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Årsplan 2020-2021
Basert på innspill fra universitetsstyret 7.5.19, er det tatt inn et nytt virksomhetsovergripende
tiltak, «Helhetlig miljø- og klimastrategi». «Tiltaksplan for humaniora» er tatt ut. Flere av
tiltakene er gjennomført, bl.a. er det opprettet et Honours-program, og det videre arbeidet følges
opp gjennom HFs årsplan og som innspill til strategi 2030.
Fordeling 2020
Det er ingen vesentlige endringer i foreslåtte prioriteringer etter at universitetsstyret behandlet
saken 7. mai. Det er arbeidet med kvalitetssikring av tiltakene og den økonomiske effekten av
disse. Det er ingen nye prioriteringer, det er foretatt noen justeringer, men disse påvirker ikke det
store bildet.
Det er vedtatte forpliktelser som samlet beløper seg til 261,5 mill. kroner i 2020.
Det foreslås følgende nye prioriteringer i fordelingen for 2020:

Forpliktelsene og nye prioriteringene finansieres ved å gjennomføre flate rammekutt på 70 mill.
kroner, tilbakeføring av 40 mill. ubrukte investeringsmidler bygg og bruk av avsetning til Større
Vedlikehold og Investeringer (SVI) på 30 mill. kroner.
I tillegg foretas det en reduksjon i enhetenes rammer på 28 mill. kroner (0,5%) følge av forventet
opptrapping av ABE-reformen i 2020.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i
møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene
på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tråd
med saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som følge av tidligere
vedtak på 261,5 mill. kroner.
b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 på til sammen 120 mill. kroner
c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke
omdisponeres til andre formål.
d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter
i. 30 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 202 mill. kroner til større
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for
bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
ii. Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene
iii. Det tilbakeføres 40 mill. kroner av ubrukte midler på avsluttede
byggeprosjekter.
e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt
ved enhetene.
3. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur
og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
direktør for virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:
- Notat Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020
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Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020
1. Bakgrunn
I V-sak 5 «Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020: forslag til nye tiltak i fordelingen 2020 og
innretning på årsplan 2020-2022» den 7. mai 2019 sluttet universitetsstyret seg til
forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs Årsplan 2020-2022 og forslag til prioritering av nye
tiltak i fordelingen for 2020.
I dette notatet konkretiseres endringer i UiOs årsplan 2020-2021 og forventninger til
organisasjonen og det redegjøres for prioriterte tiltak i fordelingen for 2020. Det gis et bilde av den
økonomiske profilen i den foreslåtte fordelingen og hvordan denne har utviklet seg over tid.
Avslutningsvis vurderes konsekvensene av forslagene.

