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Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019
Virksomhetsrapporteringen består av to deler:
1. Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019
Virksomhetsrapporten for 2. tertial omhandler status for gjennomføring av UiOs årsplan 20192021 og UiOs økonomiske status per 2. tertial 2019.
Årsplanen er UiOs mest sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2020. Den har treårig
perspektiv og er rullerende, med årlig oppdatering. Årsplan 2019-2021 omfatter kun de områdene
der det er vurdert som særlig viktig å oppnå endring. Gjennomføring av UiOs årsplan 2019-2021
vurderes i all vesentlighet til å være i henhold til plan.
UiO har samlet sett en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. I hovedsak er også
enhetenes økonomi god, men det er økende forskjeller mellom fakultetene. Ledelsen og
støtteenheter (LOS) og Det odontologiske fakultet (OD) har økonomiske utfordringer, og følges opp
i henhold til universitetsstyrets vedtak 19. juni 2019.
2. Finansregnskapet per 31. august 2019 for Universitet i Oslo
UiO rapporter finansregnskapet til Kunnskapsdepartementet etter hvert tertial. Finansregnskapet
og ledelseskommentarene til finansregnskapet per 31. august følger vedlagt.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Unni Dalseng
interim direktør virksomhets- og
økonomistyring
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Virksomhetsrapport til universitetsstyret 2. tertial 2019
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1.0 Innledning
Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets
årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Virksomhetsrapporten er også
en utdyping av ledelseskommentarene til eksternregnskapet, disse bør derfor ses i sammenheng.
Fakulteter og tilsvarende enheters ledelsesvurderinger følger som vedlegg til virksomhetsrapporten.

2.0 Vurdering av status for gjennomføring av UiOs årsplan
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2020. Den har treårig perspektiv og er
rullerende. Årsplanen omfatter områder der det er særlig viktig å oppnå endring, og den oppdateres årlig.
Noen satsinger er virksomhetsovergripende, mens andre gir føringer for utvikling av primærvirksomheten.
Enhetenes rapporter om status for gjennomføring av UiOs årsplan per 2. tertial hvert år. Gjennomføring av
UiOs årsplan 2019-2021 vurderes i all vesentlighet til å være i henhold til plan.

Status for gjennomføring på utdanningsområdet
Tiltak 1 i UiOs årsplan
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet.

Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi studentene tilbakemelding underveis i studiet skal styrkes og har
påbegynt gjennomføring av tiltakene.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er tilpasset
programmenes og emnenes læringsutbytte.

Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter første studieår.

Enheten har økt andelen bachelor-, master- og ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Status for gjennomføring
Fakultetene har iverksatt tiltak som skal styrke studentenes tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet. Flere
tiltak har vært virksomme i lang tid og videreføres, men noen fakulteter iverksetter også nye tiltak. Det er
vanskelig å gi en samlet vurdering av hva slags resultater tiltakene har gitt for UiO som helhet, men noen
fakulteter rapporterer at denne typen tiltak har gitt henholdsvis bedre læringsmiljø eller bedre
gjennomføring. Eksempler på iverksatte tiltak er endret oppstartsuke for de nye medisinstudentene,
tydeligere forventningsavklaring mellom studenter og ansatte og styrket opplæring av faddere.
Når det gjelder arbeidet med styrket tilbakemelding til studentene, viser fakultetenes rapporter at UiO
ikke er i rute. Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) har arbeidet systematisk med oppfølging av dette tiltaket, mens de
øvrige fakultetene hverken beskriver planer eller aktiviteter. For å stimulere til innovasjon og nytenking
innen IT i utdanning, utlyste UiO i 2019 fem millioner kroner til pilotprosjekter innen digital vurdering.
Flere fagmiljøer har fått støtte til pilotprosjekter for å teste ulike metoder for å gi studentene mer og
bedre tilbakemeldinger.
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Tiltak 2 i UiOs årsplan
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke læringsutbyttet og øke
utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø.

Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som tar praksisemner.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.

Underviserne får god støtte til å utvikle egen pedagogisk praksis.

Enheten har implementert UiOs system for merittering av undervisning

Status for gjennomføring
UiO er godt i rute med innføringen av Canvas. Per august 2019 har UiOs Canvas 2700 aktive rom, i
underkant av 20 000 aktive studenter og 1800 aktive lærere. Enkelte studieprogrammer ved Det
medisinske fakultet (MED) og Det odontologiske fakultet (OD) har hatt tekniske utfordringer med å ta i
bruk Canvas på grunn av studienes struktur. For øvrig har utfordringen vært å utnytte mulighetene den
digitale læringsplattformen og nye digitale læringsformer tilbyr. Canvas er fremdeles et nytt system, og
utvikling av undervisnings- og vurderingsformene krever både tid og kompetanse. Som del av utlysningen
til pilotprosjekter innen digital vurdering har flere av de største fakultetene nå prosjekter som utforsker
løsninger for underveisvurdering som involverer Canvas.
Flere fakulteter arbeider mer systematisk og offensivt med praksis og arbeidslivsrelevans enn før.
Fagmiljøene har imidlertid ulike behov og forventninger fra arbeidslivet. Helse- og lærerutdanningene har
obligatorisk praksis, men arbeider for eksempel med å utvikle kontakten med sentrale arbeidsgivere eller
med nye praksisformer. De andre fakultetene har nye samarbeidsavtaler om praksis og nye praksisemner
som vil gi studentene både økte og bedre muligheter for å velge praksis i graden.

Status for gjennomføring på forskningsområdet
Tiltak 3 i UiOs årsplan:
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og European Research
Council (ERC).
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:
hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i driftsfasen
utviklet insentiver for koordinatorprosjekter
systematisk bygget kompetanse som vil føre til at enheten bedre utnytter mulighetene i EUs rammeprogram

Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.
Forventede resultater ved utgangen 2021:

Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og i ERC-ordningen.

Status for gjennomføring
Alle fakultetene har en høy bevissthet rundt EUs rammeprogram, og det settes av betydelig med ressurser
for å øke deltagelsen i Horisont 2020. Det administrative støtteapparatet er de siste årene bygget opp for å
øke deltagelsen, i hovedsak gjennom flere forskningsrådgivere ved fakultetene. Denne støtten er i stor
grad rettet inn mot søknadsfasen, og det er ikke rapportert om konkrete tiltak for driftsfasen.
Det er en økende deltagelse inn mot de tematiske områdene, og UiO har foreløpig fått innvilget fem
koordinatorprosjekter i 2019. Utover insentivet til koordinatorprosjekter som ble innført på sentralt nivå
fra 2018, er det kun MN som rapporterer at de har innført konkrete insentiver for koordinatorer.
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Kompetansebygging prioriteres høyt. Både støtteapparat og vitenskapelige ansatte kurses innenfor
spesifikke områder som Marie S. Curie og ERC. Det er også foretatt mer systematisk gjennomgang av
arbeidsprogrammer og utlysninger.
Enhetene har økt rekruttering innen Marie S. Curie actions.
Tiltak 4 i UiOs årsplan:
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske
problemstillinger. Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente
forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler innen aktuelt fagområde.
Forventede resultater 2019:

Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.

Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk.
Forventede resultater 2021:

Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene normer og regler for forskningsetikk.

Status for gjennomføring
Enhetenes systematiske arbeid med forskningsetiske problemstillinger er forsinket. Enhetene har i
varierende grad redegjort for gjennomførte aktiviteter i tråd med kravet om å fremme god vitenskapelig
praksis og etterlevelse av lovverket. Det arbeides på flere plan for å øke bevisstgjøring rundt og
vitenskapelig praksis og forskningsetikk blant ansatte og for å styrke den forskningsetiske opplæringen.
Utvikling av et felles kursopplegg skje i samarbeid med fakulteter og tilsvarende enheter og Ledelsen og
støtteenheter (LOS). LOS har levert forslag om å opprette et prosjekt for å koordinere utviklingen av et
kurstilbud og for å legge til rette for utvikling av en e-læringsplattform.

Status for gjennomføring innen samfunnskontakt, formidling og innovasjon
Tiltak 5 i UiOs årsplan:
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og sosial innovasjon,
kommersialisering, entreprenørskap og formidling.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap blant studenter, stipendiater og postdoktorer.

Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk, hvor formidling defineres bredt.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap og kan vise til konkrete resultater.

Status for gjennomføring
De rapporterte aktivitetene varierer i mengde og omfang, og dette vanskeliggjør en samlet vurdering av
innsatsen innen innovasjon. De fleste enhetene har etablert tiltak for økt innovasjon og entreprenørskap
blant studenter, stipendiater og postdoktorer.
Utforming av UiOs formidlingspolitikk vil tas inn i arbeidet med Strategi 2030.
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Status for gjennomføring innen personalpolitikk
Tiltak 6 i UiOs årsplan:
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy
midlertidighet.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy
midlertidighet.

Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i statsansatteloven.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet
sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved utgangen av 2017.

Status for gjennomføring
Enhetene ved UiO har arbeidet systematisk med midlertidighet, og forventede resultater ved utgangen av
2019 synes i stor grad å være nådd. Enhetene rapporterer om økt bevissthet rundt midlertidighet. Tiltak
som er iverksatt er behovsanalyser, langsiktig bemanningsplaner og konkrete vurderinger i forkant av
ansettelser. Flere enheter viser til økt bruk av fast ansettelse i stillinger med ekstern finansiering. Det er
også iverksatt tiltak for å redusere bruken av midlertidige timekontrakter til fordel for faste stillingsbrøker.
Statsansattelovens regel om fast ansettelse etter tre år følges opp, og flere enheter viser til at stillinger er
omgjort til faste som følge av dette.
Tiltak 7 i UiOs årsplan:
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

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 forebyggende mot trakassering og håndterer enkeltsaker på en god måte.

Status for gjennomføring
Arbeidet med forebygging av trakassering er et langsiktig arbeide. Flere enheter har gjennomført
risikokartlegging eller planlegger å gjøre dette høsten 2019. Det gjenstår en del arbeid før forventet
resultat er oppnådd, og arbeidet fortsetter inn i 2020. Arbeidet med risikovurderinger vil på sikt skape et
grunnlag for utvikling av flere forebyggende tiltak lokalt. Flere enheter har oppdatert og revidert sine
lokale tiltaksplaner i henhold til UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 -2020,
som dette tiltaket er en del av.
UiO har deltatt i undersøkelsen om omfang av mobbing og trakassering i UH-sektoren. Dette gir et viktig
kunnskapsgrunnlag for UiOs videre arbeid med forebygging. Det er igangsatt en rekke tiltak og arbeid som
del av oppfølgingen av handlingsplanen. Dette arbeidet fortsetter mot utgangen av 2020. Avdeling for
personalstøtte ser også på muligheten for andre spissede tiltak jfr. kartleggingens funn.
De fleste av UiOs ledere på nivå 1, 2 og 3 har deltatt på kurs i håndtering og forebygging av trakassering.
Flere ledere på nivå 4 har også vært igjennom kursingen som videreføres høsten 2019. Dette har bidratt til
en generell kompetanseheving i organisasjonen.
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Status for gjennomføring av de virksomhetsovergripende tiltakene
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 2019:

Det er etablert en midlertidig koordinerende funksjon (programkontor) som har kapasitet og kompetanse til å arbeide med
å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisasjon. Følgende tiltak er iverksatt:
kartlegge og identifisere hvilke prosesser som skal forbedres
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.

UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til administrative prosesser.



Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert, effektivisert og digitalisert .

Status for gjennomføring
Program for administrativ forbedring og digitalisering er etablert, og det er opprettet et programkontor
som initierer og koordinerer programmets aktiviteter. Fire prosjekter er tilknyttet programmet, og disse
omfatter mottak av nasjonale BOTT-prosjektleveranser, prosessutvikling og egne initiativer ved UiO. Det
gjennomføres jevnlig risikovurderinger for prosjektene.
Prosjekt økonomi og lønn har ansvar for å implementere nye løsninger innen økonomi og lønn fra det
nasjonale BOTT-prosjektet. Prosjektet er i rute.
Prosjekt saksbehandling og arkiv har ansvar for å implementere nye løsninger for saksbehandling og arkiv
fra det nasjonale BOTT-prosjektet. Det nasjonale prosjektet er forsinket.
Prosjekt fellesløsninger ble igangsatt for å få mer effektive arbeidsprosesser mellom fakultetene, og etter
en grundig prosess med fakultetene er det besluttet å gå videre med et prosjekt knyttet til forskerstøtte i
form av kunnskaps- og kompetansedeling gjennom opprettelse av ekspertgrupper og forsterket samarbeid
på tvers av enhetene. Prosjektet er i rute.
Prosjekt IT-drift skal jobbe med å få på plass effektive, standardiserte og brukernære IT-tjenester.
Prosjektet er i rute.
Programmet har sammen med Avdeling for personalstøtte bidratt til å etablere og videreutvikle
opplæringstiltak innen endringsledelse, prosjektledelse, prosessutvikling, gevinstarbeid og risikostyring.
Programmet arbeider også med å teste og implementere nye digitale verktøy for å understøtte prosesser
innen ulike administrative fagfelt.
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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 2019:

Masterplanen for IT er et styringsdokument som gir føringer for UiOs IT-virksomhet.

Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet.

Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning og
forskning.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Det er etablert en systematikk som sikrer at masterplanen oppdateres jevnlig.

Prinsipper for finansering av Masterplan for IT er etablert.

Status for gjennomføring
Oppfølging av masterplan for universitetets IT ble behandlet i universitetsstyret 19. juni. Det ble fattet tre
vedtak som det rapporteres status for.
Det arbeides med et mandat og struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av
universitetets IT-virksomhet. Styringsprosessene vil bli etablert gjennom etablering av de strategiske
koordineringsorganene. Etablering av disse forventes ferdigstilt i løpet av 2019.
Det er etablert et organisasjonsutviklingsprosjekt, som planlegges ferdigstilt vårsemesteret 2021.
Prosjektet vil vurdere framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen
forskning og utdanning. Fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert
og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for
kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.
Arbeidet med prinsipper for finansiering av IT påbegynnes senhøsten 2019, og er planlagt ferdigstilt i 2020.
Det pågående organisasjonsutviklingsprosjektet kan få innvirkning på utvikling og innretning av
prinsippene.
Veikart for forskningsinfrastruktur
«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde vår posisjon som et ledende
forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkurransearenaer. Gitt dette og de store kostnadene knyttet til investering,
vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for stor instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal utarbeides rullerende veikart
for forsknings- og (e-)infrastruktur.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Det er etablert rullerende veikart med tydelige prioriteringer for stor infrastruktur.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:



Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur innen livsvitenskap som sikrer en strategisk utvikling av
Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store kjernefasiliteter .

