret seg siden leveransen 14.12.2018. UB vil fortsatt ha et stramt
driftsbudsjett grunnet effektiviseringskuttet og et kutt i driftsbudsjettet på grunn av investeringer.
Det er en betydelig nedgang i antall årsverk sammenlignet med årsverksutvikling levert 14.12.2018. I 2020 er
årsverkene redusert med tre og i 2023 med seks årsverk. Foruten én ny fast tilsetting i 2023 er det ikke lagt
inn erstatninger fra 2020 for naturlig avgang. Det har vært nødvendig for å minimere akkumulert
underskudd i 2023.
Et slik nedgang i årsverk vil naturlig nok være svært krevende for UB i perioden, og vil føre til et redusert
tjenestetilbud. UB vil fremover gjennomgå sentrale arbeidsprosesser og funksjoner, for å se om mulige
gevinster kan hentes ut ved omorganisering, samhandling eller omstrukturering. Videre vil UB avklare
forventninger og behov for bibliotektjenester via dialogmøter med fakulteter og enheter ved UiO, for å kunne
foreta prioriteringer innen eksisterende rammebetingelser.
Det er fortsatt stor usikkerhet til mediebudsjettet for 2019 fordi forhandlingene med de store
tidsskriftforlagene ennå er ikke sluttført.

Dato: 23.05.2019

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør

Håvard Kolle Riis
Ass. bibliotekdirektør
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Rapporterende enhet: SUM

Rapportert av: SR, KR

Periode: T1 - 2019

Ledelsesvurdering SUM 1. tertial 2019
Det er ingen store endringer i SUMs økonomiske situasjon. Tilslagsprosenten på eksternfinansierte
prosjekter var lavere enn forventet i 2017 og 2018. For å imøtegå fluktuasjoner i eksternfinansiering,
har SUM styrket organisasjonen med et solid forskerstøtteteam. Vi har revidert og forbedre
arbeidsprosessene i søknadsarbeidet. Vi har i vår lever åtte søknader til NFR hvor vi er koordinator og
ytterligere syv hvor vi deltar som partnere. Den 21. mai fikk SUM vite at søknaden om
Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) har fått tilslag. Dette vil ha betydning for den
økonomiske prognosen, men siden vi foreløpig ikke kjenner de endelige økonomiske rammene til
prosjektet, har vi valg å ikke oppdatere prognosen tilknyttet økonomirapporten for 1. tertial. Denne
FME-en, samt en normal tilslagsprosent på de øvrige søknadene, vil imidlertid medføre at vi vil
kunne oppjustere prognosen for nettobidrag fra prosjektene.
Fra og med juni vil SUM ha flyttet til nye lokaler i Nydalen. I forbindelse med innredning og flytting
vil det påløpe større kostnader. Vi opplever også at denne prosessen har vært en stor
arbeidsbelastning, spesielt for SUMs administrasjon.
SUMs publikasjonstall per vitenskapelig ansatt for 2018 viser at vi ligger godt over gjennomsnittet på
UiO. Med den vitenskapelige staben vi nå har, har vi god tro på at dette vil opprettholdes.

Dato: 22.5.2019

Sidsel Roalkvam
Senterleder

Kristoffer H. Ring
Kontorsjef

V-sak 8 - side 40 av 87

Rapporterende enhet:
Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning

Rapportert av:
Liv Sæther og
Helene Aarseth

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering for STK 1. tertial 2019

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er inne i en periode med store endringer. Vi endret ledelsesform fra
ansatt til valgt leder 1.1.19. Halvparten av den vitenskapelige staben sluttet/gikk av med pensjon i løpet av
2018 og vi hadde som følge av dette en periode med lav bemanning. I løpet av februar/mars 2019 er vi igjen
fulltallige. I tillegg har vi nylig fått innvilget nye eksterne finansierte prosjekter som medfører ytterligere nye
ansettelser.
Etter en periode som har vært preget av å holde det gående, vil det framover bli fokus både på å videreutvikle
STKs forskningsprofil, sikre økt ekstern finansiering samt revidere/forbedre våre studieprogrammer.

Dato: 23.05.19

Helene Aarseth
Liv Sæther
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Rapporterende enhet:

Den internasjonale sommerskole

 



Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019 – Den internasjonale
sommerskole (ISS)
Den internasjonale sommerskole (ISS) er i første tertial av 2019 i rute med planlagte
aktiviteter i henhold til Årsplan 2019-21. Både ordinær drift og nye utviklingstiltak
samsvarer med UiOs prioriterte fokusområder og ISS sine egendefinerte tiltak.
Med hensyn til sommerundervisningen, er ny vedtatt stipendstrategi fra og med 2019
implementert i opptaket, inkludert for programstudenter ved UiO. Grunnet et trangere
stipendbudsjett, påregnes et lavere antall stipendplasser enn tidligere år. I tillegg blir to
emner, hhv Scandinavian Film & TV og A Changing Arctic, ikke avviklet i 2019 grunnet
manglende kursledelse. Det er behandlet 1976 søknader til ISS 2019 og tilbud er sendt 521
sommerstudenter. Tallet er dermed noe lavere enn i 2018 (normalen bør ligge på tilbud til
rundt 550 deltakere). Samlet sett vil dette påvirke studenttallet for 2019 samt studiepoengproduksjonen. Det er behov for både å se nærmere på årsakene til at sommerstudenttallene
har blitt noe lavere enn ventet, og iverksette eventuelle tiltak for ISS 2020.
Programmet for et to ukers kompetanseutviklingsseminar for norsklærere støttet av Diku er
ferdigstilt, og tilbud er sendt til 50 lokalt ansatte lærere fra 20 land. Tilslutning til
semesterundervisningen i norsk for betalingsstudenter (Norwegian for Academics –NORA
og Norwegian for International Researchers – NORIR) har vært stabil. NORA-kursene har
våren 2019 blitt avholdt for 315 studenter, og NORIR-kursene har hatt 153 deltakere hittil i
år.
Med hensyn til oppdragsvirksomhet, er det gjort opptak av 15 studenter til emnet «The New
Norway» for høsten 2019, som blir siste kull før kontrakt med Higher Education Consortium
for Urban Affairs (HECUA) i USA avvikles fra og med 2020.
ISS er i ferd med å utrede leveranse som Eksamenssenter på Østlandet for standardiserte
opptaksprøver (SAT, ACT, GRE, AP) for studier i utlandet, med tanke på beslutning om
fortsettelse eller eventuell avvikling av tjenesten fra 2020. I T1 2019 er det gjennomført
testing for 68 deltakere.
ISS har i løpet av første tertial fullført medarbeidersamtaler med samtlige administrative og
vitenskapelig ansatte, og dessuten gjennomført Arbeids- og klimaundersøkelse (ARK) for
virksomheten med svært gode resultater. Tiltak for kompetanse- og medarbeiderutvikling er
gjennomført i henhold til plan. Det er også i 2019 (som i 2018) innmeldt arealbehov for ISSadministrasjonen til Eiendomsavdelingen, ettersom det er kritisk behov for mer kontorplass.
Med hensyn til bemanning, er det i første tertial ansatt en ny fast norsklærer i henhold til
målet om å redusere midlertidighet.
De økonomiske forhold er omtrent i tråd med det budsjetterte, men man ser at basisdelen av
økonomien er under press, som også antatt i forrige prognose. Samtidig er det godt
handlingsrom på den eksternfinansierte delen, og det er balanse samlet sett for 2019. De
økonomiske forhold kommenteres nærmere i Økonomirapport for T1.
24. mai 2019
Nita Kapoor/direktør



Sissel Drevsjø/kontorsjef
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Rapporterende enhet:
UiO:Energi

Rapportert av:
Vebjørn Bakken, Katinka Grønli,
Fredrik Olsbu, Sara Fazia Malloul

Periode:
T1 – 2019

Vurdering av økonomisk situasjon, økonomirapport og ledelsesvurdering
1. Innledning

UiO:Energi gjør sine prioriteringer i henhold til satsingen programplattform med tilhørende
handlingsplan. Handlingsplan gir konkrete mål og tiltak både innen forskning, utdanning og
utadrettet virksomhet. Utvalgte tiltaksområder for satsingen vil dessuten dekkes av den
kommende utviklingsavtale mellom UiO:Energi og UiOs ledelse.
På forskningssiden er det nettopp nådd et viktig strategisk mål, i og med at UiO har blitt
vertskap for FME INCLUDE – ett av to nye samfunnsvitenskapelige FME-sentre som ble
kunngjort 21. mai. Den andre FME-søknaden som ble støttet med egenandeler av satsingen,
FME NTRANS, fikk også tilslag fra Forskningsrådet. Rundt FME INCLUDE vil UiO:Energi
bygge satsingens første konvergensmiljø ved å koble på forskergrupper fra MN-fakultetet.
Utvikling av tverrfaglige utdanningstilbud og forskning på området bærekraftig energi er et
prioritert område fremover. Dette er et langsiktig arbeid som krever forankring av både
prosess og eierskap hos enhetene, og vil pågå i hele perioden. Som et av flere virkemidler vil
UiO:Energi tilby såkornmidler for utarbeidelse av nye studietilbud.
Når det gjelder utadrettet virksomhet vil koordinering og mønstring av UiOs bidrag i Oslo
som miljøhovedstadsår 2019 ha prioritet i år. Arbeid med å konkretisere samarbeidet med
Institutt for Energiteknikk, Handelshøyskolen BI og energirelevante næringsklynger i Osloregionen skal også styrkes videre. UiO:Energi vil delta aktivt i andre
komiteer/arbeidsgrupper/styringsgrupper innen temaområdene bærekraft, energi og miljø.
Dette inkluderer blant annet samarbeidet med Oslo kommune, inkludert Oslo Bystudio, og
utvikling av Nedre Blindern/Oslo Science City. Direktør koordinerer fornybarprogrammet i
forbindelse med Novemberkonferansen i Rio de Janeiro, og det planlegges nytt
UiO:Energiforum på slutten av året.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
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 klare mål om å styrke aktiviteten ytterligere,
spesielt vil vi prioritere opprettelsen av større, tverrfaglige forskningsgrupper innenfor våre
fire definerte innsatsområder: 1) Materialer for energi, 2) Energisystemer, 3)
Energiomstilling og bærekraftige samfunn og 4) Karbonfangst og –lagring. For å kunne
realisere dette, kreves det at det blir tilgjengeliggjort ytterligere ressurser. Enhetene må her
selv bidra, men vi må også ha noe hjelp fra ledelsen.
Satsingen vil i løpet av 2019 gjennomføre en prosess med mål om at det allokeres et antall
rekrutteringsstillinger (ph.d./postdoc) som kan disponeres av satsingen etter modell av
UiO:Livsvitenskap. Disse rekrutteringsstillingene vil være helt avgjørende for å kunne
etablere nye, større tverrfaglige miljøer, spesielt i forhold til deltagelse fra humanistiske,
samfunnsvitenskapelige og juridiske fag, og det understrekes at det ikke er mulig å finansiere
et tilstrekkelig antall stillinger innfor eksisterende ramme. Nettopp det å løfte aktivitetene
innfor HUMSAM-miljøene vil fortsatt prioriteres høyt av UiO:Energi. Det er spesielt ved
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hjelp av disse miljøene UiOs energiforskning virkelig får en unik tverrfaglig profil, både i et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Satsingen vil i henhold til planen ha et lite underforbruk ved utgangen av 2019. Dette skyldes
delvis at det er satt av midler til å finansiere UiOs aktivitet i FME-teknologisentrene i hele
perioden, og delvis at det er avsatt betydelig midler for å styrke utvikling av større fagmiljø
og konvergensmiljøer. Nytt langtidsbudsjett og allokering på de ulike tiltakene i perioden
frem mot 2022 ble vedtatt av UiOs styre i november 2018. Budsjettet er justert i henhold til
vedtaket i styret. Tildeling av de to første tematiske faggruppene vil bli gjort i 2020.
Videre deltar satsingen aktivt i definering av videreføring av Akademia-avtalen med Equinor.
Ny avtale og nye tiltak er vedtatt, og starter opp nå. En signifikant andel av Equinor-støtten
går til miljøer som naturlig hører inn under UiO:Energi, men midlene forvaltes av Det
matematisk- naturvitenskapelige fakultet og vil ikke fremkomme i vårt regnskap.

