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Virksomhetsrapport per 1.tertial 2022 
1. Bakgrunn

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om 
oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og 
økonomi. I første tertial legges det vekt på økonomisk status og resultatanalyse for 
indikatorene i det nasjonale finansieringssystemet i foregående år.  

2. Hovedproblemstillinger

Den økonomiske utviklingen per 30.04.2022 er relativt stabil når det gjelder både 
inntekts- og kostnadsnivå. Pandemien preger ikke økonomien i like stor grad som den 
gjorde i første tertial 2021.  

Mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte virksomheten beløper seg til 508 mill. 
kroner, en reduksjon siden årsskiftet med 80 mill. kroner. Mindreforbruket til 
investeringer beløper seg til 227 mill. kroner. Det vil si at det gjenværende 
mindreforbruket utgjør 4,6 % av årets KD-inntekter og ligger under KD sin fastsatte grense 
på 5%.  

På overordnet nivå i den bevilgningsfinansierte forventes det en stabil økonomisk 
utvikling, med sannsynlighet for å redusere mindreforbruket. Det forventes fortsatt økt 
aktivitet ved enhetene i 2022, samtidig som store investeringer vil bli gjennomført. 

UiO kan vise til gode resultater på mange av de åtte resultatindikatorene i det nasjonale 
finansieringssystemet. Det har likevel vært en resultatnedgang på indikatorene i åpen 
ramme siste år, som vil gi utslag på tildelingen fra Kunnskapsdepartementet i 2023. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1.tertial 2022 til etterretning.

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Ellen Johanne Caesar      
avdelingsdirektør 
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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. Denne gangen legger vi vekt 
på økonomisk status og resultatanalysen.  

 

2. Økonomistatus per 1. tertial 2022 

Sammendrag 

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk. 
Inntekts- og kostnadsnivået er relativt stabilt, og pandemisituasjonen preger ikke økonomien i like stor grad 
som den gjorde i første tertial 2021. Både inntektene og kostnadene har økt noe.  

Mindreforbruket i balansen er 508 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 81 mill. kroner siden årsskiftet. Av 
dette er 227 mill. kroner avsatt til investeringer. Det vil si at det gjenværende mindreforbruket utgjør 4,63 
% av årets KD-inntekter og ligger under KD sin fastsatte grense på 5%. 

 

Inntekter og kostnader - Stabil utvikling 

Inntekter 

Figur 1 Inntekter (inflasjonsjusterte tall) 

 

 

Inntektene til UiO holder et jevnt nivå, og har en liten realoppgang fra 2021. Den største 
inntektskomponenten, KD ordinær bevilgning, er redusert fra 2021 til 2022. Reduksjonen er knyttet til 
reduserte pensjonskostnader, etter at pensjonspremien til Statens pensjonskasse ble redusert. Det er også 
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lagt inn kutt i bevilgning basert på endrede reisevaner og ABE-kutt.  Inntekten fra bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet har en realøkning. Dette skyldes høy aktivitet i prosjektene i første tertial.  
Salgsinntekter har også en liten realoppgang sammenlignet med fjoråret. 

 

Kostnader 
Figur 2. Femårig utvikling av totale kostnader på UiO, fordelt på tre hovedgrupper (inflasjonsjusterte tall) 

 

 

Investeringskostnadene har vært høyere i 1. tertial i år enn i fjor. De største investeringene i år er på Eilert 
Sundts hus. Gjennomføringen på prosjektet er i henhold til vedtatt budsjett og fremdriftsplan.  

På driftssiden har det også vært høyere kostnadsnivå dette året. Oppheving av koranarestriksjoner har gitt 
en økning i driftskostnader, og reise- og arrangementsaktiviteten har tatt seg opp igjen. Samtidig har 
kostnadsnivået på en rekke varer og tjenester økt som følge av pandemien og krigen i Ukraina. Her er det 
særlig utslag på kostnadsnivået for elektrisitet og fjernvarme. 

Lønnskostnader har en realnedgang i 1. tertial. Dette er blant annet knyttet til lavere pensjonskostnad.  

 

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) 

Figur 3. Femårig utvikling av inntektskategoriene på BOA (inflasjonsjusterte tall) 
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Det er en sterk økning i BOA-inntekter i første tertial sammenlignet med tidligere år, og særlig for 
Forskningsrådsprosjekter. Utviklingen må ses i et noe lengre perspektiv før en kan se en trend. 

 

Bevilgningsfinansiert virksomhet - mindreforbruket reduseres 

Mindreforbruket er redusert 

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og 
mindreforbruket i hele virksomheten. Nivået på avsetningen (mindreforbruket) følges tett opp for å sikre at 
bevilgning blir satt i arbeid, samtidig som flerårige prioriteringer og nødvendig margin for sikkerhet blir 
ivaretatt. 

Mindreforbruket i internregnskapet er på 508 mill. kroner, og har blitt redusert med 81 mill. kroner fra 
inngangen av året. Reduksjonen knytter seg spesielt til investering i Eilert Sundt hus og 51 mill. kroner er 
reduksjon i mindreforbruk på fakultetene. Totalt mindreforbruk knyttet til investering er på 227 mill. 
kroner. Det vil si at det gjenværende mindreforbruket utgjør 4,63 % av årets KD-inntekter og ligger under 
KD sin fastsatte grense på 5%. 
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Figur 4 Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten 

Figuren viser mindreforbruket ved henholdsvis Fakulteter og tilsvarende enheter og på Annet (investeringer 
og fellesfunksjoner) på til sammen 1,2 mrd. kroner. Når vi hensyntar forhåndsdisponeringer på 601 mrd. 
kroner, blir akkumulert mindreforbruk på bevilgningsfinansiert virksomhet 508 mill. kroner.  

Utvikling ved enhetene 

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

 

Mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter utgjør 15% av enhetenes bevilgning. Det er 
imidlertid store variasjoner mellom de enkelte enhetene.  

Totalt mindreforbruk på fakulteter og tilsvarende enheter er på 692 mill. kroner. Saldoen siden årsskiftet er 
dermed redusert med 51 mill. kroner.   De store enhetene MED og HF bygger avsetninger, mens MN og JUR 
reduserer.  SV som har høye akkumulerte avsetninger har en svak økning. Sentrene har en forholdsmessig 
stor andel ubrukte midler. Dette knytter seg spesielt til satsingsmidler til konvergensmiljøer ved UiO: 
Livsvitenskap og UiO: Energi samt rekrutteringsstillinger ved UiO: Livsvitenskap. Disse midlene settes nå i 
aktivitet og ubrukte midler vil reduseres. 
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Økonomiske utvikling i 2022 

Det forventes fortsatt økt aktivitet ved enhetene i 2022, samtidig som store investeringer vil bli 
gjennomført utover i året. Det forventes fortsatt høyt kostnadsnivå på varer, tjenester og energi. 
Nedbetalingen på forhåndsdisponeringer trekker i motsatt retning og vil bidra til økning i mindreforbruk. 
Samlet sett antar vi et noe redusert mindreforbruk i 2022. 

Det er foreløpig usikkert hvordan situasjonen i Norges forskningsråd (NFR) vil slå ut, og hvilke konsekvenser 
dette kan få for UiO og forskningsaktivitetene. Når det gjelder årets tildelinger til nye prosjekter fra NFR, ser 
det ut til disse vil bli utbetalt 1. juli 2023.   

Vi følger opp KDs regler for avsetninger, og følger løpende utviklingen i mindreforbruk. Vi vil vurdere å 
komme tilbake til styret i løpet av høsten med forslag til en framtidig investeringsplan. 

 

Sammendrag av resultatanalyse 2021 

I 2021 var bevilgningen til UiO på like over 6 mrd. kroner. Basisdelen utgjorde noe over 4 mrd. kroner og 
resultatdelen litt under 2 mrd. kroner. I basisdelen er det studieplasser, rekrutteringsstillinger og historikk 
som betyr mest. I resultatdelen er det åtte resultatindikatorer som teller: Antall avlagte 60-
studiepoengenheter, antall kandidater, antall utvekslingsstudenter, antall doktorgrader, antall 
publiseringspoeng og mottatte midler fra EU, Forskningsrådet (NFR) og fra andre eksterne kilder (benevnt 
ved akronymet BOA). Resultatindikatorene dreier seg kun om volum. 

I tillegg til den direkte institusjonsbevilgningen hadde UiO andre inntekter på 2,6 mrd. kroner. Halvparten 
av disse «andre inntektene» kom fra Forskningsrådet og EU til finansiering av forskningsprosjekter tildelt 
etter konkurranse. 

Figur 1 UiOs inntekter 2021 

Basisdelen av bevilgningen utgjør 
halvparten (50 %) av UiOs totale inntekter, 
resultatdelen 22 % – summert 72 %.  

Ellers ser vi at summen av 
konkurransebaserte midler, som er 
markert med to svarte streker, utgjør 37 % 
av totalen. Disse midlene består av 
resultatmidlene i den direkte 
institusjonsbevilgningen samt tildelte 
midler fra Forskningsrådet og EU.  

Datakilde er UiOs finansregnskap for 2021, note 1. 
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Datakilde er 
Kunnskapsdept. 

I 2022 er samlet resultatbasert bevilgning til UiO på noe over 2 mrd. kroner. Den økonomiske betydningen 
av de åtte resultatindikatorene er svært ulik, som figur 2 nedenfor viser. Til sammen står studiepoeng- og 
kandidatuttellingen for oppunder 2/3 av samlede insentivmidler til UiO. 

Figur 2 Resultatuttelling 2022 (beløp i 1000 kroner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen insentiver i det nasjonale finansieringssystemet gis med åpen ramme, andre med lukket. Faktaboksen 
på neste side viser hovedlinjene samt konsekvenser. 

 

Oversikten nedenfor gir en kort oppsummering av utviklingstendensene for alle resultatindikatorer. 

