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Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

Virksomhetsrapport per 2. tertial 2021
De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om
oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi.
UiOs virksomhetsrapport for 2. tertial omhandler utvikling i universitetets økonomiske status og
status for gjennomføring av UiOs årsplan 2021-2023.
UiO har tatt i bruk nye systemer for økonomi og lønn gjennom BOTT og DFØ fra 1.mai 2021. I
forbindelse med overgangen, er den økonomiske rapportering noe forenklet i år.
Hovedproblemstillinger i saken
UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og
mindreforbruk i hele virksomheten. Fra 2021 innføres det nytt regelverk som gjør at for høyt nivå
av mindreforbruk vil bli trukket inn av KD. Den langvarige covid-19-pandemien har medført at
mye aktivitet har falt bort eller blitt utsatt. En konsekvens av dette er at UiOs akkumulerte
mindreforbruk øker sammenlignet med tidligere år. I andre tertial er det særlig forsinkelser i
byggeprosjekter som skaper økning i mindreforbruket.
Universitetsstyret vedtok 20. oktober 2020 som en del av fordelingen for 2021 at OD, NHM og
KHM skulle få inndekket 80% av sine inntektstap i 2020 som følge av pandemien. Regnskapet for
2020 viser at det er behov for en avregning/omfordeling av tildelingen.
Det foreslås at KHM får tildelt 7,54 mill. kroner. Dette dekkes inn ved tilbakeføring av 5,28 mill.
kroner fra OD samt tildeling på 2,02 mill. kroner fra avsetningen til uforutsette kostnader som
følge av koronakrisen.
Arbeidet med gjennomføring av UiOs årsplan 2021-2023 går i all hovedsak etter plan. Noen
planlagte aktiviteter er forsinket, men dette antas ikke å hindre måloppnåelse i nevneverdig grad.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2.tertial 2021 til etterretning
2. Styret vedtar følgende avregning/inndekning av faktiske inntektstap i 2020:
a) KHM får en økt kompensasjon på 7,54 mill. kroner
b) OD tilbakefører 5,28 mill. kroner som er for mye kompensert
c) Det disponeres 2,02 mill. kroner fra avsetningen til uforutsette kostnader som følge av
koronakrisen.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg:
1. Virksomhetsrapport per 2. tertial 2021
2. Ledelsesvurderinger fra enhetene per 2. tertial 2021
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1. Innledning
De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av
UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi.

2. Økonomistatus per 2. tertial 2021
Sammendrag
UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i
hele virksomheten. Inntekts- og kostnadsnivået er relativt stabilt. Pandemisituasjonen preger fortsatt
økonomien i 2021. Inntektene og kostnadene er noe lavere enn tidligere år. Kostnadsreduksjonen er
spesielt knyttet til forsinkelser i investeringer.
Mindreforbruket i balansen øker med 198 mill. kroner i 2. tertial, og det akkumulerte mindreforbruket er nå
oppe i 633 mill. kroner. Av dette er til sammen 431 mill kroner. avsatt til investeringer. Gjenværende
avsetninger til andre formål beløper seg til ca. 202 mill. kroner, som utgjør 3,3 % av årsbevilgningen. Dette
er godt under den fastsatte grensen på 5%.

Inntekter og kostnader: Stabil utvikling
Inntekter

Figur 1. Femårig utvikling av totale inntekter på UiO, fordelt på fire hovedinntektsgrupper.
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Inntektene til UiO holder et svært jevnt nivå. Den største inntektskompenten, ordinær bevilgning fra KD,
har økt noe fra 2020 til 2021. Økningen skyldes at det i revidert statsbudsjett i 2020 ble gitt ekstra
bevilgninger – hovedsakelig til ekstra studieplasser og rekrutteringsstillinger. UiO har i tillegg fått økte
resultatbaserte inntekter.
Salgsinntekter er i 2021 lavere enn i de foregående årene. Dette knytter seg til pandemisituasjonen, og de
nasjonale koronarestriksjonene, som har gitt inntektsnedgang i publikumsvirksomheten ved Kulturhistorisk
Museum og klinikkvirksomheten ved Det odontologiske fakultet. I 2020 ble det en økning i inntekter som
følge av overføring av midler fra oppløste fond knyttet til rehabilitering av Kristian Ottosens hus.
Inntekten fra gaver og gaveforsterkning er også fallende. Dette skyldes først og fremst at
gaveforsterkningsordningen ble fjernet fra Statsbudsjettet i 2021. Gaveforsterkning ble tidligere gitt ved at
alle private gaver på minst tre mill. kroner til UiO utløste 25 % av gavebeløpet i ekstra gaveforsterkning.
Kostnader

Figur 2. Femårig utvikling av totale kostnader på UiO, fordelt på tre hovedkostnadsgrupper

Det har vært en liten realoppgang i personalkostnader fra 2020 til 2021. Denne økningen kan knyttes til
pandemisituasjonen, hvor det våren 2021 ble besluttet å gi en kompensasjon til alle ansatte for bruk av
hjemmekontor. Lønnsoppgjøret for 2020 var svært moderat, noe som påvirker kostnadsnivået
hovedsakelig fra 2021. Pensjonskostnadene har også vært lave, både i 2020 og 2021.
På investeringssiden har det vært en realnedgang i kostnader. Reiserestriksjoner har gitt mindre tilgang på
utenlandsk arbeidskraft og dermed lavere progresjon på enkelte store byggeprosjekter.
Driftskostnadene for de sammenlignbare pandemiårene 2020 og 2021 like, men lavere enn tidligere år. Det
har vært innsparinger på reise- og arrangementskostnader i begge disse årene, men det motsvares i noen
grad av økning i kjøp av konsulent og andre fremmede tjenester og kostnader rettet mot mer digitale og
mobile arbeidsformer i fremtiden.
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Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

Figur 3. Femårig utvikling av de tre inntektskomponentene som totalt utgjør BOA-inntekten
Inntektsnivået for BOA-virksomheten 1 er stabilt, men noe økende sammenlignet med 2020. Det er store
forskjeller mellom enhetene når det kommer til størrelse på BOA-virksomheten. De to største enhetene er
MN og MED, som begge forventer høy aktivitet, også i siste tertial i 2021. Dette vil kunne medføre økte
inntekter til enhetene.
I forbindelse med overgang til nye systemer kan det være feilkilder i tallene for ulike BOA-inntekter. Det vil
bli arbeidet med kvalitetssikring av alle regnskapsrutiner frem mot årsavslutning.

Bevilgningsfinansiert virksomhet - mindreforbruket øker
Mindreforbruket har økt siden første tertial - økningen er i stor grad knyttet til forsinkelser i investeringer
UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i
hele virksomheten. Nivået på avsetningen (mindreforbruket) følges tett opp for å sikre at bevilgninger blir
satt i arbeid, samtidig som behovet for langsiktige prioriteringer og nødvendig margin for usikkerhet blir
ivaretatt..
Pr. 2. tertial er det samlede mindreforbruket i internregnskapet på 633 mill. kroner, en økning på 198 mill.
kroner siden forrige tertial 2.

BOA-inntekter omfatter inntekter fra NFR, EU og andre bidrags- og oppdragsinntekter. Dette har tidligere blitt omtalt
som eksternt finansiert virksomhet (inntekter).
2
I virksomhetsrapporten er det korrigert for en regnskapsteknisk manglede inntektsføring på bidrags- og
oppdragsinntekter (BOA). Det er lagt inn en ny praksis der prosjekter uten budsjetramme, kan som medfører
overføring av tilsvarende kostnad til bevilgningsfinansiert virksomhet. Dette innebærer et høyere mindreforbruk
(avsetning) enn det som framgår av finansregnskapet.
1
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KD har etablert en 5%-grense for overføring av midler fra et år til et annet med virkning fra 2021.
Avsetninger til investeringer holdes utenfor beregningen av prosentsatsen. UiO har per 2. tertial
avsetninger til investeringer på til sammen 431 MNOK. Den største avsetningen er knyttet til rehabilitering
av Eilert Sundts hus (ca. 227 mill. kroner). Av andre enkeltprosjekter kan nevnes Brøggers hus
(totalrehabilitering og nye utstillinger), rehabilitering av taket på kjemibygningen og oppgradering
konvensjonell dyrestall Domus Medica.
Disse avsetningene til investeringsformål innebærer at gjenværende avsetninger til andre formål beløper
seg til ca. 202 mill. kroner, som utgjøre 3,3 % av bevilgning. Dette er godt under den fastsatte 5% grensen.
Universitetsdirektøren vil følge nivået på avsetninger løpende og vil vurdere om det blir nødvendig å sette
inn ytterligere tiltak utover høsten for å sikre at avsetningen ikke blir for høy. Det som vil være aktuelt vil
være å sette av midler til investeringer og andre engangskostnader.
Pandemien har ført til besparelser, særlig på drift/reise og utsettelser på større vedlikehold og
investeringer i bygg. De store byggeprosjektene har hatt vanskeligheter med å få leveranser. Noe som kan
forklares med at korona-restriksjoner har medført at leverandørene har hatt mindre tilgang på utenlandsk
arbeidskraft, og derfor ikke har kunne holdt oppe produksjonen.
Overgangen til nytt ERP-system, Unit4, i mai 2021 har ført til utfordringer for økonomistyringen. Grunnlaget
for uttak av styringsdata er uferdig, og gjør den interne økonomioppfølgingen krevende – særlig i
overgangsåret 2021. Det arbeides videre for å etablere godt datagrunnlag for intern styring og bedre
kvalitetssikring av regnskap og økonomistyringsdata frem mot årsslutt.
Det er avdekket at manglende oppdatering av prosjektopplysninger i enkelte tilfeller har medført
belastning på bevilgningsøkonomien istedenfor inntektsføring av BOA-inntekter. I analysene nedenfor er
dette korrigert, for å gi et mest mulig korrekt bilde ned på enhetsnivå.

Figur 4. Figuren viser sammenhengen mellom mindreforbruket som ligger på fakulteter og annet
(støtteenheter og investeringer) på til sammen 1,3 mrd. kroner. Sett sammen med forhåndsdisponeringer
på 683 mill. kroner, blir akkumulert mindreforbruk på bevilgningsfinansiert virksomhet etter T2 2021 på 633
mill. kroner.
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Mindreforbruket med fakulteter og tilsvarende enheter har i perioden økt med 8 mill. kroner. MN, OD, SV,
KHM og sentrene reduserer sine avsetninger, og de resterende øker avsetningene noe. Mindreforbruket i
LOS, knyttet til gjennomføring av investeringer i bygg og øvrige midlertidige tiltak, øker med ca. 190 mill.
kroner.

Figur 5: Akkumulert mindreforbruk, isolert resultateffekt for enhetene (tall i mill. kroner) og akkumulert %
mindreforbruk av inntekter.

Universitetsdirektøren følger opp enheter som har bortfall av inntekter som følge av pandemien. Dette
gjelder NHM, OD og særskilt KHM. Når det gjelder OD så har de hatt en krevende økonomisk situasjon også
i forkant av pandemien.

Inntektstap i 2020 – Avregning etter faktisk regnskap
Universitetsstyret vedtok 20. oktober 2020 som en del av fordelingen for 2021 at OD, NHM og KHM skulle
få inndekket 80% av sine inntektstap i 2020 som følge av pandemien, enhetenes prognoser ble lagt til grunn
for kompensasjon av estimert inntektstap i 2020. Som følge av regnskapsførte i 2020, er det behov for en
avregning/omfordeling mellom de berørte enhetene.
Det er behov for følgende avregninger av tildelingen:
•
•
•

OD skal tilbakeføre 5,28 mill. kroner
NHM er i balanse i samsvar med tildeling
KHM har inntektstap som medfører at det er inndekningsbehov på 7,54 mill. kroner.

Det foreslås at KHM får tildelt 7,54 mill. kroner. Dette dekkes inn ved tilbakeføring av 5,28 mill. kroner fra
OD samt 2,02 mill. kroner fra avsetningen til utforutsette kostnader som følge av koronakrisen.
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3. Status for gjennomføring av UiOs årsplan 2021-2023
Årsplanen er Universitetets sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2030. Strategien har en
horisont på ti år. I UiOs årsplan 2021-2023 fremkommer prioriteringene for de første årene av
strategiperioden med vekt på tiltak som er viktige i en oppstartsfase for ny strategi.
Nedenfor følger en overordnet vurdering av status for arbeidet med årsplan for hver av de fire ambisjonene
i strategien og klima- miljø og bærekraft. Innenfor alle ambisjonene i strategien er det innarbeidet tiltak
knyttet til klima, miljø og bærekraft. Utarbeidingen av en helhetlig miljø- og klimastrategi er i gang.
Strategien skal definere UiOs klimamål for 2030, og vil følges opp med en egen tiltaksplan.