3. Kommentar til rapportering for 1. tertial og justert langtidsprognose
Driftskostnadene er betydelig høyere enn for 2017. Dette skyldes forsinkede overføringer
samt økt aktivitet.
Når det gjelder vurdering av økonomisk utvikling og prognose 2019-202 er det to vesentlige
endring i forhold til T2-2018 og T1-2019 rapportene.
1) Vi har lagt inn ca NOK 500’ mer i personalkostnader per år fra 2020, da styret har
vedtatt at vi skal tilsette en kommunikasjonsrådgiver i 50% stilling.
2) Det er satt av mer midler til drift pga betydelig lavere forbruk i 2019, samt at
satsingen fra og med 2020 skal bruke mesteparten av sine midler til å finansiere
faggrupper og konvergensmiljøer.

2
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Økonomirapport

Basisvirksomhet
Eksternt finansiert virksomhet
Beløp i mill. kr

ÅrsÅrsRegnskap Regnskap
Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
regnskap budsjett
2019
2020
2021
2022
2023
T1 2018
T1 2019
2018
2019

Inntekter

-5,92

-7,02

-14,50

-13,08

-12,15

-13,08

-13,08

-13,08

0,00

Personalkostnader

1,82

1,15

4,07

3,11

3,61

3,54

3,59

3,64

0,00

Driftskostnader

0,33

2,01

2,69

8,59

7,13

14,41

18,78

18,85

0,00

Investeringer
Isolert mer-/mindreforbruk
uten nettobidrag og
prosjektavslutning

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,76

-3,87

-7,74

-1,38

-1,42

4,88

9,29

9,42

0,00

Nettobidrag

0,00

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prosjektavslutning
Isolert mer-/mindreforbruk

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,76

-3,87

-7,25

-1,38

-1,42

4,88

9,29

9,42

0,00

-14,91

-22,16

-14,91

-22,16

-22,16

-23,58

-18,70

-9,41

0,00

-18,67

-26,03

-22,16

-23,55

-23,58

-18,70

-9,41

0,00

0,00

Overført fra i fjor
Akkumulert mer/mindreforbruk

Eksternt finansiert virksomhet

Beløp i mill. kr

ÅrsÅrsRegnskap Regnskap
Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
regnskap budsjett
2019
2020
2021
2022
2023
T1 2018
T1 2019
2018
2019

Inntekter

0,00

-0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personalkostnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Driftskostnader

0,07

0,01

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Isolert mer-/mindreforbruk
uten nettobidrag og
prosjektavslutning

0,07

-0,05

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettobidrag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prosjektavslutning
Isolert mer-/mindreforbruk

0,00

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

-0,05

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overført fra i fjor

-0,07

0,05

-0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Saldo

0,00

0,00

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
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Rapporterende enhet:
UiO:Livsvitenskap

Rapportert av:
Carl Henrik Gørbitz
Morten Egeberg

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Satsingen fortsetter med det høye aktivitetsnivået fra T3 2018.
Åtte nye konvergensmiljøer er innvilget, og prosessen med oppstart før 1.10.2019 følger oppsatt plan.
Det er nå totalt innvilget 14 konvergensmiljøer.
Innovasjonsprogrammet SPARK Norway har nå totalt 17 prosjekter, og alle har god fremdrift i
henhold til milepælsplanene som er avtalt med hvert prosjekt.
Oslo Life Science-konferansen ble arrangert for fjerde gang i år. Denne konferansen, som nå går over
fire dager, har utviklet seg til å bli en av de største og viktigste møteplassene for livsvitenskapsmiljøer
i Norge.
Ordningen med sommerstipend for studenter er videreført i 2019. I tillegg er det opprettet et nytt
innovasjonsstipend for studenter innen livsvitenskap for å teste innovative ideer i laboratoriet. Dette
er første trinn på vei mot å lage et såkalt biomakerspace i det nye livsvitenskapsbygget.
Det er tidligere redegjort for at redusert bemanning og krevende tiltak som tok lenger tid enn antatt
å få i gang, førte til at satsingen akkumulerte et stort overskudd gjennom 2016 og 2017. Med full
bemanning og tiltak som nå er i gang er UiO:Livsvitenskap kommet over i en fase hvor de tildelte
midlene settes i omløp for å nå de målene som ligger i satsingen. Trenden snudde dermed i 2018, og
prognosene fremover viser at overskuddet vil reduseres betraktelig frem mot 2023.

Dato: 22/5 2019

Carl Henrik Gørbitz

Morten Egeberg

Direktør UiO:Livsvitenskap

Administrativ leder UiO:Livsvitenskap
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Rapporterende enhet:

LINK 180900

Rapportert av:

Bjørn Stensaker/
Lars Lomell

Periode:

T1 - 2019

Mal for ledelsesvurdering 1. tertial 2019
1. Innledning
LINK aktivitetsnivå er høyt og senteret er involvert i en rekke ulike initiativ og prosesser både for
UiO sentralt og i samarbeid med fakultetene. Dette er prosesser av både strategisk og operativ art,
og favner et bredt spekter av temaer. Årsrapporten for LINK for 2018 viser et betydelig omfang av
aktiviteter og resultater innen senterets ansvarsområder. LINK deltar også aktivt i
strategiprosessen ved UiO 2030.
Ved siden av å drifte eksisterende oppgaver - innen universitetspedagogikk, etablering og
pedagogisk anvendelse av digitalt læringsmiljø, samt ulike formidlingsoppgaver - opplever vi
samtidig et økende antall henvendelser som vi ser på som både relevante og viktige. I de siste
månedene har vi bl.a. arbeidet med å bistå miljøer som ønsker å søke DIKU om midler til å utvikle
studentaktive læringsformer, og som ønsker å søke SFU-midler; vi har jobbet med å etablere et
kontinuerlig opplæringstilbud for Canvas; samt vært involvert i UiOs strategiprosess.
Vår kapasitet til å støtte opp under og delta fullt ut i alle nye aktiviteter er imidlertid begrenset
siden mange av de eksisterende oppgavene også er blitt utvidet (økning i omfang på
universitetspedagogiske kurs, innføring av Canvas, etc.). Dette tilsier at 2019 er et år hvor det må
gjøres skarpe prioriteringer av virksomhetsfeltene LINK involverer seg i.
Hovedvurderingene for LINK, med hensyn til utfordringene mellom ressurser i basistildeling og
omfang av oppgaver, blir mer utførlig gjort rede for i svar på egen bestilling fra UiO vedrørende
vurdering av ressurssituasjon ved LINK (ephorte. 2019/5796).
Igangsettingen av virksomheten i 2018 viste at ikke alle økonomiske konsekvenser av LINKetableringen var klarlagt i forkant I praksis drar LINK med seg videre et merforbruk fra 2018 som i
realiteten skyldes underfinansiering. Ledelsen ved LINK har avklart to store uklarheter etter
forrige rapportering (T3 2018). Dette gjelder finansiering av driften av de universitetspedagogiske
kursene og kostnader til lisenser LINK forvalter på vegne av UIO.
2. Årsplan 2019-2021
Siden store oppgaver for LINK handler om å svare ut formelle krav og strategiske satsinger ved UiO
(universitetspedagogikk og utvikling og pedagogisk anvendelse av det digitale og fysiske
læringsmiljøet), har LINK prioritert avsetting av ressurser som kan håndtere dette på en forsvarlig
måte i perioden og andre aktivitetsområder nødvendigvis må komme i andre rekke. Denne
prioriteringen er i tråd med UiOs årsplan for perioden.
En av ambisjonene knyttet til LINK har vært å styrke og berike kvalitetsutviklingen på
utdanningsfeltet gjennom å stimulere til mer samarbeid på tvers av fakulteter og enheter. Dette
kan gjøres på ulike måter, men en viktig begrensende faktor er den kapasitet LINK har for å legge
til rette for slik kunnskapsutveksling og for å drive generell kunnskapsformidling. En viktig
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ambisjon – som også ble understreket i den utredning som lå til grunn for etablering av LINK – var
opprettelsen av en stilling som kommunikasjonsansvarlig. I dag har LINK ingen ansatte med eget
ansvar for dette, og ambisjonen er å få ressurser til å opprette en slik stilling i perioden. For å bøte
på fraværet av en kommunikasjonsansvarlig, har LINK opprettet en egen kommunikasjonsgruppe
hvor utvalgte ansatte har noen prosentandeler av arbeidstiden avsatt til formidling og
kommunikasjonsarbeid. Et annet tiltak har vært å inngå i ulike samarbeidskonstellasjoner (UB,
studieadministrasjonen sentralt, UV, m.m) for å spre kunnskap og erfaringer på tvers ved UiO
innen LINKs ansvarsområder.