Status for gjennomføring
Det arbeides frem mot behandling av veikart for forskningsinfrastruktur i universitetsstyret våren 2020.
Arbeidet ledes av Forskningsinfrastrukturutvalget, som er UiOs overordnede organ for strategisk arbeid
vedrørende forskningsinfrastruktur og e-infrastruktur. Etter en prosess med bred involvering er det
besluttet å utarbeide veikartet med en tematisk tilnærming til fire tema: 1) Livsvitenskap, 2)
Naturvitenskap, matematikk og teknologi, 3) Humaniora og samfunnsvitenskap, og 4) e-infrastruktur. De
tematiske veikartene vil ta hensyn til fagspesifikke utfordringer, egenart og utviklinger, og koble
infrastrukturbehov til tilgjengelige og nødvendige strategier.
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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.
Oslo vil i løpet av 2018 vedta en strategi for campusutvikling inkludert flere innovasjonssoner. 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

Tøyen

Bygdøy
Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med eksterne parter for å finne finansieringsløsninger på disse utfordringene –
med de muligheter og utfordringer dette gir. Likeledes må fagligheten utvikles – koplingen mellom campus og faglig utvikling.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campusstrategien for Oslo.

Gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 har UiO bidratt til å profilere Oslo
som en internasjonalt ledende by for bærekraft, kunnskap og miljø; det er opprettet en samskapningsarena i samarbeid
mellom kommunen og kunnskapsinstitusjoner i byen hvor studenter og forskere bidrar til å løse konkrete
byutviklingsutfordringer.

Det er utformet en faglig visjon for utviklingen av Nedre Blindern, og 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.

Et helhetlig og realiserbart konsept for Nedre Blindern er utviklet og har fått støtte hos de nødvendige interessentene.

UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens handlingsplan.

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.

Status for gjennomføring
UiO har engasjert seg bredt i arbeidet med implementering av campusstrategien både i sentrum og
Blindern/Gaustad. Hovedfokus har vært på opprettelsen av Oslo Science City for å realisere målsettingene
om tettere samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv i området fra Gaustad til Majorstuen.
Dette arbeidet kan ses på som en naturlig fortsettelse av UiOs eget arbeid med utvikling av campus
UiO:Blindern.
UiO har deltatt på flere av arrangementene som har vært holdt innenfor rammen av Oslo som
miljøhovedstad, blant annet utstilling på Universitetsplassen, Arendalsuka, Frederikkeplassen og den
kommende omvisningen på Klimahuset høsten 2019, og har markert seg som et internasjonalt ledende
universitet innen bærekraft og miljø og klimaløsninger.
UiO overtar nye lokaler for Det juridiske fakultet (JUS) i oktober 2019 med ferdig innflytting til nyttår.
Bygget vil forsterke UiOs tilstedeværelse i sentrum betydelig. Ved Historisk museum arbeides det med
rehabilitering av fasadene og mindre innvendige arbeider. Museet har gjennom åpning av nye utstillinger,
aktiv bruk av stillas som informasjonsflate og nye informasjonspunkt på Universitetsplassen, fått mer
oppmerksomhet og opplever betydelig vekst i besøkende i 2019 i forhold til 2018. Det er startet en intern
diskusjon om ambisjonsnivå for sentrumsbyggene.
UiO har arbeidet videre med scenarier for fremtidig bruk av Nedre Blindern parallelt med at det
gjennomføres betydelig oppgraderinger av bygningsmassen for å tilpasse den til dagens formål og bruk.
Scenariene forsøker å balansere faglige målsettinger, ønske om arealeffektivisering og reduksjon av innleie
og ambisjonen om større samarbeid med eksterne aktører. Gjennom etablering av lokaler for en rekke
SFFer og arealeffektivisering, er betydelige deler av Nedre Blindern renovert og tilpasset til forskning og

V-sak 3 - side 10 av 88

undervisning. De gjennomførte prosjektene viser potensialet til bygningsmassen. Målsettingene for 2019
forventes oppnådd.
The Guild of European Research-Intensive Universities
UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering preger all aktivitet. Etableringen av «The Guild of European researchintensive universities» forplikter og må følges opp. Nettverket har allerede etter to år betydelig gjennomslagskraft i europeisk
forskningspolitikk. UiO vil bidra til at The Guild lykkes innenfor de fire prioriterte områdene:





Innspill til EUs politikkagenda innen utdanning, forskning og innovasjon: påvirkning av FP9, European Innovation Council,
the European Education Area mm.
Sette forskning og utdanning på samfunnsagendaen: UiO skal i perioden spesielt bidra aktiv til utviklingen av nettverkets
nord-sør politikk i samarbeid med ARUA-nettverket for ledende afrikanske universiteter.
Nettverk for læring på tvers av landegrenser – beste praksis: UiO vil aktivt søke å utnytte det læringspotensialet som ligger i
nettverket gjennom kontakt og målrettede besøk for gjensidig institusjonsutvikling.
Utvikling av faglige samarbeid i nettverket (bottom-up): UiOs fakulteter bør i perioden vurdere muligheter og relevans for
faglig samarbeid i nettverket etter modell av f.eks. Det juridiske fakultets satsing.

Status for gjennomføring
UiO har spilt en viktig rolle i utformingen av The Guilds politikk og aktiviteter gjennom styredeltakelse og
representasjon i alle nettverkets arbeidsgrupper. Arbeidet med å påvirke utformingen av EUs forskningsog utdanningsagenda har vært særlig prioritert. UiO har bidratt aktivt til The Guilds innspill og synspunkter
overfor EU blant annet knyttet til utformingen av Horisont Europa (FP9), Open Access og gjennomføringen
av Plan S, prioriteringer for helseforskning i Europa og det nye Erasmusprogrammet.
UiO har vært en pådriver i The Guilds Nord-Sør samarbeid. UiOs viserektor deltok på et første møte med et
tilsvarende afrikansk nettverk, ARUA, for å diskutere samarbeid på nettverksnivå, og det arbeides med en
Guild-publikasjon knyttet til EUs samarbeid med Afrika innen høyere utdanning og forskning.
UiO har også vært svært aktiv med tanke på å utvikle de kontaktflatene som finnes i Guild-nettverket. JUS
var vertskap for et seminar for alle nettverkets dekaner i 2018. Det teologiske fakultet inviterte til et
tilsvarende arrangement i 2019, og i 2020 vil MED være vertskap for Guild dekanmøte innenfor helse og
medisin.
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Tiltaksplan for humaniora
Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan for humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge til rette
for en god institusjonell oppfølging av humaniora ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens humanioramelding.
Regjeringen forventer der en kvalitetsheving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet for å styrke humanioras
plass og bidrag for å løse våre store samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke minst i skolen. Dette setter
forventninger både til forskningsråd og institusjoner, men også humanioras forskerpopulasjon.
Forventede resultater ved utgangen av 2019:

Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspektivene tydeliggjøres og aktualiseres i niende rammeprogram.
Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre gjennomslag.

Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kvalitet, med internasjonal orientering og tverrfaglig innretning, slik
som Honours programs, internasjonale forskerskoler eller kandidater til SFU.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:

Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i et nært og forpliktende samarbeid mellom skole, fagmiljøene
og lektorprogrammet på UiO.

Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og andre relevante aktører skjer på en langsiktig, forutsigbar og
økonomisk bærekraftig måte.
Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i tverrfaglige prosjekter innen utfordringsdrevet humaniora

Status for gjennomføring
For å sikre god oppfølging av Humaniorameldingen og utvikle og løfte institusjonens sterke
humanioramiljøer vedtok universitetsstyret at UiO skulle utarbeide en tiltaksplan for humaniora. Arbeidet
med tiltaksplanen ble i 2019 omdefinert til å være en strategi fremfor en tiltaksplan. Strategien legger vekt
på behovet for å krysse grenser mellom fag og disipliner innen forskning og utdanning, og bruke hele den
faglige bredden ved UiO til å bidra til løsningen av store samfunnsutfordringer. Humanioras samfunns- og
arbeidslivsrelevans skal styrkes og studiekvaliteten økes gjennom bedre læringsmiljø. Det foreløpige
arbeidet vil legges frem for universitetsstyret 3. desember 2019.
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3.0 Økonomisk status og prognoser
Overordnet bilde: God økonomi og stabil utvikling
UiO har samlet sett en god økonomi og et stabilt inntekts- og kostnadsnivå. I hovedsak er også enhetenes
økonomi god, men det er økende forskjeller mellom fakultetene. Utviklingen ved LOS og OD følges nøye.

Inntekter, kostnader og årsverk: Litt årsverksnedgang
Inntekter og kostnader (figur 1-3) viser kun marginale endringer i 2019 sammenliknet med de foregående
årene. EU- og NFR-inntekter er på samme nivå som de foregående årene (fig. 3).
Etter flere års årsverksoppgang, går antall årsverk i 2019 ned med 0,6% (fig. 4). Nedgangen gjelder primært
rekrutteringsstillinger. Fakultetene kan i noen grad tilpasse antall rekrutteringsstillinger til økonomisk
handlingsrom, - og både oppgangen de foregående årene og årets nedgang må antakelig ses i lys av dette.
På tross av årsverksnedgangen har det vært en liten oppgang i personalkostnader (fig. 2), noe som bl.a.
skyldes økt pensjonssats.
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 1-3 viser inflasjonsjusterte beløp (2019-kr) i mrd. kr.

Figur 1: Inntekter

Figur 2: Kostnader1

Figur 3: BOA-inntekter2

Figur 4: Årsverk 3

1

Særskilt høye kostnader (investeringer) i 2015 skyldtes kjøpet av Gaustadalléen 30
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».
3
Figuren viser gjennomsnittlig antall årsverk på årets 12 målepunkter. For 2019 vises gjennomsnittlig antall årsverk på årets første
8 målepunkter
2
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Basisvirksomheten: UiO har et lavt mindreforbruk
UiOs mindreforbruk4 etter 2. tertial var på 128 mill. kr, - ca 2% av bevilgning. Dette er lavt sammenliknet
med sektoren for øvrig.
Figur 5: Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten
Totalt – og for de ulike hovedkomponentene

Fakulteter og tilsvarende enheter har hittil i 2019 hatt en liten reduksjon av mindreforbruket. Dette
skyldes delvis sesongsvingninger og periodiseringsskjevheter, og det er foreløpig uklart hvor stor del av
nedgangen som evt. representerer faktisk trend.
Figur 6: Utvikling i mindreforbruket, akkumulert og isolert, i % av inntekter5
6a: UiO totalt

6b: Fak. og tilsvarende enheter

T2

4

T2

I UiOs terminologi er mindreforbruk at kostnadene er høyere enn inntektene («overskudd»), mens merforbruk er det motsatte
(«underskudd»). Isolert mer- eller mindreforbruk referer til ett enkelt år, - mens akkumulert mer-/mindreforbruk også inkluderer
overført mer-/mindreforbruk fra tidligere perioder. Når akkumulert/isolert ikke spesifiseres, er det akkumulert mer/mindreforbruk det vises til.
5
Tallene for 2019 gjelder kun T2, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs
helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men T2-tallene gir likevel en indikasjon på mulig helårsutfall.
Prosentandelen er for samtlige år basert på andel av inntekt 2018.
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Enhetene: Økonomiske utfordringer ved OD og LOS
Figur 7 viser utviklingen i mer-/mindreforbruk ved fakultetene.
Figur 7: Akkumulert mer/-mindreforbruk i % av inntekter. De 8 fakultetene

OD økonomiske utvikling i 2. tertial gir fortsatt grunn til bekymring. Fakultetet har de par siste årene gått
med isolert merforbruk. Fakultets oppdaterte prognose viser at det isolerte merforbruket i år antas å øke.
Samtidig har fakultetet ikke lenger et oppspart akkumulert mindreforbruk å tære på, - i og med at
fakultetet ved utgangen av 2018 gikk i akkumulert balanse. Oppdatert prognose fra OD tilsier et isolert og
akkumulert merforbruk i 2019 på nesten 10% av bevilgning (22 mill. kr). Universitetsdirektøren er i dialog
med fakultetet og følger utviklingen nøye.
LOS har utfordringer med driftsøkonomien. Dette skyldes reduserte driftsrammer de senere årene,
samtidig som det forventes ytterligere kutt de kommende årene. Det er igangsatt arbeid med tiltak,
herunder gjennomgang av oppgaveportefølje og tjenestenivå. Oppdatert prognose for LOS drift viser i
2019 et isolert merforbruk på ca. 1,5% (10,4 mill. kr) og akkumulert merforbruk på 4% (27 mill. kr). Omtale
av hver enkelt enhets økonomi følger i vedlegg 2.