Tabell 1 Resultatutvikling 2017-2021 

 God utvikling Svakere utvikling 

Studiepoeng  Resultatnedgang siste år 

Kandidater  Resultatnedgang siste år 

Doktorgrader  Betydelig resultatnedgang siste år 

Publiseringspoeng En liten vekst siste tre år (+ 5 %) 
      

       Redusert økonomisk uttelling 
EU-midler God vekst siste tre år (+ 33 %) 

Forskningsrådsmidler En liten vekst siste tre år (+ 5 %) 

Insentivmidler på grunnlag av studiepoeng, kandidater, doktorgrader og utvekslingsstudenter gis 
med åpen budsjettramme – dvs. en regelstyrt uttelling uten noe øvre tak – og innebærer at hver 
institusjon konkurrerer med seg selv over tid. Insentivmidler på grunnlag av publisering og midler 
fra EU, Forskningsrådet og øvrig BOA gis med en lukket budsjettramme – dvs. en uttelling med et 
øvre tak – som innebærer at institusjonene konkurrerer om uttelling fra en fastlagt pott basert på 
hver institusjons andel av samlede resultater. Da kan bedre resultater gi bevilgningsmessig 
nedgang fordi andre institusjoner forbedrer seg enda mer, noe som er tydelig å se for UiOs del 
når det gjelder publiseringsindikatoren  

51,4 % 

13,7 % 
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BOA-midler Vekst mest knyttet til teknikaliteter, men også noe aktivitetsvekst 

Utvekslingsstudenter  Fortsatt etterdønninger av pandemien  

 
 

Tabell 2 Oversikt over resultatene i 2021 og konsekvenser for bevilgningen i 2023 (beløp i 1000 kroner) 

 

Tabell 2 ovenfor viser nivået på resultatene i 2021 for hver av de åtte indikatorene i det nasjonale 
finansieringssystemet samlet for UiO. For fordelingsmessige konsekvenser internt ved UiO på grunnlag av 
disse resultatene viser vi til sak om fordeling 2023 på styrets møte i juni.  

Ytterste høyre kolonne i tabellen viser bevilgningsendringen fra 2021 til 2022 for UiO som helhet før 
justering for forventet lønns- og prisstigning. UiO ser ut til å miste 67 mill. kroner pga. svakere resultater i 
2021 sammenliknet med 2020. De to indikatorene som gir størst bevilgningsnedgang er antall avlagte 
studiepoeng og antall doktorgrader. Resultatene på alle fire forskningsindikatorer er bedre i 2021 enn i 
2020. Likevel mister UiO nær 17 mill. kroner på de tre indikatorene publisering, EU- og forskningsrådsmidler 
på grunn av virkemåten til den lukkede budsjettrammen i det nasjonale finansieringssystemet (andre 
institusjoner forbedrer seg mer enn UiO og får derfor større uttelling). 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Ledelsesvurderinger per enhet 

Resultatanalyse 2021 

 

Resultat Uttelling Resultat Uttelling Endret
2020 2022 2021 2023 uttelling

Studiepoeng 18 568 1 058 019 17 973 1 038 192 -19 827
Kandidater 3 886 282 862 5 207 276 400 -6 462
Studentutveksling 1 253 15 341 1 296 16 605 1 264
Doktorgrader 497 210 678 428 181 514 -29 164
Publisering 6 807 154 696 7 142 150 899 -3 798
EU-midler 221 974 180 605 248 339 171 021 -9 585
Forskningsrådsmidler 943 392 96 933 1 053 428 93 399 -3 534
BOA-midler 621 750 58 396 727 224 62 416 4 020

2 057 530 1 990 445 -67 085
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Side 1 
 

Resultatindikatorene i det nasjonale finansieringssystemet 
UiO kan vise til høy produksjon på mange av de åtte resultatindikatorene i det nasjonale finansierings-
systemet. Det har likevel vært en reduksjon i indikatorene i åpen ramme siste år, som vil gi utslag på 
tildelingen fra Kunnskapsdepartementet i 2023.1  Dette notatet redegjør for resultatutviklingen siste 
fem år og viser hvilke økonomiske konsekvenser resultatene i 2021 har for bevilgningen til UiO i 2023. 

 

Universitetet i Oslo (UiO) har inntekter i 2022 på 8,7 milliarder kroner. Som tidligere år kommer omtrent 
7 av 10 kroner fra den direkte institusjonsbevilgningen, som beregnes i henhold til Kunnskapsdeparte-
mentets (KD) finansieringssystem. Dette nasjonale finansieringssystemet deler bevilgningen i to hoved-
deler – en basisdel som gjennomsnittlig utgjør 68 % og en resultatdel på 32 %.  I 2022 er bevilgningen til 
UiO på like over 6 mrd. kroner. Basisdelen utgjør omtrent 4 mrd. kroner og resultatdelen noe over 
2 mrd. kroner.  

I basisdelen er det studieplasser, rekrutteringsstillinger og historikk som betyr mest. I resultatdelen er 
det åtte resultatindikatorer som teller: Antall avlagte 60-studiepoengenheter, antall kandidater, antall 
utvekslingsstudenter, antall doktorgrader, antall publiseringspoeng og mottatte midler fra EU, Forsk-
ningsrådet (NFR) og fra andre eksterne kilder (benevnt ved akronymet BOA).  

Resultatindikatorene dreier seg kun om volum og måler ikke f.eks. studiepoeng per student eller publi-
seringspoeng per vitenskapelig ansatt, som er styringsindikatorer både nasjonalt og ved UiO.2  Denne 
gjennomgangen av resultatene i 2021 omtaler for øvrig aktuelle styringsindikatorer på relevant sted. 

I tillegg til den direkte institusjonsbevilgningen har UiO andre inntekter på 2,6 mrd. kroner (i 2021, som 
er siste år det foreligger data for). Halvparten av disse «andre inntektene» kom fra Forskningsrådet og 
EU til finansiering av forskningsprosjekter tildelt etter konkurranse. 

Figur 1 UiOs inntekter 2021 (kilde: UiOs finansregnskap for 2021, note 1) 

Basisdelen av bevilgningen utgjør halv-
parten (50 %) av UiOs totale inntekter, 
resultatdelen 22 % – summert 72 %.  

Ellers ser vi at summen av konkurranse-
baserte midler, som er markert med to 
svarte streker, utgjør 37 % av totalen. 
Disse midlene består av resultatmidlene 
i den direkte institusjonsbevilgningen 
samt tildelte midler fra Forskningsrådet 
og EU.  

                                                           
1 I den interne fordelingsmodellen benyttes resultattall for 3-årig vektet gjennomsnitt. Utslaget for fakulteter og tilsvarende vil 
dermed bli fordelt ut over de neste 3 årene. 
2 Opplegget for styringsindikatorer er under revisjon, ref. Kunnskapsdepartementets arbeid med utviklingsavtaler. 
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Kilde: Kunnskapsdepartementet 

Resultater og inntekter 
Figur 2 Resultatuttelling 2022 (beløp i 1000 kroner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser hvordan resultatuttellingen i 2022 til UiO på totalt 2,057 mrd. kroner er sammensatt. Re-
sultatene har ulik økonomisk verdi: De to viktigste resultatindikatorene er markert med andel av samlet 
resultatuttelling i rødt. Til sammen står studiepoeng- og kandidatuttellingen for oppunder 2/3 av sam-
lede insentivmidler til UiO. 

Noen insentiver i 
det nasjonale fi-
nansieringssyste-
met gis med åpen 
ramme, andre 
med lukket. Fakta-
boksen til høyre 
viser hovedlinjene 
samt konsekven-
ser. 

Oversikten nedenfor gir en kort oppsummering av utviklingstendensene for alle åtte resultatindikatorer. 

Tabell 1 Resultatutvikling 2017-2021 

 God utvikling Svakere utvikling 

Studiepoeng  Resultatnedgang siste år 
Kandidater  Resultatnedgang siste år 
Doktorgrader  Betydelig resultatnedgang siste år 
Publiseringspoeng En liten vekst siste tre år (+ 5 %)       

       Redusert økonomisk uttelling EU-midler God vekst siste tre år (+ 33 %) 
Forskningsrådsmidler En liten vekst siste tre år (+ 5 %) 
BOA-midler Vekst mest knyttet til teknikaliteter, men også noe aktivitetsvekst 
Utvekslingsstudenter  Fortsatt etterdønninger av pandemien  

  

Insentivmidler på grunnlag av studiepoeng, kandidater, doktorgrader og utveks-
lingsstudenter gis med åpen budsjettramme – dvs. en regelstyrt uttelling uten 
noe øvre tak – og innebærer at hver institusjon konkurrerer med seg selv over 
tid. Insentivmidler på grunnlag av publisering og midler fra EU, Forskningsrådet 
og øvrig BOA gis med en lukket budsjettramme – dvs. en uttelling med et øvre 
tak – som innebærer at institusjonene konkurrerer om uttelling fra en fastlagt 
pott basert på hver institusjons andel av samlede resultater. Da kan bedre resul-
tater gi bevilgningsmessig nedgang fordi andre institusjoner forbedrer seg enda 
mer, noe som er tydelig å se for UiOs del når det gjelder publiseringsindikatoren. 

51,4 % 

13,7 % 
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Tabell 2 Samlet oversikt over resultatene i 2021 og konsekvenser for bevilgningen i 2023 

 

Beløp i 1000 kroner. 

 

Tabell 2 ovenfor viser nivået på resultatene i 2021 for hver av de åtte indikatorene i det nasjonale finan-
sieringssystemet samlet for UiO. For fordelingsmessige konsekvenser internt ved UiO på grunnlag av 
disse resultatene viser vi til sak om fordeling 2023 på styrets møte i juni.  

Ytterste høyre kolonne i tabellen viser bevilgningsendringen fra 2021 til 2022 for UiO som helhet før jus-
tering for forventet lønns- og prisstigning. UiO ser ut til å miste 67 mill. kroner pga. lavere volum i 2021 
sammenliknet med 2020. De to indikatorene som gir størst bevilgningsnedgang er antall avlagte studie-
poeng og antall doktorgrader. Resultatene på alle fire forskningsindikatorer er bedre i 2021 enn i 2020. 
Likevel mister UiO nær 17 mill. kroner på de tre indikatorene publisering, EU- og forskningsrådsmidler på 
grunn av virkemåten til den lukkede budsjettrammen i det nasjonale finansieringssystemet.3 

 

Gjennomgang av de enkelte indikatorene 
Nedenfor gjennomgår vi mer i detalj alle åtte resultatindikatorer – i rekkefølge etter økonomisk betyd-
ning. Gjennomgangen handler også i noen grad om resultatene og resultatutviklingen på det enkelte fa-
kultet og museum mv. Datakilde er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) dersom ikke annet 
er angitt.  