3. Vurdering av prognoser 2019-2023
Det er heftet stor usikkerhet knyttet til prognosene for perioden frem til 2023. Dette skyldes
primært tre forhold:
1. Det gjenstår noen avklaringer knyttet til enkelte betingelser for basisfinansieringen av
senteret for 2018:
a. Håndtering av ‘merforbruk’ i 2018.
2. Bemanning:
a. LINK har i kjølvannet av Prosjekt Digitalt læringsmiljø fått i ansvar å støtte
fakultetenes pedagogiske implementering av Canvas, samt å bidra til å videreutvikle
læringsplattformen som en del av UiOs digitale læringsmiljø. Dette arbeidet er
estimert til i overkant av 2 årsverk for LINKs del. LINK har fått finansiering for ett
av disse årsverkene. LINK ser det som nødvendig, og i tråd med estimeringen, å øke
kapasiteten til dette arbeidet med Canvas og samtidig også fleksibiliteten vår i møte
med fakultetenes og andre enheters utviklingsprosjekter.
b. Behov for stilling som kommunikasjonsansvarlig.
3. Omfang av finansiert prosjektvirksomhet. Herunder utviklingsprosjekter for innovasjon og
undervisning fra DIKU, MOOC produksjoner og ulike formidlingsoppdrag.

4. Avslutning
LINK flytter inn i nye kontorlokaler i GSH juni 2019. Disse lokalene er nå under ombygging
samlokalisering av de ansatte ved Link-D og Link-M vil representere en ytterligere styrking av
senterets fokus og gjennomføringsevne. Samarbeidsmulighetene med de øvrige
kompetansemiljøene i GSH vurderes å være betydelige, der ulike samarbeidsinitiativ allerede er
underveis.

Dato 24.05.19

Bjørn Stensaker
Leder LINK
Lars Lomell
Administrativ leder LINK
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Rapporterende enhet:
Eiendomsavdelingen

Rapportert av:
Britt Amundsen
Hoel

Periode:
1.5.19

Ledelsesvurdering
Rehabilitering av Brøggers hus fase 1 ble avsluttet i fjor iht. resultatmålene og ca. 12 mill. kr
under budsjett. Ubrukte midler er overført fase 2, og risikoen for totalprosjektet er redusert. I fase
to som omfatter rehabiliteringen av resten av bygningen, ble samspillfasen med leverandøren
avsluttet i april, og byggearbeidene er i ferd med å starte. Rehabilitering av Kristian Ottosens
hus er i prinsippet avsluttet, men noen mindre tekniske arbeider i bokhandelen pågår frem til
sommeren. LVS-prosjektet fikk startbevilgning i 2018, og gravearbeidene på tomten har akkurat
startet. For Vikingtidsmuseet venter på startbevilgning. Historisk museum mottok
tilleggstildeling på 150 mill. kr fra styret i mars for å reparerer mer omfattende skader på fasadene.
Prosjektet er utvidet i samsvar med dette, og arbeidet er i full gang. Veksthuset er inne i en intens
fase, og forprosjekt for bygg og brukerutstyr er planlagt ferdigstilt høsten 2019. Byggearbeidene for
Klimahuset er startet opp høsten 2018, og planlagt ferdigstillelse er april 2020. UiO har mottatt
30 mill. kr fra KDs «vedlikeholdspott» til oppgradering av fasadene på Svein Rosselands hus.
Planlegging av arbeidet startes opp.
Status for SFF-er og sentre
Høsten 2018 arbeidet EA med å tilrettelegge lokaler og infrastruktur for seks SFF-er, en SFU og de
to sentrene som ble opprettet av styret - LINK og International Staff Mobility Office (ISMO).
Arealene skulle ferdigstilles for bruk så snart som mulig. Fem av SFF-ene og SFU-en er nå
ferdigstilt og tas i bruk. Byggearbeidene for Rosseland Center for Solar Physics, som også omfatter
en tung serversentral, er i gang og skal etter planen stå ferdig ved utgangen av 2019. Fase 1 av LINK
er ferdigstilt, og byggingen av fase 2 er godt i gang. Byggingen for ISMO vil starte 1. september
2019, slik at byggearbeidene ikke går utover studiestart. Kostnadsprognose for EAs del av de ni
prosjektene er til sammen 166 mill. kr, og uendret fra forrige rapportering, og 67 mill. kr som
dekkes av MatNat. I tillegg pågår omfattende arbeider på ventilasjonsanlegget i Fysikk Øst på til
sammen 16,5 mill. kr. Dette hentes fra vedlikeholdsmidlene og er ikke en del av SFF-ene selv om
det bokføres på samme prosjekt.
Domus Juridica
Domus Juridica skal tas i bruk til semesterstart pr. 1.1.2020. Styringsgruppen har etablert
delprosjekter for tilbakelevering av leide arealer, tilpasning av arealer som omdisponeres i
sentrumsbygningene, utflytting og innflytting og teknisk overtakelse av Domus Juridica. Prosjektet
har høy ledelsesfokus gjennom året. Forsinkelser vil få store konsekvenser for studiestart på JUS
2020 og store økonomiske konsekvenser knyttet til dobbelleie ved forsinket utflytting av leide bygg.
Utvidet forskerboligordning
UiO har søkt KD om å avvike fra avhendingsinstruksen og foreta et rettet salg av forskerboligene til
SIO. Arbeidet med å etabler avtaler er i gang, boligene er under taksering, og erstatningslokaler for
Parkseksjonen er under planlegging.
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Campusutvikling
Utvikling av UiOs tre campuser Blindern, Sentrum og Tøyen foregår både på et overordnet
strategisk nivå og et mer operasjonelt nivå. Overordnet arbeides det blant annet med
implementering av Oslo kommunes campusstrategi, utvikling av scenarier for fremtidig bruk av
Nedre Blindern etter at Livsvitenskapsbygget står ferdig, ivareta UiOs interesser i fremtidig
utnyttelse av Marienlyst, sikre UiOs funksjoner i og transport til og fra nytt sykehus på Gaustad og
sikre hensiktsmessige utforminger av arealene i sentrum for virksomhetene til JUS og KHM. Mer
operasjonelt arbeides det med å utvikle tjenestetilbudet på campus i form av servering og aktiviteter
ved etablering av aktivitetsrom med servering og tilbud om gratis sykkelreparasjon i samarbeid med
SiO og Oslo kommune.
1. Vurdering av prognoser
Masterplan for universitetets bygninger dokumenterer et omfattende teknisk oppgraderings- og
moderniseringsbehov av universitetets bygninger. De midler som EA disponerer årlig er ikke
tilstrekkelig til å løse hele dette behovet. Det ville i så fall medføre en kraftig omfordeling fra
fakultetene til eiendomsvirksomheten. Eiendomsavdelingen prioriterer oppgraderinger og
modernisering innenfor de rammer som universitetsstyret til enhver tid fastsetter. Målsettingen er
å få gjennomført så mye vedlikeholds- og oppgraderingsbehov som mulig innenfor disse rammer.
I 2018 var ABE-kuttet på 6,8 mill. kr, og for 2019 er ABE-kutt og rammekutt til sammen 19 mill. kr.
En økning på 12,2 mill. kr. fra 2018 er krevende å håndtere i løpet av ett år. EA overførte ingen
ubrukte midler fra 2018 siden alt mindreforbruk ble benyttet til å finansiere SFF-ene, og vi har
derfor ingen «buffer» som delvis kan utligne disse kuttene. EA mener kuttene er på grensen av det
forsvarlige sett i forhold til å gjennomføre våre forpliktelser i MP og i Langtidsplanen for UHsektoren.
For den løpende driften (FDVU – løpende) viser årsresultatene at de årlige kostnadene er høyere enn
utleie- og internhusleieinntektene før det iverksettes kostnadsbesparende tiltak. I tillegg skal EA
dekke «dobbeltleie» i sentrum på 20 mill. kr innenfor dagens budsjett. EA har ikke noe potensiale
for å øke inntektene fordi alle arealer er utleid. Balanse i budsjett vil derfor kreve omfattende
kostnadskutt. Dette vil bli svært krevende for avdelingen, og vi kan ikke se at dette kan
gjennomføres uten endringer i tjenestene til fakulteter og tilsvarende enheter og en reduksjon av
planlagte tiltak i bygningene.
I prognosen som oversendes er det forskuttert et kutt på til sammen 97,5 mill. kr i femårsperioden
på den løpende driften (FDVU – løpende) for å få budsjettet i balanse.
EAs mål var at det forskutterte kuttet for 2019 skulle erstattes med reelle varige kutt ved
prognoseoppdateringen for 1. tertial. Det er foreløpig besluttet kostnadsbesparelsene på ca 8 mill.
kr. Det mangler med andre ord kostnadsbesparelser på 4,5 mill. kr. Ingen av reduksjonene har
varig effekt. Fokus fram til prognoseoppdateringene for 2. tertial blir derfor videre arbeid med
kostnadsreduksjoner og kostnadsreduksjoner med varig effekt.
2. Vesentlige usikkerhetsmomenter og hvordan disse vil kunne påvirke budsjett- og
prognoseoppnåelse
1. Forsinket innflytting i Domus Juridica – sannsynlighet lav, konsekvens høy
I fjerde kvartal 2019 betaler UiO ca. 20 mill. kr i dobbelt leie knyttet til overlapp mellom de
leide arealene UiO skal flytte ut av og Domus Juridica som etter planen overtas 1.10.19.
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Hvis ikke avtalt utflytting overholdes, og UiO må holde arealer lenger enn planlagt, påløper
det inntil 5 mill. kr pr. måned i tilleggskostnader.
2. Betale leie for sykehusarealer – sannsynlighet høy, konsekvens høy
Departementet har besluttet at UiO må betale leie for nye arealer på OUS, når sykehuset
framover realiserer nye bygg. Universitetet vil få kompensert inntil 75 % av leiebeløpet.
Husleiekostnadene for nye arealer i sykehusene beregnet til ca. 200 mill. kr per år før
husleiekompensasjon. Byggene skal etter planen stå ferdig i 2029 og 2030. UiOs søknad om
husleiekompensasjon behandles etter planen i statsbudsjettet for 2020.
Konsekvensvurdering knyttet til lavere kompensasjon enn 75% behandles i ekstraordinært
styremøte 14.1.19. Basert på signaler fra KD, er vi urolig i forhold til om vi får dekket 75%.
Det er foreløpig ingen beslutning om at det skal pålegges husleie for eksisterende
sykehusarealer. KDs og UiOs oppfatning er at UiO ikke skal betale husleie, men OUS mener
UiO skal betale husleie anslått til ca. 85 mill. kr per år.
3. Brøggers hus – framdrift - sannsynlighet lav, konsekvens middels
Leverandør for utstillinger ikke vil være på plass før prosjektering av bygg er utført, og det
blir betydelig faseforskjell mellom fremdriften for bygg og utstillinger. Dette medfører en
risiko for uforutsette kostnader i etterkant av at byggeprosjektet er avsluttet.
4. Brøggers hus – mva-fradrag – sannsynlighet lav, konsekvens høy
Rehabiliteringen av Brøggers hus forutsetter at NHMs virksomhet de første 10 årene etter
rehabiliteringen utelukkende er utstillingsvirksomhet. Endres bruken i løpet av denne
perioden, må UiO betale tilbake deler av mva-fradraget. Det er NHMs ansvar å følge opp
bruken av arealene er i henhold til mva-regelverket, og som må ta kostnaden ved en evt.
endret bruk av arealene.
5. Domus Medica – fasader– sannsynlighet middels, konsekvens høy
Det er avdekket betydelige vedlikeholdsbehov bl.a. lekkasjer og sopp knyttet til fasadene på
Domus Medica. EA arbeider med å kartlegge omfang og kostnadskonsekvens. Det er mulig
at det må igangsettes arbeider for å forbedre tilstanden i perioden.
6. Eilert Sundts hus B – sannsynlighet høy, konsekvens middels
I masterplans første periode 2015-2020 var et av målene at oppgradering av de tre
høyblokkene på Øvre Blindern ferdigstilles. Eilert Sundts hus B gjenstår, og det er høy
sannsynlighet for at bygningen ikke vil være ferdigstilt i perioden pga. manglende
finansiering, og at målet ikke nås.
7. Finansiering av oppgradering og ny bruk av Nedre Blindern – sannsynlighet høy,
konsekvens høy
Det kreves betydelige midler både til utvendig oppgradering og innvendig tilrettelegging av
arealene på Nedre Blindern til ny bruk. Tiltakene vil kreve finansiering langt ut over kjente
tilgjengelige midler.
8. Driftsmidler for Livsvitenskapsbygget (LVS) – sannsynlighet middels, konsekvens middels
LVS settes etter planen i prøvedrift november 2024. Driften av bygget er foreløpig anslått til
110 mill. kr per år. Det foreligger foreløpig ikke finansiering for deler av beløpet.
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Rapporterende enhet:
USIT