3.1. Hovedambisjon 1 - Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
Tiltak knyttet til hovedambisjon 1
1
2
4
5
6
7
8
9
10

Styrke arbeidet med å sikre grunnforskningens posisjon og gode rammevilkår
Utvikle flere fremragende tverrfaglige forskningsmiljøer.
UiO skal posisjonere seg for samfunnsområder og utfordringer som prioriteres i Langtidsplanen for forskning
og høyere utdanning, i Forskningsrådets strategi og i Horisont Europa, og svare godt på Fellesløftet 2021.
Videreutvikle UiOs internasjonale forskningspartnerskap. Det skal også arbeides for å involvere
organisasjonen bredt i arbeidet i The Guild, og i mulighetene som ligger i The Guilds initiativ mot Afrika.
Arbeide for å tilby oppdatert og fremtidsrettet forskningsinfrastruktur med utgangspunkt i UiOs rullerende
institusjonelle veikart for forskningsinfrastruktur.
Arbeide for løsninger for åpen tilgang av publikasjoner som favner de ulike publiseringsmønstre ved UiO, og
legge til rette slik at forskere sømløst kan håndtere og dele sine forskningsdata på best mulig måte.
Bruke eksisterende kompetanse i fagmiljøene til å videreutvikle forskernes fagnære IT-kompetanse og
styrke de lokale IT-miljøenes kompetanse.
Videreutvikle og forankre system og kvalitetsstandarder for karrierestøtte og retningslinjer og prinsipper for
evaluering av forskere i tråd med nasjonale og internasjonale standarder.
Etablere normer for forskningsintegritet og videreutvikle sitt opplæringstilbud i forskningsetikk.

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. Innen forskningsområdet er det prioritert ni tiltak i årsplanen. Enkelte planlagte
aktiviteter har noe forsinkelse, men dette forventes ikke å hindre måloppnåelsen i nevneverdig grad.
Det er viktig for UiO å sikre grunnforskningens posisjon og rammevilkår. Regjeringen la frem sin
styringsmelding for sektoren i mars, og har nylig nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere
finansieringsmekanismene i sektoren. Dette er arbeid som må følges tett for å sikre gode rammevilkår for
forskningen også i fremtiden.
Arbeid med å posisjonere seg for samfunnsområder og utfordringer som prioriteres i Langtidsplanen for
forskning og høyere utdanning har vært særlig prioritert. UiO har utarbeidet fem posisjonsnotater innen
temaene grunnforskning, demokrati og ulikhet, livsvitenskap og helse, klima, miljø og bærekraftig energi og
hav. Prioriteringene er spilt inn til Kunnskapsdepartementet som et høringssvar til revisjon av langtidsplan
for forskning og utdanning.
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Arbeidet med å utvikle flere fremragende tverrfaglige forskningsmiljøer er påbegynt, men må videreføres
også i kommende årsplaner for å få nok fart og kraft. I inneværende periode settes det fokus på å få frem
søknader av høy kvalitet til Fellesløftet og SFFV 2021. Forskningsrådet mottok 161 søknader, hvorav 36 har
gått videre til siste runde av utlysningen. 15 av disse søknadene er fra UiO.
I forhold til internasjonale forskningspartnerskap, legges det vekt på de store partnerskapene mot The
Guild, og til dels Circle U. Det arbeides med å få ut målrettet informasjon om mulighetene i The Guild for å
øke deltakelsen og engasjementet fra større deler av universitetet. Det legges særlig vekt på å informere
om mulighetene i EU-Afrika-initiativet. Det er igangsatt et samarbeid med NORAD og NFR for å utarbeide et
konseptnotat for norsk Afrika-strategi innen forskning og høyere utdanning.
Veikart for forskningsinfrastruktur skulle etter planen rulleres i første halvår 2021, men er utsatt i påvente
av at Forskningsrådet skal tildele midler til INFRA 2020. Planlegging av arbeidet starter opp høsten 2021 og
forventes ferdigstilt sommer/tidlig høst 2022. Øvrig arbeid innen forskningsinfrastruktur går som planlagt.
UiOs arbeid med åpen tilgang er kartlagt i 2021, og det arbeides videre med en egen strategi for åpen
forskning ved UiO. Arbeidet skal legge til rette for at forskere sømløst kan håndtere og dele sine
forskningsdata på best mulig måte. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal bidra med forskningsdata,
samt koordinering og organisering av arbeidet med deling og håndtering av data. Gruppen følger også opp:
•
•

Digital Scholarship Center, som skal koordinere kurs innen feltet og arbeide med support til
forskermiljøene og
utviklingen av e-Infrastrukturen FAIR@UiO som blant annet skal lette forskernes håndtering av
forskningsdata.

For å videreutvikle forskernes fagnære IT-kompetanse og styrke de lokale IT-miljøenes kompetanse er det
arrangert en rekke kurs og kompetanseaktiviteter. Det er et stort behov for kurs, men også et stort behov
for koordinering av kurs og kurseierskap ved UiO.
I arbeidet med å videreutvikle og forankre system for kvalitetsstandarder for karrierestøtte og
retningslinjer og prinsipper for evaluering av forskere, er det spesielt jobbet med karrierestøttende tiltak
for forskere i tidlig karrierefase. Flere tiltak innen generisk kompetanseutvikling rettet mot phd og postdoc
er under utvikling og vil implementeres høst 2021 og vår 2022. Kvalitetsstandarder for karrierestøtte ble
vedtatt vår 2021, men er noen mindre forsinkelser i gjennomgang av rekrutteringssystemet, revidering av
oppsigelsesprosedyrer og forslag til nytt regelverk for ansettelser og opprykk til vitenskapelige stillinger.
Forskningsintegritet og forskningsetikk: Standard for forskningsintegritet vil behandles i universitetsstyret i
oktober 2021. Undervisningsopplegget ferdigstilles deretter.
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3.2. Hovedambisjon 2 - Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre
verden
Tiltak knyttet til hovedambisjon 2
12
13
14
15

16

Revidere kvalitetssystemet for utdanning, forankre det oppdaterte systemet og ta i bruk nye rutinebeskrivelser
for kvalitetsarbeidet. Dette innebærer også å gjennomgå mandater og rollebeskrivelser for kollegiale utvalg,
lederfunksjoner og nettverk.
Gjennomgå felles rammer og vilkår for porteføljeutvikling, med sikte på å vedta prinsipper for en strategisk
fornyelse av studieporteføljen. Gjennomgangen skal legge til rette for tverrfaglighet, større fleksibilitet og
livslang læring.
Styrke UiOs arenaer og kanaler for erfarings- og kunnskapsutveksling med omverdenen. Dette skal bidra til å
øke utdanningenes samfunns- og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse.
Circle U. er UiOs bidrag til langsiktig, europeisk utdanningssamarbeid. Bærekraftagendaen gir tematisk
overbygning for den innledende fasen, med aktiviteter knyttet til klima, global helse og demokrati
samt studentledet, bærekraftig innovasjon. Hovedaktiviteten i 2021 er å igangsette det faglige og
administrative utviklingsarbeidet.
Prioritere arbeidet med digitalisering av utdanningene og styrke integrasjonen mellom det faglige, sosiale,
fysiske og digitale læringsmiljøet. Vi skal gi digital læringsstøtte for å utvikle undervisernes og studentenes
kompetanse.

UiO ønsker å være en ambisiøs kunnskapsinstitusjon med sterk kobling mellom forskning og utdanning og
har store ambisjoner om å styrke det internasjonale samarbeidet for å løse globale samfunnsutfordringer.
Innen utdanning er det prioritert fem tiltak, og arbeidet med tiltakene går i all hovedsak etter planen.
For å legge til rette for videreutvikling av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet skal kvalitetssystemet for
utdanning revideres. Beskrivelse av kvalitetssystemet ble vedtatt av styret i desember 2020. Våren 2021
ble mandater, rollebeskrivelser og rutiner for kvalitetsarbeidet oppdatert. Arbeidet fortsetter høsten 2021.
Nytt støttesystem for emneevaluering er forsinket, og denne delen av kvalitetssystemet er følgelig ikke på
plass enda.
UiO skal gjennomgå felles rammer og vilkår for porteføljeutvikling, med sikte på å vedta prinsipper for en
strategisk fornyelse av studieporteføljen. Gjennomgangen skal legge til rette for tverrfaglighet, større
fleksibilitet og livslang læring. Prosjektet fullførte kartleggingen våren 2021, jf. orientering på
styreseminaret i juni. Arbeidet fortsetter høsten 2021 under ledelse av viserektor for utdanning. Fokus vil
være på forslag til løsninger og utviklingsmuligheter med sikte på vedtakssak til styret i desember 2021 eller
februar 2022.
Erfarings- og kunnskapsutveksling med omverdenen: UiO styrker samfunnskontakten på en rekke
utdanningsrelevante områder, blant annet i samarbeidet om Oslo Science City. Det legges vekt på
strategisk bruk av Råd for samarbeid med arbeidslivet. Tjenesteavtalen med Karrieresenteret vil bli
gjennomgått med målsetting om bedre integrering av karrieretjenester ved fakultetene og i
utdanningstilbudet.
Circle U. er UiOs største satsing for å utvikle høy kvalitet i utdanningene, basert på internasjonalt
samarbeid. Satsingen forventes å gi et tungt bidrag til UiOs til deltakelse i Erasmus+ og EEA, i tråd med
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regjeringens nasjonale strategier. Hovedaktiviteten i 2021 er å igangsette det faglige og administrative
utviklingsarbeidet. Prosjektet er komplekst og omfattende, og det er ressurskrevende på tvers av
organisasjonen. Arbeidet følger prosjektplanen.
Hovedaktivitetene i 2022 er å videreutvikle det faglige utviklingsarbeidet gjennom samarbeidet mellom
Circle U. Academic Chairs, videreutvikle felles løsninger for digitalt undervisningssamarbeid og økt
mobilitet, og etablere sommerskoler innen de tre tematiske satsingsområdene ved tre av
partneruniversitetene
Digitalisering av utdanning: UiO har flere pågående prosjekter for pilotering og utrulling av digitale
verktøy. Flere integrasjoner for studier, undervisning og eksamen er produksjonssatt og tjenesten Mine
studier er videreutviklet. UiO arbeider også for å styrke mulighetene for bedre utnyttelse av data til analyse
av kvalitet og kvalitetsarbeid

3.3. Hovedambisjon 3 - Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i
bruk
Tiltak knyttet til ambisjon 3
18
19
20
21
22
23
24

UiO skal arbeide for å lykkes bedre med samfunnsinnovasjon ved å utnytte etablerte arenaer og initiativ samt
etablere nettverk, mentoraktivitet og nye kompetansebyggende aktiviteter på området.
Videreutvikle konkrete initiativer for å styrke ansatte og studenters kompetanse om kommersialisering og
innovasjon. UiO skal prioritere tiltak som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.
Ferdigstille arbeidet med å styrke rammeverk og insentiver for innovasjon og entreprenørskap.
Videreutvikle digitale kanaler som legger til rette for dialog og synliggjør studenter og forskeres kompetanse.
UiO skal også videreutvikle eksisterende arenaer og utvikle nye konsepter for formidling/dialog for å nå enda
bredere målgrupper.
Etablere en enhet for innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt innen livsvitenskap.
Være en aktiv pådriver i utviklingen av innovasjonsdistriktet Oslo Science City og samfunnsarenaen «UiO i
sentrum».
Masterplan for eiendom skal revideres i 2021 og dette vil danne grunnlag for UiOs videre prioriteringer for
helhetlig campusutvikling.

UiO skal frembringe ny kunnskap som kan gi innovasjon og skape verdi både i offentlig sektor og næringsliv.
I årsplanen er det prioritert sju tiltak for å styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i
bruk. Tiltakene er knyttet til innovasjon, samfunnsrelevante formidlingsarenaer og helhetlig
campusutvikling. Arbeidet har noen forsinkelser, men går i all hovedsak etter plan.
Det er etablert et nytt mentorprogram for samfunnsinnovasjon (UiO Spark Social Science). Programmet er
unikt i norsk og internasjonal sammenheng og hensikten er å bidra til utvikling og implementering av nye
løsninger i samfunnet. Programmet er organisatorisk lagt under UiO:Energi, og er i pilotfase frem til juli
2023.
Arbeidet med en egen kommunikasjonsplan knyttet til innovasjon er startet. Arbeidet har ambisjon om en
helhetlig kommunikasjonsplattform for innovasjon i «Oslo Science City» innovasjonsdistriktet.
Etablering av Life Science Growth House, som er en enhet for innovasjon, samfunns- og
næringslivssamarbeid, er en viktig prioritering for å styrke kompetansen om kommersialisering og
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innovasjon ved UiO. Enheten har som formål å øke innovasjonsaktiviteten blant studenter, unge forskere
og faste vitenskapelige ansatte, spesielt innen livsvitenskapsområdet. Enheten overtar arbeid knyttet til
idestimulering som tidligere var lagt til UiOs teknologi overføringskontor (TTO) Inven2 AS. Enheten
etableres i et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og
UiO:Livsvitenskap-satsningen og støttes med omfordelte midler trukket inn fra tjenestekjøpsavtale med
Inven2. Enheten åpnes formelt i forbindelse med Livsvitenskapsuken i februar 2022.
UiO arbeider med å ferdigstille rammeverk og insentiver for innovasjon og entreprenørskap. Et ledd i
arbeidet har vært å evaluere egen TTO – Inven2 AS, som eies sammen med Oslo universitetssykehus.
Evalueringen er fulgt opp med det resultat at UiO selv overtar ansvaret for idésøk og bygging av
innovasjonskultur, men Inven2 fortsetter som UiOs TTO. En ny aksjonæravtale er signert, og det pågår
forhandling om ny tjenesteavtale. Det er i tillegg opprettet en arbeidsgruppe som skal gi sine anbefalinger
til en revidert poltikk om immaterielle rettigheter (IPR) ved UiO i løpet av høsten 2021. Arbeidet med
rammeverk og insentiver for innovasjon må fremover sees i sammenheng med pågående prosesser hos
andre aktører, blant annet hos Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet.
Det har vært jobbet langs flere spor for å videreutvikle digitale kanaler som legger til rette for dialog og
synliggjøre studenter og forskernes kompetanse. UiO har i 2021 hatt en ukentlig podkast, På
universitetsplassen og en egen podcast om demokrati. Det er også jobbet på tvers av fakultetene med å få
opp saker knyttet til felles temaer som demokrati, klima og miljø og 22/7 minnemarkering. Arbeidet med å
utrede målgruppenes og forskernes behov for kanaler for forskningsformidling er utsatt grunnet mangel på
ressurser
UiOs digitale kanalstrategi er under implementering. Prioriterte områder har vært å forenkle informasjon
fra ulike digitale tjenester til studentene, og feilretting og utvikling av UiOs nettsider etter lansering av nytt
design på sidene.
Masterplan for UiOs eiendommer 2021 ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2021, og danner grunnlaget
for UiOs videre prioriteringer for helhetlig campusutvikling.