 

  

                                                           
3 Andre institusjoner forbedrer seg mer enn UiO og får derfor større uttelling. 

Resultat Uttelling Resultat Uttelling Endret
2020 2022 2021 2023 uttelling

Studiepoeng 18 568 1 058 019 17 973 1 038 192 -19 827
Kandidater 3 886 282 862 5 207 276 400 -6 462
Studentutveksling 1 253 15 341 1 296 16 605 1 264
Doktorgrader 497 210 678 428 181 514 -29 164
Publisering 6 807 154 696 7 142 150 899 -3 798
EU-midler 221 974 180 605 248 339 171 021 -9 585
Forskningsrådsmidler 943 392 96 933 1 053 428 93 399 -3 534
BOA-midler 621 750 58 396 727 224 62 416 4 020

2 057 530 1 990 445 -67 085
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Side 4 
 

STUDIEPOENG 
Antallet avlagte studiepoeng økte ved UiO i 2020, men er i 2021 redusert tilbake til omtrent samme nivå 
som i årene 2017-2019. 

I UH-sektoren totalt sett er det en liten økning i 2021 sammenliknet med året før. Økt antall studiepoeng 
i sektoren er en langvarig trend og er for flertallet av UH-institusjoner i stor grad knyttet til økt student-
tall. Vi ser samtidig at enkelte institusjoner benytter nye undervisningsformer til å oppnå høyere produk-
sjon av studiepoeng med en lavere kostnadsramme enn tradisjonell undervisning ville kreve. Det er også 
vanlig at institusjoner øker opptaket av studenter for å maksimere uttelling på studiepoengindikatoren, 
selv om dette kan medføre noe redusert kvalitet på tilbudet.  

Slik er det ikke ved UiO: Her er studenttallet litt synkende, og opprettholdelse av nivået på antall avlagte 
studiepoeng handler da om økt antall studiepoeng per student, bl.a. pga. redusert frafall første studieår. 
De bedrede resultatene kan ha sammenheng med de siste års satsing på utdanning. UiO har i flere år 
arbeidet målrettet med å forbedre gjennomføringen og redusere frafallet, men det er vanskelig å fastslå 
enkle forklaringer om årsak/virkning. 

UH-sektoren har økt antall avlagte studiepoeng med 10 % i perioden 2017-2021. Ved UiO er veksten i 
samme periode mye lavere – bare 1 %. Av de større fakultetene ved UiO er det først og fremst Det sam-
funnsvitenskapelige fakultet (SV) som har vekst i antall avlagte studiepoeng i hele perioden med 17 %, 
men også Det odontologiske fakultet (OD) har god vekst (+ 13 %). To av fakultetene – Det juridiske fakul-
tet (JUR) og Det humanistiske fakultet (HF) – har nedgang på 4-5 %. De øvrige fakultetene har stabile tall 
når man ser femårsperioden under ett.  

Figur 3 Antall studiepoeng (60-studiepoengenheter) ved UiO 

Dersom vi ser nærmere på de større stu-
dieprogrammene, finner vi for lavere grad 
nedgang både ved HF og Det matematisk-
naturvitenskapelig fakultet (MN) og økning 
ved SV og Det utdanningsvitenskapelige fa-
kultet (UV). På masternivå er det gode tall 
ved HF, Det medisinske fakultet (MED) og 
OD. Lektorprogrammet, som er UiOs 
største tverrfaglige studieprogram, har klar 
vekst i perioden. 

Mens antall avlagte studiepoeng i perioden 
2017-2019 lå helt stabilt rundt 17 820, ser 
vi en vekst fra 2019 til 2020 på 4 %, mulig-
vis en kortsiktig effekt av korona-pande-
mien. Antall studiepoeng er i 2021 tilbake 
på samme nivå som før 2020. Om det er 
grunn til uro omkring mulige langsiktige ef-
fekter av pandemien på læringsmotivasjon 
og -utbytte, gjenstår å se. 
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Reduksjonen i antall avlagte studiepoeng fra 2020 til 2021 vil ha bevilgningsmessig effekt i statsbudsjet-
tet for 2023. Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en redusert 
bevilgning på nær 20 mill. kroner knyttet til reduksjonen i antall avlagte studiepoeng. 

Figur 4 Frafall for førsteårsstudenter 2016-2020 (kilde: UiO/Tableau) 

UiO har arbeidet aktivt for å redusere frafal-
let blant førsteårsstudenter. Figur 4 til 
venstre viser at det var framgang å spore 
fram til og med 2019. Antakelig kan ned-
gangen fra 2019 til 2020 tilskrives pande-
mien. 

 

 

 

 

Av tabell 3 nedenfor framgår det tydelig at UiO har en raskere økning enn gjennomsnittet av UH-sekto-
ren når det gjelder avlagte studiepoeng per student. Profesjonsfakultetene JUR, MED og OD, samt SV og 
UV trekker tallene oppover for UiOs del, og særlig er utviklingen god ved JUR og SV. Humaniora og real-
fag trekker gjennomsnittet nedover, men HFs tall viser en økende utviklingstrend. Nedgangen siste år 
ved MN er størst ved UiO. 

Tabell 3 Studiepoeng per student – UH-sektoren og UiO 

 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 
UH-sektoren 45,7 45,9 46,0 47,5 47,0 2,8 % 
UiO 43,1 43,6 44,0 46,7 45,4 5,4 % 

 

Tabell 4 Studiepoeng per student 2017-2021 ved UiOs fakulteter 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 Endring
TEOL 40,1 35,3 36,3 40,3 40,3 0,4 %
JUR 44,7 44,1 44,9 48,8 50,5 12,8 %
MED 49,3 48,7 50,4 50,4 50,2 1,8 %
HF 37,0 39,1 37,8 40,9 38,9 5,1 %
MN 41,8 42,5 42,3 44,5 41,8 0,0 %
OD 51,2 50,7 53,7 53,4 53,2 4,0 %
SV 43,1 43,9 45,2 48,3 46,6 8,1 %
UV 48,5 48,2 48,9 50,8 50,7 4,5 %
Gjennomsnitt 43,1 43,6 44,0 46,7 45,4 5,4 %
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KANDIDATER 
Den langsiktige trenden er at antallet kandidater øker, både i UH-sektoren og ved UiO, selv om det er en 
liten nedgang fra 2020 til 2021 både nasjonalt og ved UiO. I hele femårsperioden 2017-2021 har antall 
kandidater ved UiO økt med 7 % (339 flere kandidater). 

Figur 5 Kandidater ved UiO 

MN er fakultetet med flest kandidater og 
har den største veksten sammen med SV. 
Både ved JUR, MED og UV er tallet på kan-
didater noe lavere i 2021 enn i 2017. 

Ser vi nærmere på hvilke studieprogram-
mer som særlig øker antallet kandidater, 
er det på bachelornivå at økningen er 
størst.  

Utviklingen ved JUR er litt spesiell: Her er 
det snakk om en utfasing av én eksamens-
ordning, som i tid faller delvis sammen 
med en stor økning i antall kandidater fra 
det femårige profesjonsstudiet. Dette siste 
skyldes både tilførsel av nye studieplasser 
og økt trykk fra fakultetets ledelse når det 
gjelder studiekvalitet og -gjennomføring. 

 

 

 

Nedgangen i antall kandidater fra 2020 til 2021 vil ha bevilgningsmessig effekt i statsbudsjettet for 2023. 
Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en redusert bevilgning 
på nærmere 6,5 mill. kroner knyttet til dette insentivet. 
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DOKTORGRADER 
Det har vært en vekst fra 2017 til 2020 i UH-sektoren når det gjelder antallet doktorgrader, mens det er 
en liten nedgang fra 2020 til 2021. Veksten henger nok først og fremst sammen med en vekst i antall re-
krutteringsstillinger over statsbudsjettet. Denne veksten har i liten grad kommet UiO til gode, og vi ser 
da også relativt stabile tall for antall doktorgrader ved UiO i perioden 2017-2020 med et årlig antall mel-
lom 450 og 500. Tallet i 2021 er imidlertid betydelig lavere (428). Nedgangen skyldes både lavere opp-
takstall 4-5 år tidligere og forsinkelser relatert til koronapandemien.  

Figur 6 Doktorgrader ved UiO 

På grunn av UiOs profil er tallene særlig 
sårbare for endringer innen medisin /hel-
sefag og realfag. MED og MN står til sam-
men for 302 av alle doktorgrader (428) 
ved UiO i 2021, dvs. i overkant av 70 %. 
Det gir en særlig grunn til å følge utvik-
lingen ved disse to fakultetene. Figur 6 til 
venstre viser at nedgangen er særlig stor 
ved Det medisinske fakultet, riktignok et-
ter en klar økning året før. Den langsik-
tige trenden ved MED er imidlertid ned-
gang. Også ved MN er det en liten ned-
gang fra 2020 til 2021. 

UiO har en styringsindikator som måler 
netto gjennomføringstid for ph.d.-kandi-
dater. Det finnes lite data om dette, der-
imot finner man data om andelen kandi-
dater som har gjennomført innen seks år. 
Tall for UiO viser en andel på noe under 
2/3 som gjennomfører innen seks år. 
Både nasjonalt, ved UiB og ved NTNU lig-
ger tilsvarende tall høyere – i Trondheim 
på omkring ¾, noe lavere enn dette i Ber-
gen, men over 70 % både i 2020 og 2021. 