2. UiOs Årsplan 2020-2021
Bakgrunn
UiOs årsplan gir uttrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor det er særlig
viktig å oppnå endring. UiO er i prosess med ny strategi hvor det legges opp til at universitetsstyret
tar beslutning høsten 2019. Det foreslås derfor at tiltak fra inneværende års årsplan i all hovedsak
videreføres og at årsplanen har en horisont ut 2021, og ikke ut 2022 slik det var antydet i
behandlingen 7. mai 2019.
Det er under utarbeidelse utviklingsavtaler mellom universitetsledelsen og fakulteter og tilsvarende
enheter. Avtalene tar bl.a. utgangspunkt i UiOs årsplan og har fokus på hver enhets særlige
forbedringsområder. Avtalene skal ikke være heldekkende, men skal angi tydelig retning for
utvikling og gi mulighet til å differensiere ift den enkelte enhet. Avtalene vil bli presentert for
universitetsstyret i løpet av høsten 2019.
UiOs årsplan 2020-2021
Tiltakene i årsplanen er organisert i to hoveddeler – tiltak som skal gjennomføres av fakulteter,
museer, universitetsbiblioteket og sentre som ligger direkte under universitetsstyret (til sammen 7
tiltak) og tiltak som skal gjennomføres av organisasjonen som helhet (virksomhetsovergripende
tiltak – til sammen 6 tiltak).
Basert på innspill fra universitetsstyret 7.5.19, er det tatt inn et nytt virksomhetsovergripende
tiltak, «Helhetlig miljø- og klimastrategi». «Tiltaksplan for humaniora» er tatt ut. Flere av
tiltakene er gjennomført, bl.a. er det opprettet et Honours-program, og det videre arbeidet følges
opp gjennom HFs årsplan og som innspill til strategi 2030.
Forslag til UiOs Årsplan 2020-2021 er vedlagt.
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3. Rammebetingelser for fordeling 2020
Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember.
UiO har nå i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni for å gi enhetene bedre tid til
planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir
resultatet av statsbudsjettet.
Midlene til enhetenes rammer fordeles på bakgrunn av vedtatt finansieringsmodell og konkrete
beslutninger som foretas hvert år av styret. UiO har en politisk vedtatt fordelingsmodell, der
hovedprinsippet er at så mye som mulig av midlene stilles til rådighet for fagmiljøene slik at
prioriteringer og disponering av ressursene skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig.
Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for selv å kunne ivareta kjerneoppgavene
forskning, utdanning og formidling, samt administrative funksjoner. Fordelingsmodellen
kanaliserer ca. 80 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter.
Universitetsstyret har i fordelingene de siste årene prioritert tiltak som investeringer i bygg og
felles IT-infrastruktur, institusjonelle tverrfaglige satsinger og andre felles tiltak og tjenester der
det er hensiktsmessig. Ca. 5-8 % av bevilgningen disponeres av universtetsstyret til forannevnte
formål. De årlige beløpene er avhengig av volumet på investeringer og midlertidige tiltak som fases
ut. De resterende midlene finansierer LOS drift (ca. 8 %), mens ca. 6 % går til å dekke kostnader til
institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer).
Fordelingsmodellen legger til rette for beslutninger om redimensjonering av for eksempel
studieplasser og rekrutteringsstillinger. Studieplasser er det viktigste elementet når det gjelder den
langsiktige tildelingen til fakulteter. Så langt har det ikke skjedd noen aktiv dimensjonering ved
UiO, men det kan endres – både når det gjelder studienivå (bachelor/master/profesjon) og når det
gjelder fakultet (flytting av studieplasser mellom organisasjonsenheter). Viktige spørsmål er
grunnlaget for endret dimensjonering, økonomiske konsekvenser og ikke minst tidshorisonten på
slike endringer. Ressurser er bundet i ansatte med konkrete fagprofiler og til å gjennomføre de
studieprogrammer som studentene følger.
På fakultetsnivå foregår det en viss grad av fornying mellom institutter/studieprogram. Dette
gjenspeiles og vedtas i årlige saker til universitetsstyret om opptaksrammer.
Når det gjelder rekrutteringsstillinger er det to spørsmål: Skal UiO sentralt holde tilbake et antall
rekrutteringsstillinger for å tildele dem til særskilte prioriterte fagområder, og skal det skje en
redimensjonering mellom fakultetene? Det er 17 rekrutteringsstillinger som disponeres sentralt,
disse er bundet opp UiOs sentrale egenandel til prosjekter som har fått tildelt midler gjennom
NFRs FRIPRO Fellesløftet III. Disse fases ut ved utgangen av 2020.
UiO har i fordelingsmodellen et toppforskingsinsentiv som utløser støtte på midlertidig basis ved
tildeling av SFF, SFI, FME, SFU og ERC og koordinatorprosjekter EU. Dette insentivet beløper seg
i fordelingen for 2020 til ca. 60 mill. kroner. Tildeling av toppforskningsstøtte øker i takt med
enhetenes tilslag på prosjekter. Det har blitt reist spørsmål om å etablere toppforskningsstøtte til
prosjekter der UiO er partnere og ikke bare koordinatorer. Det vil gjøres en vurdering av dette i
løpet av høsten 2020, samtidig vil det bli vurdert om det skal etableres et insentiv for tematiske
satsinger. Toppforskningsstøtten binder som nevnt opp betydelig beløp årlig, prisstrukturen bør
derfor også være gjenstand for vurdering ved gjennomgang av toppforskningsstøtten.
Økonomiske forutsetninger
Statsbevilgningen post 50 fra Kunnskapsdepartementet (KD) utgjør ca. 72% av UiOs samlede
inntekter. Overføringer fra andre departementer og forskningsbidrag fra eksterne kilder samt gaver
og gaveforsterkningsmidler utgjør ca. 20%, mens de resterende 8% av inntektene består av
oppdrag og andre salgs- og leieinntekter.
UiOs anslag for forslag til fordeling for 2020 er basert på videreføring av dagens nasjonale
finansieringsmodell og enhetenes oppnådde resultater i 2018. Den resultatbaserte inntekten fra
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KD utgjør ca. 32% av bevilgningen. UiO vil i 2020 få en samlet reduksjon i resultatbaserte
inntekter på ca. 38 mill. kroner. Dette fordeler seg med en reduksjon på indikatorer med åpen
ramme1 på ca. 18 mill. kroner og med ca. 20 mill. kroner for indikatorer med lukket ramme2. En
lukket ramme innebærer at det settes et tak på den budsjettmessige uttellingen, og UiO kan
dermed tape inntekter på bedre resultater, dersom andre institusjoner forbedrer seg enda mer.
UiO fikk i 2016 13 midlertidige rekrutteringsstillinger for 4 år, disse fases nå ut med 1/3
årsvirkning i 2020 (-5,2 mill. kroner).
Det er ikke lagt inn forventning om nye rekrutteringsstillinger eller økte bevilgninger for å bedre
finansieringen av eksisterende rekrutteringsstillinger. Det er heller ikke lagt inn anslag om nye
studieplasser i 2020. Helårseffekten i 2020 av nye studieplasser i perioden 2016-2018 er lagt inn
med 15 mill. kroner. Dersom UiO skulle få nye studieplasser, endringer i måltall for
rekrutteringsstillinger eller andre øremerkinger, vil disse fordeles etter at statsbudsjett er vedtatt.
Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av ABE-reformen øker med ytterligere
0,5%, ca. 28 mill. kroner, i 2020.
Det legges inn en forventet lønns- og prisvekst i 2020 på 2,7%. Dette er basert på prognoser fra
SSB for lønns- og prisvekst i 2020. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,785 mrd.
kroner. Anslagene som legges frem gir en statsbevilgning som har en brutto økning på 1,7%. Prisog lønnskompensasjonen er som nevnt anslått til 2,7%, dette gir en anslått realnedgang på 1%.
UiO kan ikke påregne fortsatt realvekst i bevilgningene. Det er en økende konkurranse om eksterne
midler, og Regjeringen vil framover mest sannsynlig videreføre den statlige avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (ABE-reformen). De siste årene har det særlig vært behovet for økte
avsetninger til investeringer i bygg og IT som har vært utfordrende ved UiO. Framover vil det også
være behov for et økt ambisjonsnivå på IT og digitalisering. Dette krever sterkt fokus på ekstern
inntjening og intern prioritering og effektivisering i årene som kommer.