3.4. Hovedambisjon 4 - Nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested
Tiltak knyttet til ambisjon 4
25
26
27
28
29
30
31
32

Styrke arbeidet for et godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø fritt for trakassering og legge til rette for
en helhetlig utvikling av det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet. Innen læringsmiljø vil tiltak som
skal ivareta studentenes psykiske helse prioriteres.
Gjennomgå dagens roller og ansvarsfordeling i ansettelsesprosessen og vurdere om de er hensiktsmessige.
Implementere tiltaksplanene for rekruttering, likestilling, mangfold, og redusert midlertidighet og
standardene for karrierestøtte til forskere i en tidlig karrierefase.
Opplæringstilbudet og kompetanseheving for alle ansattgrupper skal styrkes og forbedres. I 2021 er det særlig
viktig å utvikle administrativ kompetanse for omstillinger og digital kompetanse for vitenskapelige ansatte.
Styrke ledelsesfunksjonene ved UiO og organisasjonens endringskapasitet, blant annet gjennom
videreutvikling av kompetanseutviklingstilbudet for ledere.
Foreta en gjennomgang av beskrivelsene for ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger for å sikre at
kompetansekravene er dekkende og balansert i forhold til hverandre.
Som ledd i arbeidet med å sikre personvern og etterlevelse av lov- og regelverk skal UiO styrke arbeidet med
informasjonssikkerhet.
UiOs klimatiltaksplan skal følges opp. Planen skal fastsette målene for UiOs betydelige reduksjon i det totale
klimafotavtrykket, og UiO skal være en foregangsinstitusjon for klimasmarte løsninger i Norge.
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Kartlegge konsekvensene av koronakrisen for arbeids- og studiemiljøet.

UiO skal være en nyskapende organisasjon. Det skal bygges struktur og kultur for tett samhandling mellom
studenter og ansatte, og det skal bli enklere å forske, undervise og studere på tvers av fag og enheter.
Innen nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested er det prioritert ti tiltak i årsplanen.
Arbeidet med tiltakene går i all hovedsak etter plan, men med noen forsinkelser.
UiO arbeider med flere omfattende prosesser på rekrutteringsområdet. Spesielt er det jobbet med
karrierestøttende tiltak for forskere i tidlig karrierefase. UiOs tiltaksplaner for rekruttering, likestilling,
mangfold, og redusert midlertidighet og standardene for karrierstøtte til forskere i en tidlig karrierefase
ble vedtatt i vår. Tilleggsdel om mangfold og inkludering er noe forsinket, og vil vedtas våren 2022.
UiO gjennomgår beskrivelsene for ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Beskrivelsene skal
sikre at kompetansekravene er dekkende og balansert i forhold til hverandre, og vil sendes ut på høring før
det legges frem for universitetsstyret våren 2022.
I arbeidet med å styrke et godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø fritt for trakassering er kurs i
forebygging og håndtering av trakassering videreutviklet, og det planlegges for at deler av kurset skal tilbys
som e-læring.
Arbeidet med å kartlegge konsekvensene av koronapandemien for arbeids- og studiemiljøet er påbegynt,
og Læringsmiljøutvalget (LMU) har hatt fokus på studentenes digitale og psykososiale læringsmiljø i
perioden. Studentene har meldt fra om utfordringer med praktiske løsninger, opprettholdelse av
studiemotivasjonen og økt ensomhet. LMU mener en mer dialogbasert og interaktiv undervisningsform kan
bidra til økt motivasjon, engasjement og læringsutbytte. Det er bevilget midler fra KD til UiO og SiO som
skal brukes til å dempe negative effekter på studentmiljøet. Mye av oppfølgingsarbeidet gjøres lokalt, og en
arbeidsgruppe på tvers av fakultetene planlegger en større markering av verdensdagen for psykisk helse.
Det er også gjennomført kurs i fjernledelse som bistand til ledere for å håndtere koronasituasjonen.
Innen arbeidsmiljø er det inngått en avtale med ekstern leverandør om å gjennomføre PULS-undersøkelser.
Dette er en tilpasset og forenklet arbeidsmiljøundersøkelse som utviklet for å favne vesentlige aspekter ved
arbeidssituasjonen under pandemien.
Som ledd i arbeidet med å sikre personvern og etterlevelse av lov- og regelverk har UiO prioritert å styrke
arbeidet med informasjonssikkerhet. Årlig internkontroll og beredskapsøvelse er gjennomført og arbeidet
med e-læringskurs for personvern er påbegynt.
Opplæringstilbudet til ansatte skal styrkes og forbedres. I 2021 er det prioritert å utvikle administrativ
kompetanse for omstillinger og digital kompetanse for vitenskapelige ansatte. Arbeidet med kurs- og
kompetanseutvikling for alle ansattgrupper er i rute, og e-læringsplattformen Canvas lanseres inneværende
periode.
Det viktigste tiltaket for IT-kompetanse er likevel bedre samordning på tvers. Det er foreslått og anbefalt ny
modell for UiOs IT-organisasjon gjennom prosjekt Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet. Ny
organisering kan gi en sterkere gjennomføringskraft på dette området. Det gir grunnlag for høyere og
jevnere kvalitet, og mer effektiv bruk av de samlede ressursene.
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Vedlegg til virksomhetsrapport 2. tertial 2021:

Ledelsesvurderinger fra enhetene
Innhold
Det teologiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det odontologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kulturhistorisk museum
Naturhistorisk museum
Universitetsbiblioteket
Senter for utvikling og miljø
Senter for tverrfaglig kjønnsforsking
Den internasjonale sommerskole
UiO:Livsvitenskap
LINK
LOS
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Rapporterende enhet:
Det teologiske fakultet

Rapportert av: Dekan Aud V.
Tønnessen/fakultetsdirektør
Tone Vold-Sarnes

Periode:
T2 - 2021

TFs ledelsesvurdering 2. tertial 2021
Innledning
Det teologiske fakultet erfarer at den faglige virksomheten har vært opprettholdt på en god og til
dels imponerende måte av de ansatte til tross for pandemiens inngripen i alle aktiviteter over en
relativt lang og uforutsigbar periode. Fakultetet tilbyr primært fysisk undervisning i
høstsemesteret, men også noe hybrid og heldigital undervisning i emner med mange studenter. På
forskningsfeltet holder vi på med evaluering av prosessen knyttet til prosjektsøknadene fakultetet
sendte NFR innen fristen i februar i år. Ingen av søknadene ble innvilget, og vi legger opp til en ny
kollektiv samhandling rundt eksternt finansierte forskningsprosjekter og søknadsskriving i god tid
før neste frist.
Våren 2021 gjennomførte fakultetet arbeids- og klimaundersøkelsen ARK. Undersøkelsen viste
både at det er høy trivsel på arbeidet og at vi samtidig kan bli bedre på samarbeid og kollegialitet.
Vi vil videreføre det arbeidet vi allerede gjør for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Nye tiltak vil
bli implementert i høst og i 2022. Mange ansatte meldte inn utfordringer knyttet til
hjemmekontortilværelsen. Fakultetet har derfor utviklet et program for høstsemesteret for å
gjenskape et godt fysisk arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter ved TF. Vi har blant
annet innført fysiske faglig-sosiale møtepunkter mellom ansatte og studenter, morgenkaffe for de
ansatte hver mandag og planlegger et seminar for alle ansatte i desember med tema samarbeid og
kollegialitet.
Fakultetet har satt i gang en prosess med tanke på hvilke arealer som er tiltenkt oss fremover med
tanke på de planer som nå legges for bruk av Nedre Blindern og Farmasibygningen. Spørsmålet er
om TF skal forbli i Domus Theologica eller om Universitetsledelsen ser for seg andre muligheter for
fakultetet i overskuelig fremtid. Usikkerheten rundt lokalisering skaper en uro i staben, og det vil
derfor være viktig med en snarlig avklaring.
Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetet har opplevd store utfordringer knyttet til overgangen til nytt økonomi- og
personalsystem ved UiO. Forsinkelser i lønnsutbetaling til eksterne sensorer, forelesere osv.,
problemer med varebestillinger og fakturabehandling samt tilgang til nødvendige
økonomirapporter har gjort det krevende å drive økonomisk oppfølging de siste månedene. Dette
skjer dessverre i et år da Regjeringen uten forvarsel har besluttet å endre «spillereglene» for
økonomiforvaltningen i sektoren.
Den økonomiske situasjonen ville under normale omstendigheter kunne karakteriseres som god.
Fakultetet har lykkes i å oppnå det økonomiske handlingsrommet vi har jobbet for de siste årene.
Fakultetsstyret vedtok strategi 2030 i desember 2020. Inkludert i denne strategien er utvikling av
en stillingsplan for tilsvarende periode. Fakultetets systematiske arbeid med å øke det økonomiske
handlingsrommet de siste årene samt kommende avganger bidrar til at vi kan lyse ut inntil 5
vitenskapelige stillinger i inneværende tiårsperiode.
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Med Regjeringens beslutning om å trekke tilbake ubrukte midler som overstiger 5 % av inntektene
frykter vi imidlertid at viktige planlagte satsinger de kommende årene ikke kan finansieres og
gjennomføres som planlagt. Denne beslutningen er uheldig i et år der planlagte aktiviteter nok en
gang må utsettes på grunn av pandemien.
De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er at fakultetet har et vesentlig mindreforbruk knyttet
til driftskostnader, og et merforbruk når det gjelder personalkostnader. Økte personalkostnader
skyldes dels forlengelser av stipendiater og postdoktorer, økt antall time-/gruppelærere og en
engangskompensasjon til de ansatte for hjemmekontorutgifter under pandemien.
Deler av mindreforbruket knyttet til driftskostnadene vil vi bruke til investeringer i nødvendig AVog IT-utstyr som var planlagt i 2022 og senere. På den måten vil vi ligge i forkant med tanke på
investeringsplanen av slikt utstyr. Dette bidrar også til at foreleserne vil ha tilgang til godt og
brukervennlig utstyr til den digitale undervisningen.
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Rapporterende enhet:
Teologisk fakultet

Rapportert av:
Renate
Salomonsen

Periode:
T2– 2021

Økonomirapport
Akkumulert resultat i regnskapet per 2. tertial 2021 viser et mindreforbruk på 10,7 millioner
kroner. Inkludert i dette mindreforbruket har fakultetet seks interne prosjekter med et
mindreforbruk på til sammen 3,2 millioner kroner. Tildelte midler i disse interne prosjektene er
øremerket og dermed å anse som bundne midler. I tillegg er det ført for mye nettobidrag i
regnskapet, noe som skyldes overgang til nytt økonomisystem 1. mai i år og feil i
frikjøpsgrunnlagene for mai, juni, juli og august. Dette utgjør ca 2 millioner og vil korrigeres i
senere perioder i 2021. Ser vi bort fra interne prosjekter, og for mye nettobidrag har fakultetet et
mindreforbruk på ca 5,5 millioner kroner.

Personalkostnader
Fakultetet har hittil i år et forventet merforbruk knyttet til personalkostnader. Dette skyldes ulike
forhold. I tillegg til konsekvensene av Covid-19 (se eget avsnitt nedenfor) har tre vitenskapelig
ansatte i løpet av det siste året fått professoropprykk og som følge av dette lønnsopprykk med
tilbakevirkende kraft. Fakultetet erfarer nå at konsekvensene av en lenge planlagt reduksjon i
antall vitenskapelige stillinger er økt bruk av vikarer og timelærere. Reduksjon av faste stillinger
har vært et langsiktig tiltak for å styrke fakultetets økonomiske situasjon. Vi ser imidlertid økte
personalkostnader knyttet til et for omfattende undervisningstilbud i forhold til antall fast
vitenskapelig ansatte ved TF. Fakultetets masterplan for utdanning for perioden 2020-2030 legger
opp til en reduksjon av programporteføljen og således en redusert ressursbruk knyttet til
utdanning.

Covid-19
Den særskilte situasjonen med Covid-19 forklarer mindreforbruket under driftskostnader.
Fakultetet ser samtidig at ekstra tiltak knyttet til undervisningen koster mer enn vi først forutså.
Dette kommer tydelig frem under lønnskostnadene. Samtlige stipendiater og postdoktorer har fått
forlengelser. Selv med noe utsettelse av nye stillingsutlysninger vil ikke fakultetet kunne hente inn
hele merforbruket av disse uforutsette personalkostnadene. En utsettelse av utlysning av nye
stipendiatstillinger vil dessuten påvirke resultatbasert omfordeling (RBO) negativt på sikt. I tillegg
har alle ansatte ved UiO fått utbetalt 7000 kroner som en kompensasjon for å dekke
hjemmekontorutgifter under pandemien. Denne utbetalingen utgjør ca 500 000 kroner for TF.