Prognose: uendrede utsikter for 2019
En oppdatert vurdering av UiO-økonomien gir ikke grunnlag for å endre prognosen som ble framlagt i
forrige virksomhetsrapport. Det antas imidlertid å være sannsynlighetsovervekt for å lande i øvre del av
utfallsområdet i 2019, jfr. figur 8.
Vurderingene har denne gangen kun vært knyttet til 2019, og for 2020-23 har det ikke blitt foretatt noen
ny vurdering. Prognosen hensyntar ikke at UiOs på sikt antakelig vil få økte kostnader til bygningsdrift og
IT.
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Figur 8: Prognose mindreforbruk (akkumulert) på basisvirksomhet

en

Vedlegg:
1. Ledelsesvurderinger fra enhetene
2. Enhetenes økonomi
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Vedlegg 1 til virksomhetsrapport 2. tertial 2019:

Ledelsesvurderinger fra enhetene
Innholdsfortegnelse

Side nr

Det teologiske fakultet

2

Det juridiske fakultet

3

Det medisinske fakultet

5

Det humanistiske fakultet

7

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

8

Det odontologiske fakultet

9

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

11

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

14

Kulturhistorisk museum

14

Naturhistorisk museum

17

Universitetsbiblioteket

19

Senter for utvikling og miljø

20

Senter for tverrfaglig kjønnsforsking

22

UiO:Livsvitenskap

23

Den internasjonale sommerskole

24

UiO:Energi

26

LINK

29

LOS

32
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Rapporterende enhet:
Teologisk fakultet

Rapportert
av: Aud V.
Tønnesen

Periode:
T2 - 2019

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
Fakultetet har nylig skiftet ut nesten hele ledelsen. Nye prodekaner tiltrådte januar 2019, og
ny fakultetsdirektør var på plass i august. Fakultetsledelsen har fokus på hvordan vi kan
skaffe eksterne midler til virksomheten etter at større prosjekter ved fakultetet nå er
avsluttet.
Fakultetet har siden 2018 oppnådd et noe større handlingsrom gjennom avvikling av
akkumulert underskudd og økning i rammen grunnet tildeling av midler til å etablere
fleksibel utdanning for religiøse ledere. Dette varige tilskuddet bidrar imidlertid ikke til et
stabilt bedret handlingsrom som fakultetet trenger for å styrke studiekvalitetsarbeidet og
utviklingen av støttefunksjoner for forskning og forskeres søknader om eksternfinansierte
prosjekter. Det årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet rammer fakultetets
økonomi vesentlig, og vi er derfor avhengig av å hente inn eksterne forskningsmidler for å
kunne opprette dagens handlingsrom og sørge for et økt handlingsrom over tid.
2. Vurdering av oppnådde resultater
Fakultetet er godt i gang med planlagte tiltak innenfor utdanning; Studentrekruttering,
gjennomføring, styrking av læringsmiljøet og læringsfellesskapet slik at studenter tydeligere
blir integrert i fagmiljøet og får god oppfølging. For å kunne vurdere om vi lykkes med
tiltakene, kommer vi til å videreføre tiltakene noen år og ikke igangsette nye tiltak annet enn
å foreta nødvendige justeringer av tiltakene.
Når det gjelder forskningsfeltet erfarer fakultetet en økt bevissthet og et økt samarbeid blant
forskerne for å søke eksterne forskningsprosjekter, og vi har lykkes med å utvikle flere
søknader i de siste søknadsrundene. Forskningsetikk er satt på agendaen og tas opp jevnlig i
fakultetets forskningsetiske utvalg. Fakultetets ph.d.-program er revidert, og ph.d.kandidatene ser så langt ut til å være tilfreds med det nye opplegget.
3. Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetet har god kontroll på økonomien selv om tallene pr nå er negative. Det er ingen
store overraskelser i langtidsperioden, men det er utfordrende med årlige kutt i en så liten
økonomi hvor mye er bundet opp i fastlønn. Eventuelle kutt i driftsmidler må balanseres slik
at kuttene ikke gir en negativ effekt på undervisnings- og forskningsaktivitet.
Fakultetsledelsen vil i det videre arbeidet med langtidsprognosen legge opp til at fakultetet
ved utgangen av 2023 er i balanse.
Dato: 18. september 2019
Aud V. Tønnessen
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

V-sak 3 - side 18 av 88

Rapporterende enhet:

Rapportert av:

Periode:
T2 - 2019

JUS ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
Resultatene fra T2 gir en bekreftelse på at Juridisk fakultet langt på vei har klart å tilpasse aktivitetsnivået til
en ny økonomisk realitet med reduserte basisbevilgninger. Årsplantiltakene som er planlagt er godt i
gjenge, både hva gjelder planer for nye læringsformer og økt studiekvalitet, tiltak for å legge til rette for
søknadsutforming og bedre uttelling for søknader om ekstern finansiering, styrke kontakten med
arbeidslivet og bedre dialog med samfunnet for øvrig, samt å arbeide for et godt og inkluderende
arbeidsmiljø.
Tiltakene vi har satt i verk for å redusere og tilpasse kostnadsnivået ser ut til å gi ønsket effekt, noe vi langt
på vei får bekreftet i T2.
Personalkostnader som er den største utgiftsposten ved fakultetet er redusert, men virkningen kommer litt
senere enn planlagt: Antall rekrutteringsstillinger er redusert til ønsket nivå, administrative
personalkostnader er redusert i tråd med de vedtakene som er fattet. Også på driftssiden er kostnadene
redusert, noe som skyldes et lavere aktivitetsnivå grunnet forestående flytting, og faglige omlegginger på
studiet.
Når det gjelder ekstern forskningsfinansiering, så ser vi en økning nå i T2. Vi mener dette kan tilskrives en
økt bevissthet rundt verdien av å innhente eksterne midler, forbedrede rutiner for administrativ
forskerstøtte og fokus på mulighet for ekstern finansiering ved nytilsettinger.

2. Vurdering av oppnådde resultater
Fakultetet har en omfattende årsplan med hele 22 tiltak som støtter opp under UiOs årsplan, herunder mål
om økt studiekvalitet og økt forskningsfinansiering. Internt på fakultetet ble det i årsplanen satt opp tre
overordnede premisser som la føringer for årsplanen, og som vi styrer etter i 2019:



kutt i overføringer ikke skal gå ut over faglig virksomhet og antall vitenskapelige stillinger
skal opprettholdes



Flytting til nye lokaler



Oppnå budsjettbalanse på sikt

Disse premissene har vi fulgt i styringen av fakultetet. Faste vitenskapelige stillinger er ikke redusert.
Planlegging av flytting til nye lokaler er i rute (første flytting 25. oktober) og ulike strukturendringer og
innsparingstiltak gjør at vi er på god vei mot budsjettbalanse.
Flere tiltak er satt i gang for å bedre studiekvaliteten og styrke læringsmiljøet (fremragende utdanning og
læringsmiljø). Fakultetets søknad om SFU har gått videre til finalen, og 2 andre prosjektsøknader er
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innvilget innen studieområdet. Tildelingene av UiOs undervisningspris til en av våre professorer er en
anerkjennelse på at vi er på riktig vei i så måte. Ulike tiltak for bedre og tettere oppfølgingen av studentene
er også viktig for å øke gjennomstrømmingen.
Grensesprengende forskning står i fokus ved vårt fakultet og vi ser en klar økning i antall søknader som
sendes inn til EU/ERC og til Forskningsrådets større programmer. I 2019 har vi så langt fått innvilget en ERC
starting-grant. I tillegg ser vi økt søknadsaktivitet mot andre finansieringskilder som direktefinansiering fra
departementene. T2 viser nå en økning i ekstern prosjektfinansiering. Vi minner ellers om at mye av
forskningen på vårt fakultet har et nasjonalt tilsnitt med gode publikasjonstall.
På personalsiden har fakultetet hatt som mål å være et foregangsfakultet for å fremme bevisstheten rundt
trakassering og seksuell trakassering. Handlingsplan er utarbeidet og i tillegg har vi fått utarbeidet et
verdigrunnlag for likestilling og mangfold innen forskning.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetet har hatt en vanskelig økonomisk situasjon de seneste årene, og omfattende tiltak er satt i verk
for å snu trenden og arbeide for et langtidsbudsjett i balanse. Vi mener regnskapet så langt i 2019 viser at
tiltakene vi har satt i verk virker, og at sannsynligheten for at budsjettet kommer i balanse i løpet av
planperioden har økt.
Vi ser at tiltakene så langt gir ønsket effekt, men omleggingen er krevende for organisasjonene og må nøye
vurderes og følges opp. Ytterlige bevilgningskutt vil være utfordrende for fakultetets basisvirksomhet og
vedtatte aktivitetsnivå. Stipendiattilsettingene må ikke overskride måltallet, planen for reduksjon av
administrative årsverk må håndheves i henhold til plan og innsparende omlegging på studiesiden må
gjennomføres. For å sikre at budsjettet kommer i balanse vil en i de kommende årene i tillegg ha en nøye
vurdering av nye vitenskapelige tilsettinger når stillinger blir ledige.
Den største risikoen vi ser nå som kan hindre den planlagte budsjettbalansen er at vi får uforutsatte
kostnader i forbindelse med innflytting i nytt bygg/avvikling av leide bygg, og at UD-avtalen på SMR ikke
fornyes fra 2020.
Trykket på å søke eksterne midler vil opprettholdes. Å øke andelen av eksternt finansierte prosjekter er en
forutsetning i arbeidet med å få budsjettet i balanse.
På tross av disse risikofaktorene og at nye bevilgningskutt gir nye utfordringer, så mener vi Juridisk fakultet
vil oppnå budsjettbalanse i løpet av planperioden.

Dato:

dekan
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
MED

Rapportert av:
Ivar Prydz
Gladhaug/Unn-Hilde
GrasmoWendler

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering MED - 2. tertial 2019
Fakultet har i den vedlagte virksomhetsrapporteringen oppsummert resultater og planlagt ny
aktivitet for T3 og inn i 2020 og langtidsperioden. Den nylig ferdigstilte utviklingsavtalen med
rektor vil stå sentralt i fakultetets arbeid fremover. Fakultetets tre hovedutfordringer i
utviklingsavtalen er:
1) redusere andelen midlertidige ansatte,
2) øke antall ERC tildelinger samt lykkes i Horisont 2020/Europa
3) forbedre gjennomføringen på profesjonsstudiet medisin.
Fakultetet har nå mer enn 40% ekstern finansiering. De eksternt finansierte prosjektene stiller
dermed en stadig større rolle inn mot basisøkonomien på instituttene ved +/- endring i
nettobidragene fra prosjektene. 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.
For å sikre felles målsetting og forankring blir våre strategidokumenter som utviklingsavtalen og
årsplanen utarbeidet og fulgt tett opp i samarbeid med instituttene.
Vi vil her trekke fram noen forhold med spesielt fokus:


Fakultetet har i sin oppdaterte prognose for 2019 ekstern finansiert aktivitet på 653 MNOK,
som er ca. 10% høyere enn oppnådd 2018.



Det er høy søknadsaktivitet til alle typer finansiering, både i UiO-interne, nasjonale, og EUutlysninger. Det er gledelig å se at forskerne også får tilslag på EU-midler i større grad enn
tidligere.



Flere av NCMMs kjernefasiliteter har nå fått status som Livsvitenskapsinfrastruktur, og de
jobber aktivt med å koordinere og videreutvikle sine tjenester i samarbeid med øvrige
infrastrukturer for å heve kvaliteten og øke tilgangen til utstyr/ tjenester



Institutt for klinisk medisin har oppnådd positive effekter fra de økonomiske tiltak som er
iverksatt, og særlig fra tiltak vedrørende økt eksternfinansiert aktivitet og nye
nettobidragsrutiner. Også de administrative felleskostnadene er blitt ytterligere redusert.



Vi har begynt å forberede et potensielt økt opptak av medisinstudenter, samtidig som vi
allerede merker konsekvensene av mer overbooking for å sikre at måltallene nås.
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Det er gledelig at klinisk ernæring gikk over måltallet for antall uteksaminerte kandidater i
2018. Så langt i 2019 er det uteksaminert 30 kandidater, med ytterligere 2 som ligger an til
å levere sin mastergrad i løpet av høsten. Det tyder på at det langsiktige arbeidet med å
redusere frafall ved klinisk ernæring gir resultater. Tendensen med flere mannlige
studenter er ytterligere forsterket i årets opptak



Flere av miljøene ved institutt for basalmedisin (IMB) har nå fått status som UiO
forskningsinfrastruktur, og inngår i større samarbeidskonstellasjoner for å heve kvaliteten
og øke tilgangen til utstyret. Et langvarig arbeid for å få på plass finansiering til oppussing
av de gamle dyrestallslokalene for å legge til rette for flere forskningslaboratorier tilknyttet
Avdeling for komparativ medisin, ble kronet med vedtak om en satsing fra Universitetet
sentralt i universitetsstyret før sommeren. Dette vil være et verdifullt bidrag for å sikre at
avdelingen kan realisere sitt fulle potensial. Det er spennende for institutt og fakultet å følge
videre prosess etter at samarbeidsorganet for Oslo universitetssykehus og UiO behandler
anbefalingene fra en ekstern arbeidsgruppe om samordning av dyrestallstilbudet i regionen



Studiepoeng og uteksaminerte kandidater for våre studier på Institutt for Helse og Samfunn
(HELSAM) viser en svak positiv tendens. Vi forventer en økning for masterprogrammene i
årene som kommer som følge av omdisponeringen av studieplasser

Vedlegg
1. Rapportering om gjennomføring av årsplan 2019-2021
2. Rapportering om endringer i økonomisk utvikling og oppdatert prognose
3. Søknadstall til studiene

Dato: 17/9/2019

Ivar Prydz Gladhaug
Dekan
Unn-Hilde Grasmo -Wendler

Fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Det humanistiske
fakultet

Rapportert av:
Trude Jensen

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
Vurdering av økonomisk utvikling
Det humanistiske fakultet har et merforbruk på 7,9 MNOK isolert sett per 2. tertial 2019. Sammenlignet med
2018 (merforbruk på 13,9 MNOK), viser nedgangen i størrelsen på merforbruket, at iverksatte tiltak er steg i
riktig retning. For hele langtidsperioden (2020-2023), ser fakultetet at, på tross av eksisterende tiltak, vil
fakultetet ikke klare å balansere det akkumulerte budsjettet. Det humanistisk fakultet påvirkes av størrelsen
på rammetildeling via KD, og er derfor meget sårbar for endringer i denne tildelingen. Når vi nå ser at denne
tildelingen gir en negativ realvekst, og vi vet at personalkostnadene er så stor andel av kostnadene på
fakultetet, er det her justeringen gjøres i hovedsak.
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, selv om dette instituttet viser en forbedring fra T1. Det er vedtatt
en egen spareplan for dette instituttet som skal bidra til å ta ned merforbruket i langtidsperioden. Det jobbes
med ytterligere kostnadsreduserende tiltak for instituttet i budsjettprosessen for 2020.
Det har vært stort fokus på tett samarbeid mellom instituttene og fakultetet for å oppnå lik forståelse for de
utfordringene som foreligger med fakultetets økonomiske situasjon. Når handlingsrommet svekkes i den
grad som fakultetet ser utviklingen av den perioden vi er inne i nå, vil krav til forutsigbarhet og en stabil
produksjon vær ekstra viktig.
Fakultetet vil fortsette sitt gode arbeid med stort fokus på å få budsjettene i balanse, for å imøtekomme den
utfordrende økonomiske situasjonen. Hvis vi på en god måte skal ha muligheten til å planlegge aktivitetene
på fakultetet, er det viktig med forutsigbarhet på inntektssiden. UiO bør kunne gi signaler om fordeling av
rammene for mer enn et år av gangen. Dette vil gi instituttenes en mer nøyaktig planlegging av
virksomheten.
HF er fortsatt i god vekst hva gjelder EFV, med de eksisterende prosjektene og fremtidig tilslag på nivå med
de foregående år vil totalt volum fortsette å vokse de neste årene. Det er også gledelig at nettobidraget som
HF (og instituttene) sitter igjen med fra prosjekter utgjør en noe høyere andel av totale prosjektkostnader
hittil i år enn de forrige år. HF er helt avhengig av et betydelig nettobidrag fra EFV også fremover og ikke
minst av den RBO som tildeles med utgangspunkt i EFV-volum. Særlig for EU-midler utgjør den en betydelig
og økende andel av inntektene til HF de neste årene.