Rammer for intern fordeling
UiO har de 2 siste årene isolert sett brukt opp den årlige bevilgningene fra KD og akkumulerer ikke
lenger mindreforbruk. Samlet sett framstår UiOs aktivitetsnivå som godt tilpasset inntektsrammene, ved utgangen av 2018 utgjorde mindreforbruket på basisvirksomheten 3,76 % av
bevilgningen fra KD (lavest sammenlignet med sektoren for øvrig). Usikkerheter i økonomien
framover er hovedsakelig knyttet til aktivitetsnivået ved fakulteter og tilsvarende enheter.
UiO som institusjon har gjennomført ABE-reformen, ved å foreta flate kutt på enhetene. Det gir
enhetene som sitter nærmere oppgavene, selv mulighet til å vurdere hvor kuttet mest
hensiktsmessig skal tas. Dette er kutt det er svært utfordrende å håndtere på en god måte og vi ser
at ABE-kuttene også rammer primærvirksomheten mange steder.
UiO har videreført KDs insentivstruktur i sin interne fordelingsmodell, men alle insentivene har
åpen ramme. Dessuten er resultatelementene nedskalert sammenlignet med KDs priser (utgjør ca.
52% av KDs priser) og baseres på et tre-årig gjennomsnitt.
Bakgrunnen for UiOs nedskalering var å styrke den langsiktige basisfinansieringen ved fakulteter
og tilsvarende enheter. Ved å gjennomsnittberegne resultatene løpende over tre år for å jevne ut
svingninger fra et år til et annet. Disse interne tilpasningene øker forutsigbarheten for fakulteter og
tilsvarende enheter. For institusjonsnivået (universitetsstyret) kan dette gi handlingsrom i
vekstperioder, mens det i år med nedgang vil medføre et salderingsbehov (eksempelvis får UiO
1
2

Indikatorer med åpen ramme: studiepoeng, kandidater, utveksling og doktorgrader
Indikatorer med lukket ramme: publisering, EU-, NFR- og øvrige bidrags- og oppdragsinntekter
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redusert bevilgningene med 38 mill. kroner som følge av nedgang i resultater, mens fakultetenes
tildeling øker med 27 mill. kroner).
Styret har i tidligere fordelinger benyttet forhåndsdisponeringer som virkemiddel for å
gjennomføre prioriterte investeringer - hovedsakelig knyttet til rehabilitering av bygg og
anskaffelse av eiendom. Når det fattes vedtak om forhåndsdisponeringer innebærer det i praksis at
institusjonsnivået låner av ubrukte midler på enhetene og av fremtidige bevilgninger. Til sammen
beløper nå forhåndsdisponeringene seg til ca. 1 mrd. kroner, og det er ikke økonomisk forsvarlig å
benytte dette som virkemiddel fremover i tid.

4. Prioriteringer i 2020
Det er ingen vesentlige endringer i foreslåtte prioriteringer etter at universitetsstyret behandlet
saken 7. mai. Vi har arbeidet med kvalitetssikring av tiltakene og den økonomiske effekten av
disse. Det er ingen nye prioriteringer, det er foretatt noen justeringer, men disse påvirker ikke det
store bildet. Redegjørelsen under kommenterer derfor kun der det er gjort endringer. Det henvises
til styresaken fra 7. mai 2019 for en fyldigere redegjørelse av det enkelte tiltaket.
Forpliktelse i 2020 som følge av tidligere vedtak
Det er allerede fattet vedtak som påvirker fordelingen for 2020, til sammen beløper disse
forpliktelsene seg til 261,5 mill. kroner og reduserer det tilgjengelige frie handlingsrommet.


150 mill. kroner til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum.



Behov på ca. 42 mill. kroner for å dekke opp for forpliktelser knyttet til:
-

Domus Juridica i Sentrum: økte årlige husleiekostnader på 17,7 mill. kroner
Økte energikostnader på 12 mill. kroner
Diverse mindre forpliktelser på 12,3 mill. kroner (eksempelvis: kostnader knyttet til pålegg
om personvernombud, økte avgifter til Felles studentsystem, økte kostnader fristasjon
Kristian Ottosens hus, støtte til søknader SFF V, strategiske arrangementer)

Tidligere vedtak i universitetsstyret medfører følgende forpliktelser på 69,5 mill. kroner i 2020:
-

nye utstillinger i Brøggers hus med 30 mill. kroner (utstillingene skal etter planen
ferdigstilles med ytterligere 10 mill. kroner i 2021)
avslutte arbeidet med JUS-bygningene i Sentrum med 5 mill. kroner
videreføre tiltak som innovasjonsløftet, Scholars at Risk og Norsk Senter for
Molekylærmedisin (NCMM) på samlet 24,5 mill. kroner
investeringsavgift DFØ for ny løsning for økonomi og lønn som er 10 mill. kroner i 2020

Utover dette er det bundet midler i de de tre tverrfaglige satsingene - UiO:Livsvitenskap,
UiO:Energi, UiO:Norden, sentral andel til Fellesløftet III/NFR, avsetning til toppforskningsstøtten
samt årlig nedbetaling av lån fra mindreforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter
(forhåndsdisponeringer).
Tilgjengelig til nye prioriteringer i fordeling 2020
Handlingsrommet som er tilgjengelig for nye prioriteringer i 2020 beløper seg til 120 mill. kroner.
Det er da tatt hensyn til;



allerede vedtatte forpliktelser for 2020
det er forutsatt at det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene




det benyttes inntil 30 mill. kroner av potten for Større Vedlikehold og Investeringer (SVI-pott)
at det tilbakeføres ca. 40 mill. kroner av ubrukte investeringsmidler til bygg
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Forslag til prioritering av nye tiltak i 2020
Investeringer i bygg – 40 mill. kroner
 Dette gjelder pålagte utbedringer av gammel dyrestall.
Investeringer i IT og digitalisering – 71 mill. kroner