Siden det er en klar nedgang i antall doktorgrader fra 2020 til 2021, vil det gi seg utslag i bevilgningsmes-
sig reduksjon i 2023. Før tallene korrigeres for forventet lønns- og prisstigning kan UiO regne med en 
redusert bevilgning på 29 mill. kroner knyttet til doktorgradsinsentivet. 
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PUBLISERINGSPOENG 
Utviklingen når det gjelder publiseringspoeng fortsetter på samme måte som i foregående år: UH-sekto-
ren, særlig øvrige universiteter, øker mer enn UiO i perioden 2017-21, ref. tabell 5. 

Tabell 5 Publiseringspoeng i UH-sektoren  

 

 

UiO har 11 % vekst i antall publiseringspoeng i femårsperioden 2017-2021. Veksten ved de øvrige UH-
institusjonene ligger på 33 % i hele perioden. Den bevilgningsmessige uttellingen på grunnlag av publise-
ringsvolum skjer i en lukket budsjettramme, og det innebærer at det er UiOs andel av samlede resultater 
som gir økonomiske konsekvenser. UiOs andel synker systematisk, år for år, og medfører en stadig 
mindre bevilgning – i 2023 beregnet til minus 3,8 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og 
prisstigning. 

Figur 7 Publiseringspoeng ved UiO 

Totalt sett ved UiO økte ikke antall publiserings-
poeng ved UiO i 2019 og 2020. Vi ser derimot 
en klar økning igjen i 2021. Fakultetene har en 
utvikling som varierer: 

• MN har hatt vekst, men opplever ut-
flating og deretter nedgang siste år. 

• MED har jevn vekst. 
• HF er tilbake til samme nivå som i 

2017/2018. 
• SV har en stigende trend. 

Som kjent beregnes publiseringspoengene bl.a. 
ut fra et tonivå-system der 20 % av publise-
ringskanalene er nominert av fagmiljøene selv 
som de med det høyeste kvalitetsnivået – nivå 
2. Ser vi på antallet publikasjoner ved UiO, er 
andelen på nivå 2 stadig stigende – sakte, men 
sikkert år for år, og med en andel på 31,7 % i 
2021. Man kan kanskje på dette grunnlaget for-
siktig antyde at UiO som helhet prioriterer pub-
lisering av høy kvalitet framfor publiseringsom-
fang. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 Endring
UH-sektoren, ekskl. UiO 17 262 18 314 19 665 21 188 22 972 33,1 %
UiO 6 425 6 746 6 786 6 807 7 142 11,2 %
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Figur 8 Publiseringspoeng per vitenskapelig årsverk, UiO 

Styringsindikatoren ved UiO når det gjelder viten-
skapelig publisering handler om antall publise-
ringspoeng per vitenskapelig årsverk. Figur 8 viser 
tallene for UiOs fagmiljøer for perioden 2017-
2021. For det enkelte fagmiljø er det en del beve-
gelser, men tallene for UiO samlet ligger stabilt. 
Det framgår av figuren at det er juristene og me-
disinerne ved UiO som gjennomgående har det 
høyeste tallet for publiseringspoeng per vitenska-
pelig årsverk. Det er ellers en god utvikling å 
spore for OD, som har ligget lavt over tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Publiseringspoeng per faglig årsverk i UH-sektoren 

 

Til venstre har vi tatt ut en 
oversikt fra DBH som viser tall 
for publiseringspoeng per vi-
tenskapelig årsverk for alle 
universiteter og høyskoler for 
årene 2017-2021. Det framgår 
med tydelighet at UiOs tall er 
høyest i sektoren, fulgt av 
Universitetet i Bergen. 

  

2017 2018 2019 2020 2021
Universiteter 1,23          1,26       1,28       1,33       1,38       

Nord universitet 0,50          0,64       0,67       0,87       1,02       
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1,33          1,21       1,18       1,23       1,23       
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1,17          1,21       1,26       1,33       1,44       
OsloMet – storbyuniversitetet 0,75          0,81       0,90       0,99       0,99       
Universitetet i Agder 1,15          1,04       1,04       1,03       1,23       
Universitetet i Bergen 1,50          1,56       1,49       1,55       1,61       
Universitetet i Oslo 1,77          1,84       1,86       1,85       1,86       
Universitetet i Stavanger 1,15          1,24       1,36       1,36       1,29       
Universitetet i Sørøst-Norge 0,70          0,66       0,74       0,81       0,81       
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,99          0,98       0,97       1,01       1,03       

Statlige vitenskapelige høyskoler 1,41          1,28       1,22       1,35       1,29       
Statlige høyskoler 0,56          0,56       0,66       0,72       0,73       
Private vitenskapelige høyskoler 1,14          1,21       1,08       1,18       1,17       
Private høyskoler 0,54          0,68       0,61       0,71       0,70       
Grand Total 1,15          1,17       1,19       1,24       1,28       

Publiseringspoeng per faglig årsverk
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EU-MIDLER 
Samlet sett har EU-inntektene hatt en betydelig økning siden 2018. UiO har i 2021 lykkes godt i ERC med 
høy søknadsaktivitet og godt tilslag. UiO har nær halvparten av alle ERC-prosjekter i Norge, er på fjerde-
plass målt i antall ERC-prosjekter i Norden og blant de 30 universitetene med flest ERC-tildelinger i Eu-
ropa. Innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – individuelle stipender – har UiO en høy og 
økende deltakelse. Antall søknader og gjennomslag innenfor de tematiske områdene i Horizon 2020 har 
vært jevnt økende. UiO har spesielt høy deltakelse innenfor humaniora og samfunnsfag, helse og IKT. 

Figur 9 EU-midler ved UiO 

MED har hatt en satsing gjennom flere år 
på EU, som nå viser resultater med et sti-
gende antall søknader og jevnt over en 
høyere tilslagsprosent enn UiO-snittet. Et 
særlig stort prosjekt ved MED – NeSys-la-
boratoriet ved Institutt for basalmedisin – 
er knyttet til EUs Human Brain Project.  

Nedgangen over tid i EU-inntektene ved 
MN skyldes at flere av ERC-prosjektene er 
avsluttet uten at nye er kommet til. Imid-
lertid har MN fått flere prosjekter, bl.a. 
innenfor ERC, og det forventes derfor en 
økning i fakultetets inntekter fremover.  

Humsam-miljøene har fått innvilget flere 
ERC-prosjekter de siste årene. Ettersom 
dette er prosjekter med store bevilg-
ninger gir de også store utslag på EU-inn-
tektene for UiO. HF og SV viser begge til 
en målrettet satsing over flere år med ut-
vikling av faglig og administrativ bistand.  

• Ved HF spesielt har flere faglige ansatte med internasjonal bakgrunn bidratt til økningen. Den 
svært store økningen i inntektene i de to siste årene skyldes i stor grad suksess innenfor ERC 
hvor totalt seks prosjekter hadde oppstart i 2020 og 2021.  

• En uttalt forventning ved SV om at alle skal søke ERC har hatt mye å si for utviklingen generelt 
ved fakultetet. Alle institutter har i Horisont 2020 ERC-prosjekter. 

I tillegg til tilslaget innenfor Excellence-pilaren, har UiO også fått innvilget flere samarbeidsprosjekter 
innenfor tematiske områder, prosjekter som er koordinert av UiO. Dette gjenspeiles bl.a. i økningen i 
EU-midler de siste to årene ved MED og dermed økningen totalt. 

Økningen i EU-inntekter fra 2020 til 2021 innebærer derimot ingen økning når det gjelder UiOs andel av 
UH-sektorens samlede EU-inntekter. UiOs andel av sektorens EU-inntekter synker. Det innebærer en be-
vilgningsmessig effekt i 2022 på minus 9,6 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og pris-
stigning. 
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FORSKNINGSRÅDSMIDLER (OG MIDLER FRA REGIONALE FORSKNINGSFOND, RFF) 
UiO mottar store midler fra Forskningsrådet – mer enn 1 milliard kroner i 2021 og særlig innenfor grunn-
forskningsrelaterte program og satsinger. Tallene ligger relativt stabilt over tid, noe som imidlertid inne-
bærer en liten realnedgang om man tar hensyn til lønns- og prisstigning i perioden.  

Selv om UiO mottok litt over 100 mill. kroner mer fra Forskningsrådet i 2021 sammenliknet med 2020 
(en økning på 11,7 %), synker UiOs andel av UH-sektorens samlede forskningsrådsinntekter i 2021. 
Denne synkende andelen har en bevilgningsmessig effekt i 2022 på minus 3,5 mill. kroner før kompen-
sasjon for forventet lønns- og prisstigning. 

Figur 10 Forskningsrådsmidler til UiO 

MN har en nedadgående trend (minus 5 % 
samlet i perioden 2017-2021). Det er mu-
lig at det henger sammen med pandemire-
laterte restriksjoner siden fakultetet er in-
ternasjonalt orientert i mye av sin forsk-
ning. Det viser seg imidlertid også at til-
slagsprosenten har vært noe synkende. 

MED har en sterk økning (+41 % i perio-
den), ikke minst gjelder dette siste år. Fa-
kultetet viser til en målrettet innsats over 
flere år som et viktig grunnlag for utvik-
lingen. 

SV har også en god utvikling (+25 % i pe-
rioden). Fakultetet har lykkes svært godt 
med sine søknader de siste årene og har 
en høy tilslagsprosent. 

HFs tall viser en utflating. De har hentet ut 
omtrent 40 % av total bevilgning innen 
fagområdet humaniora i Forskningsrådets 
utlysninger. Vekstmulighetene er derfor 
noe begrenset. I tillegg har fakultetet sat-
set på, og lykkes godt, i EU. 

Av mindre fagmiljøer med færre midler 
kan særlig OD og Kulturhistorisk museum 
(KHM) vise til høy prosentvis vekst. Men 
tallene er små. 

Denne resultatanalysen er tilbakeskuende. Imidlertid er det, særlig når det gjelder Forskningsrådet, vik-
tig å vurdere framtidsutsiktene – gitt den siste tids utvikling i forholdet mellom Kunnskapsdepartemen-
tet og Forskningsrådet. Rådets styre er erstattet og man har fått beskjed om å redusere prosjekttilde-
lingene framover, i alle fall midlertidig. 