Rapportert av:
Mardal

Periode:
T1 - 2019

Ledelsesvurdering 1. tertial 2019
Forskningens og utdanningens bruk og behov for IT-løsninger har de siste årene vokst kraftig. IT
brukes i større omfang og til stadig flere formål. Hittil har IT-infrastrukturen og IT-tjenestene på
universitetet klart å fange opp mye av veksten i forskningens og utdanningens IT-bruk samt at det i
de siste årene er prioritert mer midler til investeringer i IT-infrastrukturen (spesielt UiOs
datanettverk). Utviklingen den siste tiden tilsier at det må gjennomføres omfattende tiltak for å
sikre at UiOs IT-infrastruktur og IT–løsninger for forskning og utdanning skal være tilstrekkelig i
forhold til behov og krav i årene som kommer.
I løpet av 2018/2019 er det utarbeidet en masterplan for universitetets IT. Masterplanen synliggjør
dagens status samt at det er foreslått fremtidige tiltak. Masterplanen med vedtakspunkter vil bli
fremlagt for universitetsstyret i juni 2019.
Det er et økende omfang av dataangrep som også rammer UiO. Et tiltagende trusselbilde gjør at
arbeid med sikring av tjenester, utstyr og håndtering av dataangrep, er krevende. Vår grunnsikring
og våre verktøy, gjør at dette så langt ikke har fått alvorlige konsekvenser for brukere av UiOs ITtjenester. Vi ser imidlertid at det vil være behov for styrking av området fremover ettersom denne
situasjonen forventes å eskalere.
Føringer og økende oppmerksomhet rundt arbeidet med informasjonssikkerhet, samt endringer i
lov- og regelverk med blant annet innføringen av den nye personvernforordningen, er en krevende
oppgave fremover. UiOs prosjekt, ledet av USIT, for tilpasning til nytt regelverk, er gjennomført. I
2019 har videre arbeid med tilpasning og implementering av nye rutiner prioritet.
USIT har en stram økonomi hvor vi kontinuerlig vurderer muligheter for innsparing og
inntektsøkning.

Dato: 23. mai 219
Lars Oftedal/sign
IT-direktør
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Rapporterende enhet:

Periode:
T1 - 2019

APOLLON

Virksomhetsrapport 1. tertial 2019
Innledning
UiOs forskningsmagasin har kommet ut med to utgaver hittil i år:
1/2019: «Statistikk – ser hva du ikke ser»
2/2019: «Den nordiske modellen»

Apollon kommer ut fire ganger i året og har, som kjent, full redaksjonell frihet. Magasinet
trykkes i 25 000 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 så langt i 2019. Vi mottar daglige henvendelser
fra folk over hele landet som ønsker å abonnere.
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.
Apollon har siden 1. mars ikke hatt noe eget styre. Nytt styre for Apollon og Uniforum vil
trolig være på plass tidligst i august.

Vurdering av status
Status for den økonomiske situasjonen
x

Det er ingen vesentlige endringer i resultat og gjennomføring av aktivitet for Apollons
vedkommende i 1. tertial.
1
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x

Personalkostnader og driftskostnader er på budsjett.

x

Ved årsslutt 2018 var Apollons overskudd på 429 000 kroner. Disse midlene
representerer en god buffer for oss for driften framover.

x

Overskuddet ved årsslutt 2018 er 140 000 kroner mindre enn ved årsslutt 2017.

Prognose
x

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

x

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

x

Apollons rammekutt i 2019 er 32 000 kroner.

x

Langtidsbudsjett: Vi vil tære på overskuddet vårt i årene som kommer, ca. 250 000
kroner i året som følge av lønnsoppgjøret.

x

Holder tildelingen til Apollon seg stabil på 3 346 000 kroner, er overskuddet spist opp
på et tidspunkt i 2020.

Dato: 22. mai 2019

Trine Nickelsen, ansvarlig redaktør

2
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Uniforum
v/ansvarleg redaktør Martin Toft
Postboks 1070 Blindern,
0316 Oslo
Blindern, 23. mai 2019
Gruppe for verksemds- og økonomistyring
v/seniorrådgjevar Marianne Løken
Postboks 1072 Blindern,
0316 Oslo

Uniforums verksemdsrapport for 1. tertial 2019
Innleiing
Uniforum er ei uavhengig avis for Universitetet i Oslo. I hovudsak skriv avisa om saker som
interesserer alle dei tilsette på UiO. Det vil seia at avisa både skriv om arbeidsforhold,
forskings- og universitetspolitikk, studentsaker og om akademisk fridom både i Noreg og
internasjonalt. Målet vårt er at avisa skal vera ei best mogleg lokalavis for UiO, men samtidig
vera nasjonalt og internasjonalt interessant for folk utanfor Universitetet i Oslo.
Papiravisa blei lagt ned i desember 2016, og sidan då har me satsa alle ressursane på
nettavisa. Dei UiO-tilsette og andre interesserte får alle tilbod om eit vekevis nyhendebrev,
der dei får med seg dei viktigaste sakene frå Uniforum i løpet av veka. I løpet av ein månad
når avisa over 20 000 lesarar.
I byrjinga av januar publiserte Asgeir Olden ved Institutt for journalistikk ei evaluering av
Uniforum. Konklusjonen var at avisa var ei god lokalavis for UiO, og som fekk med seg det
meste av det som skjedde på UiO i løpet av eitt år.
I løpet av dette tertialet har me dekka møte i universitetsstyret, møte i fakultetsstyret på SV og
me har også skrive om lovnadene om å gi pengar til nytt vikingtidsmuseum. Dessutan har
Uniforum skrive om varslarsaker på Det odontologiske fakultetet og om nye utstillingar.
Avisa har også hatt ei permanent dekning av UiOs arbeid med Strategi 2030. Uniforum har
skrive om sjukefråveret ved UiO, men også om kandidatar for dei mellombels vitskaplege
tilsette til Universitetsstyret. Me har også skrive om korleis MatNat har prioritert unge
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søkjarar til vitskaplege stillingar framfor eldre. Unforum har dessutan presentert den nye
universitetsdirektøren ved UiO.
Nyleg har me sett i gang eit prosjekt med å vidareutvikla nettavisa både når det gjeld design
og kva moglege nye verktøy me kan bruka. Dette arbeidet blir gjort i samarbeid med USIT.
Uniforum har eit felles styre saman med Apollon. Sidan 1. mars har me ikkje hatt noko styre
etter at perioden til det førre styret hadde gått ut. Eit nytt styre for Uniforum og Apollon vil
truleg vera på plass tidlegast i august.
Vurdering av status:
Status for den økonomiske situasjonen
x

Uniforum har investert i tre nye PC-ar, og ein berbar i 1. tertial 2019. Samla utgifter
er på rundt 30 000 kroner.

x

Uniforum har også betalt honoraret til Institutt for journalistikk for evalueringa av
Uniforum. Det blei tatt frå den øyremerkte posten på 62 000 kroner.

x

Personalkostnader og driftskostnader er på budsjett

x

Ved årsslutt var Uniforums overskot på 331 989 kroner. I tillegg kjem ei ubrukt
løyving på 62 000 kroner som er øyremerkt ei evaluering av Uniforum., slik eg har
forklart ovanfor.

x

Desse pengane er gode å ha for drifta framover og også med tanke på utviklinga av
Uniforums nettavis.

x

Overskotet ved årsslutt 2018 er på rundt 6000 kroner mindre enn på same tid i 2017.