Dato: 19.09.2019

Frode Helland

Monica Bakken

Dekan

Fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
MN

Rapportert av:
Jarle Nygard

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
Aktiviteten ved MN fakultetet har også 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.

2. Vurdering av oppnådde resultater
Etter to års prosess med omfattende involvering fra interne og eksterne aktører vedtok fakultetsstyret i
desember 2018 Strategien «Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Realfag og teknologi mot 2030»
som har vært førende for ledelsens prioriteringer i 2019.
Strategien fremhever digitalisering og beregningsorientert vitenskap som en tematisk satsing på tvers av
fagdisipliner og enheter og som en driver av konvergens. Fakultetsstyret godkjente i juni 2019 et forslag om å
etablere et senter innen Data Science og Computing og vil i sitt møte i desember få seg forelagt en konkret
plan for hvordan senteret kan etableres. Fakultetsledelsen er overbevist om at denne satsingen vil få
betydning for hele fakultetet og etter hvert andre deler av Universitet i Oslo.
Sammen med Det Humanistiske fakultet er det fra høstsemesteret 2019 etablert et Honours-program på
bachelornivå for særlig motiverte og talentfulle studenter. Honours-programmet kombinerer
disiplinkunnskap og tverrfaglighet med et tillegg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. I
det første Honours kullet er kunstig intelligens et vektlagt tema. Programmet hadde landets høyeste
opptakskrav i 2019.
En stor utfordring for MN-fakultetet har vært at gammel og nedslitt bygningsmasse kan være en begrensende
faktor for fakultetets ambisjoner innen forskning og utdanning. 2019 har i så måte vært et positivt år. MNfakultetet fikk i 2016 tildelt et senter for fremragende utdanning (SFU) og i 2017 ble det klart at fakultetet var
med på 5 nye sentre for fremragende forskning (SFF), koordinator for to og partner i de øvrige tre. Fire av
disse seks sentrene har krevd vesentlige arealtiltak i fakultetets arealer. I løpet av 2019 har fakultetet fått
ferdigstilt egnede lokaler for vår SFU og for to av SFF-ene. Den tredje SFF-en vil etter planen flytte inn i et
renovert Rosselands hus ved årsskiftet 2019/20. Prosessene for å kunne tilby egnede arealer til våre nye
sentre har tatt svært lang tid og påført fakultetet vesentlig høyere kostnader enn forutsatt, men vi er svært
fornøyd med løsningene og har høye forventninger til sentrenes utvikling i de renoverte arealene.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetets økonomi er totalt sett solid til tross for betydelige kutt i tildeling av KD midler de fire siste år. Vi
venter en lavere vekst i finansieringen fra Forskningsrådet enn tidligere antatt, og flat utvikling i EU
inntekter. Det forventes vekst i oppdragsforskning.
Utviklingen i basisøkonomien preges av relativt flat utvikling av KD inntekten, samtidig som
kostnadsveksten øker, og vi venter vesentlig reduksjon av handlingsrommet i kommende langtidsperiode.
18. september 2019
Dekan
Morten Dæhlen

fakultetsdirektør
Jarle Nygard
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Rapporterende enhet:
SV

Rapportert av:
Nils-Henrik von
der Fehr

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Vurdering av oppnådde resultater
Tiltak 1:
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene.
Fakultetet fortsetter fokuset på studiestart og førsteårsstudenten. Målet er en generell bedring av
læringsmiljøet ved fakultetet. Vi kan vise til svært gode resultater med en studiestart som er
profesjonell, faglig inkluderende og studentdrevet.
Fakultetet har igangsatt et prosjekt for å styrke tilbakemeldinger våre studenter får. Prosjektet har fått
støtte fra UiO og heter: “For hverandre - et prosjekt for en digital, formativ tilbakemeldingspraksis”
(Psykologisk institutt i samarbeid med HF og UV). Prosjektet vil utvikle tilbakemeldinger i Canvas og
integrerbar programvare (Peergrade), øke studentaktiviteten og skape kultur for tilbakemelding. I all
hovedsak er målet å bedre studentmotivasjon, læringsstrategier og studentenes evne til å gi og å motta
tilbakemelding.
Fakultetet har evaluert SVEXFAC03, vårt største fellesemne. Som et resultat av evalueringen har vi
allerede endret seminarundervisningen og vil fortsette med videreutvikling av undervisningen og
innholdet i emnet i tråd med evalueringsgruppens anbefalinger. Vi vil blant annet utforske muligheten
for å lage videoer til bruk i undervisning.
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.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet bruker Canvas i alle emner og den utstrakte bruken skaper
nysgjerrighet på å bruke systemet på nye måter i fagmiljøene.
Fakultet bistår underenhetene med søknader for å utvikle nye vurderings- og undervisningsformer.
Dette har vi lyktes med og vi har fått støtte til flere prosjekter: “DIGSOS- Digitalisering av
sosialantropologiutdanningen” og “Interaktiv undervisning av data-analyse for samfunnsvitenskapene”.
Fakultetet arbeider videre med å støtte underenhetene i å nå opp i ytterligere søknadsrunder hos DIKU.
Fakultetet har analysert funnene fra Kandidatundersøkelsen 2018 og følger opp med programledere og
undervisningsledere ved hvert institutt. Arbeidslivsrelevansaktiviteter øker og vi har et godt

samarbeid med Karrieresenteret. Det har blant annet ført til et nytt og forbedret karrierekurs med økt
oppmøte for bachelorstudenter. Studieprogrammene har i løpet av de senere år etablert flere
praksisemner. Fakultetet ser at dette foreløpig har gitt lavere frafall i studieprogrammene som har
innført praksisemner. Fakultetet vil følge med på utviklingen.
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Tiltak 3:
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens
prioriteringer og European Research Council (ERC).
Fakultetet gir støtte, motiverer, bistår og veileder forskere i mulighetene innen H2020, og i selve
søknads- og driftsprosessen knyttet til eksternfinansiert virksomhet. Fakultetet legger til rette for
samarbeid på tvers og mellom nivåer og er aktive i prosessen med å få på plass en fellesløsning innen
forskerstøtte. Støtteapparatet blir stadig mer profesjonelt og vi opplever at mange forskere er motivert
til å søke og bistår inn i systematisk kollegaveiledning. Fakultetet er godt og bredt representert i de ulike
delene av H2020.
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.
Fakultetet har opprettet en ny fellesdel som en del av Ph.d.-programmet. Alle ph.d.-kandidater må nå ta et
nytt tverrfaglig emne i forskningsetikk som en obligatorisk del av forskerutdanningen. Emnet har fått svært
gode tilbakemeldinger i emneevaluering og kandidatene finner det nyttig og lærerikt.
Fakultetet erkjenner at vi har et ytterligere behov for styrket kompetanse på dette feltet og har i
samarbeid med grunnenhetene opprettet et nettverk av personvernkontakter. Det er også besluttet å
sette av ytterligere ressurser til dette arbeidet ved fakultetet gjennom å styrke
forskningsadministrasjonen. Fakultetet følger med i utviklingen av rutiner og nettsider innen dette
feltet ved UiO og informerer grunnenhetene om disse.
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.
Kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet prioriteres i henhold til målene i fakultetets
kommunikasjonsstrategi. Fakultetet har implementert UiOs formidlingspolitikk der formidling
defineres bredt. Fakultetets bidrag til sosial innovasjon kommuniseres tydelig til samfunnet. Fakultetets
forskningsbidrag som endrer samfunnet samles i nettsiden «Kunnskap i bruk».
Fakultetet og grunnenhetene lager månedlig flere forskningssaker, som kommer på forsiden på UiO og
på forskning.no og også ofte ellers blir fanget opp i mediene. Daglig mottar vi en rekke henvendelser fra
presse, og bidrar til å koble journalist og forsker på ulike aktuelle temaer. Vi driver også aktivt innsalg
av forskning og forskningsresultater til mediene.
Fakultetet er godt representert under Arendalsuka og aktive i Partnerforum.
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Tiltak 6:
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor
stillingsgrupper med høy midlertidighet
Midlertidighet drøftes i IDF-møter i april hvert år og er tema i dekanens ledermøter.
Det er særlig enheter med stor ekstern portefølje som har noe midlertidighet. I stor grad dreier dette
seg om vikarer i forbindelse med frikjøp og vitenskapelige assistenter i mindre brøker. Fakultetet har
også hatt noe bruk av studenter på timebasis. Disse tilsettes nå i faste stillingsbrøker, så sant
oppgavene er permanente (studentinfo, termvakter og lignande.)
Fakultetet har rutiner for å følgje opp treårsregelen.
Tiltak 7:
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling,
kjønnsbalanse og mangfold.
Fakultetet har foreløpig ikke gjennomført en risikovurdering. Det vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019.
Fakultetets ledersamling på Lysebu 26. september 2019 vil bl.a. ha dette som tema.
Ledere ved fakultetet har deltatt på samling på Tøyen hovedgård 15. juni 2019 om håndtering og
forebygging av seksuell trakassering.
Informasjon om Si Fra system og formelle rutiner med hensyn til seksuell trakassering av ansatte og
studenter er formidlet til ansatte og studenter.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er styrket siden tertial 1 og har nå et akkumulert
resultat på ca. 107,9 mill. kr, på basissiden, noe som er om lag 7,9 mill. kr mer enn budsjettert.
Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er 95,4 mill. kr, noe som er ca.
62,5 mill. kr mer enn forutsatt i budsjettet. Det er i hovedsak høyere inntekter og lavere
driftskostnader som står for avviket.
Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer. Foreløpig tildeling 2020 er lagt til grunn for
prognosen og forventet lønns- og prisjustering er lagt inn for 2020.
Prognosen er oppdatert med alle kjente endringer.
Fakultetet som helhet forventes å være i tilnærmet balanse ved utgangen av 2023. Fakultetet er
avhengig av at planlagt tillsettingstakt på vitenskapelig ansatte følges opp for å nå dette målet.

Dato:19.september

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:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
Fakultetets hovedfokus er for tiden rettet mot arbeid med strategisk plan, digitalisering/lab’er og
tilrettelegging for videreføring av det som gjennom flere år er oppnådd gjennom CEMO. Vi opplever
generelt å være godt i rute med våre aktiviteter.

2. Vurdering av oppnådde resultater
På studiesiden er det vår vurdering at studiene i utgangspunktet har svært høy samfunnsrelevans. Våre
studier har allerede også et gjennomgående høyt innslag av praksis. Forskningsetikk og
personvern/GDPR er på den annen side svært relevante problemstillinger for våre miljøer. Dette har – i
tillegg til digitalisering generelt – vært viet særlig høy oppmerksomhet i 2019. Fagområdets svært
begrensede plass innenfor EUs forskningsprogrammer er uforandret. Fakultetet har generelt lite
midlertidighet, men evner likevel å redusere denne. Arbeid med forebygging av trakassering skjer i tråd
med det som besluttes på UiO-nivå.
Vi viser for øvrig til vedlagte redegjørelse for oppnådde resultater i 2019, der enhetenes redegjørelser
denne gangen inngår som en mer fullstendig redegjøresle.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
Årsprognosen på basis for 2019 viser pr. 2. tertial at fakultetet viderefører nedbyggingen av det
mindreforbruket som er akkumulert de siste årene i henhold til de planer som er lagt. Langtidsprognosen
pr. 2. tertial viser et akkumulert merforbruk på beskjedne 6,50 mill. i utgangen av 2023. Dette utgjør ca.
2 % av fakultetets omsetning på basis, og illustrerer at fakultetet opplever å ha god kontroll på
økonomistyringen i tider der dette er nødvendig. De enkelte instituttene opplever hver for seg noe ulike
utfordringer, men følges opp tett av fakultetet.
For året 2019 som helhet viser prognosen for EFV en økning i akkumulerte ubrukte midler
sammenlignet med rapporteringen per 1. tertial (fra -49,73 mill. til -58,4 mill). Til tross for denne
utviklingen er det tøff konkurranse på prosjektsiden, og usikkerhet knyttet til tilslagssannsynlighet er
stor. Fakultetets tildeling fra NFR oppleves som generelt god, men fakultet merker samtidig effektene av
økt konkurranse blant prosjektsøkerne.
Det vises for øvrig til vedlagte økonomirapport.

Dato: 19.9.2019
Sten R. Ludvigsen
dekan
Bård Kjos
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Kulturhistorisk museum

Rapportert av:
Håkon Glørstad
Karl Kallhovd

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
2019 har i stor grad representert en videreføring av strategi og tiltak fra 2018. En stor usikkerhetsfaktor har
vært framdriften for realiseringen av nytt vikingtidsmuseum (VTM) på Bygdøy. 2019 har derfor vært sterkt
preget av ønske om å sikre finansiering og dermed etablere en forutsigbar framdriftsplan for prosjektet. Det
var en stor lettelse for både museet og UiO at regjeringen annonserte at oppstartsbevilgning ville komme på
Statsbudsjettet for 2020. VTM-prosjektet er ett år forsinket i henhold til tidligere fremdriftsplan, men KHM
har arbeidet videre med de delene av prosjektet som museet har eneansvar for.
I 2019 besluttet Universitetsstyret å finansiere en helhetlig fasaderehabilitering på Historisk museum, da
bevilgningen for 2018 viste seg å ikke strekke til. Klimaskjermprosjektet er naturlig nok av stor betydning for
KHM, men har samtidig bidratt til at museets egen planer for fornying av utstillinger og publikumsfasiliteter
er blitt forsinket. Til tross for dette har en profesjonalisering av publikumsvirksomheten ført til økte
besøkstall og mer medieomtale.