Prognose 2021
Mindreforbruket knyttet til driftskostnader dekker merforbruket under personalkostnadene og
prognosen for 2021 er et mindreforbruk på 5,9 millioner. Vi gjør oppmerksom på at
mindreforbruket for de interne prosjektene ikke er inkludert i dette prognosetallet, men kommer i
tillegg.
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Eksternt finansiert virksomhet
Fakultetet gjentar fra tidligere rapporteringer at den største utfordringen vår er den vesentlige
nedgangen i tilslag på eksterne prosjektsøknader. TF er avhengig av et nettobidrag pr år på
minimum 3 millioner kroner. TF fikk ingen nye prosjekter i 2020 ei heller så langt i 2021. Det som
er positivt er at fakultetet i desember 2019 fikk tilslag på ERC Consolidating Grant for perioden
2020-2025. Dette bidrar positivt til fakultetets økonomiske handlingsrom, og nettobidraget er
dermed nesten «sikret» de neste 3-4 årene.

Risikofaktorer for fakultetet




For høye faste kostnader knyttet til lønn
Lavt nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter og lave resultatbaserte inntekter fra UiO
Reduksjon i tildelingen fra UiO på grunn av finansiering av store fellesprosjekter (felles IT,
arkiv, personal- og økonomitjenester).
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Rapporterende enhet:
JUS

Rapportert av:
OR

Periode:
T2 - 2021

JUS ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
T2 viser at juridisk fakultet har god økonomi og at aktivitetsnivået er lavere enn budsjettert, pga pandemien.
Økonomirapporten som foreligger har noen usikkerhetsmomenter grunnet overgangen til nytt system. Blant
annet mener vi at avsetning ikke er gjort. Nøyaktigheten på resultatrapporten og prognosen er derfor noe
usikker, men at fakultetets økonomi har en positiv utvikling er det liten tvil om.
Den positive utviklingen med økt ekstern prosjektfinansiering gjenspeiles også i rapportene for T2, og dette
er en utvikling vi mener er kommet for å bli. Fakultetet har gjort et bevisst valg siste årene ved å rekruttere
nye ansatte med en fagprofil som kan være med å generere ekstern finansiering – men dette må hele tiden
balanseres mot de undervisningstunge nasjonale jusfagene der det er vanskeligere å generere eksterne
midler.
I tillegg til økte inntekter fra prosjektene skyldes andelen ubrukte midler at fakultetet fremdeles har færre
rekrutteringsstillinger enn måltallet skulle tilsi. Her er det lagt en plan for jevnlige utlysninger slik at en

sakte men sikkert vil nå opp til måltallet ved budsjettperiodens utgang i 2023.
T2 viser ellersat fakultetet fortsetter å spare inn midler på driftskostnader grunnet pandemien.
Mye av planlagt aktivitet er avlyst/endret, noe som gir en reell innsparing, mens noe av
innsparingen er utsatt aktivitet som en nå er i ferd med å ta seg opp igjen.
Vi minner ellers om at vi i mange år framover vil få en ekstra kostnad ved at PhD-ene har fått
innvilget forlengelser pga av pandemien. Effekten av dette ser vi først når den ordinere PhDperioden avsluttes og forlengelsene kommer til. Dette må det avsettes midler til i årene som
kommer.
I prosjektene er det mye ubrukte midler som skyldes utsatt aktivitet pga koronapandemien, men der
aktiviteten forhåpentligvis snart kan normaliseres. Dette er alt fra feltarbeid til både deltagelse og
arrangement av ulike konferanser og seminarer.
I vår fikk fakultetet tildelt 1,6 mill i ekstraordinære midler fra KD som er øremerket
studentassistentstillinger. Det er satt i gang stor aktivitet for å fylle disse stillingene, men det tar tid å
rekruttere så bruken av disse midlene vil først synliggjøres i T3.

Høstsemesteret ved Juridisk fakultet har startet godt, med tilnærmet normal fysisk
undervisningsaktivitet, med unntak av store forelesninger som fremdeles er digitale. De ansatte er i
igjen å finne på til kontorene sine, og de faglige seminarene og aktivitetene er i ferd med å komme i
gjenge. Fremdeles er deler av staben på hjemmekontor deler av tiden – men med fleksibilitet og
vilje til tilpasning ser det ut til at vi finner en form som tar i vare både fakultets behov og den
ansatte. Vi ser alle fram til at plassbegrensingene er borte og vi kan planlegge for fulle auditorier og
normal aktivitet.
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2. Vurdering av økonomisk utvikling
Basisvirksomheten på Juridisk fakultet hadde et overskudd på 6,9 millioner kroner i T2.
Hovedårsakene til den positive økonomiske utviklingen er de samme som vi påpekte i T1: (i) Økt
prosjektfinansiering, (ii)vi er noe forsinket i å øke antall stipendiatstillinger opp mot måltallet og
(iii)lavere driftskostnader pga Covid 19. I tillegg kommer de 1,6 mill til studentstillinger som vi
først får satt i aktivitet nå i høstsemesteret, samt usikkerheten i forhold til om avsetninger er
registrert riktig.
Den positive utviklingen i prosjektporteføljen er en villet trend, men som likevel er vanskelig å
budsjettere «riktig». Når det gjelder antall stipendiatstillinger er det lagt en plan for å ha en
bærekraftig utvikling opp mot å nå ca måltallet i løpet av budsjettperioden. Noen ansettelser tar
lenger tid enn planlagt, men vi mener vi har god kontroll på vei mot planlagt mål.
Lavere driftskostnader pga pandemien er en midlertidig innsparing, men som likevel vil gi
forholdsvis stor engangseffekt på langtidsbudsjettets utvikling.
Det økte økonomiske handlingsrommet har åpnet noen muligheter for bedre IT støtte i
undervisningen, oppgradering av teknisk utstyr og en oppgradering av stillingsplanen. Dette er
grep som vil gi forbedret undervisningskvalitet og flere ressurser til forskningen.
Vi mener fakultetet har en sunn økonomi og godt grep om den økonomiske utviklingen, med en
bevisst risikovurdering der vi styrer mot et langtidsbudsjettet i balanse.

Dato:

dekan
fakultetsdirektør

V-sak 6 side 21 av 49

2

Vedlegg 2

Til:
EL GVO Gruppe for virksomhets- og
økonomistyring

Dato:
Saksnr..:

23.09.2021
2020/ GAUTEFRO

Virksomhetsrapportering pr T2/2021
Ledelsesvurdering fra Det medisinsk fakultet (MED) – T2 2021
MED konstaterer at et nytt semester er godt i gang og at fakultetet har klart å komme seg godt
igjennom de tre foregående semestrene på en tilfredsstillende måte. Pandemien har medført behov
for vesentlige endringer for både studenter og ansatte. Også høstsemesteret 2021 vil være preget av
pandemien, om enn, håper vi, i en mer begrenset grad.
Vi er også fornøyd med at våre vitenskapelige ansatte har holdt forskningsaktiviteten oppe
igjennom pandemien. Vi hadde i 2020 totalt 217 gjennomførte doktorgradsdisputaser, som er det
nest høyeste tallet noen gang. De aller fleste av disse ble gjennomført digitalt.
Etter den lange perioden med pandemien har vi overordnet så langt ikke sett vesentlige svekkede
resultater innenfor forskning og utdanning. Vi fryktet en nedgang i alle resultatfaktorer, men
denne nedgangen er p.t. ikke blitt synligjort. Unntakene er studentutveksling, som mer eller
mindre har falt bort igjennom pandemien, og dessuten at vi heller ikke klarer målsetningen om å
øke de eksternfinansierte forskningsinntektene. Det bemerkes at forskningsinntektene har hatt en
sterk vekst i årene 2015 – 2019, (nettobidragene har holdt seg på ca. 100 MNOK årlig de siste
årene), men på nåværende tidspunkt forventer vi ikke fortsatt økning.

Økonomirapport – T2 2021
Vedlagt er økonomirapport T2 2021.
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Forlengelser av stipendiater og postdoktorer
Vedlagt er fakultetets rapportering av forlengelser ved utgangen av T2 2021.

Med hilsen
Ivar Prydz Gladhaug
Dekan
Hans Mossin
Fung fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Gaute Frøisland
gaute.froisland@medisin.uio.no
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Rapporterende enhet:
HF

Rapportert av:
Trude Jensen

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Mindreforbruket til fakultet forsetter å øke pr. 2 tertial 2021. Hovedårsaken er fortsatt covid-19situasjonen, men også økte tilslag på eksternt finansierte prosjekter har en positiv effekt. Det økte
handlingsrommet skyldes mye engangseffekter. I tillegg gir handlingsrommet de instituttene som har
slitt med akkumulerte merforbruk en mulighet til å ta ned disse. Selv om covid-19 har endret fakultetets
økonomiske situasjon, ser man på den andre siden at det har hatt negativ effekt på aktiviteten i form av
utsatt aktivitet som følge av covid-19. Deler av aktiviteten vil det være mulig å ta igjen.
Fakultetets mindreforbruk vil nok øke noe mer utover i 2021, som følge av covid-19, men det økte
handlingsrommet er i liten grad varig. På lengre sikt vil fakultet måtte håndtere de langsiktige
konsekvensene av covid-19, som for eksempel forlengelser av rekrutteringsstillinger. I tillegg ser fakultet
at det kan være noen risikoer knyttet til nettobidragene hvis pandemien fortsetter mye lengre.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Økonomien ved fakultetet er bedre enn på flere år. Etter et par år med isolerte merforbruk og reduksjon
av akkumulert mindreforbruk, er mindreforbruket økt ved utgangen av 2. tertial 2021. Fortsatt skyldes
mindreforbruket hovedsakelig effekter av covid-19. Ettersom det frem til sommeren 2021 har vært
mange restriksjoner er driftskostnadene på et lavere nivå enn i et normalt år. Det er imidlertid en økning
i kostnadene for august, slik at det kan se ut som at aktiviteten begynner å ta seg opp igjen etter mange
måneder med strenge restriksjoner. I tillegg ser fakultet at tilslag på nye ekstern finansierte prosjekter
også gir en positiv effekt på økonomien og handlingsrommet. Nå er fokuset snudd fra å ha tiltak for å få
ned kostnader, til å se på muligheter for å igangsette aktiviteter med det økte handlingsrommet.
Fakultetet vil for all del unngå at vi havner i en situasjon der virksomheten preges av en «berg-ogdalbane»-aktivitet, men covid-19 har gitt uforutsette effekter på økonomien. Utfordringen er at mye av
dette er engangseffekter, slik at man kan ikke binde det økonomiske handlingsrommet opp i faste
kostnader, uten at man har en plan for å dekke disse kostnadene i årene fremover. Derfor har fakultetet
besluttet å bruke noe av handlingsrommet på å oppgradere den digitale infrastrukturen. Det vil kun ha
en engangseffekt. Det er også en del institutter som bruker mindreforbruket på å erstatte avganger som
kommer i nær fremtid, slik at man får en overlapp i en periode. Disse effektene vil man ikke se for mot
slutten av 2021 og utover i årene fremover. Derfor estimeres det at mindreforbruket vil øke noe mer ut
2021 for så å reduseres.
Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. Instituttene har utviklet
seg forskjellig med hensyn til å sikre et balansert budsjett i langtidsperioden. Reduksjon i kostnader
grunnet covid-19 og økning i nettobidraget grunnet tilslag på ekstern finansierte prosjekter, har bidratt
til at flere institutter er i balanse eller har redusert merforbruket pr. 2 tertial 2021. Flere av instituttene
har hatt en utfordrende økonomi og har derfor ikke kunnet erstatte alle avganger. For noen er det en
mulighet de nå kan vurdere å gjøre, så lenge det er bærekraftig i tiden fremover.
Selv om fakultet pr. 2 tertial fortsetter å øke handlingsrommet er det i hovedsak engangseffekter som er
årsaken, samt økte nettobidrag. Engangseffekter er både en velsignelse og en utfordring. Det gir fakultet
noen muligheter, samtidig som fokus må være å unngå vesentlig økning og framtidige bindinger av
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kostnadene. HF er derfor fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne
opprettholde den positive utviklingen i økonomien og handlingsrommet.
Den største økonomiske risikoen for fakultet vil være hvordan nettobidragene påvirkes videre av covid19. En annen risiko for økonomien er tilfanget på nye prosjekter fremover.