Prognose:
x

Lønns- og personalkostnadene var heilt i samsvar med budsjettet fram til
lønnsoppgjeret i haust.

x

Dei samla driftskostnadene våre var også godt innanfor budsjettet.

x

Uniforums rammekutt i 2019 er på 32 000 kroner.

x

Langtidsbudsjett: Uniforum vil gå greitt i balanse innanfor budsjettramma vår.
Gjennom omfordeling av ressursar internt vil me få armlag til å styrkja redaksjonen.
Overskotet vil etter kvart bli borte, ikkje minst på grunn av rammekuttet.
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x

Uniforum har ei internhusleige på 136 000 for lokala våre i Nemko-bygningen. Det
får me tildelt 136 000 frå UiO til å dekkja.
Personalsituasjonen:
Frå 16. januar har me tilsett Margrethe Gustavsen som journalistvikar i 80 prosent
stilling. Ho er 50 prosent vikar for Grethe Tidemann som no arbeidet i 30 prosent
stilling. Dei siste 30 prosenta er finansiert av pengar innanfor den faste budsjettramma
til Uniforum. Ho er tilsett fram til 1. juli, og kontrakten er forlenga fram til nyttår.
Det er ikkje noko anna nytt når det gjeld personalet. Alle arbeider for fullt i
stillingsheimlane sine.
Det er lite sjukefråvær i Uniforum.
Avisredaksjonen held framleis til i Nemkobygningen, men me arbeider for å få til ei
samlokalisering med Apollon.

Med helsing
Martin Toft
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UNIVERSITETET I OSLO
Regnskap 1.tertial 2019
Ledelseskommentar
Noter
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Universitetet i Oslo
Ledelseskommentar 1.tertial 2019
1. Universitetet i Oslos formål
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet
økt innsikt til å forme fremtiden. UiO ønsker å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal gi
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. UiO
skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater. UiO har
et særskilt nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning, for å bygge opp, drive og vedlikeholde
forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger.
2. Regnskapsavleggelse
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, rundskriv fra
Finansdepartementet, statlige regnskapsstandarder og krav fra overordnet departement.
Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av Universitetets disponible bevilgninger,
regnskapsførte kostnader, inntekter, eiendeler og gjeld.
Universitetet i Oslo revideres av Riksrevisjonen.
3. Vurdering av institusjonens drift i perioden
Universitetet gjennomfører i all hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i
tildelingsbrevet for 2019. Det er gjennomført grunnleggende forskning, gitt forskerutdanning og gjennomført
undervisning i forventet omfang og kvalitet.
Driften er normal og i store trekk i henhold til plan.
4. Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
Sum inntekter fra bevilgning fra KD er tilnærmet uendret sammenlignet med i samme periode i 2018, men
2 % lavere enn budsjettert.
Inntekt fra tilskudd og overføringer er også noe lavere enn foregående år. Sum tilskudd fra andre statlige
etater ligger noe lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2018, og forsterker den nedadgående trenden fra 2018.
De samlede driftskostnadene per 30.04.2019 er om lag som forventet.
Samlede lønnskostnader er 5 % høyere enn budsjettert. Kostnaden knyttet til pensjon er økt med vel 11 %
grunnet økningen i premiesats. Antall årsverk pr 30.04.2019 er 6500, mens de var på 6521 på tilsvarende
tidspunkt i 2018.
Andre driftskostnader er lavere enn budsjettert, noe som kan skyldes forskyvninger i aktivitet mellom
tertialene.
Regnskapet pr 30.04.2019 viser et resultat tilført virksomhetskapitalen på 1,7 mill. kroner, 3,3 mill. kroner
lavere enn det periodiserte budsjettet for avsluttede oppdragsprosjekter per 1.tertial 2019.
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5. Utvikling av avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet
UiOs avsetninger på basis per 30.04.2019 utgjorde 40 mill. kroner, mot 206 mill. kroner ved årsskiftet. Dette
har bakgrunn i økt aktivitetsnivå ved universitetet.
Note 15 – Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. Del I Inntektsførte bevilgninger er omarbeidet
i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet gitt i brev og Årsregnskap 2018 og delårsregnskap i
2019.
Ikke inntektsførte tilskudd bidrag og gaver har økt med 95 mill. kroner siden årsskiftet. Økningen er i
hovedsak knyttet til forskuddsbetalinger fra NFR. Utbetalingen i bidragsprosjekter henger ikke nødvendigvis
sammen med når prosjektaktiviteten utføres, og til dels store variasjoner i disse nivåene må påregnes.
I brev om delårsregnskap av 22. august 2018 presiserer Kunnskapsdepartementet at kontantbeholdningen i
sektoren de tre siste årene har økt med 22,6 %. UiOs kontantbeholdning pr 30.04.2019 utgjør 2,061 mrd.
kroner og har økt med 21,8% fra 31.12.15. UiO mener at kontantbeholdningen er på et fornuftig nivå i
forhold til de kortsiktige forpliktelsene universitetet har. Statlige virksomheter har ikke anledning til å
finansiere forpliktelser med låneopptak og er avhengig av å ha forsvarlig kontantbeholdning for å kunne
møte sine betalingsforpliktelser. Universitetets betalingsforpliktelser som forfaller til betaling innen ett år
utgjør:
Kortsiktig gjeld til leverandører og andre
Kortsiktig forpliktelser ansatte
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Kortsiktig fordringer på kunder og andre
Sum betalbare forpliktelser på kort sikt

200 134
1 009 473
862 920
39 886
114 970
-283 498
1 943 885

6. Investeringer
UiO har en bygningsmasse med kontinuerlig behov for teknisk oppgradering og modernisering, og har over
flere år prioritert oppgradering og utvikling av denne.
UiO fortsetter sin målrettede implementering av Rom for et fremragende, grønt universitet - og
kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer).
Flere viktige prosjekter pågår i 2019, blant annet:
x Utvendig rehabilitering av Historisk museum
x Rehabilitering av Brøggers hus for Naturhistorisk museum.
x Bygningsmessige tilpasninger for fem nye SFF’er og en SFU
x Rehabilitering av Kristian Ottosens hus
x Rehabilitering av de resterende etasjene i Niels Henrik Abels hus
x Klimasenter Naturhistorisk museum
I tillegg er flere store prosjekter finansiert over statsbudsjettet under planlegging:
x Livsvitenskapsbygget
x Nytt Vikingtidsmuseum for Kulturhistorisk museum
x Nybygg for klinikkfunksjonen ved Det odontologiske fakultet
x Nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum
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Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

RESULTAT
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

Note

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

1

1 980 327
509 284
150 866
53 922
2 694 399

2 002 875
489 401
163 863
51 813
2 707 952

5 829 936
1 509 525
556 000
117 632
8 013 092

7 226
1 952 551
235 252
664 376
2 859 405

12 265
1 841 166
254 271
635 597
2 743 298

22 169
5 262 674
736 229
1 975 065
7 996 137

(165 006)

(35 346)

16 955

1 390
1 138
252

2 673
2 091
583

4 759
4 260
499

(164 754)

(34 763)

17 454

166 503
(1 749)
164 754

42 532
(7 769)
34 763

882
(18 336)
(17 454)

1
1
1

Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger på varige driftsmidler
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2
5
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader

6
6

Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet
Tilført virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter
Sum avregninger og disponeringer

15
8
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Note

EIENDELER

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

-

-

-

9 470 472
490 272
412 031
507 563
10 880 338

9 564 563
518 129
406 473
519 292
11 008 457

9 622 297
502 773
407 442
393 800
10 926 311

30 198
307
750
31 255

30 198
307
750
31 255

30 198
307
750
31 255

10 911 593

11 039 712

10 957 566

12

9 976
9 976

9 755
9 755

8 686
8 686

13

114 861
145 547
23 090
283 498

132 308
177 265
12 730
322 303

178 538
74 082
16 188
268 808

1 891 434
169 221
440
2 061 095

1 903 356
182 833
300
2 086 489

1 923 479
195 876
364
2 119 719

2 354 569

2 418 547

2 397 213

13 266 162

13 458 259

13 354 779

A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler
Driftsløsøre, inventar og lignende
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler

5
5
5
5

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

11
11
11

Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell
Sum beholdninger av varer og driftsmateriell
II Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Sum fordringer

14
16

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd
Kontanter
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

17
17
17

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

V-sak 8 - side 67 av 87
Side 8

Universitetet i Oslo
(Beløp i NOK 1 000)

Note

STATENS KAPITAL OG GJELD

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

6 023
108 439
114 462

6 023
96 123
102 146

6 023
106 690
112 713

15

39 884
39 884

164 738
164 738

206 387
206 387

5

10 880 338
(37 920)
10 842 418

11 008 457
(28 711)
10 979 746

10 926 311
0
10 926 311

-

-

-

10 996 764

11 246 630

11 245 411

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

-

-

-

II Annen langsiktig gjeld
Langsiktig finansiering kjøp Gaustadalléen 30
Sum annen langsiktig gjeld

-

50 000
50 000

-

62 093
221 589
198 519
589 365
862 920
114 970
219 942
2 269 398

67 977
212 351
199 826
577 996
781 396
132 419
189 664
2 161 629

147 678
187 601
194 345
435 740
767 377
125 826
250 802
2 109 368

2 269 398

2 211 629

2 109 368

13 266 162

13 458 259

13 354 779

C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital

8
8

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet
Sum avregninger
III Statens finansiering av varige driftsmidler
Statens finansiering av varige driftsmidler
Ikke inntektsført bevilgning
Sum utsatt inntektsføring av bevilgning

15

Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring
Sum statens finansiering av særskilte tiltak

15

Sum statens kapital
D. Gjeld

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte feriepenger
Ikke inntektsført tilskudd og overføringer
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

15
16
18

Sum gjeld
Sum statens kapital og gjeld
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Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen
Note

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

1 901 038
500
223 940
478 860
40 169
279 760
2 924 266

1 837 529
31 822
251 225
480 140
39 914
273 661
2 914 291

5 521 115
80 692
631 009
1 254 037
152 162
25 391
856 350
8 520 755

1 836 866
772 062
28 685
20 212
71 980
62 200
2 792 005

1 735 159
776 577
26 564
17 375
65 885
101 679
2 723 239

5 416 965
1 938 529
64 856
115 861
124 723
238 488
7 899 421

132 261

191 052

621 334

21
(190 181)
405
(19)
(189 774)