2. Vurdering av oppnådde resultater
Museumsledelsen er tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i årsplanen. Museet leverer sterke resultater
innenfor alle de tre kjerneområdene; forskning, forvaltning og formidling.
Det langsiktige arbeidet med å styrke KHMs forskningsvirksomhet har gitt resultater i form av stabilt høye
score på NFRs evalueringer og en klar utvikling mot høyere måloppnåelse for de fleste resultatindikatorer.
Museet sender nå regelmessig inn søknader til EU, og har også fått nytt tilslag på et H2020 prosjekt der
KHM er partner.
I KHMs strategi 2020 har museet formulert et mål om å være en tydelig aktør i det offentlige rom. For å nå
dette målet, styrket vi i 2017 bemanningen innenfor kommunikasjon, arrangementer og markedsføring.
KHM merker allerede positive effekter av satsningen. Museet har lykkes med å skape en tydelig stemme i den
offentlige debatten. Vi har fått et bredt spekter av nye arrangementer i museene med stor
publikumsoppslutning og en eksponentiell utvikling på sosiale medier. Til denne satsningen hører også
utarbeidingen av ny kommunikasjonsplan, som ble vedtatt juni 2019.
Magasinlokalene på Økern nærmer seg ferdigstillelse og museet har startet det omfattende arbeidet med å
flytte de arkeologiske samlingene fra Historisk museum til Økern. Arbeidet er prosjektorganisert og har
varighet til 2022.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
KHMs økonomiske situasjon er stabil. Den positive inntektsutviklingen gjennom butikk- og billettsalg
fortsetter også i 2019. Museumsledelsen minner som vanlig, om at en jevnt synkende basisfinansiering
kompensert med økt ekstern inntjening skaper en stadig mer risikoutsatt økonomi.
KHMs mindreforbruk har økt noe i 2019. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelser i utstillingsprosjekter i
Historisk museum. Forsinkelsene følger av behovet for koordinering mellom Klimaskjermprosjektet (ytre
rehabilitering) og museets program for fornying av utstillinger. Klimaskjermprosjektet avsluttes i 2020 og
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museet håper at vi i løpet av 2020 skal få etablert en mer forutsigbar fremdrift for fornyingen av utstillinger i
museet. Det er av stor betydning for KHM at Historisk museum fremstår som et godt alternativ for
museumsbesøkende når Vikingskipshuset på Bygdøy må stenge som følge av byggeprosjektet.
KHM har i dialog med universitetsledelsen lagt frem en plan for å frigjøre kapital til finansiering av nye
utstillinger i nytt vikingtidsmuseum. Tiltaket vil fra 2020 etableres som et internt prosjekt i KHMs budsjett.
Størst økonomisk usikkerhet for KHM er knyttet til stenging av Vikingskipshuset og kompensasjon av
inntektsbortfall. Museumsledelsen tar sikte på at dette avklares i løpet av 2020 gjennom
detaljprosjekteringen. Dette gjelder både hvor lenge museet må holde stengt og den økonomiske
kompensasjonen. Følgelig håper museumsledelsen på at den samlede driften av KHM vil være avklart i
budsjett 2021 og tilhørende langtidsbudsjett 2021-2026.

Dato: 19.09.2019

Håkon Glørstad

Karl Kallhovd

Museumsdirektør

Assisterende museumsdirektør
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Rapporterende enhet:

NHM

Rapportert av:

Lindheim/Rogstad

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til
samfunnet. Museet er i ferd med å etablere flere nye formidlingsarenaer. Byggingen av Klimahuset er i
sluttfasen og åpner for publikum våren 2020. I 2021 åpner de nye utstillingene i Brøggers hus og i tillegg er
det nye store Veksthuset under planlegging. Til sammen vil dette gjøre museet til en enda viktigere turistog formidlingsattraksjon i Oslo.

2. Vurdering av oppnådde resultater
Museet har i hele 2019 vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå. NHM har fulgt opp ambisjonene i
strategi- og årsplan, og planlagte aktiviteter er i hovedsak gjennomført som forutsatt.
Publikumstilstrømningen er i stadig vekst og hvis denne utviklingen fortsetter utover høsten så ligger vi an
til en ny historisk publikumsrekord for museet når det gjelder utstillingene innendørs i Colletts hus.
Økningen i antall besøkende har bidratt både til økte billettinntekter og økt omsetning i museumsbutikken,
hvilket har gitt et kjærkomment bidrag til et styrket handlingsrom i en tid med stram økonomi og høy
aktivitet. Den etterlengtede rehabiliteringen av Brøggers pågår for fullt og arbeidet med de nye
basisutstillingene som skal fylle bygget trappes nå ytterligere opp. Parallelt med dette er det nye
Klimahuset under bygging. Bygget skal stå helt ferdig i løpet av høsten 2019 med åpning av nye
klimautstillinger våren 2020. 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 arbeides iherdig med bemanning og innplassering av Klimahuset som del av NHM og ny strategiplan for
museet frem mot 2030 er i sluttfasen og vil foreligge i løpet av høsten.
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.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
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På kort sikt er museets økonomi i god balanse og det forventes å være en del ubrukte midler igjen ved
årsslutt i 2019. Dels skyldes dette økte inntekter fra økt publikumstilstrømning og høy prosjektaktivitet,
men også dels grunnet noe utsatt og forskjøvet aktivitet til 2020. I tillegg kommer også eksternfinansierte
midler for Klimahuset. 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/øke dagens aktivitetsnivå.

Dato: 19. september 2019

Tone Lindheim
museumsdirektør
Geir Rogstad
avdelingsdirektør
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Rapporterende enhet:
UB

Rapportert av:
HKR

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Vurdering av oppnådde resultater
UB har i stor grad fulgt opp alle tiltak i årsplanen 2019-2021. Der tiltakene ikke er fulgt er det i hovedsak
endrete forutsetninger og eksterne faktorer som har først til at tiltaket har blitt utsatt eller ikke
gjennomføres.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
UB har som tidligere rapportert lite handlingsrom. Driftsbudsjettet er i hovedsak bundet opp i lønn og
internhusleie. Kuttene i rammebevilgningen medfører derfor at UB må kutte i antall årsverk i årene
fremover. Det er stort behov for personalressurser til å utvikle bibliotektjenestene. Dette må balanseres opp
mot behovet for å ivareta den ordinære driften av UBs tjenester.
UB har tidligere rapportert om store usikkerheter vedr. mediebudsjettet som en følge av overgangen til åpen
tilgang og publisering. UiO har nå inngått avtale med tre av de fire store internasjonale forlagene og er i
sluttforhandlinger med det siste forlaget. Foreløpig prognose for 2019 viser at dette gir en ikke-budsjettert
merkostnad på ca. 3 mill nok i 2019 og ca. 1.6 mill nok i 2020. Skal dette dekkes inn av eksisterende
mediebudsjett kan dette gå ut over øvrig innkjøp av medier (bøker, tidsskrifter og databaser). Det er
imidlertid fortsatt stor usikkerhet ved prognosen. Dette er nærmere beskrevet i T2 økonomirapporteringen.

Dato: 18.09.2019

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør

Håvard Kolle Riis
Ass. bibliotekdirektør
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Rapporterende enhet: SUM

Rapportert av: SR, GE

Periode: T2 - 2019

Ledelsesvurdering SUM 2. tertial 2019
1. Vurdering av oppnådde resultater
SUM har i inneværende år hatt betydelig merarbeid i forbindelse med planlegging av nye lokaler og
flytteprosess. Til tross for dette har senteret i stor grad gjennomført tiltakene i årsplanen, noe som i
stor grad skyldes en ekstraordinær arbeidsinnsats fra administrativt ansatte.

Gjennom systematisk arbeid i denne og forrige planperiode, har senteret etablert et forskerstøtte-team.
Arbeidet med kompetansebygging hos forskestøtte-teamet og vurdering av kandidater til forskjellige
EU-støtteordninger pågår løpende. SUM har stort utbytte av kompetansebyggingstiltak i regi av UiO
sentralt.
2. Vurdering av økonomisk utvikling
SUM har over de siste årene opparbeidet seg et betydelig akkumulert mindreforbruk som ved
utgangen av 2018 utgjorde 87,5% av inntektene. Senteret har i mange år sett det nødvendig å ha en
buffer for å møte svingningene i eksternfinansieringen, men erkjenner at denne har blitt for stor.
SUMs ledelse har de siste årene hatt en stor bevissthet rundt mindreforbruket, men det har tatt tid å
etablere en strategi for innfasing av midlene i faglige aktiviteter og ansettelser, samt å iverksette
tiltakene i praksis. Den siste økonomiske prognosen for T2 2019 viser at mindreforbruket reduseres i
raskere takt enn tidligere antatt. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold:
SUM har omorganisert og styrket forskergruppene. En del av mindreforbruket har blitt faset inn i
flere rekrutteringsstillinger ut over bevilgningen. Grunnet et generasjonsskifte ved senteret har
rekrutteringsstillingene blitt øremerket postdok-er. Erfaringen viser at postdok-er bidrar i større grad
til faglige- og undervisningsrelaterte aktiviteter, samt at de krever mindre oppfølging. Ansettelse av
postdok-er er imidlertid en fordyrende faktor som gjenspeiles i personalkostnadene. Senteret
overoppfyller per i dag måltallet på antall ansatte i rekrutteringsstillinger med 2,5 stilling.
SUM har i T2 gjennomført en flytting til Sandakerveien 130, og har hatt store engangsutgifter som
følge av dette. I tillegg har husleien økt med 22%. Den økte husleien utgjør også en viss risiko, da
SUM i skrivende stund ikke vet om denne blir kompensert for over basisbevilgningen. Det ble tydelig
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forespeilet ledelsen at en flytting til Nydal ikke ville medføre ekstra kostnader. Det er ledelsens
mening at det er urimelig at senteret selv skal dekke disse kostnadene da det ikke var senteret selv
som ba om å få flytte.
Den femårige prognosen viser at SUM har et merforbruk i hele perioden. Det er ledelsens mål at
senteret skal styre mot en drift i balanse og et mindreforbruk i størrelsesorden 10% av de totale
inntektene. For å nå dette målet, må nettobidraget fra eksternfinansierte prosjekter økes med 10-15%
per år i den neste femårsperioden. SUM har det siste året styrket organisasjonen med et solid
forskerstøtteteam med tanke på å heve kvaliteten på søknader om eksternfinansiering og har en
forventning om at dette skal gi utslag på nettobidraget. Økte personalkostnader i forbindelse med
denne satsningen, forventes å bli kompensert for ved en høyere tilslagsprosent på senterets søknader.
I T2 ble det kjent at SUM skal være vertsinstitusjon for FME-en INCLUDE de neste åtte årene. Dette
gir senteret et større handlingsrom og noe redusert økonomisk risiko.
Det ventes svar på 11 prosjektsøknader i desember med en totalramme på 102 mill. kroner. Utfallet av
tildelingene vil være avgjørende for senterets fremtidige aktiviteter.

Dato: 19.9.2019

Sidsel Roalkvam
Senterleder

Gitte Egenberg
Kontorsjef
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Rapporterende enhet:
Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning

Rapportert av:
Liv Sæther og
Helene Aarseth

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 for senter for tverrfaglig
kjønnsforskning
1. Innledning
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har nylig vært gjennom 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 tillegg har vi to
vitenskapelig ansatte i permisjon. I løpet av februar/mars 2019 ble vi igjen fulltallige, med unntak av de som
er i permisjon. Vi har 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.

2. Vurdering av oppnådde resultater
Vi er godt i rute med de fleste planlagte aktiviteter i forhold til årsplan.
Det viktigste i år har vært å få på plass et fungerende lederteam, med en klar fordeling av arbeidsoppgaver.
Samt å starte arbeidet med faglige prioriteringer framover. Dette er vi godt i gang med.
Vi har satt i gang en del tiltak for å beholde studenter/bedre studentgjennomstrømningen. Dette håper vi vil
gi resultater på sikt.
Vi har bedret vår prosjektportefølje kraftig og har flere søknader under arbeid enn på lenge.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
Pga det nevnte generasjonsskifte og flere permisjoner i staben har vi vært gjennom en periode med
underforbruk. Aktiviteten inneværende år har tatt seg kraftig opp. Vi går mot en periode med budsjettert
overforbruk før det flater ut mot slutten av langtidsbudsjettet.
Vi har god studenttilstrømming og gode publikasjonstall og økende eksternt finansierte inntekter.

Dato: 19.9.19

Helene Aarseth
Liv Sæther
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Rapporterende enhet:
UiO:Livsvitenskap

Rapportert av:
Carl Henrik Gørbitz
Torunn Vistnes Espe

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 for UiO:Livsvitenskap
1. Innledning
Satsingens virksomhet har blitt gjennomført som planlagt i 2. tertial 2019.
Satsingens styre har fått ny sammensetning og ny, ekstern styreleder, som følge av Universitetsstyrets vedtak
i februar. Satsingen har også oppnevnt medlemmer til sitt Strategic Advisory Board. Vi gleder oss til å se
hvilken betydning dette får for kursen UiO:Livsvitenskap vil holde fremover.