BOTT/Programmet – 35 mill. kroner i 2020
Dette gjelder hovedsakelig de to store nasjonale prosjektene «BOTT økonomi og lønn» og
«saksbehandling og arkiv». Budsjettet gjelder kostnader i 2020 for ressurser til å realisere
løsningene, gjennomføre prosjektene både nasjonalt og lokalt, kostnader til omstillings,
endringsarbeid og kompetanseutvikling og til tilpasning og avvikling av eksisterende løsninger,
grensesnitt mv.



UNIT – 6 mill. kroner i 2020
Det er nå vedtatt av digitaliseringsstyret i UNIT, Direktoratet for IKT og Fellestjenester i høyere
utdanning og forskning, at den foreslåtte innbetalingen fra sektoren for utviklingstiltak
halveres. Dette betyr en innbetaling over 6 mill. kroner pr år i 2020 og 2021



IT-investeringer – 30 mill. kroner i porteføljemidler i 2020 (samme nivå som i 2019)
Det er i 2020 behov for ytterligere investeringer på flere områder - grunnleggende ITinfrastruktur, informasjonssikkerhet, håndtering av sensitive data, tiltak som «Computing i all
education» mv. Det vises til saken «Masterplan for IT» der det fremmes forslag om at det
etableres organ for å forvalte og fordele slike porteføljemidler.

Faglig/politiske prioriteringer – 9 mill. kroner
 Vikingtidsmuseet og sikringsprosjektet – 7 mill. kroner i 2020 (totalt 36 mill. kroner)
 Mediekjøp nye kontrakter – anslag er en økning på 2 mill. kroner årlig
Rehabilitering av Eilert Sundt hus er estimert til 175-180 mill. kroner. Dersom UiO skal kunne
prioritere dette de nærmeste årene, er det først og fremst nødvendig å hente finansiering gjennom
salg av eiendommer. Det er søkt KMD om å få selge Forskerboligene (saken er behandlet i
universitetsstyret 4.12.18), anslått salgsinntekt på ca. 100 mill. kroner. Saken ligger til behandling i
Departementene (KD/KMD) og forventes behandlet i løpet av høsten 2019.
5. Profilen i fordelingen for 2020
Den interne fordelingen kanaliseres til fire hovedaktiviteter: utdanning (35%), forskning (30%),
museer/bibliotek (9%) og annen aktivitet (26%). Fordelingen mellom de fire hovedaktivitetene har
vært stabil over tid. Hovedaktivitetene finansieres gjennom basisfinansiering (bl.a. studieplasser,
rekrutteringsstillinger, sentral drift m.m.), resultatmidler og midler til midlertidige tiltak.
Basert på forslaget til fordeling for 2020 som legges fram her, vil midlene fordeles som skissert
under i figur 1. Annen varig finansiering som er på litt over 2 mrd. kroner, er spesifisert i figur 2.
Posten for spesialiteter gjelder særskilt basisfinansiering til enkeltfakulteter – små språkfag,
laboratorievirksomhet og klinikken for tannlegene.
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Figur 3. Utvikling i fordelingen over tid - fordelt på de ulike finansieringselementene (inflasjonsjustert)

I figur 4 under vises utviklingen i relativ andel av de ulike finansieringselementene siden 2012.
Annen varig finansiering viser en synkende trend, mens andel tiltak som er finansiert midlertidig
har økt i perioden. De øvrige finansieringselementene har en stabil andel.
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Samlet er nivået forholdsvis stabilt i perioden, mens det er variasjoner i volum mellom de ulike
tiltakene. I 2018 utgjorde 57% av de midlertidige tiltakene investeringer i bygg mot 51% i 2020. ITinvesteringer har hatt en vekst fra 6% i 2018 til 16% av de midlertidige tiltakene i 2020. I tillegg
gjøres det betydelige investeringer i IT både over USITs ramme og over rammene til fakulteter og
tilsvarende enheter. Andelen av faglige tiltak har hatt en mindre nedgang fra 37% til 33%.
6. Vurdering av konsekvenser av forslagene
Forslagene, som innebærer 120 mill. kroner til nye prioriteringer i 2020, i tillegg til inndekning av
vedtatte forpliktelser, 261,5 mill. kroner. Dette forutsetter som tidligere beskrevet et samlet
rammekutt fra 2020 på 70 mill. kroner. I tillegg forventes det at ABE-reformen trappes opp med
ytterligere 0,5%, 28 mill. kroner. Generelt unntas særskilte øremerkinger og midlertidige tiltak når
rammekuttene beregnes.
Ved utgangen av 1. tertial 2019 var mindreforbruket på basis ved UiO samlet 29 mill. kroner som er
ca. 0,4% av bevilgningen fra KD. For fakulteter, museer, sentre og UB var mindreforbruket på basis
620 mill. kroner, som utgjør om lag 13% av inntektene på basis. Rammekuttet som er foreslått
utgjør for fakulteter og tilsvarende enheter 74 mill. kroner i 2020.
Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter er redusert med 150 mill. kroner i løpet av
1.tertial 2019. Det er ikke overraskende at fakultetenes mindreforbruk reduseres, etter flere år med
årsverksvekst og rammekutt. Imidlertid er sannsynligvis også 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.
Flere av fakultetene bruker nå den årlige bevilgningen og noen av fakultetene spiser av det
akkumulerte mindreforbruket. Det er betydelig forsinkelse i aktivitet ved til de tre tverrfaglige
satsingene og ved de verdensledende miljøene. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen framover,
dette må vurderes nærmer i 2. og 3. tertial 2019.