9
(144 861)
209
(20)
(144 663)

30
(544 174)
912
(61)
(543 293)

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-

-

-

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer

-

-

-

(1 111)

(1 724)

(146)

(58 624)
2 119 719
2 061 095

44 665
2 041 824
2 086 489

77 895
2 041 824
2 119 719

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

1 749
901
235 252
(166 503)
(190 181)
(46 852)
(1 290)
63 677
41 304
16 318
(85 585)
1 111
189 774
72 586
132 261

7 769
20
254 271
(42 532)
(144 861)
(109 441)
(1 097)
90 787
74 571
29 181
(104 715)
1 724
144 663
(9 287)
191 052

18 336
92
736 229
(882)
(544 744)
(191 639)
(28)
44 557
133 702
(15 258)
(25 016)
(50 000)
146
543 293
(27 453)
621 334

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning fra fagdepartement (nettobudsjetterte)
innbetalinger av bevilgning fra andre departementer (nettobudsjetterte)
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater
innbetalinger av refusjoner, aga, syke- og foreldrepenger
innbetalinger knyttet til konsortie-/samarbeidsavtaler
andre innbetalinger
Sum innbetalinger
Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
utbetalinger og overføringer til andre statsetater
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
innbetalinger av renter
utbetalinger av renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved årets begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

* Avstemming
resultat fra avsluttede oppdragsprosjekter
bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
netto avregninger
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler
endring i varelager
endring i kundefordringer
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag
endring i ikke inntektsført gaver og gaveforsterkninger
endring i leverandørgjeld
endring i langsiktig gjeld
effekt av valutakursendringer
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet og satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandardene (SRS av 2018) og de tilhørende
veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring, med Kunnskapsdepartementets
tilpasninger for universitets-og høyskolesektoren.
Anvendte regnskapsprinsipper
Inntekter
Alle tildelinger fra Kunnskapsdepartementet er klassifisert som bevilgning og er inntektsført i perioden midlene er mottatt.
Ordinære driftsbevilgninger som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C.II Avregninger
i balanseoppstillingen. Bevilgninger der det er angitt en konkret oppgave med et angitt beløp i tildelingsbrev som ikke er utført på balansedagen er
ubenyttet bevilgning knyttet til denne oppgaven klassifisert som ikke inntektsført bevilgning og ført i avsnitt C.III Utsatt inntektsføring av
bevilgning i balanseoppstillingen.
Tildelinger uten krav om motytelse fra alle andre, herunder også mottatte gaver og gaveforsterkninger, inntektsføres
i takt med kostnadspådraget i tråd med reglene om motsatt sammenstilling i SRS 10. Mottatte, ikke forbrukte midler av
denne typen klassifiseres som ikke inntektsførte tilskudd og overføringer under avsnitt D.III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen.
Inntekter som forusetter motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent.
Inntekter som er mottatt på forskudd er klassifisert som forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter, i avsnitt D.III kortsiktig gjeld, mens
verdien av forskuttert aktivitet, er klassifisert som opptjent, ikke fakturert inntekt i avsnitt B.II kortsiktige fordringer.
Finansiering og kategorisering av UiOs aktivitet
Aktiviteten ved UiO er i hovedsak finansiert på to måter: bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert aktivitet
Bevilgningsfinansiert aktivitet omfatter aktivitet finansiert av grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, samt
eventuelle tilleggsbevilgninger i løpet av året.
Den eksternfinansierte aktiviteten reguleres av F-07-13 Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv
av aksjer. Denne aktiviteten deles videre opp i to hovedområder: bidrags- og oppdragsaktivitet.
Bidragsaktivitet er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til motytelser. Det foreligger ikke krav om
fullfinansiering av slike prosjekter, og UiO har eiendomsretten til forskningsresultatene. Fra 2019 er alle tilskudd og overføringer fra andre
departementer enn Kunnskapsdepartementet, tilskudd fra Helsedirektoratet til spesialistutdanningen og dobbeltkompetanse ved Det
odontologiske fakultet klassifisert på samme måte.
Oppdragsaktivitet er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver, hvor eiendomsretten til resultatet av prosjektene tilfaller den
eksterne oppdragsgiveren. Denne formen for prosjekter har en kontraktfestet pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved
gjennomføring. Prosjektene skal normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at
budsjetterte oppdragsinntekter skal dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart.
Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgiftslovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne
merverdiavgift av omsetning. UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor oppdragsvirksomheten.
Kostnader
Kostnader er resultatført i den perioden de er påløpt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er
praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten.
Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i
prosjektet.
Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av
prosjektet og er kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert.
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Regnskapsprinsipper
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Aksjer og andre finansielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer i aksjer av strategisk og langsiktig karakter er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Aksjer og andeler
som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe 1 til 2 fra
2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital.
Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder
både langsiktige og kortsiktige plasseringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Aksjer anskaffet etter
1. januar 2003 som ikke er bokført i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital, er balanseført til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Statens finansiering av immaterielle eiendeler og
varige driftsmidler . Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed
resultatvirkningen av avskrivningene.
Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap føres i resultatregnskapet. Gevinst klassifiseres som driftsinntekt, mens tap
klassifiseres som driftskostnad. Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som
Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler.
For eiendeler som inngikk i åpningsbalansen pr. 1.1.2010, ble bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved
fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur ble gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO
og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer.
Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er
inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for UiO.
Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.
Når Statsbygg får bevilgning for å utføre nybygg og påkostninger for UiO er disse rapportert i egen oppstilling i note 5.
Nybygg og påkostninger fremkommer i UiOs balanse når formell overtagelse er gjennomført.
Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Statens finansiering av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidle. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og
utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er
vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.
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Regnskapsprinsipper
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Internhandel
Alle interne transaksjoner og mellomværende innen virksomheten er eliminert i regnskapet.
Pensjoner
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse. Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt.
Virksomhetskapital
UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor
oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold
innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen resultatet er
opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden tilpasset statlige virksomheter.
Kontoplan
Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til
grunn.
Selvassurandørprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskapet som reflekterer alternative netto
forsikringskostnader eller forpliktelser.
Statens konsernkontoordning
UiO omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle inn-/utbetalinger i norske kroner daglig gjøres opp mot
virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt III
i balanseoppstillingen.
UiO oppbevarer ikke skattetrekksmidler på egen bankkonto.
Andre forhold
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres fradrag for inngående avgift på varer og tjenester
som omsettes til andre, jf mval.§ § 8-2 andre ledd og 3-28.
UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir overført statskassen.
Opptjente renter på gavekonto tilfaller UiO.
Det er utarbeidet en egen prinsippnote til Prinsipp for bevilgningsoppstilling.
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av statsregnskapet. Dette innebærer at
opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet.
Bevilgningsoppstillingens DEL I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i
statens kapitalregnskap er basert på at transksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk
kostpris på transaksjonstidspunktet.
Bevilgningsoppstillingens DEL II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og
likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot
statens konsernkontosystem og øvrige beholdninger i Norges Bank. Midtre del omfatter også virksomhetens konti i Norges Bank utenfor
konsernkontosystemet.
Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL III omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode
oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL III er knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.
Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet, se foran.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2018 for nettobudsjetterte virksomheter
Del III
Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev
Utgiftskapittel
260

Kapittelnavn
Universiteter og høyskoler

Post
50

Samlet
utbetaling
1 896 038

Posttekst
Statlige universiteter og høyskoler

Felles utgifter for universiteter og høyskoler
281
45
Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

5 000
1 901 038

Samlet sum på kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet

1 901 038

Olje- og energidepartementet
1800
Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

50

Overføring til andre forvaltningsorganer

500
500

Sum utbetalinger i alt

1 901 538

DEL II
Beholdninger rapportert i likvidrapport 1)
Oppgjørskonto i Norges Bank
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Note

30.04.2019

17

1 891 434
32 045
1 923 479

17

Øvrige bankkonti Norges Bank2)
Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank
Endringer i perioden (+/-)
Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

140 962
16 969
157 931

17
17

DEL I
Beløp i 1 000 kroner

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet
Konto
Tekst
Oppgjørskonto i Norges Bank
6001/8202xx
628002
Leieboerinnskudd
6402xx/8102xx
Gaver og gaveforsterkninger

Note
17
11

30.04.2019
1 891 434
750
140 962
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter
30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD)
Periodens bevilgning fra KD
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler
- periodens tilskudd til andre
Andre poster som vedrører bevilgning fra Kunnskapsdepartementet

1 938 958
(190 181)
235 252
901
(3 183)
-

1 866 011
(144 861)
254 271
20
(3 555)
26 630

5 521 115
(544 174)
736 229
92
(20 205)
52 020

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

1 981 747

1 998 516

5 745 077

Tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning
)
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 1
- periodens tilskudd til andre

500
(1 920)

5 422
(1 063)

88 402
(3 543)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning

(1 420)

4 359

84 859

1 980 327

2 002 875

Tilskudd fra statlige etater
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorgan
- periodens tilskudd fra statlige forvaltningsorgan til andre
Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater
Periodens tilskudd /overføring fra NFR
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part
- periodens tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)
Periodens netto tilskudd fra NFR

70 901
(5 188)
65 713
294 245
29 561
(25 896)
297 910

52 853
(3 273)
49 580
299 885
21 474
(21 141)
300 218

154 763
(10 108)
144 655
923 089
137 085
(142 486)
917 688

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater

363 623

349 798

1 062 343

238
238
(592)
17 674
10 554
13 128
40 765
52 935
6 690
59 625

574
574
760
19 659
15 126
8 641
44 186
47 867
897
48 764

1 230
1 230
14 419
34 458
34 957
31 251
115 085
153 514
4 832
158 346

100 628

93 524

274 661

61 350
(323 760)
307 442

75 259
(351 881)
322 700

157 263
(307 442)
322 700

45 033

46 078

172 521

509 284

489 401

1 509 525

Sum inntekt fra bevilgninger

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
Periodens netto tilskudd fra RFF
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig
Periodens netto tilskudd fra diverse bidragsytere
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet
Periodens netto tilskudd fra EU
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger
Sum tilskudd og overføringer fra andre
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter
30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre, inkl. utland