2. Vurdering av oppnådde resultater
I 2. tertial har en viktig aktivitet vært ordningen med sommerstipend for studenter. 40 studenter har vært
tilknyttet ulike forskningsprosjekter i løpet av sommeren, med stor grad av fakultetskryssing for studentene.
Tiltaket avsluttes og evalueres i 3. tertial.
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. Første utlysning av stipend førte kun til to søknader, hvor én ble innvilget, og satsingen
arbeider videre for å utvikle dette tiltaket.
Samarbeid med konvergensmiljøene om formidling, for eksempel i forbindelse med Arendalsuka, gir
merverdi både for satsingen og forskerne

3. Vurdering av økonomisk utvikling
På tross av økende aktivitet ser det ut til at UiO:Livsvitenskap også i 2019 får et mindreforbruk av tildelte
midler til både rekrutteringsstillinger, satsingstildeling og grunnfinansiering. For førstnevnte er hele
tildelingen disponert til konvergensmiljø II, men rekrutteringen tar tid og det har ikke blitt overført noe til
enhetene i T2.
Iverksetting av aktivitet knyttet til tidligere forhåndsdisponeringer fra satsingsmidler er en prioritert
oppgave, og avtaler med ulike samarbeidspartnere følges opp. Også i år ser det ut til at flere planer med
tilhørende forhåndsdisponeringer drar ut i tid, og midlene vil ikke bli overført til enhetene før i 2020.
Satsingen har inngått nye samarbeid i T2 som har medført ytterligere forhåndsdisponeringer av
satsingsmidler.

Dato: 19.09.2019

Carl Henrik Gørbitz

Torunn Vistnes Espe

direktør

administrativ koordinator
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Rapporterende enhet:
Den internasjonale
sommerskole

Rapportert av:
Nita Kapoor og
Sissel Drevsjø

Periode:
T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019 – Den internasjonale
sommerskole
1. Innledning
Den internasjonale sommerskole (ISS) er i rute med tiltak i årsplan 2019-21, både med hensyn til faglig
utvikling, undervisnings- og studiekvalitet, studenttilfredshet og organisasjonsutvikling.
Fram til 2. tertial er det gjennomført organisasjonstiltak, blant annet en ARK-undersøkelse for
administrativ og akademisk stab, og virksomheten har blitt styrket med en vitenskapelig ansatt. ISS har
også fortsatt sin satsning på profilering og synlighet.

2. Vurdering av oppnådde resultater
ISS har hittil i 2019 hatt et relativt stabilt studentvolum i forhold til 2018 når det gjelder norskkurs for
betalingsstudenter Norwegian for Academics (NORA) og Norwegian for International Researchers
(NORIR). Det var i vårsemestret totalt 303 betalende studenter på NORA-kursene, mot 323 i samme
periode i 2018. I høstsemestret er det 250 studenter, mot 244 forrige høst. På NORIR-kursene vil det for
hele 2019 totalt bli ca. 300 deltakere.
Imidlertid har ISS for sin hovedaktivitet i 2. tertial, som er selve sommerskolen, opplevd en betydelig
nedgang når det gjelder antall studentsøknader, fullførte eksamener og produserte studiepoeng. I
sommersesongen 2019 ble det tatt opp 474 studenter og produsert 7875 stp (mot 534 studenter og
8450 stp for samme periode i 2018). Dette ser vi vil ha negative konsekvenser for ISS’ budsjett for 2021,
ref økonomirapporten for 2. tertial. I og med at NORA-kursene er fullfinansierte gjennom
deltakeravgiften, har ikke studiepoengproduksjonen noen betydning for basistildelingen til ISS, men
reduserte inntekter vil kunne innvirke negativt for rammen som ISS har til disposisjon for
stipendtildeling til sommerstudenter fra land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.
Den samlede strykprosenten for sommersesongen i 2019 var 7,6, mot 6,4 i 2018. Det ble denne
sommersesongen iverksatt flere nye undervisningstiltak for studenter på norsk trinn 1-4, med særlig vekt
på å redusere strykprosenten for trinn 3. Dette ga merkbart positive resultater for denne gruppen.
At studenttallet og den samlede studiepoengproduksjonen for ISS 2019 er redusert i forhold til 2018
skyldes flere forhold: To sommeremner måtte kanselleres; det var færre kvalifiserte søkere til stipender
på våre masteremner, og flere studenter opplevde i år å ikke få innvilget visum i tide. Det vil i 2020 bli
iverksatt tiltak for å motvirke denne trenden så langt det er mulig.
Det ble som vanlig gjennomført grundige evalueringer (midtveis og på slutten) av årets sommerskole.
Disse vitner om at årets sommerskole var svært vellykket, med høy grad av studenttilfredshet både hva
gjelder undervisningen, det sosiale programmet og servicetilbudet generelt fra ISS.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
Reduksjonen i studiepoengproduksjon i 2019 antas å påvirke handlingsrommet merkbart i 2021 med
tanke på undervisningsvirksomheten, særlig når vi i tillegg opplever årlige rammekutt i basistildelingen.
ISS’ økonomi pr T2 bærer et visst preg av at det var lavere studenttall under årets sommersesong. Dette
slo ut i langt lavere boligutgifter enn vanlig. Samtidig måtte omfanget av det administrative apparatet
forbli som planlagt, da det ikke ble tidsnok avdekket at studenttallet skulle gå ned. Det er svært sjelden at
tallet har vært under 500, men dette skjedde som sagt i 2019.
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Det meste av økonomien er per T2 ellers godt i tråd med det som er budsjettert for inneværende år.
Samlet saldo viser et akkumulert mindreforbruk på kr 0,9 mill., mens det budsjetterte mindreforbruk per
T2 er kr 1,1 mill.
Trenden framover i planperioden er et samlet sett noe redusert handlingsrom. Dette har bakgrunn i at
personalkostnadene har økt gjennom de siste 2 år, som igjen har bakgrunn i nødvendige strategiske
disponeringer. Handlingsrommet er likevel for det kommende år eller to fortsatt å anse som akseptabelt.
Det iverksettes løpende tiltak for å holde budsjettbalanse i årene framover og samtidig opprettholde
tilstrekkelig margin for å sikre et godt nivå for stipendmidler for studenter fra land i det globale sør.
Inntektsnivået som det er lagt opp til er basert på at rekrutteringen til betalingskursene og selve
sommerkursene opprettholdes minst på dagens nivå; helst med en viss økning. Det er vanligvis god
pågang for opptak til begge studietilbudene, men ISS må følge opp særlig sommerrekrutteringen og
opptaket for sommeren 2020 nøye, ettersom nedgangen i 2019 ble relativt stor.
19. september 2019

Nita Kapoor / Direktør
Sissel Drevsjø / Kontorsjef
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Rapporterende enhet:

Rapportert av:
Vebjørn Bakken, Katinka
Grønli, Sara

Periode:
T2– 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. Utviklingsplan ble fremlagt
for dekanmøtet i juni og skal diskuteres med ledelsen i mars 2020. Ingen konkrete tiltak
rundt UiO:Energis behov for å sikre rekrutteringsstillinger til konvergensmiljøer har blitt
fremlagt.
På forskningssiden er det 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. Dette er i
prosess. Begge satsingene får tildelt midler fra UiO:Energi som del av UiOs egeninnsats,
første utbetaling vil skje i 2020.
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. Målet er å annonsere
disse høsten 2019 og tildele dem enten i desember 2019 eller januar 2020. Arbeidet er noe
forsinket grunnet dekanskifte hos MN. Vi gjennomførte sommerskole, Energi 9015, for 14
studenter i juni og gjennomfører høsten 2019 Energi 4010 med ca 18 studenter.
Når det gjelder utadrettet virksomhet har koordinering og mønstring av UiOs bidrag i Oslo
som miljøhovedstadsår 2019 hatt prioritet i år. Arbeid med å konkretisere samarbeidet med
Institutt for Eenergiteknikk, Handelshøyskolen BI og energirelevante næringsklynger i Osloregionen skal også styrkes videre. Vi gjennomførte en første felles konferanse under Urban
Futures i juni. 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 CityStudio, og utvikling av Nedre Blindern/Oslo Science
City. Direktør koordinerer fornybarprogrammet i forbindelse med Novemberkonferansen i
Rio de Janeiro, og det skal gjennomføres et UiO:Energiforum på slutten av året.
UiO:Energiforum går over to dager hvor satsingens fire innsatsområder skal presenteres og
diskuteres med bidrag fra egne internasjonale forskere.

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
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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. Dette arbeidet har så langt ikke ført frem. 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 lyses ut støtte til å etablere tematiske faggrupper høsten
2019. Innsatsområdene Energisystemer og Energiomstilling og bærekraftige samfunn blir
prioritert.
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 UiO:Energis 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 2. tertial
Driftskostnadene er betydelig høyere enn for 2018. Dette skyldes forsinkede overføringer
samt økt aktivitet.
Når det gjelder vurdering av økonomisk utvikling og prognose 2019-2022 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 finansiere en kommunikasjonsrådgiver i 50% stilling.
Vedkommende er nå tilsatt på UiO sentralt, UiO:Energi vil derfor måtte beregne 50%
stilling til kommunikasjon også i 2019.
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.
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Basisvirksomhet
Beløp i mill. kr

ÅrsÅrsRegnskap Regnskap
Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
regnskap budsjett
T2 2018
T2 2019
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019

Inntekter

-9,76

-9,68

-14,50

-13,08

-12,15

-13,08

-13,08

-13,08

0,00

Personalkostnader

2,82

2,52

4,07

3,11

3,69

3,59

3,64

3,69

0,00

Driftskostnader

1,79

2,33

2,69

8,59

8,29

14,70

19,33

16,70

0,00

Investeringer

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5,13

-4,83

-7,74

-1,38

-0,18

5,21

9,89

7,31

0,00

Nettobidrag

0,00

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prosjektavslutning

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5,13

-4,83

-7,25

-1,38

-0,18

5,21

9,89

7,31

0,00

Overført fra i fjor

-14,91

-22,16

-14,91

-22,16

-22,16

-22,34

-17,13

-7,24

0,07

Akkumulert mer/mindreforbruk

-20,04

-26,99

-22,16

-23,55

-22,34

-17,13

-7,24

0,07

0,07

Isolert mer-/mindreforbruk
uten nettobidrag og
prosjektavslutning

Isolert mer-/mindreforbruk

Eksternt finansiert virksomhet
Beløp i mill. kr

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

-0,01

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:

LINK 180900

Rapportert av:

Bjørn Stensaker/
Lars Lomell

Periode:

T2 - 2019

Ledelsesvurdering 2. tertial 2019
1. Innledning
LINK flyttet inn i nye kontorlokaler i Georg Sverdrups hus (GSH) 18. juni 2019. Dette har vært en
svært viktig milepæl i senterets korte historie. Lokalene realiserer allerede etter få måneder
ambisjonene om økt synergi og tverrfaglig samarbeid mellom de ulike delene av senteret.
Samlokaliseringen styrker senterets oversikt, innsikt og gjennomføringsevne. Samarbeidet med
avdelingene og de ansatte i GSH er allerede i gang og LINK stod for avslutningsarrangementet for
alle ansatte i GSH i forbindelse med feiringen av byggets 20-årsjubileum.
Aktivitetsnivået ved LINK er høyt og senteret er involvert i en rekke ulike initiativ og prosesser både for UiO sentralt og i samarbeid med fakultetene. Vi har startet den årlige runden med
samtaler med fakultetene om spesifikk konsultasjonsstøtte og er godt i gang med å etablere
definerte innsatser for å støtte satsninger ved fakultetene. Dette er prosesser av både strategisk og
operativ art, og favner et bredt spekter av temaer.
Ved siden av å drifte eksisterende oppgaver - innen universitetspedagogikk, etablering og
pedagogisk anvendelse av digitalt læringsmiljø, samt ulike formidlingsoppgaver - opplever vi
samtidig en rekke henvendelser som vi ser på som både relevante og viktige. LINK deltar aktivt i
ulike DIKU-prosjekter som har fått støtte ved UiO, LINK er med i den arbeidsgruppe for e-læring
som er nedsatt sentralt, LINK leder også utredningen knyttet til eventuell anskaffelse av nytt
emneevalueringssystem ved UiO, og har bidratt med støtte til UiO-finalistene i SFU
søknadsrunden. Som vanlig arrangerer også LINK en rekke workshops og seminarer knyttet til
studentaktivisering, Canvasutforskning, mm.
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 2019/2020 er år hvor det
må gjøres skarpe prioriteringer av virksomhetsfeltene LINK involverer seg i.
Hovedvurderingene fra LINK, med hensyn til utfordringene mellom ressurser i basistildeling og
omfang av oppgaver, er utførlig gjort rede for i svar på bestilling fra Universitetsdirektøren
vedrørende vurdering av ressurssituasjon ved LINK (ephorte. 2019/5796).

2. Vurdering av oppnådde resultater
LINK er i disse dager i ferd med å bli evaluert av en komitè ledet av prof. Berit Kjelstad (NTNU).
Som et grunnlag for denne evalueringen utformet LINK er kort selvevalueringsrapport hvor viktige
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utfordringer for senteret ble spesifisert. Den eksterne evalueringen vil sluttføres i
september/oktober og vil kunne bidra til å gi et eksternt blikk på både LINKs styringsutfordringer
og oppnådde resultater.
LINKs egenvurdering er at resultatene er i tråd med forventede mål, men at ubesatte stillinger
bidrar til en reduksjon i den totale kapasiteten til senteret.

3. Vurdering av økonomisk utvikling
De største økonomiske utfordringene for LINK er knyttet til to forhold:
1. Underfinansieringen ved oppstarten av senteret medfører i praksis at LINK drar med seg
et tilsynelatende merforbruk fra 2018 videre fremover uten reelle muligheter til
innsparinger for å dekke dette.
2. I økonomirapporteringen ved T1 uttrykte vi bekymring for at det ikke er samsvar mellom
kostnadene til husleie for de arealer LINK disponerer og budsjettmessig dekning til disse
kostnadene. I det foreløpige disposisjonsskrivet for LINK for 2020 er økte
husleiekostnader ikke kompensert med tilsvarende økning i basistildeling. Dette gjelder
husleiekostnader for lokaler i Forskningsparken som UV tidligere betalte og hvor LINK
nå tar over ansvaret for lokalene. Dersom denne saken ikke løses står senteret i fare for
ikke å kunne tilsette i stillinger som har blitt og blir ledige grunnet avganger.
Disse forholdene gjør at det er heftet stor usikkerhet knyttet til prognosene for perioden frem til
2023. I tillegg kommer usikkerhet for omfang av eksternt finansiert virksomhet. Åpne globale
nettkurs (MOOC’s) har til nå vært en inntektskilde, men det er foreløpig usikkert hvorvidt
omfanget av denne typen aktivitet vil øke eller minke i de nærmeste årene. Senteret har også
inntekter fra eksterne formidlingsoppdrag i form av videoproduksjoner og frikjøp i kraft av å ha det
administrative ansvaret for Kunnskapskanalen.