Dato: 24.09.21
Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
MN

Rapportert av:
Jo Døhl

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Fakultetets hovedutfordring i prognoseperioden er å implementere ny finansiell fordelingsmodell fra 2022 i en
økonomisk situasjon hvor fakultetet ser sine samlede årlige personalkostnader overstige bevilgning fra KD og
nettobidraget fra BOA.
Ny finansiell fordelingsmodell vil knytte instituttenes økonomi tydeligere til kjernevirksomheten og resultatgivende
parametere, men har også avdekket store variasjoner i økonomisk bæreevne mellom instituttene. Dette nødvendiggjør en stor innsats for å utarbeide gode overgangsordninger og målrettede strategiske investeringer fra fakultetets
side for omstilling og utvikling av inntektsgrunnlaget for institutter med svak økonomi og begrenset handlingsrom.
Fakultetet har et midlertidig handlingsrom for omstilling og implementering av ny finansieringsmodell knyttet til
nedbygging av opparbeidet saldo.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetets kjernevirksomhet har vært opprettholdt på høyt nivå gjennom pandemien. Økonomien er midlertidig
negativt påvirket av kompensasjonsordningen for ansatte samt forlengelser av midlertidige stillinger. Dette
merforbruket er kun delvis motvirket av reduserte kostnader knyttet til reise- og møteaktivitet.
På kort horisont ser fakultetet fortsatt usikkerhet knyttet til pågående prosesser med forlengelse av midlertidige
ansatte. Fakultetet anser videre usikkerheten med gjennomføringen av regel for avsetninger for statlige universiteter
og høyskoler for å representere en risiko for omstilling og innføring av ny finansieringsmodell.
Fakultetet vil videre påpeke den økonomiske risiko som ligger i organisasjonsendringer (OU-IT) og innføring av
systemer for virksomhetsstøtte (BOTT-ØL, BOTT-SA) uten konkrete mål for kostnadseffektivitet.
Fakultetets langsiktige utfordringer er uendret fra tidligere rapportering og avspeiler seg i avflatende ekstern
finansering mot økende personalkostnader og akkumulerte rammekutt. Fakultetet anser følgende risikoelementer
som sentrale.






Fortsatt lønnsvekst ut over lønns- og pris-kompensasjonen i KD-inntekten. Selv uten økning i årsverk vil
derfor denne utviklingen ikke være bærekraftig på lengre sikt.
En økende finansiell utfordring i å opprettholde forskning på internasjonalt konkurransedyktig nivå innen
eksperimentelle disipliner som er avhengig av kapital- og kostnadskrevende infrastruktur.
Et økende krav om egenandeler knyttet til nødvendig vedlikehold, utvikling og modernisering av UiOs
bygningsmasse. Et slikt eksempel er fakultetets lenge planlagte verkstedsfunksjon («iLab»).
Økende kostnader knyttet til bruk av nasjonale anlegg for tungregning og lagring («Sigma2»).
Uavklart kostnader knyttet til flytting av virksomhet og etablering av vitenskapelig infrastruktur i LV-bygget.

24.09.2021
Solveig Kristensen, dekan
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Jo Døhl, fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:

OD

Rapportert av:

Johannes F.
Paulsen

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 for OD
1. Innledning
Første del av 2021 har vært krevende for det odontologiske fakultetet (OD). Som vi rapporterte i T1 har
pandemien preget store deler av virksomheten, og da særlig klinikken. Klinikkene er som kjent helt sentrale
elementer i vår utdanning, men også for vår forskning.
Smittesituasjonen i Oslo har påvirket klinikkene ved at:




Et strengere smittevernregime har medført at vi har måtte nedskalere antall pasienter som kan være
tilstede i klinikken samtidig.
Mange pasienter har avbestilt sine timer, grunnet uroen rundt smittesituasjonen.
Fakultetet har hatt økte utgifter relatert til smittesituasjonen

Som påpekt i T1 rapporten har færre behandlete pasienter har ført til at våre studenter, ved inngangen til
avsluttende semester, sto i fare for ikke å få den nødvendige praksis i henhold til de fastsatte læringsmål. En
rekke kompenserende tiltak ble derfor løpende iverksatt, med et særlig fokus rettet mot avgangskullene.
Etter en stor innsats av våre egne ansatte, men også velvilje fra den offentlige tannhelsetjenesten, som stilte
til rådighet ekstra perioder med praksisplasser i Oslo og Viken, har avgangsstudentene oppnådd
læringsmålene. De vil være meget godt forberedt på et yrkesliv som tannleger, tannpleiere og spesialister.
Fokuset og prioriteringen av siste års studentene har imidlertid ført til mindre klinikktid for de lavere kull.
Pandemien har derfor satt dype spor som vil få konsekvenser i mange semestre fremover.
Innen forskning ser vi en forsiktig økning i antall publikasjonspoeng for 2020. Våre forskere er aktive i
forhold forskningsakkvisisjon. Hva den langsiktige effekten av pandemien vil bety for forskningen er
imidlertid usikkert. Usikkerheten knytter seg særlig til nødvendige forlengelser av stipendiatperioder som
følge av pandemien. og som vil generere økte kostnader for fakultetet.
Fakultetet har satt fokus på tre områder for å bedre økonomien
1.

Måltall. Overbooking i stor skala viser seg vanskelig av kapasitetshensyn på medisinutdanningen. Vi
har derfor i 2021 innfaset et større antall norske studenter fra utlandet. Det gjelder særlig til 3. og 5.
semester, men for første gang også til 7. semester. Vi vil jobbe systematisk med dette for å få
innpasset motiverte studenter fremover
2. Effektivisering av klinikkdrift. Et større arbeid for å effektivisere klinikkdrift og redusere utgifter er
satt i gang. Flere kontrete tiltak er under vurdering. Arbeidet med å implementere nytt elektronisk
pasientjournalsystem fra sommer 22 er i rute.
3. Finansiering av spesialistutdanningen. Vi har innledet samarbeid med de andre lærestedene i
hensikt å forbedre finansieringen. Arbeidet er i gang. Det er også innledet samarbeid med
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) for å gjennomføre et pilotprosjekt med hensikt å
finne en god robust samarbeidsmodell
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OD har startet er en prosess for å etablere en ny strategisk plan. Som en ledd i dette, og for å gi styret et godt
fundament i strategiarbeidet, har de fått tematiske orienteringer innen områdene økonomi, forskning, studie
og klinikkvirksomhet. OD legger opp til en prosess som skal sikre en bred og involverende diskusjon av
dilemmaer, veivalg og prioriteringer som fakultetet står ovenfor. Ny strategi for OD forventes å være
ferdigstilt innen april/mai 2022.
Rapportering om forlengelser:
Alle som søkte med kontrakt som går/gikk ut i løpet av 2021 fikk forlengelse (2-4 måneder avhengig av
påvirkning av Covid-19 nedstenging). Det er dermed ingen endringer i forhold til T1 rapportering.
Kandidater med sluttdato i 2022, som har søkt eller søker forlengelse, vil bli vurdert individuelt av en egen
'PhD progresjonskomite' i september. Disse kandidatene har blitt påvirket av flere nedstenginger midt i PhD
løpet, og flere vil trolig trenge mer enn 2 måneder forlengelse. Ingen har fått avslag på sine søknader, og
ingen av de som søkte i 2020 må sende inn en ny søknad. Søknadene vurderes i forhold til progresjon i
kalenderåret før kandidatenes sluttdato.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Fakultetet har lite økonomisk handlingsrom i langtidsperioden. Det er et stramt budsjett med begrensede
muligheter for å dekke eventuelle uforutsette kostnader.
Noen av de risikoer som ble påpekt i T1 rapporten har slått til. Vi har lavere pasientinntekter, men det
positive er at estimert tap av pasientinntekter er lavere enn budsjettert. Vi har høyere personalkostander som
i hovedsak er korona relatert. Vi påpekte risikoen ekstrakostnader knyttet til fellesundervisningen med det
medisinske fakultet. OD har inngått en avtale med det medisinske fakultet om som avklarer deler av denne
kostnaden, noe som innebærer økte kostnader for fakultetet som det ikke var budsjettert for. Vi har behov for
investeringer i teknologisk medisinsk utstyr utover det som det var budsjettert for.
Som påpekt er en del av disse utgiftene er korona relatert, og i økonomirapporten er disse særskilt omtalt.
Dette er utgifter som har ligget utenfor OD sin kontroll, og som vi ber om at vi blir kompensert for på linje
med bortfall av pasientinntekter.
Fakultetet vil ha fokus på flere risikoer som vil bli fulgt fremover:




OD har i 2021 og i langtidsperioden et svært stramt budsjett. Økte utgifter eller reduserte inntekter
vil i et så stramt budsjett være svært krevende. Fakultetet vil særlig påpeke forhold som i hovedsak er
uten forhold vår kontroll:
o Bortfall av inntekter og/eller økte utgifter knyttet til pandemien,
o Usikkerhet knyttet til reduksjon i tilskudd til spesialistutdanningen
Det er en høy risiko ved at det er i langtidsbudsjettet er satt av begrensede midler til investeringer.
o En stor andel av våre tannlegeuniter overstige normal levealder, dvs. 15-20 år. Vårt
dentalverksted har med kreativitet og dyktighet klart å forlenge levetiden for mange av
unitene. Men for mange av dem er det ikke lenger mulig å få tak i reservedeler. Fakultetet
har ikke budsjettert for en utskiftingsstrategi for nye uniter grunnet nære forventinger om
nytt klinisk bygg, sammenholdt med at nye uniter er inkludert i rom og
funksjonsprogrammet for klinisk bygg. Å finne en løsning vil være et prioritert fokus
fremover.

Budsjettet som ble lagt høst 2020 har lagt til grunn at OD skal holde 30% av sine stipendiater ubesatte.
Videre er det lagt til grunn en svært stram tilsetningspolitikk. Korona situasjonen har også medført behov
forlengelse av stipendiater, og for finansiere dette har OD måtte holde ytterligere stipendiat stillinger ledige.
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Dette skjer samtidig som det er behov for en betydelig faglig fornyelse som følge av at mange av våre
professorer og førsteamanuenser går av de nærmeste årene. 16 av våre totalt 27 professorer er eldre enn 60
år, og hvor 6 av dem pensjoneres løpet av 2021. En godt forankret rekrutteringspolitikk vil derfor være en
helt sentralt prioritering fremover.
OD vil arbeide aktivt med disse risikoene i forhold til budsjett 2022.

Dato: 24.09.2021

Tiril Willumsen
Dekan

Johannes Falk Paulsen
fakultetsdirektør

V-sak 6 side 29 av 49

Vedlegg 2

Rapporterende enhet:

SV

Rapportert av:

Anne Julie Semb

Periode:
T2 - 2021

Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
På basisvirksomheten planlegges det en jevnlig styrking i forhold til UFF-stillinger (Undervisning, Forskning
og Formidling) fremover. Det vil også i langtidsperioden bli en betydelig vekst innenfor
rekrutteringsstillinger, dog justeres disse ned igjen til tilnærmet dagens nivå i løpet av langtidsperioden.
Andre stillinger vil justeres gradvis ned i tråd med mer effektive systemer som planlegges tatt i bruk
fremover.
Ut over dette er det blant annet også lagt planer om mer målrettet rekruttering i fakultetets årsplan for den
kommende 3-års perioden. Her legges det opp til at fakultetet skal rekruttere flere kvinner til faste
vitenskapelige stillinger.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Akkumulert resultat for basisvirksomheten er redusert til MNOK 123,3 pr. utgangen av T2 2021. Dette med
bakgrunn i at MNOK 30,0 av fakultetets inntekter (bevilgninger) er trukket inn i T1 – fakultetets egenandel i
forbindelse med renovering av Eilert Sundts hus (ESH).
Netto økonomisk besparelse i 2021 grunnet COVID-19 er estimert til ca. MNOK 10,0 for fakultetet i 2021 –
med den usikkerhet som ligger i estimatene på når og i hvilken grad aktivitetene vil kunne forventes å være
på normalt nivå igjen.
Fakultetet anser ikke at avvikene på verken basissiden eller den eksternt finansierte delen vil påvirke det
innleverte budsjettet for 2020 eller langtidsprognosen 2020-2024 i stor grad. Dette forutsetter imidlertid at
planlagt tilsettingstakt på vitenskapelig ansatte følges opp.
Fakultetet har ikke tatt i bruk «forhåndsdisponeringer» (interne lån).