7. Anbefaling
Årsplan 2020-2021
Det anbefales at universitetsstyret vedtar forslaget til UiOs Årsplan for 2020-2021. Dette
innebærer å videreføre hovedprioriteringene fra årsplan 2019-2021 med noen unntak. Basert på
innspill fra universitetsstyret 7.5.19, er det tatt inn et nytt virksomhetsovergripende tiltak,
«Helhetlig miljø- og klimastrategi». «Tiltaksplan for humaniora» er tatt ut. Flere av tiltakene er
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gjennomført, bl.a. er det opprettet et Honours-program, og det videre arbeidet følges opp gjennom
HFs årsplan og som innspill til strategi 2030. Årsplanen følger i sin helhet som vedlegg.
Fordeling 2020
Videre anbefales at universitetsstyret beslutter å benytte midler som er tilgjengelig i fordelingen for
2020 på 261,5 mill. kroner mill. kroner til forpliktelser som beskrevet over.
Universitetsstyret slutter seg til følgende nye prioriteringer i fordelingen for 2020:
Forslagtil nye prioriteringer for 2020
Gammel dyrestall
BOTT/Programmet
UNIT
IT-investeringer
Vikingetidmuseet/sikringsprosjekt
Mediekjøp
Sum foreslåtte prioriteringer

Beløp i mill. kr
40
35
6
30
7
2
120

Forpliktelsene og nye prioriteringene finansieres ved å gjennomføre flate rammekutt på 70 mill.
kroner, tilbakeføring av 40 mill. ubrukte investeringsmidler bygg og bruk av avsetning til Større
Vedlikehold og Investeringer (SVI) på 30 mill. kroner.
I tillegg foretas det en reduksjon i enhetenes rammer på 28 mill. kroner (0,5%) følge av forventet
opptrapping av ABE-reformen i 2020.
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Oversikt over forslag til fordeling 2020 per enhet

Beløp (i 1000 kr)
Fakultet
TF
JUR
MED
HF
MN
OD
SV
UV
Fakultet Total
Museum
KHM
NHM
Museum Total
Senter
SUM
STK
UiO:Livsvitenskap
UiO:Energi
ISS
LINK
Apollon
Uniforum
Senter Total
Bibliotek
UB
Bibliotek Total
LOS
LOS øremerkinger
LOS drift
LOS Total
Annet
Fellestiltak
UiO bank
Annet Total
Grand Total

Forslag til rammer 2020
Basis
Resultater

Midl. tiltak Total

43 783
203 077
473 649
476 268
824 894
182 795
315 837
197 026
2 717 329

9 374
98 707
263 631
150 206
294 409
31 271
173 430
81 444
1 102 472

850
2 300
22 250
20 434
36 106

113 923
123 869
237 792
16 714
11 257
34 267
7 844
13 604
3 366
3 439
90 491
314 796
314 796

Endring
2019-20

11 376
1 400
94 716

54 007
304 084
759 530
646 908
1 155 409
214 066
500 643
279 870
3 914 517

54 365
303 304
762 313
640 573
1 159 971
211 697
499 181
274 516
3 905 920

-358
780
-2 783
6 335
-4 562
2 369
1 462
5 354
8 597

5 378
6 056
11 434

17 929
6 200
24 129

137 230
136 125
273 355

133 729
132 894
266 623

3 501
3 231
6 732

2 444
809
5
3
3 239

2 000
600

21 158
12 666
34 272
13 003
11 083
14 604
3 366
3 439
113 591

20 887
11 879
54 926
13 001
11 189
13 637
3 346
3 419
132 284

271
787
-20 654
2
-106
967
20
20
-18 693

314 912
314 912

306 633
306 633

8 279
8 279

16 040
472 249
488 289

48 448
465 825
514 273

-32 408
6 424
-25 984

686 200
-5 823
680 377
5 785 041

543 772
18 608
562 380
5 688 113

142 428
-24 431
117 997
96 928

13 000
1 000

6 500

16 600

116
116

16 040
472 249
488 289
338 941
338 941
4 187 638

Rammer
2019

1 120 522

347 259
-5 823
341 436
476 881
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Forslag til vedtak
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i
møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene
på alle nivå i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tråd
med saksfremlegg med følgende presiseringer;
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som følge av tidligere
vedtak på 261,5 mill. kroner.
b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 på til sammen 120 mill. kroner
c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke
omdisponeres til andre formål.
d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter
i. 30 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 202 mill. kroner til større
vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for
bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.
ii. Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene
iii. Det tilbakeføres 40 mill. kroner av ubrukte midler på avsluttede
byggeprosjekter.
e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt
ved enhetene.
3. Rektor gis fullmakt til å
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur
og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Vedlegg:


Forslag til UiOs årsplan 2020-2021
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Universitetet i Oslo