Bemanning:
a. Den ene av senterets to seksjonssjefer sluttet 1. september i år og det planlegges å
benytte lønnsmidlene for denne stillingen til å utlyse en midlertidig stilling i
læringsanalyse. Det er ønskelig med økt kunnskap og kapasitet innen analyser av
kvantitative og kvalitative data for å gjøre mer dyptgående analyser og evalueringer av de
ulike innsatsene for å styrke undervisningskvaliteten ved UiO.
b. 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 midlertidig finansiering for ett av
disse årsverkene. LINK ser det som nødvendig, og i tråd med estimeringen, å øke
kapasiteten til dette arbeidet med nettbaserte læringsplattformer og samtidig også
fleksibiliteten vår i møte med fakultetenes og andre enheters utviklingsprosjekter.
c. Behov for stilling som kommunikasjonsansvarlig.
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4. Avslutning
Som nevnt over er LINK i ferd med å bli evaluert og senteret har forhåpninger til at en del av de
uløste spørsmål som skaper økonomisk usikkerhet og som gir en styringsmessig uklarhet kan løses
i kjølvannet av evalueringen.

Dato 19.09.19

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

Rapportert av:
Arne Benjaminsen

Periode:
T2 – 2019

Ledelsesvurdering
Økonomisk utvikling
Resultat og prognose for LOS Drift 2019 er forbedret
Isolert resultat pr. 2.tertial 2019 viser et overforbruk på 27,1 millioner kroner, som er 20 millioner
kroner bedre enn budsjettert. Reduksjonen i merforbruket er i hovedsak knyttet til reduksjon i
personalkostnader.
Prognosen for årsresultat 2019 viser nå et merforbruk på 10,3 millioner kroner, som er 22,7 millioner
kroner bedre enn budsjett. Det har vært en grundigere gjennomgang av prognosen nå for å sikre
bedret prognosekvalitet.
Det er i 2019 iverksatt flere tiltak som har hatt positiv effekt på resultatet. Det kan nevnes den
restriktive ansettelsespolitikken, kutt i driftskostnader der hvor det har vært mulig, og overføring av
lønnskostnader til riktige midlertidige tiltak.
Det er utfordrende å finne besparende tiltak på kort sikt når personalkostnader, i snitt, utgjør 70% av
kostnadene. Det kreves langsiktig og systematisk arbeid for å redusere disse.

Det er iverksatt tiltak for å få oppgaveporteføljen til LOS Drift innenfor budsjettrammen
I tillegg til de kortsiktige tiltakene er det igangsatt et arbeid hvor universitetsdirektøren sammen
med sin ledergruppe foretar en gjennomgang av oppgaveportefølje og tjenestenivå i LOS Drift.

Inntekter fra internhusleie dekker ikke nåværende kostnadsnivå
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU) er den delen av Eiendomsavdelingens virksomhet som er
finansiert av internhusleien. Det er gjennomført kutt i den andelen av internhusleien som
Eiendomsavdelingen får beholde selv.
For FDVU – løpende viser årsprognosen for 2019 et merforbruk på 14,4 millioner kroner. Balanse i
budsjett vil kreve omfattende kostnadskutt som det jobbes med å identifisere og gjennomføre.
FDVU-energi og FDVU- Større vedlikeholds- og investeringsprosjekter vil gå i balanse i
langtidsprognosen.

LOS har et betydelig akkumulert mindreforbruk på midlertidige tiltak
Midlertidige tiltak har et samlet akkumulert mindreforbruk på 324,3 millioner kroner pr 2.tertial 2019.
Investeringer i bygg utgjør 220,1 millioner kroner av dette. De største prosjektene gjelder Historisk
museum, S. Rosslands hus og andre lokaler på Tøyen. I henhold til Eiendomsavdelingens
prosjektplaner vil alle disse investeringsprosjektene ferdigstilles i 2020.
Av de resterende 104,2 millionene kronene i mindreforbruk er 30 millioner kroner bevilget til
utstillinger ved Naturhistorisk museum/Brøggers hus som forventes videreført til museet i 2020.
I forbindelse med arbeidet med å forbedre prognosen for 2019 ser vi at det er stor variasjon på
hvordan midlertidige og varige tiltak med øremerkinger budsjetteres og regnskapsføres. En
harmonisering av praksisen vil gjennomføres slik at man får bedre styring og oppfølging av disse.
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Usikkerhet fremover
Fremtidig reduksjon i tildelingen vil gi ytterligere utfordringer for LOS drift
Det er svært viktig å fortsette arbeidet med å tilpasse aktivitetsnivået til den økonomiske
situasjonen.
I 2020 vil det komme ytterligere kutt på 8,4 millioner kroner, hvorav 2,4 millioner kroner er ABE kutt
og 6,01 millioner kroner er interne UiO rammekutt.
Ved overføring av enkelte administrative funksjoner til DFØ i 2021 vil UiO etter planen få en
reduksjon av rammen på ytterligere ca. 26 millioner kroner. Disse kuttene er foreløpig ikke
innarbeidet i prognosen for 2020-2023. LOS vil jobbe for å absorbere denne reduksjonen, men det vil
ikke ha effekt før etter innføringen da overgangen vil kreve en midlertidig økning i ressursbruken.
Denne økningen knyttes til drift av eksisterende systemer, samtidig med innfasing av nye løsninger.
Det er også knyttet noe usikkerhet rundt hvilke økonomiske konsekvenser utfasing av administrative
systemer i forbindelse med BOTT-samarbeidet vil få for USIT. Et mulig inntektsbortfall er delvis
innarbeidet i langtidsprognosen.

LOS må ha rett kompetanse for å nå universitetets strategiske- og effektiviseringsmål
LOS har over tid jobbet med digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser både for økt
effektivitet, og for økt styring og kontroll med viktige arbeidsprosesser. Økt digitalisering medfører
behov for kompetansevridning i LOS. Dette gjelder både innenfor de områdene hvor det er oppnådd
effektivisering, og på områder hvor sluttbruker forventer at vi kan levere digitale tjenester.
USIT opplever en økning i turnover i 2019, i tillegg er det er vanskelig å få rekruttert rett IT-kompetanse
i dagens marked hvor it-medarbeidere er generelt ettertraktet. Skulle turnoveren øke vil dette få
konsekvenser for drift av it- tjenester ved UiO.
Det er behov for økt finansiering av infrastruktur
Eiendomsavdelingen er i ferd med å revidere masterplanen, som vil bli lagt frem for styrte i 2020. I
den forbindelse gjennomføres en ny vurdering av tilstandsgraden på alle bygg og Eiendomsavdelingen
vil få en oppdatert oversikt over vedlikeholdssituasjonen og oppgraderingsbehovet.
Når livsvitenskapsbygget står ferdig, vil det kreves betydelige midler både til utvendig oppgradering
og innvendig tilrettelegging av arealene på Nedre Blindern til ny bruk. Tiltakene vil kreve finansiering
ut over kjente tilgjengelige midler.
Det pågår en statlig områdegjennomgangen hvis formål «er å identifisere muligheter og utfordringer
ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå
alternative tiltak som vil gi mest mulig kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning i statlig sivil
sektor i et samfunnsmessig perspektiv». Konklusjonen på dette arbeidet vil kunne påvirke hvordan
eiendomsforvaltningen gjøres ved UiO.
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Det jobbes videre med oppfølging av masterplan for IT. Denne ble behandlet i universitetsstyret i juni
2019. Et viktig del av dette arbeidet er å utarbeide prinsippene for finansiering av fremtidige behov
for IT-infrastruktur og -tjenester.
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Vedlegg 2 til virksomhetsrapport 2. 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 T2, mens de øvrige årene viser helår. Tallene er derfor
ikke fullt sammenliknbare (delårs- vs. helårseffekt, sesongsvingninger etc.), men gir likevel en indikasjon på utviklingen.
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Det teologiske fakultet (TF)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det juridiske fakultet (JUR)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det medisinske fakultet (MED)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det humanistiske fakultet (HF)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

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

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det odontologiske fakultet (OD)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Kulturhistorisk museum (KHM)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Naturhistorisk Museum (NHM)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Sentrene
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling
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Universitetsbiblioteket (UB)
Totalvirksomheten: Inntekter og kostnader

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

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

Basisvirksomheten: Mer-/mindreforbruk

Totalvirksomheten: Årsverksutvikling

V-sak 3 - side 64 av 88

UNIVERSITETET I OSLO
Regnskap 2.tertial 2019
Ledelseskommentar
Noter
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Ledelseskommentar 2.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, og
på linje med budsjettert.
Inntekt fra tilskudd og overføringer er lavere enn foregående år. Sum tilskudd fra andre statlige etater ligger
noe høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2018. Dette skyldes i hovedsak endring i rapportering av tilskudd
fra direktorat som fra 2019 skal rapporteres som bidragsinntekter.
De samlede driftskostnadene per 31.08.2019 er om lag som forventet.
Samlede lønnskostnader er 1,3 % høyere enn budsjettert. Kostnaden knyttet til pensjon er økt med vel 11 %
grunnet økningen i premiesats. Antall årsverk pr 31.08.2019 er 6465, mens de var på 6593 på tilsvarende
tidspunkt i 2018.
Andre driftskostnader er noe lavere enn budsjettert, noe som kan skyldes forskyvninger i aktivitet mellom
tertialene.
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Regnskapet pr 31.08.2019 viser et resultat tilført virksomhetskapitalen på 6,5 mill. kroner, 3 mill. kroner
lavere enn det periodiserte budsjettet for avsluttede oppdragsprosjekter per 2.tertial 2019.
5. Utvikling av avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet
UiOs avsetninger på basis per 31.08.2019 utgjorde 143 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 om Årsregnskap 2018 og delårsregnskap i
2019.
Ikke inntektsførte tilskudd bidrag og gaver har økt med 267 mill. kroner siden årsskiftet. Økningen er i
hovedsak knyttet til forskuddsbetalinger fra NFR og EU. 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 31.08.2019 utgjør 2 216 mrd.
kroner og har økt med 18,9 % fra 31.08.2016. 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

31.08.2019
202 099
668 425
1 214 920
143 361
133 139
-309 336
2 052 608

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:
• Utvendig rehabilitering av Historisk museum
• Rehabilitering av Brøggers hus for Naturhistorisk museum.
• Bygningsmessige tilpasninger for fem nye SFF’er og en SFU
• Rehabilitering av Kristian Ottosens hus
• Rehabilitering av de resterende etasjene i Niels Henrik Abels hus
• Klimasenter Naturhistorisk museum
• Oppgradering Rosselands hus
I tillegg er flere store prosjekter finansiert over statsbudsjettet under planlegging:
• Livsvitenskapsbygget
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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

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

1

3 735 127
983 403
331 841
69 246
5 119 618

3 733 862
909 851
344 766
93 136
5 081 615

5 829 936
1 509 524
556 000
117 632
8 013 092

15 983
3 472 547
472 483
1 215 162
5 176 175

22 450
3 286 914
502 236
1 209 894
5 021 494

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

(56 557)

60 121

16 955

2 577
2 504
73

3 247
3 104
143

4 759
4 260
499

(56 484)

60 264

17 454

63 026
(6 543)
56 484

(50 711)
(9 553)
(60 264)

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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EIENDELER

Note

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

-

-

-

9 401 224
504 075
411 449
523 162
10 839 910

9 762 849
509 067
405 033
254 066
10 931 014

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

10 871 164

10 962 269

10 957 566

12

8 944
8 944

9 579
9 579

8 686
8 686

13

126 895
144 388
38 053
309 336

129 127
135 817
19 107
284 051

178 538
74 082
16 188
268 808

2 044 288
171 372
603
2 216 264

2 126 058
7 408
323
2 133 789

1 923 479
195 876
364
2 119 719

2 534 544

2 427 420

2 397 213

13 405 708

13 389 689

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

5
5
5
5

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

14
16

17
17
17
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STATENS KAPITAL OG GJELD

Note

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

6 023
113 233
119 256

6 023
97 907
103 930

6 023
106 690
112 713

15

143 361
143 361

257 981
257 981

206 387
206 387

5

10 839 910
180 124
11 020 034

10 931 014
181 672
11 112 686

10 926 311
0
10 926 311

-

-

-

11 282 650

11 474 597

11 245 411

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser

-

-

-

II Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

-

-

-

75 783
225 474
155 029
287 922
1 034 796
133 139
210 916
2 123 058

60 656
222 325
156 779
280 665
814 443
127 371
252 854
1 915 093

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

2 123 058

1 915 093

2 109 368

13 405 709

13 389 689

13 354 779

C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital
Sum virksomhetskapital
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
Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring
Sum statens finansiering av særskilte tiltak

8
8

15

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
Sum gjeld
Sum statens kapital og gjeld

15
16
18
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Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

Note

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

3 827 176
1 800
439 620
956 383
94 597
1 816
579 428
5 900 820

3 681 952
53 387
443 025
849 705
94 578
1 969
511 481
5 636 097

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

3 721 631
1 335 327
40 304
60 902
96 084
164 433
5 418 681

3 570 269
1 309 123
46 116
56 040
89 101
158 503
5 229 152

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

482 139

406 945

621 334

28
(386 988)
931
(26)
(386 055)

14
(314 902)
269
(36)
(314 655)

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

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-

-

-

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer

-

-

-

461

(325)

(146)

96 545
2 119 719
2 216 264

91 965
2 041 824
2 133 789

77 895
2 041 824
2 119 719

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

6 543
906
472 483
(63 026)
(386 988)
(87 279)
(258)
51 643
426 216
21 326
(71 895)
(461)
386 055
(273 126)
482 139

9 553
39
502 236
50 711
(315 402)
(186 901)
(922)
93 967
338 367
8 815
(112 035)
325
264 655
(246 462)
406 945