38 940
6 125
2 081
2 932
18 956

26 255
4 333
1 628
10 604
24 411

114 858
13 279
5 060
24 908
73 784

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

69 035

67 231

231 889

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billetter (avgiftspliktig)
Salgsinntekter fra bøker/publikasjoner, brukt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (fritatt avgift)
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leie (unntatt avgift)

39 113
1 476
41 242

58 946
2 044
35 642

194 069
9 941
120 101

Sum andre salgs- og leieinntekter

81 831

96 632

324 111

150 866

163 863

556 000

53 916
6
53 922

51 810
4
51 813

117 620
12
117 632

2 694 399

2 707 952

8 013 092

Salgs- og leieinntekter

Andre salgs- og leieinntekter

Sum salgs- og leieinntekter
Andre inntekter:
Andre driftsinntekter
Salg av maskiner og utstyr
Sum andre inntekter

Sum driftsinntekter
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Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Antall årsverk

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

1 393 724
169 802
245 038
174 202
(53 839)
23 624
1 952 551

1 325 411
163 094
233 859
156 614
(57 982)
20 169
1 841 166

3 738 006
455 952
661 389
482 637
(163 839)
88 529
5 262 674

6 500

6 521

6 568

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

99 755
25 561
97 393
14 507
49 418
886
35 374

100 043
20 517
91 388
16 638
45 754
15
26 443

290 253
109 650
238 909
47 248
156 798
74
99 194

102 985
63 521
174 976
664 376

100 470
65 437
168 892
635 597

375 272
227 229
430 438
1 975 065

6 317
14 060
20 728
61 880
102 985

7 260
14 394
14 926
63 890
100 470

43 797
46 105
88 142
197 228
375 272

Statens Pensjonskasse beregner årlig pensjonspremiesats som er grunnlaget for årlig beregnet pensjonskostnad.
Pensjonspremiesatsen endrer seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregningen.
Premiesatsen for 2019 er 13,2 %. Satsen for 2018 var 12,35 %

Note 3 - Andre driftskostnader

Husleie og felleskostnader
Vedlikehold bygg og anlegg
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Tap ved avgang anleggsmidler
Leie av maskiner, inventar og lignende
1)
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader
1)

Spesifikasjon av konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester
Kjøp av undervisningstjenester
Kjøp av forskningstjenester
Andre fremmedtjenester
Sum konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
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Note 5 - Varige driftsmidler

Tomter/Uteareal
Ingen avskrivning
Avskrivningsats (levetider)
916 620
Anskaffelseskost per 01.01.2019
Tilgang nybygg 30.04.2019 - eksternt finansiert
Tilgang nybygg 30.04.2019 - internt finansiert
Andre tilganger pr 30.04.2019
Avgang anskaffelseskost per 30.04.2019
Fra anlegg under utførelse til annen gr.
916 620
Anskaffelseskost per 30.04.2019
Akkumulerte avskrivninger per 01.01.2019
Ordinære avskrivninger per 30.04.2019
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 30.04.2019
916 620
Balanseført verdi per 30.04.2019

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:
Vederlag ved avhending av anleggsmidler
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler
Regnskapsmessig gevinst/(tap)

-

Driftsbygninger
10-60 år dekomp.
lineært

Anlegg under
utførelse
Ingen
avskrivning

Øvrige bygninger
10-60 år dekomp.
lineært

Maskiner,
vit.utstyr,
transportmidler

Driftsløsøre og
inventar mv.

3-15 år lineært

3-10 år lineært

Sum

19 892 226
356
(242)
19 892 340
(11 211 157)
(151 985)
242
8 529 440

29 341
29 341
(4 734)
(196)
24 412

393 800
113 887
(124)
507 563
507 563

1 892 658
28 484
1 921 142
(1 389 885)
(40 984)
490 272

1 739 164
47 454
(3 459)
124
1 783 283
(1 331 723)
(42 087)
2 558
412 031

24 863 810
190 181
(3 701)
25 050 289
(13 937 499)
(235 252)
2 800
10 880 338

-

-

-

-

(21)
901
880

(21)
901
880

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

365
1 025
1 390

162
2 512
2 673

768
3 991
4 759

19
1 120
1 138

20
2 071
2 091

61
4 199
4 260

252

583

500

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter
Renteinntekter fra gavekonto
Valutagevinst
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnad/Annen finanskostnad
Valutatap
Sum finanskostnader
Sum finansielle poster
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Note 8 - Opptjent virksomhetskapital
Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15 og prinsippnote. Opptjent
virksomhetskapital i UiO tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert virksomhet.
Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til
dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital. Det vil si at den ikke kan anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende
driften.
Innskutt virksomhetskapital, UiO:
Innskutt virksomhetskapital per 01.01.2019
Sum innskutt virksomhetskapital pr 30.04.2019

6 023
6 023

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 01.01.2019
Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 01.01.2019
Overført til bunden virksomhetskapital for obligasjoner og andre langs fordringer
Overført til innskutt virksomhetskapital for oppskrivning av aksjer
Overført fra periodens resultat: tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter
Sum opptjent virksomhetskapital pr 30.04.2019

81 458
0
0
1 749
108 439

Sum virksomhetskapital pr 30.04.2019

114 462

25 233

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler
Ervervstidspunkt

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeande
Balanseført
Rapportert til
l
Resultat 2017 egenkapital 2017 kapital-regnskapet

Balanseført verdi i
virksomhetens
regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS
Sum investeringer i datterselskap

2004-2005

2 025

100,0 %

100,0 %

58

4 258

4 050
4 050

4 050
4 050

Investeringer i tilknyttede selskap 1)
Oslotech AS, A-aksjer
Oslotech AS, B-aksjer
Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS
Inven2 AS
Sum investeringer i tilknyttede selskap

1984-2002
2002
2003
2010

1 271
555
100
5 000

33,4 %

33,4 %

20,0 %
50,0 %

20,0 %
50,0 %

9 498
659
4 120

125 608
26 892
70 535

5 073
550
400
20 100
26 123

5 073
550
400
20 100
26 123

2010
2009

1
15

0,5 %
11,1 %

0,5 %
11,1 %

26
345

10 689
952

10
15
25

10
15
25

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO AS
CIENS AS
Sum investeringer i aksjer og andeler
Andre finansielle anleggsmidler
Leierettsbevis Studentbyen Sogn
Pantobligasjoner studenthyttene
Sum obligasjoner og andre fordringer

750
307
1 057
31 255

Sum finansielle anleggsmidler per 30.04.2019
1)

Tilknyttede selskaper er definert som selskaper hvor vi har betydelig innflytelse uten at det er datterselskap. Betydelig innflytelse ansees å foreligge
når det eies 20 prosent eller mer av aksjene/andelene i selskapet.
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Note 12 - Varebeholdninger
30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

79
79

81
81

79
79

Beholdninger beregnet på videresalg
Varelager kompendier og studiemateriell
Varelager Kulturhistorisk museum
Varelager Naturhistorisk museum
Varelager profileringsartikler
Sum beholdninger beregnet på videresalg

2 611
5 792
937
555
9 897

2 887
5 173
830
783
9 674

3 584
3 585
817
620
8 607

Sum varebeholdninger

9 976

9 755

8 686

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

112 998
(274)
2 137
114 861

131 107
(363)
1 564
132 308

177 503
(274)
1 309
178 538

261
90
351

11
138
149

169
227
396

91-180
922
266
381

181371
598
538

Sum
112 998
131 107
177 503

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

9 607
2 336
261
27 544

8 823
1 471
446
26 430

9 205
1 773
254
23 579

79 909
20 439
5 450
145 547

117 522
16 327
6 247
177 265

20 686
12 439
6 146
74 082

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

44 068
6 091
29 750
79 909

48 361
13 651
55 510
117 522

10 726
5 722
4 238
20 686

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager til eget bruk
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelagrene er hensyntatt ukurans.

Note 13 - Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)
Fordringer kredittkortselskap
Sum kundefordringer
Tap på krav
Endring i avsetning til tap på krav
Kostnadsført tap på krav utgjør
Aldersfordeling kundefordringer:
Per dato:
30.04.2019
30.04.2018
31.12.2018

Ikke forfalt
103 403
126 511
148 308

1-30
6 153
2 493
27 664

31-60
1 465
986
446

61-90
684
253
166

Kundefordringer er vurdert for individuell tapsrisiko. Det er foretatt avsetning for tap på de fordringer som ansees som usikre.
Note 14 - Andre kortsiktige fordringer
Fordringer
Reise og ekskursjonsforskudd
Personallån
Andre fordringer på ansatte
Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt
Forskuddsbetalte kostnader 1)
Opptjent inntekt
Andre fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer
1)

Forskuddsbetalte kostnader:

Forskuddsbetalt husleie
Forskuddsbetalte abonnementer, tidsskrifter, lisenser, tjenester mm.
Andre forskuddsbetalte kostnader
Sum forskuddsbetalte kostnader
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv.
Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende, som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse.
Det er spesifisert hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende periode. Vesentlige poster er spesifisert på egen linje.
Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert
aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:
Del I: Inntektsførte ordinære bevilgninger:

Overført fra
virksomhetskapital

Avsetning pr.
30.04.2019

Kunnskapsdepartementet
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver
Humanoria
Samfunnsfag
Helse
Naturfag
Museer og bibliotek
Sentraladministrativ drift
IT-drift
IT-øremerket UH-aktivitet
UiO sentral/fordelingsbalanse
Eiendomsdrift
KD-prosjekter
Formidling
Organisasjonsutvikling (inkl. IHR)
Strategisk IT
Forskningssatsinger
Internasjonalisering
Innovasjon
Vitenskaplig utstyr
SUM Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter og oppgaver
Vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver
SUM Vedtatte, ikke igangsatte prosjekter og oppgaver
Påbegynte investeringsprosjekter
Egeninitierte investeringer - UiO-finansiert
Sophus Bugges Hus
W.C Brøggers hus og andre lokaler Tøyen
NHM - magasinlokaler Økern-inventar og utstyr
Grønt UiO
KHM - magasinlokaler Økern
Utfasing ulovlige klimagasser i kjøleanlegg
Nemko
Niels Treschows hus
Niels Hennrik Abels hus
Klimahus NHM
Kristian Ottosens hus - rehab 2. etasje
Historisk museum - utvendig rehabilitering
JUS/Sentrum - ombygging eksisterende lokaler
JUS/Sentrum - inventar og flytting til Entra
Ubrukt andre mindre prosjekter
Egeninitierte større rehabiliteringer
SUM påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål
Universitetsdirektørens reserve
Universitetsstyrets reserve
SUM andre formål