Forskningsrådets nye styre hadde dette på sitt bord 16. mai. Der drøftet man kuttlista, som er tatt inn 
nedenfor (sakset fra Khronos oppslag). 
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I skrivende stund gjenstår det å se 
hva som blir realiteter. Først noen 
tall som viser omfanget av forsk-
ningsrådsfinansierte aktiviteter ved 
UiO: 

• Som nevnt har UiO regns-
kapsført mer enn 1 milliard 
kroner fra Forskningsrådet i 
2021. 

• 748 årsverk er finansiert av 
Forskningsrådet, hvorav 467 
(62,4 %) er rekrutteringsstil-
linger. Forskningsrådet fi-
nansierer dermed oppunder 
11 % av alle UiOs årsverk og 
litt over 25 % av alle rekrut-
teringsstillinger. 

• 35-40 % av UiOs forsknings-
rådsmidler kommer fra 
grunnforskningsrelaterte 
programmer og satsinger, 
dvs. oppunder 400 mill. kro-
ner årlig. 
 

Når prosjekter reduseres, settes på vent eller ikke får finansiering i det hele tatt, har det tre typer konse-
kvenser: 

− Forskningsmessig ved at viktig forskning ikke blir igangsatt, eventuelt nedskaleres. Midler fra 
forskningsrådet bidrar også til at søknadene inn til EU blir bedre og dermed vår evne til å hente 
EU-midler og delta eller lede forskningsprosjekter internasjonalt. 

− Personalmessig ved at institusjonene kan gå glipp av gode forskertalenter, som ofte har pro-
sjektmidler som grunnlag for et ansettelsesforhold i starten av sin karriere. Utsettelse i etable-
ring av nye prosjekter, vil gjøre det krevende for framtidas forskere å komme inn i forskningsak-
tivitet, og med usikkerhet om framtida, vil veien være kort til andre karriereveier.  

Hvis inngåtte kontrakter reduseres eller settes på vent, vil det dessuten påvirke allerede inn-
gåtte forpliktelser ved at vitenskapelig personale som er ansatt på prosjektmidler, enten må sies 
opp eller at forpliktelsene overtas av universitetene/høyskolene. Å overta forpliktelsene i form 
av egenfinansiert forskning vil imidlertid trekke midler ut av universitetets ordinære aktiviteter. 
For stipendiater der prosjektmidlene reduseres, kan også grunnlaget for graden stå i fare.  

− Ressursmessig: Universiteter og høyskoler har bygget opp en administrasjon, IT-løsninger, biblio-
tek og forskningsinfrastruktur for å ta høyde for et betydelig omfang av eksternt finansierte pro-
sjekter. Deler av Forskningsrådets tildelinger går til delvis dekning av disse kostnadene. Tall fra 
UiO antyder et nivå på oppimot 20 % av tildelte midler, anslagsvis 200 millioner kroner. Mang-
lende forskningsmidler går derfor ikke bare ut over forskningen, men setter også press på annen 
aktivitet ved UiO, ikke minst når det gjelder utdanningsvirksomheten. 
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BOA-MIDLER 
BOA er akronym for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, se vedlegget om datadefinisjoner. Denne 
aktiviteten representerer relativt store inntekter til UiO med over 700 mill. kroner i 2021. Vi ser en øk-
ning i femårsperioden 2017-2021 som i stor grad skyldes regnskapsmessig omkategorisering4, men også 
i noen grad aktivitetsøkning – særlig ved JUR (Institutt for menneskerettigheter) og MN (Institutt for in-
formatikk med helseinformasjonsprogrammet HISP: et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes 
som en av UiOs største internasjonale suksesser).  

Figur 11 BOA-midler ved UiO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivået på BOA-inntekter i 2021 ligger 17 % over nivået i 2020. Denne økningen innebærer også en øk-
ning når det gjelder UiOs andel av samlede BOA-inntekter i UH-sektoren. Det har en bevilgningsmessig 
effekt i 2022 på pluss 4 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning. 

  

                                                           
4 Omkategoriseringen gjelder tilskuddet til spesialistutdanning (OD) samt Institutt for menneskerettigheter (JUR). 
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UTVEKSLINGSSTUDENTER 
Antallet utvekslingsstudenter er nesten halvert i 2020 og 2021 sammenliknet med 2019. Både 2020 og 
2021 ble preget av koronapandemien, som la store begrensninger på mobiliteten både inn til og ut fra 
UiO. Etter å ha avlyst all ordinær utveksling i høstsemesteret 2020, besluttet UiO å åpne opp for utveks-
ling innen Europa (unntatt Russland) vårsemesteret 2021. I høstsemesteret 2021 ble det åpnet for ut-
veksling med alle land hvor UiO har samarbeid – i den grad det lot seg gjennomføre. Flere land åpnet 
ikke opp for studentutveksling, f.eks. Australia, så mulighetene var betraktelig mer begrenset enn vanlig. 

Den lille økningen i antall utvekslingsstudenter fra 2020 til 2021 gir en bevilgningsøkning i 2023 på 
noe over 1 mill. kroner før kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning. 

Figur 12 Utvekslingsstudenter ved UiO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av styringsindikatorene ved UiO handler om andelen utvekslingsstudenter av alle registrerte studen-
ter. Vi lar også dette i hovedsak stå ukommentert, men vil helt kort påpeke at denne andelen synker 
også i 2021 ved HF, mens den øker ved SV.  
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I vedlegg følger datadefinisjoner for alle åtte resultatindikatorer og deretter – på de to neste sidene – en 
oversikt over resultatutviklingen 2017-2021 for hvert enkelt fakultet og museum.5 

1) 60-studiepoengenheter og studiepoeng per student 
Med studiepoeng forstår vi egenfinansierte, nye studiepoeng for hele året i de kategoriene (A-F) 
som gir uttelling i finansieringssystemet. En 60-studiepoengenhet beregnes ved å dividere antall 
studiepoeng på 60; resultatet av regnestykket framstår som et fullt studentårsverk (dvs. at 60 
studiepoeng per år anses som normert mengde studier for en fulltidsstudent). Med student me-
nes egenfinansierte heltidsekvivalenter i høstsemesteret. 

2) Kandidater 
Med kandidater forstår vi kandidater både fra bachelor-, master- og integrerte master-/profe-
sjonsutdanninger. I det nasjonale finansieringssystemet gir de siste av dem (dvs. integrerte mas-
ter-/profesjonskandidater) dobbel uttelling sammenliknet med de andre. 

3) Doktorgrader 
Disputastidspunktet er avgjørende for når en doktorgrad blir registrert. 

4) Publiseringspoeng  
Vitenskapelig publisering i tellende kanaler gjelder monografier, bidrag i antologier og vitenska-
pelige artikler. Slik publisering godskrives med et antall poeng avhengig av publiseringstype, 
publiseringskanal (nivå 1 eller 2 der nivå 2 representerer de presumptivt fremste 20 % tidsskrif-
ter/forlag) og eventuelt samarbeid med andre. Samarbeid over landegrensene teller ekstra mye 
– en endring som ble innført fra budsjettåret 2017 (og for det året basert på publisering i 2015). 

5) EU-midler 
Alle midler fra EU (ikke bare fra EUs rammeprogrammer for forskning). 

6) Forskningsrådsmidler 
Alle midler fra Norges forskningsråd og de såkalte «regionale forskningsfond» (RFF). 

7) BOA-midler 
BOA-midlene er eksterne midler –bidrags- eller oppdragsmidler – til UiOs kjernevirksomhet. Of-
fentlige kilder dominerer: Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus og Riksantikvaren (arkeo-
logiske utgravninger). Også organisasjoner/stiftelser (f.eks. Kreftforeningen) og næringsliv bidrar 
med denne typen inntekter. MED og MN er de dominerende mottakerne volummessig med til 
sammen omtrent 2/3 av BOA-midlene, men for en enhet som Kulturhistorisk museum (KHM) 
betyr disse inntektene mye. 

8) Utvekslingsstudenter  
Utvekslingsstudenter er både inn- og utreisende studenter på samarbeidsavtaler der oppholdet 
er av minst tre måneders varighet. Utveksling på individuell basis teller ikke. I det nasjonale fi-
nansieringssystemet teller utreisende studenter på «Erasmus+»-programmet 50 % mer enn øv-
rige utvekslingsstudenter. 

 

                                                           
5 Regneark: «Resultater 2017-2021.xlsx» 

VEDLEGG 
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TEOL 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 192              180              177              201              183              -5 % -9 %
Kandidater 40                40                61                50                53                31 % 5 %
Doktorgrader 2 5 5 3 4 100 % 33 %
Publiseringspoeng 145 107 54 79 92 -37 % 17 %
EU-midler 1 765 856 -147 1 518 4 892 177 % 222 %
Forskn.rådsmidler 9 515 7 744 6 157 4 277 2 998 -68 % -30 %
BOA-midler -389 1 844 668 -122 310 * *
Utveksl.studenter 8 12 7 4 14 75 % 250 %
* Prosentberegning framstår meningsløs

JUR 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 2 663           2 477           2 410           2 649           2 595           -3 % -2 %
Kandidater 741              614              499              702              597              -19 % -15 %
Doktorgrader 15 14 16 15 9 -40 % -40 %
Publiseringspoeng 307 311 332 287 388 26 % 35 %
EU-midler 291 2 609 2 351 1 508 1 997 586 % 32 %
Forskn.rådsmidler 34 943 32 546 38 362 37 633 42 000 20 % 12 %
BOA-midler 8 983 10 710 38 001 48 408 57 582 541 % 19 %
Utveksl.studenter 388 334 350 177 200 -48 % 13 %

MED 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 1 615           1 610           1 663           1 675           1 674           4 % 0 %
Kandidater 449              423              410              417              374              -17 % -10 %
Doktorgrader 223 207 187 218 175 -22 % -20 %
Publiseringspoeng 1 663 1 649 1 726 1 756 1 890 14 % 8 %
EU-midler 53 333 42 723 52 415 64 936 67 593 27 % 4 %
Forskn.rådsmidler 207 151 231 966 218 854 235 613 291 468 41 % 24 %
BOA-midler 144 581 138 038 155 179 143 460 172 886 20 % 21 %
Utveksl.studenter 186 208 202 132 127 -32 % -4 %