Årsplan 2020-2021
UiO i samspill
OM ÅRSPLANEN
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2020. Årsplanen uttrykker
styrets overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for lokale tiltak. Planen skal
bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, museer,
universitetsbiblioteket og sentre.
Siden forrige årsplan har UiO initiert prosessen med ny, overordnet strategi som skal avløse Strategi
2020. Det planlegges for vedtak av ny strategi rundt årsskiftet 2019/2020. Neste årsplan vil dermed få
fornyet strategisk forankring.
UiOS SAMFUNNSOPPDRAG
For et ledende europeisk forskningsuniversitet er gjennomslag og deltakelse på internasjonale
arenaer viktig. Økt uttelling i EUs rammeprogram gjøres mulig gjennom kvalitet i støtteapparatet ved
universitetet og gjennom samarbeid på tvers av fagdisipliner.
Gjennom UiOs tverrfaglige satsinger, UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden legger vi til rette
for økt tverrfaglig samarbeid ved UiO, og gjennom et aktivt medlemskap i The Guild of Research
Intensive Universities sikrer vi internasjonalt institusjonelt samarbeid og en posisjon for å øve
innflytelse på EU-systemet. Sammen med internasjonale partnere har vi gått inn i en allianse med
siktemål å bli ett av 20 European Universities – EUs nye satsing innenfor høyere utdanning. Hvert
European University skal ha en allianse på 5-8 universiteter og EU har som mål at det innen 2025 skal
dannes omlag 20 slike større enheter.
Klimakrisen er en av vår tids store utfordringer. UiO skal fortsette sitt miljøarbeid ved å utvikle
samspillet mellom forskning, utdanning og drift. Arbeidet skal basere seg på 1, 5 gradersmålet i
Parisavtalen og føre til reelle kutt. UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og
være en rollemodell for andre institusjoner.
Det skal legges til rette for at forskning tas i bruk i dialog med samfunns- og arbeidsliv. UiO vil også ta
et tydeligere ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse målene skal vi
videreutvikle en kultur for tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med forvaltning,
næringsliv og samfunnet i stort.
Et tett samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskapsaktører skal styrke UiOs profil som
hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus- og byutvikling og innovasjon er særlig prioriterte
områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som internasjonalt attraktive. Gjennom samarbeid med
viktige aktører i Oslo ønsker vi å realisere Oslo Science City - et internasjonalt kraftsenter for
kunnskapsintensiv arbeidslivsutvikling i området som strekker seg fra Gaustad, går via Blindern
videre til Majorstuen. Arbeidet med dette er godt i gang. Vi skal her ivareta hele UiOs faglige bredde.
Universitetsmuseene representerer en unik plattform for tverrfaglig forskningssamarbeid og
formidling til samfunnet. UiO mener det er avgjørende å snarest mulig komme i gang med byggingen
av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi ser frem til videre utvikling av museumsbygningene på
Tøyen og i Oslo sentrum. Dette arbeidet vil gi enda bedre og bredere formidling av UiOs fremragende
forskning til samfunnet
HVORDAN SKAPE ENDRING?
UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet inneholder mål på prioriterte utviklingsområder
som skal bidra til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren. Det
overordnede målet for utviklingsavtalen er økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på
forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner. UiO følger opp
stortingsmeldingen om humaniora – Meld. St. 25 (2016-2017). En god utnyttelse av humanioras
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grenseflater og bidrag til andre fagområder er en prioritert oppgave. Videre arbeider UiO aktivt med
oppfølging av den reviderte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 – Meld. St. 4
(2018–2019).
Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning – Meld. St. 16 (2016–2017) – gir ekstra drivkraft til
det pågående arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten ved UiO. Et hovedmål for UiO i tiden som
kommer er å sikre en bedre sammenheng og tydeligere kopling mellom forskning og utdanning. En
fornyet satsing på utdanning må bygge videre på arbeidet fakultetene, museene og sentrene har lagt
ned for å styrke kvaliteten på eget utdanningstilbud og læringsmiljø.
UiO skal også tilby utdanninger som utnytter de mulighetene digitalisering representer, både for
utviklingen i fagene og for studentenes læring. UiO vil intensivere arbeidet med å bedre
koordineringen av støtteressursene for utdanning. Den videre utviklingen av Senter for læring og
utdanning (LINK) og tilhørende aktiviteter vil stå sentralt.
Gjennom ulike tiltak arbeider UiO for et mer helhetlig grep om innovasjonsarbeidet ved universitetet,
som en del av målsettingen om mer aktivt å ta kunnskap i bruk. Studentene står for den mest
omfattende og hurtige kunnskapsoverføringen mellom UiO og arbeidslivet, og i denne årsplanen vil
det bli lagt særskilt vekt på studentinnovasjon.
Parallelt løper det viktige arbeidet med å tydeliggjøre og støtte opp om fagmiljøenes bidrag til en
kunnskapsbasert offentlig forvaltning, til kunnskapsinformerte politiske beslutninger og til en kritisk
og levende offentlighet. Dette skjer langs et bredt spekter av UiOs aktiviteter og er ryggraden i UiOs
rolle i en politisk orden, både lokalt nasjonalt og internasjonalt. Denne formen for kunnskap i bruk
bidrar både til å skape legitimitet i det norske samfunnet og til å ivareta UiOs status som et
internasjonalt ledende universitet.
UiO må være en dyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. Det skal derfor legges til rette for effektiv
rekruttering av vitenskapelige ansatte og en helhetlig karrierepolitikk.
UiO er i sluttfasen med utarbeidelse en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med
tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger. Digitalisering av administrative rutiner
og tjenester vil være viktig i arbeidet med å effektivisere ressursbruken blant annet for å kunne
frigjøre og omdisponere ressurser til kjernevirksomheten.
LÆRINGS- OG ARBEIDSMILJØ
UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine ambisjoner om et moderne lærings- og
arbeidsmiljø. I dag er mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. Masterplanen for UiOs
eiendommer gir føringer for prioritering av arbeidet med modernisering av områder og bygg. Vi ser at
det er et betydelig behov for finansiering til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, og at vi må
sikre en tilfredsstillende balanse mellom dette og våre kjerneoppgaver ikke minst gjennom
arealeffektivisering.
UiO skal tilby et trygt arbeids- og læringsmiljø. Arbeidet mot trakassering, og da særlig av seksuell art,
er høyt prioritert og berører de helt sentrale verdiene som preger et godt universitet. Vi vil verne om
den akademiske ytringsfriheten og et trygt og sterkt arbeidsmiljø der den enkeltes integritet
respekteres.
Oslo, 19. juni 2019
Svein Stølen
rektor