17 780
116 378
57 699
276 806
62 686
(28 698)
(17 332)
17 225
(555 263)
(9 554)
4 881
20 903
11 625
57 146
5 160
8 778
10 541
(5 040)
51 721

-

-

Sum Kunnskapsdepartementet

Endring i
perioden

37 336
144 419
103 152
333 797
73 515
(26 819)
(1 364)
9 773
(605 845)
10 280
4 194
8 142
10 456
53 204
5 962
6 921
6 534
(5 684)
167 973

(19 556)
(28 041)
(45 453)
(56 991)
(10 829)
(1 879)
(15 968)
7 452
50 582
(19 834)
687
12 761
1 169
3 942
(802)
1 857
4 007
644
(116 252)

-

-

365
220 217
6 719
94
11 522
(5 857)
(243 779)
6 772
19 604
(15 971)
(60 818)
14 692
14 940
33 258
1 330
(4 477)
(1 390)

-

365,00
221 694,40
6 719,00
521,00
14 611,00
(5 747,00)
(249 422,00)
6 772,00
20 049,00
(2 400,00)
(41 138,00)
45 874,00
15 000,00
1 330,00
(14 435,00)
19 793

(1 477)
(428)
(3 089)
(110)
5 643
(445)
(13 571)
(19 680)
(31 182)
(60)
33 258
9 958
(21 184)

4 988
(21 315)
(16 327)

-

2 040
2 040

2 948
(21 315)
(18 367)

34 004

-

189 807

(155 803)
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Note 15 - Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. fortsetter
Andre departementer
Utsatt virksomhet
Sum andre departementer
Sum avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)

5 880
5 880

-

16 581
16 581

(10 700)
(10 700)

39 884

-

206 387

(166 503)

(166 503)

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet
Del II: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver:
Ikke inntektsført
pr. 31.12.2018

30.04.2019

Endring i
perioden

Statlige etater (unntatt NFR og RFF)
Mottatt prosjektmidler fra direktorat og tilsyn, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra andre statlige forvaltningsorgan, ikke inntektsført
Sum andre statlige etater (unntatt NFR og RFF)

25 719
86 035
111 753

-

37 352
74 738
112 090

(11 633)
11 297
(337)

Norges forskningsråd
Mottatt prosjektmidler fra NFR, ikke inntektsført
Sum Norges forskningsråd

253 861
253 861

-

169 419
169 419

84 441
84 441

Regionale forskningsfond
Mottatt prosjektmidler fra RFF, ikke inntektsført
Sum regionale forskningsfond

(631)
(631)

-

(393)
(393)

(238)
(238)

Andre bidragsytere
Mottatt prosjektmidler fra kommunale og fylkeskommunale, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra organisasjoner og stiftelser, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra næringsliv og privat, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra øvrige bidragsytere, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra EU rammeprogram, ikke inntektsført
Mottatt prosjektmidler fra EU annet, ikke inntektsført
Sum andre bidragsytere

6 758
21 334
17 065
14 460
101 351
13 210
174 177

-

19 531
25 131
22 159
21 199
76 163
14 635
178 819

(12 774)
(3 798)
(5 094)
(6 739)
25 187
(1 425)
(4 642)

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag

539 160

-

459 935

79 225

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført
Mottatt gave - Tøyenfondet og Observatoriefondet, ikke inntektsført
Sum gaver og gaveforsterkninger

323 760
323 760

-

115 152
192 290
307 442

208 608
(192 290)
16 318

Sum ikke inntektsført tilskudd, bidrag og gaver

862 920

-

767 377

95 542

Kunnskapsdepartementet
Inntektsført bevilgning fra KD, ikke mottatt
Sum kunnskapsdepartementet

(37 920)
(37 920)

-

-

(37 920)
(37 920)

Sum ikke inntektsførte bevilgninger

(37 920)

-

-

(37 920)

Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt inntektsføring)
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Note 16 - Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Opptjente, ikke fakturerte inntekter
Ikke fakturert inntekt oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond
Næringsliv og private
Andre, inkl. utland
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

12 767
1 188
228
367
8 539
23 090

5 085
577
1 470
779
4 819
12 730

4 522
869
471
321
10 004
16 188

63 527
15 047
5 375
16 865
14 157
114 970

86 799
10 004
3 881
18 364
13 371
132 419

69 602
18 351
4 197
22 290
11 386
125 826

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

1 891 434
140 962
28 259
440
2 061 095

1 903 356
161 413
21 420
300
2 086 489

1 923 479
157 931
37 945
364
2 119 719

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

Forskuddsfakturert, ikke opptjente inntekter
Forskuddsfakturert inntekt oppdragsprosjekter
Statlige forvaltningsorgan
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner, stiftelser, legater og fond
Næringsliv og private
Andre, inkl. utland
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (gjeld)
Det er 324 aktive oppdragsprosjekter per 30.04.2019, hvorav 43 er nye i 2019.

Note 17 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem
Gavekonto Norges bank
Øvrige bankkonti
Kontantbeholdninger
Sum bankinnskudd og kontanter

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

Skyldig lønn
1)
Annen gjeld til ansatte
2)
Påløpte kostnader
Mottatt, ikke opptjent inntekt
Midler som skal videreformidles til andre
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld
1)

Avsetning, uavviklet ferie og opptjent fleksitid

2)

Spesifikasjon av påløpte kostnader:

Lønns- og reisekostnader
Energikostnader
Leiekostnader mm
Eiendoms- og festeavgifter
Inventar og utstyr
Tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum påløpte kostnader
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8 453

9 195

211

81 900

79 300

75 200

64 680
1 560
3 826
59 523
219 942

44 792
4 593
1 279
50 505
189 664

90 083
4 608
7 008
73 692
250 802

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

7 134
3 570
85
7 371
16 026
30 494
64 680

6 574
4 500
3 144
630
2 326
13 092
14 526
44 792

18 172
13 604
490
16 431
21 385
20 001
90 083

Universitetet i Oslo
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Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Indikator

30.04.2019

30.04.2018

31.12.2018

59 625
59 625

48 764
48 764

158 346
158 346

Tilskudd fra Norges forskningsråd NFR
Tilskudd fra regionale forskningsfond RFF
Sum tilskudd fra NFR og RFF

297 910
238
298 148

300 218
574
300 792

917 687
1 230
918 917

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- diverse bidragsinntekter
- tilskudd fra statlige etater
- oppdragsinntekter
Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet

40 765
65 713
69 035
175 512

44 186
49 580
67 231
160 997

115 085
144 655
231 889
491 629

Tilskudd fra EU
Sum tilskudd fra EU
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Særskilt regnskapsoppstilling for odontologisk spesialistbehandling
Note
Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer
Sum driftskostnader

30.04.2019

30.04.2018

S1
S1
S1
S1

-

-

S2
S3
S3
S3

-

-

-

-

-

-

-

-

Driftsresultat
Avregninger
Mellomregnskap med vertsinstitusjonen
Sum avregninger

S4

Periodens resultat

Note S1 Spesifikasjon av driftsinntekter
30.04.2019

30.04.2018

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Sum andre salgs- og leieinntekter
Sum andre driftsinntekter

-

-

Sum driftsinntekter

-

-

30.04.2019

30.04.2018

Sum lønnskostnader

-

-

Antall årsverk:

-

-

30.04.2019

30.04.2018

-

-

30.04.2019

30.04.2018

Sum omløpsmidler

-

-

Sum kortsiktig gjeld

-

-

Avregning med vertsinstitusjonen

-

-

Note S2 Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader

Note S3 Spesifikasjon av andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader
Note S4 Spesifikasjon av mellomregnskap med vertsinstitusjonen
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Særskilt regnskapsoppstilling for Spesialistutdanning i Odontologi
Note

30.04.2019

30.04.2018

S1
S1
S1
S1

9 997
7 540
17 537

9 889
6 316
16 205

S2A, S2B
S3A,S3B
S3A,S3B
S3A,S3B

7 676
2 381
13 918
23 975

7 533
2 300
12 707
22 540

(6 439)

(6 335)

6 439
6 439

6 335
6 335

-

-

30.04.2019

30.04.2018

-

-

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1)
Periodens tilskudd/overføring - tilskudd til spesialistutdanning fra Helsedir 1. termin

9 997

9 889

Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

9 997

9 889

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

-

-

Sum andre salgs- og leieinntekter

-

-

7 540
7 540

6 316
6 316

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader
Varekostnader
Andre driftskostnader
Kostnadsførte investeringer
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Avregninger
Mellomregnskap med vertsinstitusjonen
Sum avregninger

S5

Periodens resultat

Note S1 Spesifikasjon av driftsinntekter

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement

Andre driftsinntekter 1)
Øvrige andre inntekter - inntekter fra pasienter for tannbehandling
Sum andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

17 537
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16 205

Note S2A Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader - teoridel1)

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader2)
Sum lønnskostnader
Antall årsverk:
Note S2B Spesifikasjon av lønn og sosiale kostnader - klinisk trening

30.04.2019

30.04.2018

1 242
149
182
222
1 795

1 229
147
218
168
1 762

6

6

30.04.2019

30.04.2018

4 070
489
727
595
5 881

4 025
483
713
550
5 771

30.04.2019

30.04.2018

188
1 351
1 538

185
1 319
1 504

30.04.2019

30.04.2018

1 884
9 933
305
4
160
15
78
12 380

1 770
8 806
385
4
148
11
78
11 203

30.04.2019

30.04.2018

6 439
6 439

6 335
6 335

-

-

6 439

6 335

1)

Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader2)
Sum lønnskostnader
Antall årsverk:
Note S3A Spesifikasjon av andre driftskostnader - teoridel1)

Husleie
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Sum andre driftskostnader
Note S3B Spesifikasjon av andre driftskostnader - klinisk trening1)

Husleie
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader knyttet til gjennomføring av klinisk trening2)
Sum andre driftskostnader
Note S5 Spesifikasjon av mellomregnskap med vertsinstitusjonen

Omløpsmidler
Andre fordringer
Sum omløpsmidler
Sum kortsiktig gjeld
Avregning med vertsinstitusjonen
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