HF 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 4 261           4 374           4 254           4 352           4 093           -4 % -6 %
Kandidater 925              994              1 016           1 076           1 041           12 % -3 %
Doktorgrader 38 43 50 43 41 8 % -5 %
Publiseringspoeng 937 943 893 856 921 -2 % 8 %
EU-midler 793 2 834 12 774 23 738 35 327 4355 % 49 %
Forskn.rådsmidler 95 211 81 419 106 326 93 483 94 411 -1 % 1 %
BOA-midler 9 011 12 801 16 297 13 377 9 748 8 % -27 %
Utveksl.studenter 685 790 717 441 327 -52 % -26 %

MN 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 3 537           3 563           3 553           3 722           3 528           0 % -5 %
Kandidater 983              1 112           1 135           1 221           1 263           28 % 3 %
Doktorgrader 137 131 148 135 127 -7 % -6 %
Publiseringspoeng 1 949 2 117 2 277 2 265 2 123 9 % -6 %
EU-midler 69 842 69 582 61 412 66 402 61 743 -12 % -7 %
Forskn.rådsmidler 441 646 416 363 448 018 392 226 419 265 -5 % 7 %
BOA-midler 169 114 169 809 231 894 200 460 254 891 51 % 27 %
Utveksl.studenter 498 413 479 223 240 -52 % 8 %

Endring

Endring

Endring
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OD 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 289              294              326              335              340              18 % 2 %
Kandidater 66                61                60                68                68                3 % 0 %
Doktorgrader 7 6 4 11 10 43 % -9 %
Publiseringspoeng 103 97 118 127 120 17 % -5 %
EU-midler 223 838 3 702 3 617 1 915 759 % -47 %
Forskn.rådsmidler 1 910 7 156 4 115 4 687 7 264 280 % 55 %
BOA-midler 8 718 3 062 38 130 38 709 37 864 334 % -2 %
Utveksl.studenter 19 15 22 16 1 -95 % -94 %

SV 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 3 167           3 243           3 351           3 559           3 597           14 % 1 %
Kandidater 828              917              981              983              1 051           27 % 7 %
Doktorgrader 55 45 54 60 44 -20 % -27 %
Publiseringspoeng 709 826 754 788 883 25 % 12 %
EU-midler 26 418 31 337 39 435 48 521 51 529 95 % 6 %
Forskn.rådsmidler 96 773 86 722 98 839 101 509 121 357 25 % 20 %
BOA-midler 23 424 22 036 23 172 22 678 33 017 41 % 46 %
Utveksl.studenter 516 546 516 231 356 -31 % 54 %

UV 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng 1 918           1 895           1 908           1 936           1 874           -2 % -3 %
Kandidater 836              769              818              821              761              -9 % -7 %
Doktorgrader 16 17 19 12 18 13 % 50 %
Publiseringspoeng 371 428 371 379 426 15 % 13 %
EU-midler 1 399 1 636 3 932 7 314 7 033 403 % -4 %
Forskn.rådsmidler 37 947 32 555 33 388 32 205 32 558 -14 % 1 %
BOA-midler 33 235 46 168 44 136 48 312 62 937 89 % 30 %
Utveksl.studenter 94 117 67 23 22 -77 % -4 %

KHM 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng
Kandidater
Doktorgrader
Publiseringspoeng 86 90 84 110 71 -18 % -36 %
EU-midler 786 -135 81 133 394 -50 % 195 %
Forskn.rådsmidler 6 616 7 777 12 304 12 236 12 045 82 % -2 %
BOA-midler 56 880 59 750 44 797 67 363 80 472 41 % 19 %
Utveksl.studenter

NHM 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 2020-2021
Studiepoeng
Kandidater
Doktorgrader
Publiseringspoeng 85 102 91 93 140 64 % 50 %
EU-midler 1 494 6 931 8 570 8 346 12 329 725 % 48 %
Forskn.rådsmidler 9 095 9 960 16 458 10 562 9 619 6 % -9 %
BOA-midler 18 258 20 326 25 196 24 852 24 586 35 % -1 %
Utveksl.studenter
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Vedlegg til virksomhetsrapport 1. tertial 2022:  

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            

UiO:Energi             

LINK              

LOS             

V-sak 27/22 - side 28 av 54



 

 

Notat 

 

 
 
Det teologiske fakultet 
 
 

Postadresse: 
Postboks 1023 Blindern 
0315  OSLO 
 
 
 

Besøksadresse: 
Domus Theologica 
Blindernveien 9 
 

Tlf: +4722850300 
Faks: +4722850301 
E-post: 
postmottak@teologi.uio.no 
www.tf.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: 
LOS-ØVA VØS Seksjon for virksomhets- og økonomistyring 
 
Dato: 24.05.2022 
Saksnr..:  2022/8931  TONEV  

TFs virksomhetsrapportering 1. tertial 2022 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
Det teologiske fakultet har stort sett gjenopptatt den faglige virksomheten som vi hadde før 
utbruddet av Covid-19. De ansatte lærte mye av den brått endrede arbeidsflyten og -metoden i 
2020, og har gjenbrukt og videreutviklet deler av disse metodene også i 2022. De siste månedene 
har imidlertid virksomheten primært foregått fysisk og i liten grad digitalt. Reise- og 
konferansevirksomheten har tatt seg opp, og innsatsen og produksjonen blant de ansatte er høy. 

I vårsemesteret har foreleserne tilbudt studentene fysisk undervisning i fakultetets 
undervisningsrom, i tillegg til kvalitativ og faglig god undervisning digitalt i de største emnene. 
Møtevirksomheten foregår primært fysisk, og vi kombinerer fysiske og digitale møteformer der 
dette er hensiktsmessig. Eksempelvis avholdes noen av disputasene som hybride arrangementer. 

Når det gjelder forskningsfeltet sendte fakultetet inn prosjektsøknader til NFR/EU innen fristen 
tidligere i år. Fakultetet venter i spenning på svarene.  

Fakultetet jobber nå med et program for høstsemesteret for å gjenskape et godt fysisk arbeids- og 
læringsmiljø for ansatte og studenter ved TF. Det er viktig for oss at de nye studentene tilegner seg 
gode studievaner fysisk på TF. 

Som følge av at fakultetet står overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i 
bygningsmassen er vi nå inne i en spennende periode med tanke på en mulig rehabilitering av 
Domus Theologica. Vi opplever et konstruktivt og godt samarbeid med Eiendomsavdelingen på 
UiO i arbeidet med et forprosjekt om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne 
og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Forprosjektet skal 
ferdigstilles i august i år. 

Vurdering av økonomisk utvikling 
Fakultetets økonomi er under kontroll. De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er at fakultetet 
har et mindreforbruk knyttet til driftskostnader. Mindreforbruket har bidratt til å styrke fakultetets 
økonomi. 

Fakultetet har vedtatt en langsiktig stillingsplan og en masterplan for utdanning for å få et bedre 
samsvar mellom studieprogramporteføljen og fakultetets ansatte herunder undervisningsressurser. 
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Fakultetet har i tillegg fortsatt sterkt fokus på det økonomiske handlingsrommet. For å øke 
rammen ytterligere trenger vi imidlertid å øke antallet eksterne prosjekter, og fakultetet følger 
aktivt opp aktuelle utlysninger både innenfor forskning og utdanning. 
 

Aud V. Tønnessen 
Dekan 

Tone Vold-Sarnes 
fakultetsdirektør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Vedlegg: 
1 TFs økonomirapport 1. tertial 2022 
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Rapporterende enhet: 

JUS 

 Rapportert av:  Periode:  

T1 - 2022 

 

JUS ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

Etter første tertial 2022 ser det ut til at Juridisk fakultet har et underforbruk i forhold til budsjett 

på ca 8 mill. Dette skyldes i hovedsak økte prosjektinntekter og lavere aktivitet enn forventet pga 

forlenget Korona-nedstenging og at det har tatt lenger tid enn forventer å komme tilbake til fullt 

aktivitetsnivå med arrangementer, konferanser og reiser etter gjenåpning. 

I tillegg skyldes underforbruket forsinkete ansettelser, både i faste stillinger og i 

utdanningsstillinger. Det økte mindreforbruket gir imidlertid fakultetet et noe større 

handlingsrom, og vi vurderer å forsere stillingsplanen, slik at flere stillinger er i omløp. 

Aktivitetsnivået ellers er i ferd med å ta seg opp, og vi antar vi vil være tilbake til normalt 

aktivitetsnivå i løpet av året. 

Det nye økonomisystemet, og det at det fremdeles kommer opp feil, mangler og nye 

rapporteringssammenstillinger, medfører usikkerhet i økonomistyringen på fakultetet. Spesielt 

skaper sammenblandingen av prosjekt- og basisvirksomhet og den gjensidige påvirkningen mellom 

disse stor usikkerhet ute på enhetene. Dette gjør det krevende å drive virksomhetsstyring, 

planlegge aktivitet, og disponere ressurser i et langtidsperspektiv. 

På tross av større underforbruk enn forventet mener fakultetet å ha en sunn økonomi og en plan 

for langtidsbudsjettet som gjør at vi ved budsjettperiodens utgang har en god balanse i 

ressursbruken. 

 

 

 

 

Dato: 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

Det medisinske fakultet 
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo 

Telefon: 22 84 53 00 
Telefaks: 22 84 53 01 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

 

Til: 

EL GVO Gruppe for virksomhets- og 

økonomistyring 

 

 

 

Dato: 21.05.2022 

 Saksnr..: 2022/8931/GAUTEFRO 

Virksomhetsrapportering Per T1/2022 - Svar fra MED 

 

Ledelsesvurdering Medisinsk fakultet – T1 2022 

 

Selv om COVID-19 også for T1 2022 har medført lavere driftskostnader enn før pandemien 

så er fakultetets virksomhet i stor grad tilbake til driften slik den var før pandemien. 