Dato:

27.09.2021

dekan

fakultetsdirektør

Anne Julie Semb

Gudleik Grimstad
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Rapporterende enhet:

UV-fakultetet

Rapportert av:

R. E. Hvistendahl
B. Kjos

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Tross pandemiens tunge inngripen i alle aktiviteter opplever fakultetet at den faglige virksomheten har vært
opprettholdt på en god og til dels imponerende måte av alle enheter og deres ansatte. Fakultetet
gjennomfører høstsemesteret med en blanding av fysisk, hybrid og heldigital undervisning innenfor de
rammer som er mulig – gitt den logistiske utfordringen det er å endre på timeplaner og romreservasjoner.
Vårsemesteret planlegges gjennomført med utgangspunkt i at det ikke vil eksistere restriksjoner på bruk av
undervisningslokaler (men fortsatt med vekt på daglige smitteverntiltak).
Fakultetet er hovedsøker for én SFF-søknad og involvert i en annen. Med hensyn til fysisk samlokalisering av
senteret vi er hovedsøker for, har fakultetet en særlig utfordring, i og med at senteret vil bestå av to
delmiljøer fra to av fakultetets grunnenheter. Det er etablert en dialog med EA for å finne en hensiktsmessig
løsning.
Vi vil denne gangen peke på at fakultetet har vært i en jevn vekst over flere år nå (ca 25 % vekst i antall
årsverk i løpet av siste 7 år), og at de arealene man disponerer i hhv. Helga Engs hus, Niels Henrik Abels hus
og i Forskningsparken begynner å bli trange. I dag er mer enn halvparten av fakultetets virksomhet plassert
utenfor Helga Engs hus. Fakultetet har signalisert interesse for arealene i Farmasibygningen, men med den
siste tidens utvikling i fm. Livsvitenskapsbygget er det sannsynlig at det er nødvendig å finne andre
muligheter for vekst og tettere lokalisering i mellomtiden.
Fakultetet har ikke opplevd noen økning i sykefravær eller andre tegn på at pandemien har gitt direkte
konsekvenser for medarbeidernes helse.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Vi vil innledningsvis peke på at problemene med det nye økonomisystemet har gjort det krevende å drive
økonomisk oppfølging det siste tertialet. Dette skjer dessverre i et år da Regjeringen uten forvarsel har
besluttet å endre «spillereglene» for økonomiforvaltningen i U&H-sektoren.
Fakultetet opplever et lavere forbruk av driftsmidler enn budsjettert ved alle enheter unntatt ved CEMO.
Prognosen for samtlige enheter unntatt ILS er at man vil ende med et akkumulert mindreforbruk ved
utgangen av året – estimert til å utgjøre 22 MNOK under kostnadssted 18xxxxxx. Dette vil i så fall utgjøre ca.
7 % av en årlig bevilgning på ca 320 MNOK.
Den økonomiske situasjonen ville under normale omstendigheter kunne karakteriseres som meget god, men
med regjeringens beslutning om å trekke tilbake ubrukte midler som overstiger 5 % av bevilgningen vil
viktige satsinger de kommende årene ikke kunne finansieres som planlagt. Alternativer for dette vil utvikles
av fakultetsledelsen i nær dialog med de berørte enheter og fakultetsstyret.
Dato: 22.9.2021
Rita Hvistendahl
dekan
Bård Kjos
fakultetsdirektør
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Rapporterende enhet:
Kulturhistorisk museum

Rapportert av:
Håkon Glørstad
Karl Kallhovd

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Museumsledelsen er lettet og takknemlig for at museets prosjekt for nytt Vikingtidsmuseum (VTMprosjektet) er fullfinansiert. Universitetsstyrets vedtok i møte i juni foreslåtte rammer for UiOs bidrag til
basisutstillinger. Minst like gledelig er det at UiO har mottatt en gave på 200 mill. kr. fra Eilif Holtes
allmennyttige fond som vil sikre VTM-prosjektets ambisjoner om å skape publikumsopplevelser i
verdensklasse.
I junimøtet vedtok også Universitetsstyret dekkingen av inntektsbortfall som følge av stengingen av
Vikingskipshuset under byggeperioden. KHM er dermed langt på vei sikret midler for en faglig forsvarlig
drift av museet de neste 5 år.
Det trengs derimot en endelig avklaring på kompensasjon for inntektsbortfall under koronapandemien for at
KHM skal kunne levere et langtidsbudsjett (prognose) i balanse. Vi kommer nærmere tilbake til dette
nedenfor.
KHM har store utfordringer knyttet til økonomistyring. Noe er forbundet med implementeringen av nytt
økonomisystem, mens andre utfordringer har vært kjent for universitetsledelsen i årevis. Museumsledelsen
vurderer at situasjonen er kritisk for styringen av museets prosjektportefølje. Konsekvensene av dette for
arbeidsmiljøet ved museet er like viktig. Ledelsen opplever en utbredt frustrasjon, fortvilelse og resignasjon
blant museets prosjektledere og deres nærmeste overordnede. Dette vil bli nærmere omtalt nedenfor.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Koronapandemi og inntektstap
Koronapandemien har fremdeles omfattende konsekvenser for den økonomiske situasjonen ved
Kulturhistorisk museum (KHM). Selv om både Historisk museum (HM) og Vikingskipshuset (VSH) åpnet for
publikum i juni, har det vært klare begrensninger på antall besøkende og strenge restriksjoner for
arrangementer, noe som innebærer at KHM åpnet uten et særskilt sideprogram. Museets inntekter fra
billett- og butikksalg har vært begrenset. En viktig grunn til de svake resultatene etter gjenåpning har vært
strenge innreiserestriksjoner og fravær av internasjonal turisme. Dette slår særlig hardt ut på
Vikingskipshuset, hvor internasjonal turisme utgjorde 95 % av de besøkende i sommerhalvåret.
KHM vil gjenta behovet for kompensasjon for inntektstap under pandemien. UiO har vedtatt en dekning av
inntektsbortfall på 80 %. Dette vil være til hjelp, men for KHM som har et budsjett basert på omlag 50%
ekstern inntjening, så får en egenandel på 20 % av inntektsbortfallet betydelige konsekvenser for driften av
museet.
I henhold til Disponeringsskriv for 2021 datert 17. desember 2020 er KHM tildelt 38,442 mill. kr. i
kompensasjon for inntektstap i 2020. Tildelingen er basert på prognosen per 2. tertial 2020; men
økonomiske utvikling resten av året ble verre enn forventet. I prognosen for 2021-2025 la KHM derfor inn en
kompensasjonen på 48, 4 mill. kr., som per medio desember tilsvarte 80 % av estimert inntektstap. Pr
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31.12.2020 er samlet inntektstap noe lavere, ca 57, 7 mill. kr. En kompensasjon på 80 % vil da være ca 46, 2
mill. kr. KHM er avhengig av at gapet mellom reelt inntektstap (57,7 mill.) og tildeling fra UiO (38, 44 mill.)
reduseres betraktelig får at museet skal klare å opprettholde en faglig forsvarlig drift.
KHM forventet inntektsdekning for pandemien på 42,8 mill. kroner for 2021, men dette tallet er avhengig av
egeninntjening fra museumsdrift og per 2. tertial er denne under budsjett.

Beskrivelse

Inntektsbortfall

80 % dekking

Tildeling

Differanse

2020

57,7 mill. kr.

46,2 mill. kr.

38,442 mill. kr.

7,758 mill. kr.

(resultat)
2021

53,5 mill. kr.

42,8 mill. kr.

57 mill kr.

45,6 mill. kr.

(prognose pr
31.12.2020)
2021
(prognose pr 2.
tertial)
Tabellen viser inntektstap og dekking som følge av koronapandemien.

KHM har hatt løpende dialog med universitetsledelsen om kompensasjon for inntektstap som følge av
pandemien, senest 6. september 2021. I møtet ble det uttrykt optimisme i forhold til en 80 % dekking for tap
i 2020; dvs en dekking av differansen vist i tabellen. Universitetsstyret har satt av et totalbeløp på 43 mill. kr.
for dekking av inntektstap i 2021. Beløpet gjelder for alle enheter ved UiO. Museumsledelsen viser til
foreliggende prognose og konstaterer at avsatte beløp ikke vil være tilstrekkelig for en dekning på 80 % for
KHM alene.

Prosjektmodulen i DFØs økonomisystem og KHMs behov for verktøy til prosjektstyring
Overgangen til nytt økonomisystem fra 1. mai 2021 har vært utfordrende for KHM. Implementeringen er
ressurskrevende og økonomiseksjonen ved museet melder ved andre tertial om usikker knyttet til regnskap
og følgelig også prognosearbeidet både for basis og BOA. Museumsledelsen er mest bekymret for styringen av
museets utgravningsprosjekter og håndteringen av tilskudd fra Riksantikvaren. Det nye økonomisystemet
innfrir ikke museets forventninger og behov for et bedre verktøy for styring av denne virksomheten. De
nasjonale retningslinjene og malen for budsjettering og regnskapsføring av arkeologiske
utgravningsprosjekter er ikke kompatibel med prosjektmodulen i DFØs økonomiløsning. KHM har følgelig
ikke klart å gjennomføre konverteringen av denne prosjektporteføljen til nytt system innen fristen. KHM
arbeider med en midlertidig løsning og forsøker å komme i dialog med sentralt innføringsteam om hvordan
dette skal håndteres både på kort og lang sikt. Utfordringene knyttet til styringen av denne virksomheten har
vært kjent for universitetsledelsen i mange år uten at det er kommet til en løsning. Museet besluttet derfor i
2018 på egenhånd å gå til anskaffelse av ett mer egnet styringsverktøy, men dette ble stoppet som følge av
BOTT-samarbeidet og mulighetene ved overgang til nytt økonomisystem. Museets prosjektvirksomhet ble
derimot heller ikke denne gang prioritert ved anskaffelsen av nytt økonomisystem. Museumsledelsen mener
det er betydelig risiko knyttet til økonomistyringen av denne prosjektporteføljen og ber om snarlig bistand til
å få på plass et egnet styringsverktøy. En slik bistand må omfatte tilfredsstillende budsjetterings- og
rapporteringsverktøy, men bør også tilrettelegge for ny dialog med Kunnskapsdepartementet og Klima- og
miljødepartementet om felles eller kompatibel standard for økonomistyring.
Konklusjon
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Koronapandemien har alvorlige økonomiske konsekvenser for KHM. Overgangen til nytt økonomisystem har
forsterket museets behov for bedre styringsverktøy, spesielt for museets prosjektportefølje. En uavklart
økonomiske situasjonen og manglende verktøy for virksomhetsstyring hemmer museets daglige drift og
virker negativt på arbeidsmiljøet. At koronapandemien har slitt på ansattes engasjement og kreativitet er nok
en ganske allmenn utfordring, men en vedvarende situasjon med uavklart økonomisk handlingsrom og
usikre perspektiv for planlagte tiltak bidrar til å øke frustrasjonen. Behovet for en rask avklaring av museets
økonomiske rammer og handlingsrom er derfor av kritisk betydning for museets samlede virksomhet i årene
som kommer. Vi trenger dedikerte, kreative og effektive medarbeider for å realisere alle iverksatte tiltak. Vi
trenger en forutsigbar økonomisk ramme og gode verktøy for å kunne leve opp til samfunnsoppdraget og
levere på regjeringens og universitetets resultatmål.
Vi gjentar behovet for en økt tildeling for inntektsbortfall som følge av pandemien for 2020 og behovet for
tildeling som følger av oppdatert prognose for 2021. Foreliggende prognose viser at disse beløpene
representerer et minimum av hva museet trenger for å kunne nærme seg et langtidsbudsjett i balanse og deri
opprettholde en faglig forsvarlig drift av virksomheten.
Museumsledelsen er kjent med Universitetsstyrets vedtak og gjeldende rammer for kompensasjon for
inntektstap under pandemien. Vi vil komme tilbake med en total økonomisk vurdering ved årsskifte, hvor
behovet for en eventuell økning fra 80 % til 100 % dekning av inntektstapet vil stå sentralt.
Museumsledelsen ser frem til å fortsette dialogen med universitetsledelsen om museumsutvikling, økonomiog virksomhetsstyring. Nærmest forestående er et møte om midlertidige tiltak for å håndtere
økonomistyringen av museets prosjektportefølje. Vi håper at vi snarlig kan komme opp med en varig løsning
på denne utfordringen.

Dato: 26.09.2021

Håkon Glørstad

Karl Kallhovd

museumsdirektør

assisterende museumsdirektør
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Universitetet i Oslo

Rapporterende enhet:

NHM

Rapportert av:

Skjelkvåle/Rogstad

Periode:

T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Museet har også i 2. tertial vært sterkt preget av Covid-19-pandemien. Etter å ha vært stengt gjennom hele
vårsemesteret så ble de innendørs utstillingene i Colletts hus og Klimahuset gjenåpnet fredag 28. mai, men
da med strenge smittevernsrestriksjoner. Konsekvensene for museet av Covid-19-pandemien har vært
betydelige og museet har også i år gått glipp av sårt tiltrengte billettinntekter og omsetning fra varesalg i
museumsbutikken.
Botanisk hage har vært holdt åpen for publikum som normalt og publikumstilstrømning til hagen har vært
veldig god gjennom hele våren og sommeren. Det store antall av besøkende har imidlertid medført visse
utfordringer i forhold til håndtering av smittevern og ikke minst problemer med økt forsøpling og en del
uønskede hendelser med skader på planter og trær.
Den øvrige virksomheten ved museet har naturlig nok vært preget av at mange fortsatt har vært mye på
hjemmekontor, men på tross av det så har det vært generell høy aktivitet. Overgang til nye systemløsninger
på lønns- og økonomiområdet har vært spesielt krevende og implementeringen av de nye systemene er
fortsatt ganske utfordrende. Forskningsaktiviteten ved museet er stabilt høy og vi har pr. 2 tertial totalt 92
aktive forskningsprosjekter, fordelt på 69 bidragsprosjekter og 23 oppdragsprosjekter. Inkludert i dette er
det totalt 6 EU-prosjekter.
2. Vurdering av økonomisk utvikling
Det er knyttet en viss spenning og usikkerhet til hvordan den nylige gjenåpningen av samfunnet etter
pandemien vil påvirke publikumsbesøket og våre billett-/salgsinntekter fremover. I budsjettet for 2021 ble
det tatt høyde for et inntektsbortfall tilsvarende fjoråret, men fra 2022 og ut langtidsperioden er det lagt til
grunn en forventning om en betydelig økning i antall besøkende grunnet åpning av nye utstillinger i
Brøggers hus og dertil betydelig økte billettinntekter.
Det samlede inntektstapet for hele 2021 som følge av bortfall av billettinntekter og varesalg, er p.t. anslått
til å beløpe seg til om lag kr 5,5 mill. sammenlignet med et normalår. Dette er totalt 1 mill. mer enn hva
inntektsbortfallet grunnet Covid-19-pandemien beløp seg til i 2020.
Klimahuset er sikret god finansiering for de nærmeste årene ved at det på forsommeren ble inngått en
avtale med Oslo kommune om klimautstilling og et eget undervisningsopplegg for skoleklasser i Oslo om
klimaendringer. Denne avtalen har en årlig ramme på inntil kr 6 mill. i opptil 8 år.
Arbeidet med å ferdigstille de nye basisutstillingene i Brøggers hus pågår for fullt og prosjektet er i en
intensiv sluttfase. Både budsjett og fremdrift er i god rute. Av det totale utstillingsbudsjettet på kr 90 mill.
er det estimert at kr 61. mill. vil påløpe i inneværende år. Åpningen av de nye utstillingene vil skje våren
2022, men endelig åpningsdato er foreløpig ikke fastsatt.
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Rehabilitering og fornyelse av Brøggers hus til et rent utstillings-/formidlingshus samt realiseringen av det
nye Utstillingsveksthuset vil på sikt medføre økte drifts- og personalkostnader for museet. Museet har derfor
i et langtidsperspektiv en generelt stram og litt usikker økonomisk situasjon med et begrenset økonomisk
handlingsrom. Bidraget fra eksternfinansierte prosjekter og andre eksterne inntekter blir derfor stadig
viktigere i årene fremover.