18 336
92
736 229
(882)
(544 744)
(191 639)
(28)
44 557
133 702
(15 258)
(25 016)
146
493 293
(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
disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
avregning bevilgningsfinansiert virksomhet
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
endring i beholdninger av varer og driftsmateriell
endring i kundefordringer
endring i ikke inntektsførte bevilgning, tilskudd og overføringer
endring i ikke inntektsført gaver og gaveforsterkninger
endring i leverandørgjeld
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 utarbeidet i samsvar med prinsippene som gjelder for føring av statsregnskapet. Dette innebærer at
opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet. Bevilgningsoppstillingen er satt opp i henhold
til bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115.
Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1.januar til den aktuelle balansedagen.
Opplysningene i bevilgningsoppstillingens DEL I omfatter innbetalingene som institusjonen har mottatt i henhold til tildelingsbrev i den periode
oppstillingen gjelder for. Innbetalingene i DEL I er knyttet til og satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt i budsjettet og de
spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.
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.
Bevilgningsoppstillingens DEL III 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.
Det er utarbeidet en egen prinsippnote til virksomhetsregnskapet.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2019 for nettobudsjetterte virksomheter

Del I
Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Samlet
utbetaling
3 822 076
5 000
3 827 076

Utgiftskapittel
Kapittelnavn
Post
Posttekst
260
Universiteter og høyskoler
50
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
287
Forskningsinstitutter og andre tiltak
21
Spesielle driftsutgifter
Samlet sum på kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet
Justisdepartementet
400
Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.
648
Olje- og energidepartementet
1800
Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

23
70
50

100
3 827 176

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling
Tilskudd til faglig utvikling
Overføring til andre forvaltningsorganer

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

300
1 000
500
1 800
3 828 976

Note

31.08.2019

17

2 044 288
-120 810
1 923 479

17

152 288
5 643
157 931

17
17

DEL III
Beløp i 1 000 kroner

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

Note
17
11

31.08.2019
2 044 288
750
152 288

31.12.2018
1 959 419
0
166 639

Endring
84 869
750
(14 351)
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

3 647 052
(378 815)
472 483
906
(5 580)
1 816

3 500 050
(314 902)
502 236
33
(6 825)
26 630

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

3 737 861

3 707 222

5 745 077

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

1 800
(4 533)

28 956
(2 316)

88 402
(3 543)

Sum tilskudd og overføringer som behandles som bevilgning

(2 733)

26 640

84 859

3 735 127

3 733 862

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

154 698
(9 077)
145 622
588 244
57 894
(78 211)
567 927

98 143
(6 191)
91 952
564 695
60 006
(72 570)
552 130

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

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater

713 549

644 082

1 062 343

253
253
7 358

1 012
1 012
9 580

1 230
1 230
14 419

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
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Sum inntekt fra bevilgninger

5 829 936

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF)
Periodens netto tilskudd fra RFF
Kommunale og fylkeskommunale etater
1)
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
1)
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

50 449
18 037

36 696
23 047

61 923
34 957

11 064
86 908
96 014
7 836
103 850

7 131
76 454
91 425
(2 216)
89 209

3 786
115 085
153 514
4 832
158 346

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

191 011

166 674

274 661

100 169
(328 768)
307 442

107 910
(331 515)
322 700

157 263
(307 442)
322 700

78 843

99 095

172 520

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

983 403
909 851
1 509 524
Sum tilskudd og overføringer fra andre
1)
Det er gjort endring i presentasjonen av inntekter per 31.08.2019 på følgende linjer: Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser og Periodens
tilskudd/overføring fra andre bidragstere. Tidligere var en del av periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser presentert på linje Periodens tilsudd/overføring
fra andre bidragsytere. Sammenligningstall ble omarbeidet tilsvarende: per 31.08.2018 ble NOK 12 285 flyttet fra linje Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere til
linje Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser og per 31.12.2018 ble NOK 27 465 flyttet tilsvarende.
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Note 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter, fortsetter

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

74 232
13 065
4 539
7 141
47 010

62 305
8 622
3 020
15 698
44 878

114 858
13 279
5 060
24 908
73 784

145 987

134 523

231 889

99 360
5 377
81 117

115 491
5 247
89 505

194 069
9 941
120 101

Sum andre salgs- og leieinntekter

185 854

210 243

324 111

Sum salgs- og leieinntekter

331 841

344 766

556 000

69 237
9
69 246

93 127
9
93 136

117 620
12
117 632

5 119 618

5 081 615

8 013 092

Salgs- og leieinntekter
Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:
Statlige forvaltningsorgan
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/privat
Andre, inkl. utland
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet
Andre salgs- og leieinntekter
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, leie og andre tjenester (unntatt avgift)

Andre inntekter:
Andre driftsinntekter
Salg av maskiner og utstyr
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter

V-sak 3 - side 81 av 88

Universitetet i Oslo

(Beløp i NOK 1 000)

Note 2 - Lønn og sosiale kostnader

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

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

2 441 016
295 968
435 521
350 908
(111 861)
60 995
3 472 547

2 328 594
283 274
414 278
316 196
(115 168)
59 739
3 286 914

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

6 465

6 593

6 568

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

197 598
55 006
158 877
25 196
91 752
887
61 669
22 477
163 429
134 774
303 497
1 215 162

193 920
55 732
147 404
31 033
93 955
28
63 886
52 821
146 075
140 741
284 299
1 209 894

290 253
109 650
238 909
47 248
156 798
74
99 194
87 767
287 505
227 229
430 438
1 975 065

13 876
21 131
30 733
97 690

15 921
26 731
37 956

43 797
46 105
88 142

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
Kjøp av konsulenttjenester
Kjøp av andre fremmede tjenester 1)
Reiser og diett
Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader
1)

Spesifikasjon av andre fremmede tjenester
Kjøp av rådgivingstjenester bygg/arkitekttjenester
Kjøp av undervisningstjenester
Kjøp av forskningstjenester
Andre fremmedtjenester
Sum andre fremmede tjenester

163 429

65 468
146 075

109 461
287 505
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Note 5 - Varige driftsmidler

Driftsbygninger
10-60 år dekomp.
lineært

Tomter/Uteareal

Avskrivningsats (levetider)

Ingen avskrivning

Anskaffelseskost per 01.01.2019
Tilgang nybygg 31.08.2019 - eksternt finansiert
Tilgang nybygg 31.08.2019 - internt finansiert
Andre tilganger pr 31.08.2019
Avgang anskaffelseskost per 31.08.2019
Fra anlegg under utførelse til annen gr.
Anskaffelseskost per 31.08.2019
Akkumulerte avskrivninger per 01.01.2019
Ordinære avskrivninger per 31.08.2019
Akkumulerte avskrivninger avgang pr 31.08.2019
Balanseført verdi per 31.08.2019

916 620
916 620
916 620

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

-

Anlegg under
utførelse

Øvrige bygninger
10-60 år dekomp.
lineært

Maskiner, vit.utstyr,
transportmidler

Ingen avskrivning

Driftsløsøre og
inventar mv.

3-15 år lineært

3-10 år lineært

Sum

19 892 226
11 315
(242)
71 965
19 975 263
(11 211 157)
(303 961)
242
8 460 387

29 341
29 341
(4 734)
(391)
24 216

393 800
237 420
(108 058)
523 162
523 162

1 892 658
48 658
(261)
35 639
1 976 693
(1 389 885)
(82 994)
260,75
504 075

1 739 164
89 596
(4 061)
455
1 825 154
(1 331 723)
(85 138)
3 155
411 449

24 863 809
386 988
(4 563)
25 246 234
(13 937 499)
(472 483)
3 658
10 839 910

-

-

-

-

(28)
906
878

(28)
906
878

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

838
1 739
2 577

162
3 086
3 247

768
3 991
4 759

26
2 478
2 504

36
3 068
3 104

61
4 199
4 260

73

143

500

Note 6 - Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Renteinntekter fra gavekonto
Valutagevinst
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Rentekostnad/Annen finanskostnad
Valutatap
Sum finanskostnader
Sum finansielle poster

V-sak 3 - side 83 av 88

Universitetet i Oslo

(Beløp i NOK 1 000)

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 31.08.2019

6 023

6 023

Bunden virksomhetskapital, UiO:
Bunden virksomhetskapital per 01.01.2019
Annen opptjent virksomhetskapital:
Annen opptjent virksomhetskapital per 01.01.2019
Overført fra periodens resultat: tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter
Sum opptjent virksomhetskapital pr 31.08.2019

6 543
113 233

Sum virksomhetskapital pr 31.08.2019

119 256

25 233
81 458

Note 11 - Investeringer i aksjer og selskapsandeler
Ervervstidspunkt

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Resultat 2018

Balanseført
Rapportert til
egenkapital 2018 kapital-regnskapet

Balanseført verdi i
virksomhetens
regnskap

Investeringer i datterselskap
Unirand AS
Sum investeringer i datterselskap

2004-2005

2 025

100,0 %

100,0 %

(113)

4 145

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 %

6 244
(2 652)
(3 766)

131 852
24 240
66 768

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 %

(1 640)
312

9 069
1 264

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
Sum finansielle anleggsmidler per 31.08.2019
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.

750
307
1 057
31 255
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Note 12 - Varebeholdninger
31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

79
79

79
79

79
79

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

2 766
4 644
947
508
8 865

3 287
4 766
858
588
9 500

3 584
3 585
817
620
8 607

Sum varebeholdninger

8 944

9 579

8 686

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

120 852
(166)
6 209
126 895

124 572
(363)
4 919
129 127

177 503
(274)
1 309
178 538

1 228
197
1 426

161
138
299

169
227
396

91-180

181-

Sum

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:
31.08.2019
31.08.2018

31.12.2018

Ikke forfalt

113 409
118 053
148 308

1-30

2 970
2 653
27 664

31-60

1 556
1 004
446

61-90

988
1 389
166

917
777
381

1 011
696
538

120 852
124 572
177 503

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

9 173
2 528
668
25 166
47 418
37 951
13 624
7 860
144 388

11 534
1 505
12
22 680
41 626
31 375
20 549
6 536
135 817

9 205
1 773
254
23 579
15 752
4 934
12 439
6 146
74 082

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
Forskuddsbetalt leie
Andre forskuddsbetalte kostnader
Opptjent inntekt
Andre fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer
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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:
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 - Investeringer i utstillinger

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
Vikingtidsmuseet - brukerutstyrsprosjekt
Kristian Ottosens hus - rehab 2. etasje
Historisk museum - utvendig rehabilitering
JUS/Sentrum - ombygging eksisterende lokaler
Rosselandshus - Oppgradering av fasader (KD-bevilgning)
Ubrukt andre mindre prosjekter
Egeninitierte større rehabiliteringer
SUM påbegynte investeringsprosjekter
Andre formål
Universitetsdirektørens reserve
Universitetsstyrets reserve
SUM andre formål
Sum Kunnskapsdepartementet

Overført fra
virksomhetskapital

Avsetning pr.
31.08.2019

Avsetning pr.
31.12.2018

Endring i
perioden

22 818
205 583
54 977
294 561
72 026
(21 607)
(21 880)
16 068
(735 429)
10 753
7 092
25 894
9 338
65 894
5 796
9 102
867
(4 482)
17 372

-

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

(14 518)
61 164
(48 175)
(39 236)
(1 489)
5 212
(20 516)
6 295
(129 584)
473
2 898
17 752
(1 118)
12 690
(166)
2 181
(5 667)
1 202
(150 601)

-

-

-

-

(30 000)
198 888
92
2 931
(34 911)
(30)
(61 844)
15 112
14 211
30 000
(25 439)
109 010

-

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

(365)
(30 000)
(22 806)
(6 719)
(429)
(14 611)
5 747
249 422
(6 772)
(17 118)
(32 511)
(30)
(20 706)
(30 762)
(789)
30 000
(1 330)
(11 004)
89 217

3 924
4 463
8 387

-

2 040
2 040

1 884
4 463
6 347

134 770

-

189 807

(55 037)
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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)

8 591
8 591

-

16 581
16 581

(7 989)
(7 989)

143 361

-

206 387

(63 026)
(63 026)

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

31.08.2019

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)

49 896
104 536
154 431

-

37 352
74 738
112 090

12 544
29 798
42 341

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

297 625
297 625

-

169 419
169 419

128 206
128 206

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

(646)
(646)

-

(393)
(393)

(253)
(253)

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

9 161
19 277
17 315
20 825
175 425
12 615
254 617

-

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

(10 371)
(5 855)
(4 844)
(374)
99 262
(2 020)
75 798

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag

706 027

-

459 935

246 092

Gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver og gaveforsterkninger, ikke inntektsført
Sum gaver og gaveforsterkninger

328 768
328 768

-

307 442
307 442

21 326
21 326

1 034 796

-

767 377

267 419

Kunnskapsdepartementet
Mottatt bevilgning fra KD, ikke inntektsført
Sum kunnskapsdepartementet

180 124
180 124

-

-

180 124
180 124

Sum ikke inntektsførte bevilgninger

180 124

-

-

180 124

Sum ikke inntektsført tilskudd, bidrag og gaver
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

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

16 178
2 947
1 229
939
16 760
38 053

11 685
578
1 552
673
4 620
19 107

4 522
869
471
321
10 004
16 188

74 547
19 730
2 511
19 358
16 993
133 139

69 229
12 323
4 706
25 212
15 901
127 371

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

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

2 044 288
152 288
19 084
603
2 216 264

1 959 419
166 639
7 408
323
2 133 789

1 923 479
157 931
37 945
364
2 119 719

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

6 774

9 086

211

84 600

82 900

75 200

40 917
7 905
4 351
66 370
210 916

56 386
3 386
9 230
91 867
252 854

90 083
4 608
7 008
73 692
250 802

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

12 295
860
62
8 259
9 427
10 013
40 917

9 038
438
7 844
1 224
6 810
12 878
18 155
56 386

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

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 351 aktive oppdragsprosjekter per 31.08.2019, hvorav 104 er nye i 2019.
*Prosjekter med sluttdato 31.08.2019 er ikke med totalt antall aktive.
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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Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet
Indikator

31.08.2019

31.08.2018

31.12.2018

Tilskudd fra EU
Sum tilskudd fra EU

103 850
103 850

89 208
89 209

158 346
158 346

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

567 927
253
568 180

552 130
1 012
553 142

917 687
1 230
918 917

86 908
145 622
145 987
378 517

76 454
91 952
134 523
302 929

115 085
144 655
231 889
491 629

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

- diverse bidragsinntekter
- tilskudd fra statlige etater
- oppdragsinntekter

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfiansiert aktivitet