De kostnadene vi har spart under pandemien knyttet til reiser, seminarer og kurs, vil ikke 

lenger kunne påregnes i samme grad som under pandemien. Likevel vil det nok være slik 

at vi vi vil få en varig innsparing, minst på nivå med det sektoren ble trukket i bevilgning 

knyttet til endrede reisevaner, som for MED sin del utgjorde ca. 1,5 MNOK i året. 

Det kan virke som om MED har klart seg godt igjennom pandemien, men det totale 

omfanget av konsekvensene, herunder de økonomiske, på mellom lang og lengre sikt er 

enda ikke helt tydelige. Langsiktige konsekvenser kan være redusert framtidige inntekter 

som følgeeffekter av fall i produksjonen samt forsinket framdrift i de eksternt finansierte 

prosjektene og redusert kraft og evne til å hente inn ekstern finansiering. Ut fra de 

oppnådde resultater på de resultatbaserte postene i 2020 og 2021 så må vi si oss godt 

fornøyd, men det må nok fortsatt knyttes usikkerhet til 2022 resultater og de påfølgende 

år, da vi anser noen av disse resultatene kommer som av et mer langsiktig arbeid.  

I tillegg til vår egen evne til å innhente nye eksternt finansierte prosjekter vil vi i denne 

sammenheng spesielt være opptatt av utviklingen i:  

 
- avlagte doktorgrader i 2022 
- studiepoeng og kandidatproduksjon i 2022 
- studentutveksling i 2022 
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- publikasjonspoeng i 2022 
- EU søknadsaktivitet og tildelinger og inntekter i 2022 
- NFR søknadsaktivitet og tildelinger/inntekter i 2022 
- Øvrige eksternt finansierte søknader og inntekter i 2022 
 

Økonomirapport – T1 2022 

 

For mer detaljert framstilling av økonomien vises det økonomirapport T1 2022.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ivar Prydz Gladhaug 

Dekan  

 

Hans Mossin  

Fakultetsdirektør 

 

 

 

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

 

 

Vedlegg:  

 

1 Økonomirapport, T1 MED  

 

 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Gaute Frøisland 

, gaute.froisland@medisin.uio.no 
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Rapporterende enhet: 
HF 

 Rapportert av: 
Trude Jensen 

 Periode:  
T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

1. Innledning 
Mindreforbruket til fakultet forsetter å øke pr. 1 tertial 2022. Hovedårsaken er økte tilslag på eksternt 
finansierte prosjekter og økte rammer for 2022 grunnet forbedring i resultatindikatorene, samtidig som 
kostnadene foreløpig ikke er økt like mye. Handlingsrommet som HF har akkumulert opp har gitt de 
instituttene som har slitt med akkumulerte merforbruk en mulighet til å ta ned disse. En del av det 
akkumulerte mindreforbruket skyldes forsinkelse i aktivitet grunnet covid-19. Noe av dette vil bli hentet 
inn i løpet av 2022, men det er fortsatt forventet av fakultetets mindreforbruk vil øke noe utover i 2022. 
Det er laget planer på flere av instituttene for hvordan mindreforbruket kan benyttes på best mulig måte, 
men det vil ta noe tid før man ser effektene av dette. 
 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Økonomien ved fakultetet er bedre enn på flere år. Mindreforbruket er økt ved utgangen av 1. tertial 
2022. Kostnadene er økt sammenlignet med samme periode i fjor og er tilnærmet lik 2019, før 
pandemien startet. Aktiviteten har tatt seg opp etter mange måneder med strenge restriksjoner. 
Personalkostnadene har også økt sammenlignet med de to tidligere årene med pandemi og man 
forventer en ytterligere økning i personalkostnader som følge av forskutteringer av avganger mot slutten 
av 2022, samt at lønnsoppgjøret er forventet å bli høyere enn budsjettert. Selv om kostnadene øker, øker 
også inntektene og nettobidraget mer enn kostnadsøkningen. Fakultetet forsetter å få tilslag på nye 
eksternt finansierte prosjekter. Det 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. Rammen økte også for 2022.  
 
Fakultetet vil for all del unngå at vi havner i en situasjon der virksomheten preges av en «berg-og-
dalbane»-aktivitet, og det jobbes derfor med hvordan man skal kunne stabilisere økonomien. 
Utfordringen er at store deler av økningen i inntektene skyldes økning i nettobidrag og RBO-inntekter. 
Hvis man ser på historikken til HF har man i gjennomsnitt hatt et nettobidrag på rundt 25 millioner 
kroner og RBO-inntekter på rundt 9 millioner kroner. Økningen i både nettobidrag og RBO-inntekter er 
derfor nytt for HF og det er dermed vanskelig å estimere hva disse inntektene vil være fremover. Jobben 
fremover blir å vurdere hvordan man best mulig skal bruke midler som eventuelt kan være av midlertidig 
karakter. Hvis inntektene er usikre kan man ikke binde dem opp i faste kostnader, uten at man har en 
plan for å dekke disse kostnadene i årene fremover.  
 
Fakultetet har imidlertid med seg mye ubrukte midler fra de siste to årene. Basert på disse midlene har 
en del institutter vedtatt at de skal erstatte avganger som kommer i nær fremtid, slik at man får en 
overlapp i en periode, for å ta ned mindreforbruket. Disse effektene vil man ikke se før mot andre halvdel 
av 2022 og i årene fremover. Derfor estimeres det at mindreforbruket vil øke noe mer ut 2022 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 eksternt finansierte prosjekter, har bidratt 
til at flere institutter er i balanse eller har redusert merforbruket pr. 1 tertial 2022. Flere av instituttene 
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har hatt en utfordrende økonomi og har derfor ikke kunnet erstatte alle avganger. For noen er det en 
mulighet de nå kan vurdere, så lenge det er bærekraftig i tiden fremover.  
 
HF er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde den 
positive utviklingen i økonomien og handlingsrommet. Fakultet ser ingen større økonomiske risiko for 
året 2022, bortsett fra at det er tidlig på året og fortsatt litt usikkerhet ifht. hvor mange av de planlagte 
ansettelsene som vil tiltre i løpet av 2022.  

 

Dato:19.05.2022 

 

dekan 

Frode Helland       fakultetsdirektør  

         Monica Bakken
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Rapporterende enhet: 

MN 

 Rapportert av: 

Jo Døhl 

 Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 
 

Overordnede utviklingstrekk i fakultetets økonomi samt utfordringer, usikkerhet og risiko er beskrevet i 

Ledelsesvurdering MN 2022-2026. Økonomirapporten for T1-2022 bekrefter MNs utfordringer på kort og 

mellomlang sikt (prognoseperioden): 

 

Fakultetet har beskrevet et merforbruk i prognoseperioden som raskt reduserer vårt akkumulerte resultat. 

Resultatet for T1-2022 bekrefter denne utviklingen. 

 

Fakultetet har observert at en stigende andel av våre inntekter i basisbevilgningen går til dekning av 

personalkostnader. Andelen for 2022 vil være 84%, opp fra 78% i 2018. Dette innebærer en økende og 

betydelig reduksjon av fakultetets handlingsrom. 

 

MN har iverksatt dialoger med underliggende enheter for å dimensjonere fremtidig drift og bringe 

langsiktig og robust balanse i totaløkonomien. 

 

Fakultetets virksomhet er i betydelig grad eksternt finansiert. Dette er i seg selv en ønsket utvikling som 

beskriver en utadrettet og konkurransedyktig forskningsaktivitet. Virksomheten blir imidlertid tilsvarende 

utsatt for mulige endringer i UH-sektorens nasjonale finansieringsmekanismer. Fakultetet følger derfor 

nøye utviklingen i foreslåtte nasjonale endringer (Hatlen-utvalget) samt den i øyeblikket uoversiktlige 

situasjonen i Forskningsrådet. 

 

Finansiering av nødvendig infrastruktur for å sette våre forskningsmiljøer i stand til å konkurrere på 

internasjonalt toppnivå fortsetter å representere en betydelig utfordring i fakultetets økonomi på kort og 

lang sikt, inkludert, men ikke begrenset til etablering av forskning og undervisning i Livsvitenskapsbygget. 

 

Etablering av en helhetlig plan for effektivisering og fremtidig bruk av arealer, herunder våre planlagte 

arealer i Livsvitenskapsbygget, representerer en betydelig utfordring, men også en mulig økonomisk 

oppside for fakultetet. Fakultetet legger i dette arbeidet til grunn god dialog og samordning med UiOs 

totale arealdisponering. 

 

 

Dato: 25.05.2022 

 

Solveig Kristensen      Jo Døhl 

dekan        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet:  OD Rapportert av:  Karen Marie 

Ulshagen 

Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 for OD 
 

1. Innledning 

Første del av 2022 har vært preget av at aktiviteten langsomt har kommet tilbake til normalen ettersom 

restriksjonene i forbindelse med pandemien har blitt opphevet. Det har vært krevende å opprettholde den 

kliniske undervisningen og driften av universitetstannklinikken under pandemien. Ved utgangen av første 

tertial er vi med noen få unntak tilbake i normalsituasjonen, og studenter og ansatte gleder seg over å være 

fysisk til stede og tilbake i studentmiljøet og det kollegiale fellesskapet.   

Etter universitetsstyrets vedtak 8. mars (V-sak 10/22), styrer fakultetet nå økonomien etter et realistisk 

budsjett som tilsier isolert og akkumulert økonomisk balanse innen utgangen av 2024. Tiltakene som er 

iverksatt er krevende, ikke minst når det gjelder stillinger som holdes ledige. Flere fagmiljøer nærmer seg et 

kritisk lavt bemanningsnivå. Videre gjør et stramt investeringsbudsjett at det knytter seg usikkerhet til drift 

av viktig utstyr, særlig til drift av klinikken.  

Bemanningssituasjonen gjør det krevende å få tid til forskning, men vi ser foreløpig ikke en vesentlig 

reduksjon i antall publikasjoner, og vi har fått tilsagn på flere eksternt finansierte prosjekter. Det blir viktig å 

følge utviklingen innen forskning nøye framover og sikre at innsparingstiltakene gir minst mulig negative 

følger for forskningen. 