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

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1:
Tiltak 1:
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene
som er tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.
 Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.
 Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert
tid.
Tiltak 2:
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene,
styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for
aktiv læring.
 Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.
 Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning.
 Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet
studenter som tar praksisemner.

Grensesprengende forskning
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, grunnleggende forskning er vårt
fundament og utgangspunktet for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennomslag i de åpne,
prestisjetunge virkemidlene som Sentre for fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk
for kvalitet.

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

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

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 3:
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens
prioriteringer og ambisjoner om at UiO skal være på nivå med de beste nordiske universitetene med
hensyn til tildelinger fra European Research Council (ERC).
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:
- hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen
- systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i
EUs rammeprogram
 Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.
Forventede resultater ved utgangen 2021:
 Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske
samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.
Tiltak 4:
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt
forskningsetiske problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal
gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen
aktuelt fagområde.
Forventede resultater 2020:
 Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler
etterleves ved enheten.
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Enheten har videreutviklet opplæringstilbudet i forskningsetikk tilpasset sitt eget fagområde,
og utarbeidet en plan for opplæring og regelmessig oppdatering av studenter og ansatte i
forskningsetikk.

Forventede resultater 2021:
 Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldende normer og regler for
forskningsetikk.

Ta kunnskap i bruk
En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet
gjennom entreprenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som vårt viktigste instrument har
fem innsatsområder: «Innovasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap»,
«Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», «Strategiske allianser og møteplasser»,
«Studentinnovasjon» og «Utdanning».
UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men studentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen
med kommersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi studenter er den gruppen som
raskest og hyppigst står for kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. Det er
studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på kunnskap utviklet på universitetene og i det
kreative tilknyttede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2020 må derfor være å bidra til å
utvikle en sterk og tydelig kultur for studentinnovasjon og entreprenørskap.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 5:
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen
næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater
og postdoktorer.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