Dato: 27. september 2021
Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør
Geir Rogstad
avdelingsdirektør
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Rapporterende enhet:

UB

Rapportert av:

HGM/RHI

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Mindreforbruket har fortsatt sammenheng med lavere aktivitet pga. Covid-19. Siden 1T er det ytterligere
turnover og sykefravær når det gjelder ansatte. Omorganiseringene UB har gjennomført i år, har også gjort at
faste stillinger har stått ubesatt lenger enn først planlagt.
UB har mottatt 6 mill. kr i Infrastrukturmidler som ikke var budsjettert. Det har tatt tid å igangsette planlagt
aktivitet, og 3 mill. av mindreforbruket er knyttet til dette.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

UB har over tid hatt en årsverknedgang som har gjort det nødvendig med stramme prioriteringer for å
opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud. Selv om mindreforbruket har økt i 2020 og hittil i 2021, viser
mer langsiktige prognoser at handlingsrommet er begrenset. UB vil fortsette prioriteringen av ressursene slik
at vi kan oppfylle UBs strategiske mål, og sikre at UB har riktig og oppdatert kompetanse for å kunne levere
gode tjenester til kjernevirksomheten, og selv være partner i prosjekter med disse.
Tildelinger av infrastruktur- og porteføljemidler i 2021 har stor betydning for at UB kan utvikle
partnerskapet med fakulteter og andre enheter ved UiO, og er med på å sikre UB ny kompetanse og
utviklingsmuligheter. Dette vil også være viktig fremover. Midlertidighet knyttet til prosjektfinansiering er
likevel en risiko, også i hvilken grad UB har økonomisk handlingsrom for å beholde eller rekruttere
kompetanse opparbeidet gjennom prosjekter.

Mediebudsjettet
For 2021 har vi i T2 gjort en omprioritering i mediebudsjettet for å dekke merkostnaden, estimert til 4 mill.,
for åpen publisering ut over artikkelkvotene i enkelte av PAR (Publish & read)-avtalene. Denne
omdisponeringen ble gjort etter at UB fikk i oppdrag fra universitetsledelsen å se på muligheter for videre
finansiering av åpen publisering i 2021, da det viste seg at enkelte store artikkelkvoter ville bli brukt opp
tidlig.
En omprioritering av mediebudsjettet på dette tidspunktet av året får konsekvenser for andre strategiske
prioriteringer. Det vil blant annet innebære et lavere nivå av brukerstyrte innkjøp som i utgangspunktet
skulle komme alle fagmiljøene til gode. Samtidig vurderte UB at en omdisponering av mediebudsjettet i
denne situasjonen var en gjennomførbar løsning i 2021, og det mest effektive i et virksomhetsperspektiv for å
unngå at den enkelte forsker ble skadelidende, og for å unngå et større byråkrati som ville involvere

V-sak 6 side 37 av 49

Vedlegg 2

fakultetene i å finne finansiering.
Fortsatt finansiering av åpen publisering i de store avtalene med kvoter vurderes også som svært viktig i en
tid der det er en politisk og strategisk vilje til stadig mer åpen publisering. Det ville være svært uheldig
dersom den enkelte forsker skulle møte hindre her.
UBs vurdering er at tilleggskostnader for kvoter også vil måtte dekkes inn via mediebudsjettet i 2022, og at
dette setter andre deler av mediebudsjettet under press.
For mediebudsjettets fremtidige utvikling vil en bærekraftig finansiering av åpen publisering være en
hovedsak.
Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutakompensasjonsordningen.
Valutakompensasjon som beregnes i desember er ikke inkludert i prognosen.

Dato: 21. september 2021

Hanne Graver Møvig
Bibliotekdirektør

Randi Halveg Iversby
Assisterende bibliotekdirektør
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Rapporterende enhet: SUM

Rapportert av: SR, GE

Periode: T2 - 2021

Ledelsesvurdering SUM 2. tertial 2021
1. Innledning
Årets NFR-tildelinger, tildeling av et NORHED II-prosjekt, samt tilslag på flere eksternt
finansierte prosjekter der SUM-forskere inngår som partnere, har bidratt positivt til
senterets økonomiske situasjon.
Situasjonen med hjemmekontor, større undervisningsbelastning og manglede egnede
møteplasser for faglige aktiviteter, opplevdes også i T2 som krevende. Forskere fikk ikke
utført feltarbeid som planlagt som igjen påvirker progresjonen i prosjektene. SUMs ledelse
opplever at finansieringsinstitusjonene ikke har tatt høyde for slike problemstillinger
innenfor gjeldene regelverk.
2. Vurdering av økonomisk utvikling

Senterets ledelse venter fremdeles på en skriftlig avklaring/begrunnelse på budsjettinnspillet
som ble behandlet i styremøte 23. juni, og som er av stor interesse for senterets styre. Da
SUM har levert på sin utviklingsplan om å redusere mindreforbruk og ryddet opp i
midlertidighet, så var vårt budsjettinnspill av kritisk betydning for å kunne opprettholde det
høye nivået på SUMs faglige aktiviteter. Å sikre senteret et tilstrekkelig dekningsbidrag fra
eksternfinansierte prosjekter, forutsetter en kritisk masse av førstestillinger finansiert over
basis.
Senterets styrer nå mot en økonomi i balanse, uten en buffer mot svingninger i
finansieringsmarkedet. SUM har derfor iverksatt en betydelig strengere økonomisk styring
for å sikre en forsvarlig personalpolitikk under usikre rammebetingelser. SUM har benyttet
permisjoner, og en oppsigelse til å omdisponere og rasjonalisere ressursene i
administrasjonen under forutsetning om at tjenestetilbudet likevel opprettholdes på
tilsvarende nivå. Blant annet har SUM utarbeidet og iverksatt en strategi for bruk av
eksisterende personalressurser. Det er senteres mål at administrativt ansatte og vit. ass.
stillinger skal frikjøpes av prosjekter ved behov. Dette gir mer fleksibilitet for
forskningsadministrativ støtte til eksternfinansierte prosjekter.

Sidsel Roalkvam
Senterleder

Kontorsjef
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Rapporterende enhet:
Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK)

Rapportert av:
Inger Skjelsbæk
og Andrew
Feltham

Periode:
T2 - 2021

STK ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
Senterets økonomi er god. Det akkumulerte underforbruket senteret har hatt er det en plan for å håndtere.
Denne er iverksatt nå. Det har kommet noen endringer som gir økt underforbruk noen steder og samtidig
noe merforbruk på enkeltposter på sikt, og som vil bli tatt med i langtidsplanleggingen mot slutten av året.
Det langsiktige strategiske målet er å få på plass en ny fast stilling som førsteamanuensis eller professor.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Endringer siden forrige rapportering er ikke vesentlige og påvirker ikke handlingsrommet negativt.
Økonomisk risiko er dermed lav. Noe forsinkelser på eksternfinansierte prosjekter gir mindre frikjøp, men
dette ventes å jevne seg ut på sikt. Det er også noen mindre utgifter til drift hovedsakelig på grunn av korona.
Tidligere oppsatt plan for å få ned akkumulert underforbruk går som planlagt.
På sikt vil det komme noen økte utgifter knyttet til forlengelser gitt til stipendiater og postdoktorer som følge
av ekstraordinær forsinkelser grunnet forhold knyttet til pandemien. Disse utgiftene er ikke synlige i årets
regnskap, men kommer etter hvert som den ekstra tiden slår inn. Prosessen med å gi ekstra tid til denne
gruppen er i prosess og ikke avsluttet ved senteret enda.

Dato:

Inger Skjelsbæk
Senterleder
Andrew Feltham
Kontorsjef
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Rapporterende enhet:
UiO:Livsvitenskap

Rapportert av:
Carl Henrik Gørbitz
Torunn Vistnes Espe

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
UiO:Livsvitenskap er svært fornøyd med at vi har fått overført midler til aktivitet på enhetene ved UiO i 2.
tertial, og at også drift av egen aktivitet tar seg opp. Den største kostnaden i 2021 er finansiering av
rekrutteringsstillinger ved enhetene, og der har aktivitet gått som planlagt. For andre aktiviteter som er
tildelt midler fra satsingen er det litt mer variasjon i hvorvidt koronapandemien har påvirket fremdriften.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
UiO:Livsvitenskap opplever å ha god kontroll på den økonomiske situasjonen, selv om økonomisystem og
standard rapportering ikke gir et veldig beskrivende bilde av den reelle situasjonen pr. nå. Den viktigste
informasjonen i denne rapporteringen blir å vise til at totalt regnskap hittil i år ikke skiller seg fra budsjett
hittil i år med mer enn rundt halvannen million i mindreforbruk. Fra 2022 ser vi frem til å få mange svært
nyttige fordeler av det nye økonomisystemet uten ulempene ved overgangen som vi har hatt i år. Dermed blir
rapporteringen mye mer interessant.
I motsetning til tidligere år mangler det ikke på tiltak som søker om og får tildelt midler fra satsingen, og
disse blir derfor jevnlig og forsvarlig satt i god aktivitet. For å håndtere utfordringen med at aktivitet ved
enhetene kan ta tid å få i gang, også etter at midler har blitt tildelt, krever satsingen imidlertid en bekreftelse
på at aktivitet er satt i gang før tildelte midler overføres. Dette betyr at det kan bli liggende midler ved
UiO:Livsvitenskap som er tildelt til aktivitet, men ikke enda regnskapsført. Dette er den største risikoen for
mindreforbruk for 2021 totalt sett.
I siste tertial i 2021 vil det bli tildelt en ny runde med konvergensmiljøer, som vil binde opp en vesentlig
andel av tilgjengelige midler for neste femårsperiode. Dette gjelder i hovedsak de øremerkede midlene til
rekrutteringsstillinger, samt overførte midler fra tidligere år. Dette vil bli tydelig i neste femårsprognose.

Dato: 27.09.2021

Carl Henrik Gørbitz

Torunn Vistnes Espe

direktør

administrativ koordinator
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Den internasjonale
sommerskole

Rapportert av:

Nita Kapoor og
Sissel Drevsjø

Periode:
T2-2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021 for Den internasjonale
sommerskole (ISS)
Våren og sommeren 2021 ble for Den internasjonale sommerskole (ISS) nok en gang preget av
Covid-19 pandemien, dog med noe større forutsigbarhet for driftsplanlegging i en unormal
situasjonen enn det som var tilfelle året før.
Undervisning og eksamen på betalingskurs i norsk ble i løpet av vårsemesteret i sin helhet
gjennomført og avviklet digitalt. Det var 302 studenter som påbegynte semesteret, mens 259 avla
eksamen (86 %). ISS får et noe høyere etterslep av studenter sammenlignet med tidligere semestre
som har krav på et studietilbud grunnet gyldig «deferment» (dvs. gjenopptak av utsatt
undervisning og eksamen).
Når det gjelder norskkursene som ISS tilbyr til internasjonale forskere (NORIR-kursene), ble også
disse avviklet digitalt både våren 2021 og første del av høsten 2021. Så langt i 2021 har ca. 130
vitenskapelig ansatte deltatt på disse kursene. I tillegg til disse har ca. 20 vitenskapelig ansatte fra
andre forskningsinstitusjoner i Oslo-regionen deltatt samt ca. 25 partnere/ektefeller av UiOansatte.
2021 var det andre året på rad at ISS gjennomførte en heldigital sommerskole. Evalueringer og
ulike tilbakemeldinger tyder på at det har vært enda en vellykket sommerskole med høy grad av
studenttilfredshet. Det ble gjennomført 31 klasser, for studenter som befant seg i nærmere 80 land.
Det utenomfaglige tilbudet, også gjennomført heldigitalt, ble utvidet i forhold til 2020.
Årets frafallsprosent under sommersesongen var imidlertid høy, særlig på enkelte av Bachelor- og
Masteremnene som ble tilbudt vederlagsfritt. Det var 345 studenter påmeldt til disse ved
semesterstart, mens 226 fullførte eksamen (66 %). Norskkursene, som for første gang var
betalingsbasert, hadde mindre frafall – med 286 påmeldte og 256 som tok eksamen (90 %).
Imidlertid var strykprosenten på norskkursene høyere enn normalt, og tyder på at det er vanskelig
å tilegne seg språkferdigheter gjennom digital undervisning over en så intensiv periode som 6 uker
når studenten befinner seg i et annet land. Samlet ble det produsert 6 465 studiepoeng sommeren
2021, mot 5 315 i 2020, altså en god oppgang (men likevel ikke tilbake på 2019-nivå).
Det ble allerede høsten 2020 besluttet at sommersemesteret skulle gjennomføres i stor grad
digitalt, at det ikke var mulig å få tilreisende studenter og dermed ikke grunnlag for et boligtilbud.
Kontrakten med Blindern Studenterhjem måtte følgelig kanselleres (med dertil hørende
økonomisk slagside for ISS).
Vi har tilbakelagt fem semestre i strekk, uten nedetid, med store driftsmessige og økonomiske
avvik grunnet pandemien. Det har vært en periode med digital undervisning, raske
kompetanseutviklingsbehov, stor usikkerhet og stadige endringer. I år har dette skjedd parallelt
med mye merarbeid grunnet omlegging til nye DFØ-systemer, nye rutiner og mange
lønnsutbetalinger som ikke har fungert smidig, særlig for korttidsansatte, sommerstab og
utenlandsk personell. Det har medført en betydelig belastning på administrativt og vitenskapelig
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personale i en så liten organisasjon som ISS utgjør, og vi opplever nå en periode med slitne
medarbeidere, sammenfallende avganger i sårbare stillinger og stort trykk på nyansettelser.
Samtidig er framtidsutsiktene også risikofylte, særlig med tanke på ISS’ sommervirksomhet for
2022, som må regnes som et overgangsår før vi er tilbake til normal drift etter den globale
pandemien. Det er blant annet fortsatt usikkerhet om det vil være tilstrekkelig internasjonal
studentmobilitet, eller organisatorisk driftskapasitet og økonomisk styrke på ISS, til å ivareta den
bredde og mangfold på Sommerskolen som kjennetegner virksomheten.
Ettersom opplegget for sommerdriften i 2022 må fastsettes allerede i løpet av høsten 2021, ønsker
ISS å legge til grunn en plan som er så lavrisiko som mulig, og som ikke utsetter en allerede sårbar
organisasjon for større påkjenninger enn det vi kan makte å implementere.
Vi vil derfor anbefale en løsning overfor UiOs ledelse og ISS-styret der:
•

•

•

Brorparten av sommerens bachelor- og masteremner tilbys online og vederlagsfritt, der
finansieringen forblir primært studiepoengfinansiert. Det vil vurderes om noen emner kan
tilbys som klasseromsundervisning, eventuelt med mulighet til å omgjøres til et online
undervisningstilbud dersom det ikke blir tilstrekkelig antall påmeldte innen ca primo april
2022.
Sommerens undervisningstilbud i norsk språk gjøres permanent om til betalingsbaserte
kurs, slik som i 2021. Undervisningen tilbys i utgangspunktet både digitalt og
klasserombasert. Sistnevnte vil være avhengig av studentenes vilje og evne til fysisk
oppmøte på Blindern campus sommeren 2022. Vi tror det vil være et tilstrekkelig
studentgrunnlag for noe klasserombasert undervisning neste sommer, ikke minst fra
interessenter som allerede er bosatt i Oslo-området.
ISS tilbyr ikke kost og losji for tilreisende studenter i 2022, og avlyser leiekontrakten med
Blindern Studenterhjem (det er framforhandlet en utsettelse av kontraktsinngåelse fra 1.
april til 18. oktober 2021). Eventuelle tilreisende vil måtte ordne reise og innlosjering på
egen regning og risiko. Dermed får ikke ISS det økonomiske tapet knyttet til inngått
leiekontrakt som vi hadde i 2020 og 2021 (ca. 3 mnok/år).

Den økonomiske situasjonen er uoversiktlig for tiden pga. overgang til DFØ-systemene, dette er
nærmere omtalt i økonomirapporten for T2. Det vil for ISS som en liten enhet ta tid å fullt ut
mestre nye rutiner, ekstra forsinket har vi blitt ettersom sommersesongen startet samtidig med
DFØ-systeminnføringen. Spesialiseringskravene til ny rolleutførelse har gjort det ekstra
utfordrende, og her er det nødvendig å se på løsninger som er håndterbare for ISS.

28.09.2021

Nita Kapoor

Sissel Drevsjø

Direktør

Kontorsjef
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Rapporterende enhet:

LINK

Rapportert av:

Lars Lomell og
Tone Dyrdal
Solbrekke

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering LINK 2. tertial 2021
1. Innledning
Aktivitetene ved LINK er omfattende til tross for de endrede betingelser pandemien har medført. Det
omfattende løftet ved hele UiO når det gjelder digitalisering av undervisning og betydningen av video i
undervisning har vært svært krevende, men har også medført at LINK har blitt mer kjent ved UiO.
Dette har naturlig nok også medført at presset på LINK har blitt større.
Kurs og konsultasjonsvirksomhet og øvrige tjenester har i all hovedsak vært håndtert via Zoom og
andre digitale samarbeidsplattformer. Den siste tiden har LINK som resten av UiO i benyttet
anledningen til å gjenoppta fysiske samlinger for kursene i universitetspedagogikk og andre
aktiviteter. Erfaringene med dette er svært positive, og viser hvor viktig det er å legge grunnlag for
kvalitetsutvikling og samhandling om utdanning og undervisning gjennom fysiske samvær.
Videoproduksjoner for enhetenes digitale undervisning har i stor grad latt seg gjennomføre selv om
noen produksjoner har måttet utsettes. De utsatte produksjonene er nå under ny planlegging. Dette
gjelder også det omfattede arbeidet med åpne internasjonale nettkurs LINK (MOOCs) er involvert i ved
UiO.
LINK har nytt styre i 2021 og dette har resultert i ny handlekraft og gode prosesser hvor ny strategisk
plan: STRATEGI LINK 2025 og aktiv dialog med styreleder legger grunn for prioriteringer og iverksatte
tiltak for å utnytte de interne LINK-ressurser mest mulig hensiktsmessig i samhandling med andre
aktører på tvers av universitetets enheter og sentraladministrasjon. I dette arbeidet står
studentinvolvering og bærekraftighet frem som sentrale føringer. Konstituering av leder etter Bjørn
Stensaker og utlysning av senterlederstillingen ved LINK har vært de mest sentrale oppgaver og
resultater. Senterlederstillingen lyses ut høsten 2021.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
LINK makter innenfor de gitte økonomiske rammer å møte de fleste bestillinger fra UiOs enheter hva
gjelder videoproduksjon og støtte til digital teknologi i undervisningen, Imidlertid har LINK store
problemer med å møte forventninger til / og behovet for den universitetspedagogiske
utdanningsporteføljen. LINK har måttet V 21/H21 måttet redusere tilbudet og dette medfører
ventelister for ansatte. Dette skaper problemer for enkelte med å få gjennomført 200 timer
basisutdanning innen to år. Årsaken til denne reduksjon skyldes at tildelingen til
universitetspedagogiske stillinger er redusert. Avtalen med UV/Iped er at LINK skal tildeles 8,5
stillinger som utgjør 425% arbeidstid tillagt LINK aktiviteter. I T2 ligger denne dekningen på 6,1
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stillinger (hvorav tre stillinger er nå dedikert lederoppgaver på Iped/UV) hvorav tre er midlertidige
20-prosents stillinger. For å bøte på manglende ressurser har flere universitetspedagoger
opparbeidet seg mye overtid siste år – noe som ikke er bærekraftig over tid.
I tillegg til dette er det potensiale for nye store oppgaver for LINK fremover i forbindelse med
nødvendige og mulige satsninger på blant annet universell utforming, bærekraft og livslang læring.
Avhengig av forventninger og omfang av arbeid fra LINK på disse områdene fremover så er det viktig
at senteret tilføres ressurser for å kunne gjennomføre disse oppgavene.

Dato: 24.09.21

Tone Dyrdal Solbrekke
Konstituert senterleder
Lars Lomell
Administrativ leder
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Rapporterende enhet:

LOS

Rapportert av:

Idun Thorvaldsen

Periode:
T2 - 2021

Ledelsesvurdering 2. tertial 2021
1. Innledning
BOTT økonomi og lønnssystemer er tatt i bruk fra 1. mai, og har stor påvirkning for hele virksomheten. Det
har vært høy aktivitet i LOS rundt implementeringen av de nye systemer for økonomi og lønn. Mye har gått
bra, som følge av god planlegging og oppfølging, mens noen punkter fortsatt gjenstår for å få løsningen til å
fungere godt, i samarbeid med DFØ som leverandør.
I årsprognosen ser økonomien for avdelingenes drift ut til å være godt i balanse, og driftsbudsjettet for LOS
ser ut til å komme på forsvarlig nivå. Dette må vurderes på nytt når det utarbeides nye langtidsprognoser i
slutten av året.
Etter sommeren har det blitt åpnet for økt tilstedeværelse på Campus etter pandemien, og det legges vekt
på å ta imot både studenter og ansatte og ønske dem velkommen igjen.
Eiendom
Masterplan for UiOs eiendommer 2021 ble vedtatt av universitetsstyret i juni. Dokumentet setter rammene
for UiOs videre arbeid med eiendom i de kommende årene.
Etter beslutningen om at OUS sin Klinikk for laboratoriemedisin skal inn i Livsvitenskapsbygget (LVB), har
UiO arbeidet tett sammen med OUS/HSØ og Statsbygg for å replanlegge bygget som dermed øker i areal.
Regjeringen har nå godkjent de utvidete rammene for prosjektet, og bygningsarbeidene er i ferd med å
komme i gang igjen. Sannsynlig ferdigstillelse er nå 2026/27. Det er også besluttet at LVB skal inngå i
statens husleieordning, hvilket betyr at UiO og OUS blir leietagere hos Statsbygg. Det pågår for tiden
prosesser med beregning av fremtidig husleie og FDV-kostnader samt utredninger knyttet til fremtidig
driftsmodell.
EA har siden sommeren ikke startet opp nye SVI-prosjekter i påvente av at styret 8. september skulle
behandle tilleggsfinansieringen av Eilert Sundts hus B, og det lå inne i saken at betydelig midler skulle
omdisponeres fra SVI.

IT
Det har gjennomgående vært et høyt aktivitetsnivå i IT-organisasjonen spesielt knyttet til følgende
områder:
1. Videreføre og videreutvikle tiltak for digitalisering av universitetets virksomhet igangsatt under
pandemien
2. Oppfølging av Masterplan for universitetets IT
3. Overgang til nytt lønns- og økonomisystem (BOTT:ØL)
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4. Oppfølging av tiltak i USITs årsplan for 2021-23 (VP-2021)
På alle områdene har det vært høyt trykk. Pandemisituasjonen skaper press på IT-tjenestene, og det er
høye forventninger fra brukerne og universitets organisasjon. Dette har ført til at aktiviteter må
omprioriteres og legges ut lengre i tid enn opprinnelig planlagt.

2. Vurdering av økonomisk utvikling
Arbeidet med å bringe LOS driftsbudsjett i balanse og skape et økonomisk handlingsrom på sikt fortsetter.
LOS (utenom Eiendom og IT) viser et regnskapsmessig mindreforbruk på løpende drift, både for 2. tertial år,
og akkumulert. Prognosen for hele året viser også forventet forbedring av resultatet sammenlignet med
opprinnelig budsjett. Driftsbudsjettet ser dermed ut til å ha nådd et forsvarlig nivå. Det er fortsatt en del
usikkerhet knyttet til tallene, og det må gjøres en ny vurdering når det utarbeides nye langtidsprognoser i
slutten av året.
Det er ikke synliggjort noe vesentlig endret kostnadsnivå på driften knyttet til evt effekt av Covid-19. Det er
lavere reise- og møtekostnader, men i dette er delvis utlignet mot utbetalt kompensasjon for
hjemmekontor til de ansatte og høye overtidskostnader.

Eiendom
Eiendom har høyt mindreforbruk pr. 2. tertial. Dette har flere årsaker. Mest utslagsgivende er forsinkelsene
i drifts- og vedlikeholdsarbeidet og større prosjekter både pga. pandemien og overgangen til Unit4.
Mindreforbruket omfatter også midler som skal benyttes til finansiering av den økte rammen på Eilert
Sundts hus.
Pandemien har medført mindre arbeidskraft hos våre leverandører bl.a. fordi disse henter mye arbeidskraft
fra utlandet. Dette har gjort at det tar lenger tid å få leveranser. EA gjør løpende bestillinger både i driften
og prosjektene, og frysen i bestillinger i april, merkes på gjennomføringsevnen. Pandemien har også
medført besparelser knyttet til lave energikostnader og stengte kantiner.
Eiendom melder om generell risiko for økonomi og fremdrift knyttet til de store byggeprosjektene:
 Livsvitenskapsbygget – kompensasjon for husleie (investering og drift)
 Eilert Sundts hus B – prosjektrisiko
 Gjennomføringsrisiko på prosjekter og vedlikeholdsarbeid pga. pandemi

IT
USIT vurderer den økonomiske situasjonen for IT-området som utfordrende. Det er generell høy og økt
aktivitet som følge av nye behov for IT-tjenester bl.a. grunnet Corona. I tillegg øker kostnadene til drift av
IT-tjenestene mer enn lønns- og prisvekst. Det er økt behov for IT-tjenester innen BOTT Økonomi og Lønn i
en overgangsfase samtidig som inntektene USIT har til drift av BOT og UiO:SAP minker.
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Økt satsning på IT ved UiO har medført økte midler til IT-investeringer. Dette medfører også økte kostnader
knyttet til drift og forvaltning. Det er krevende at det ved tildeling av investeringsmidler til nye IT-løsninger
ikke tildeles midler til livstidskostnader som drift og forvaltning for de nye systemene

Dato: 11. oktober 2021

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør
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