En helhetlig personalpolitikk
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, og UiO skal ha høy oppmerksomhet på
hvordan ansatte blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger til UiO er store, men
rammebetingelsene endres kontinuerlig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs
omstillingsevne og alle som jobber ved UiO.
En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs
grunnleggende verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, målrettet organisasjonsutvikling og
aktiv personaloppfølging av den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som ivaretar
rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs
videre utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et systematisk lærings- og
arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap
mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.
UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for
trakassering. UiOs ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profesjonell oppfølging av
studentene.
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Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår
skal preges av en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle medarbeidere og
organisasjon. UiO skal videreutvikle lederutviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-,
utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar.
Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring av fire komplementære og til dels
overlappende områder med tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepolitikk,
likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot trakassering.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:
Tiltak 6:
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor
stillingsgrupper med høy midlertidighet.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de
stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet. Til grunn for arbeid med tiltak ligger
UiO-overgripende tiltaksplan og ansvarfordeling.
 Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten jobber systematisk med reduksjon av midlertidighet. Til grunn for arbeidet ligger
rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe behandlet i styremøte 12.mars 2019.
 Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten
har høy midlertidighet sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.
Tiltak 7:
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer trakassering som kan forekomme ved
enheten, som vil danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som utarbeides lokalt.
 Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging og forebygging av trakassering.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Enheten jobber systematisk med forebyggende av trakassering med utgangspunkt i rapport og
tiltaksplan behandlet i styremøte 12.mars 2019.
 Enheten jobber forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Virksomhetsovergripende tiltak
UiO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt, og på en måte som understøtter kjerneaktiviteten.
Det arbeides for å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og
ansatte. Videreutvikling av campus og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt for å
sikre at områdene rundt oss utvikles på en måte som underbygger UiOs strategiske målsetninger, og
som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i samfunnet. UiO ønsker også å ta et
helhetlig ansvar for miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljø- og
klimarelevans og ved bærekraftig drift av universitetet. Det er videre et mål å ta aktivt del i utviklingen
av det europeiske utdanningsområdet og fremtidens europeiske utdanning. Sammen med
internasjonale partnere har UiO derfor gått inn i en allianse med siktemål å bli ett av 20 European
Universities – EUs nye satsing innenfor høyere utdanning.
For organisasjonen som helhet er det definert sentrale virksomhetsovergripende tiltak.
Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen.
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Tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen:
Administrativ digitalisering og forenkling
UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet skal bidra til å
forenkle, forbedre, fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til
kjerneoppgavene. Arbeidet skal gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og forståelse
blant de ansatte som er involvert i endringene. Dette innebærer å skape nødvendig trygghet og aksept
for omstillingene og sikre at de ansatte opplever en størst mulig forutsigbarhet for innhold, årsak og
retning for prosessene. Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 UiO er klar til å ta imot nye løsninger innenfor økonomi, lønn, saksbehandling og arkiv på en
effektiv og god måte.
 UiO har kapasitet og kompetanse til å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende
tiltak er iverksatt:
- motivere organisasjonen for omstilling og endring gjennom blant annet
kompetansehevende tiltak
- etablere en systematikk for å identifisere og hente ut effekter
- sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene ikke går utover faglig aktivitet
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som bidrar til effektiv drift og robuste
administrative leveranser.
 Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert.
 UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser.
 Den digitale modenheten har økt, og medarbeidere tar i bruk nye løsninger på en effektiv og
god måte.
Masterplan for IT
UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs ambisjoner om å drive fremragende
forskning og utdanning.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Prioriterte tiltak for bedre IT-støtte til forskning og utdanning er påbegynt.
 Tiltak for å styrke IT-kompetansen i alle deler av virksomheten er påbegynt.
 Det er etablert en faglig forankret strategisk koordinering, prioritering og porteføljestyring av
IT-virksomheten.
 Arbeid med organisasjonsutvikling av UiOs IT-organisasjon er påbegynt.
 Eventuelle endringer i prinsipper for finansiering av IT-virksomheten er besluttet.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Prioriterte tiltak for bedre IT-støtte til forskning og utdanning, inkludert kompetanseutvikling
er gjennomført.
 Tiltak som knytter utviklingen av IT-tjenester og IT-infrastruktur tettere til universitetets
strategiske mål er gjennomført.
 Eventuelle vedtatte organisatoriske endringer i UiOs IT-virksomhet er gjennomført.
 Eventuelle nye prinsipper for finansiering er av IT-virksomheten følges.
 Oppfølging av Masterplanen er etablert gjennom et styringsdokument som skal oppdateres
årlig.
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Veikart for forskningsinfrastruktur
«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon
som et ledende forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og
de store kostnadene knyttet til investering, vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor
instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende veikart for forsknings- og
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur.
 Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur innen livsvitenskap som sikrer en
strategisk utvikling av Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store kjernefasiliteter.
Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskap, næring og
byutvikling må sees i sammenheng. Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak konsentreres
langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og våre eiendommer i samspill med
byen rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen med Oslo kommune, og Oslo
Science City i samarbeid også med Helse SørØst, OUS, SINTEF og OsloTech,
Oslo vedtok i februar 2019 en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonsdistrikter.
Denne vil UiO følge aktivt opp med fokus på helhet, samt følgende utviklingsområder:
 Nedre Blindern med omgivelser – en sentral del av det Oslo kommune benevner «Oslo Science
City»
 Tullinløkka og UiO i sentrum
Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne
finansieringsløsninger på tilpasning av lokaler på Nedre Blindern til nye funksjoner.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo.
 Det er, basert på en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, lagt en plan for hvordan et
helhetlig konsept for Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan realiseres.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt UiO:Blindern har styrket
samhandling, innovasjon og samarbeid med nærings- og arbeidsliv.
 Universitetets avtrykk og tilstedeværelse er styrket ved våre to andre hovdecampus:
UiO:Sentrum og UiO:Tøyen.
 UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan med fokus på hele UiOs
aktivitet.
 Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videreutviklet, særlig innenfor de fire
prioriterte områdene i samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, internasjonal
tiltrekningskraft, innovasjon og campus- og byutvikling.
Helhetlig miljø- og klimastrategi
Universitetet skal møte de globale, nasjonale og lokale miljø- og klimautfordringene gjennom
forskning og utdanninger med miljø- og klimarelevans og ved bærekraftig drift av universitetet. UiO
skal jobbe etter 1.5 gradersmålet i Parisavtalen. I denne årsplanen ser vi særlig på hvordan vi kan
redusere vårt klimagassavtrykk.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 UiOs klimagassregnskap er fulgt opp med konkrete tiltaksplaner.
 UiO har besluttet et konkret klimamål frem mot 2030.
 UiO har utarbeidet en helhetlig miljø- og klimastrategi for forskning, utdanning, drift og
formidling.
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Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 UiO er en foregangsinstitusjon for klimasmarte løsninger i Norge.
 UiO kan vise til en reduksjon i sitt totale klimafotavtrykk.
 UiO har redusert totalt antall personkilometer med fly.
European University Initiative
UiO ønsker å ta aktivt del i utviklingen av det europeiske utdanningsområdet og fremtidens
europeiske utdanning. Som et ledd i dette, ønsker UiO å søke EU-støtte til etablering av et «European
University» i et konsortium sammen med seks andre europeiske universiteter i forbindelse med EUkommisjonenes pilotutlysning av «European Universities» under Erasmus+-programmet (Key Action
2).
Målet er å etablere en felles visjon og strategi for et trinnvis integrert, institusjonsomfattende
utdanningssamarbeid hvor man bygger på hverandres faglige styrke. De samarbeidende
universitetene er Aarhus Universitet, Humboldt-universitetet i Berlin, King’s College (London),
Université catholique de Louvain, Université de Paris (Université Paris Diderot fram til sammenslåing i
2020), Universitetet i Lisboa og UiO.
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
 Alliansen har levert søknad til EU-kommisjonen innen utløpet av vårsemestret 2020. Søknaden
skal være basert på en felles visjon og strategi med tilhørende arbeidspakker og en
opptrappingsplan for arbeidet fram mot 2025.
 Arbeidet med de ulike arbeidspakkene er igangsatt.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
 Alliansen skal ha nådd målsetningen innenfor de ulike arbeidspakkene.
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