Det nye dekanatet er nå vel etablert og ny fakultetsdirektør tiltrådte 1. februar.  Utvikling av ny strategi for 

fakultetet og forberedelse til innkjøp av journalsystem for klinikken, har vært sentrale arbeidsområder for 

fakultetsledelsen i perioden.  

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 

 

Overordnet er fakultetets økonomi under god kontroll. Vi styrer etter et stramt, men realistisk budsjett. 

Prognosen for merforbruk i 2022 er ytterligere nedjustert. Det betyr at vi betaler ned gjeld raskere enn 

planlagt. Likevel er det ikke noe i de underliggende økonomiske forholdene som tilsier et økt økonomisk 

handlingsrom.  

 

Budsjettet for 2022 sier at fakultet skal holde 30% av sine rekrutteringsstillingene ubesatte. Når vi nå får 

ytterligere ledighet på grunn av forsinkelser i tilsettingsprosessene, gir det innsparinger. Imidlertid er 

rekrutteringsstillinger essensielle for god forskning og rekruttering til de odontologiske fagene, og tilsetting i 

rekrutteringsstillingene må komme tilbake på et normalt nivå så raskt som mulig.   

 

Inntektene fra universitetstannklinikken ligger foran budsjettet. Dette er gledelig, men det ligger ambisiøse 

krav til økt inntjening i langtidsbudsjettet. Derfor har effektivisering av klinikken sterkt fokus i tiden som 

kommer. 

 

Vi opplever et etterslep i investeringer i medisinsk utstyr. Et stramt budsjett gjør at vi må utsette utskifting av 

essensielt utstyr. Dette medfører økt risiko for nedetid og vanskeligere drift. Dette gjelder i særlig grad 

tannlegeniter (tannlegestoler). Det vises her til vedlegg 1 i vår ledelsesvurdering datert 27.1.22. Mangel på 

midler til investeringer utgjør en betydelig økonomisk risiko. 
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Fakultetet skal vedta en ny strategisk plan i juni, 2022. Denne planen blir utgangspunktet for det videre 

arbeidet med å bygge fakultetet til et kraftsenter for odontologi og gjennom det, konsolidere fakultetets 

økonomi. 

 

 

 

 

Dato: 24.05.2022 

 

Tiril Willumsen 

dekan 

Karen Marie Ulshagen 

fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: SV Rapportert av: Geir S. Toft Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

Fakultetet har gjennom perioden 1. tertial 2022 opparbeidet ytterligere underforbruk av midler. 

Det rapporteres per utgangen av T1 et underforbruk på MNOK 143,6, mens budsjettet ved 

utgangen av T1 var på MNOK 128,4 – et avvik på MNOK 15,2.  

Fakultetet vil sannsynligvis oppnå inntekter i tråd med inntektsbudsjettet for året, til tross for at 

BOA-inntektene ligger noe lavere enn budsjettert for perioden. Når det gjelder inntekter fra NFR 

fremover, er det stor usikkerhet i hvorvidt disse midlene fremdeles vil komme som normalt 

fremover de nærmeste årene, eller om de nylige offentliggjorte økonomiske problemer i NFR vil 

medføre vesentlige kutt i disse midlene. Dette kan ha stor betydning for fakultetets fremtidige 

handlingsrom, da NFR-inntektene utgjør hele 70% av våre eksterne inntekter i budsjettet for 2022 

(MNOK 168,2).  

Opparbeidelsen av et ytterligere mindreforbruk totalt sett, skyldes i hovedsak underforbruk i 

driftskostnader innenfor bevilgningsøkonomien med MNOK 11,9. Det antas at en økt aktivitet i 

årets resterende 8 måneder vil medføre at dette avviket justeres noe ned, men at det sannsynligvis 

vil være noe underforbruk også ved utgangen av året. En del av årsaken til dette, var at fakultetet 

kom senere tilbake til en normalsituasjon etter COVID-19 enn det var lagt opp til ved utarbeidelsen 

av budsjettet for 2022.  

 

Det er også et mindre avvik på personalkostnader per 1. tertial. Underforbruket på  

MNOK 4,1 (-2,3%) antas å jevnes ut gjennom året, hvilket i store trekk avgjøres av årets 

lønnsoppgjør som pågår i skrivende stund.  

 

 

 

 

Dato: 24.05.2022 

 

dekan 

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: UV-fakultetet Rapportert av: Rita Hvistendahl 

Bård Kjos 

Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 – UV-fakultetet 
 

Generelt 
Av faglige aktiviteter vil fakultetet særlig peke på de følgende punktene: 

• Fakultetet har fullført en omfattende oppgradering av undervisningsarealer, med inventar 

og AV-utstyr som både adresserer behov og som inviterer til utvikling og eksperimentering. 

• Fakultetet har etablert IDEA som et lokalt tyngdepunkt for fakultetets egen satsing på 

innovative undervisningsformer. 

• Det er sendt inn en søknad om SFU («Centre for Sustainable Pedagogical Innovation in 

Higher Education (SPIN)») 

• Fakultetet har under arbeid en strategi for bærekraft, der ansatte er engasjert i ulike 

arbeidsgrupper. 

Tross en tilbakegang i søknadstall for mange studietilbud nasjonalt innen pedagogiske fag opplever 

fakultetet generelt en god og til dels økende tilstrømming til sine studier, eller en tilbakegang som 

er langt mer moderat enn det man ser ved andre sammenliknbare institusjoner. Fakultetet følger 

utviklingen nøye, da studievirksomheten er viktig rent økonomisk og fordi blant annet 

lærerutdanning er av særlig samfunnsmessig og institusjonell viktighet. 

Økonomi 
Basisvirksomheten ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet endte i 2021 med et akkumulert 

mindreforbruk på 21,6 MNOK. Fakultetet avslutter 1. tertial 2022 med et isolert merforbruk på ca 

19 MNOK slik at saldoen på det akkumulerte mindreforbruket per 1. tertial er redusert til 2,5 

MNOK.  

Fakultetets årsprognose er et akkumulert underforbruk på 9,7 MNOK. Dette utgjør ca 3 % av 

bevilgningsinntekten og er dermed innenfor de normalrammer både KD og UiO har fastsatt som 

norm for driften. 

I et langtidsperspektiv er fakultetets prognose teknisk sett noe høyere (ca. 5,6 %), men dette er 

etter fakultetets vurdering godt innenfor det man vil klare å justere inn i løpet av perioden. 

Spenning er knyttet til utfallet av fakultetets SFF- og SFU-søknader. Konsekvensene av tilslag her 

er pt. ikke inkludert i prognosene. 

Dato: 25.5.2022 

Rita Hvisteendahl 

dekan       Bård Kjos 

        fakultetsdirektør  
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Rapporterende enhet: 

Kulturhistorisk museum 

 Rapportert av: 

Håkon Glørstad 

Karl Kallhovd 

 Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

Museets virksomhet i 1. tertial 2022 har i hovedsak forløp som planlagt. Bevilgningen for 2022 

med midlertidige tildelinger til nytt vikingtidsmuseum og kompensasjon for inntektstap gir 

forutsigbarhet og gode rammer for driften av museet og de ansattes arbeidshverdag.  

Museets handlingsrom for gjennomføring av interne prosjekter er redusert etter stengingen av 

Vikingskipshuset, men tilstrekkelig for å kunne fullføre fornyingen av utstillingene i Historisk 

museum (HM). Gjennom dialog- og planmøter med Eiendomsavdelingen (EA) har vi landet en 

omforent plan for prioritering og fremdrift, slik at museet vil fremstå med nye utstillinger i alle 

saler innen utgangen av 2023. Dette er av stor betydning for museets ambisjon om å nå et 

besøkstall på 250 000 innen utgangen av langtidsprognosen og dermed også for museets økonomi.  

Alle internt finansierte delprosjekter i prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum gjennomføres i henhold til 

plan. Dette gjelder både nødvendige arbeider for å sikre samlingene og utstillingsforberedende 

arbeider. Videre fremdrift i byggeprosjektet er derimot usikker som følge av at regjeringen har bedt 

statsbygg om å gjennomgå prosjektet med sikte på at det skal gjennomføres innenfor gjeldende 

kostnadsramme. Fristen er satt til 2. juni. Dette følger av at det våren 2022 ble klart at foreliggende 

planer ikke kunne realiseres innenfor vedtatt kostnadsramme. Museumsledelsen vil allerede nå 

varsle om at enhver forsinkelse av prosjektet vil innebære økte kostnader for KHM og UiO i årene 

som kommer. Samtidig vil utsatt åpning av nytt museum gi betydelige inntektstap fra 2026.  

 

KHM har en omfattende prosjektportefølje knyttet til museets myndighetsutøvelse innenfor 

kulturminneforvaltningen. Den arkeologiske utgravingsvirksomhet utgjør nærere 75 mill. kroner 

per år. Ulempen ved at disse prosjektene ikke kan budsjetteres i Unit 4 og dermed ikke følges opp 

som øvrige BOA-prosjekt utgjør en risiko for KHM. I tillegg representerer en manuell håndtering 

av prosjektporteføljen et betydelig merarbeid for museets ansatte både i økonomiavdelingen og ved 

Arkeologisk seksjon. KHM har de siste årene måtte omprioritere ressurser til dette arbeidet og vil 

på sikt måtte styrke bemanningen om ikke utfordringen blir løst. Vi håper derfor at 

universitetsledelsen som er godt kjent med problemstillingen, vil sette dette saksfeltet på dagorden 

til høsten og kalle museet inn til et oppstartsmøte.      

 

Dato: 23.05.2022 

 

Håkon Glørstad        Karl Kallhovd 

Museumsdirektør       Assisterende museumsdirektør  
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Rapporterende 

enhet: 

NHM  Rapportert av: Skjelkvåle/Rogstad Periode:  

T1-2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

Museet har i 1. tertial vært ganske preget av at våre utstillinger i Colletts hus har vært midlertidig stengt for 

publikum grunnet behov for brannsikringstiltak og arbeid med sikring av våtsamlingene i dette bygget. 

Utstillingene i Colletts hus ble først gjenåpnet den 29. mars og stengningen har således medført et 

betydelig tap av omsetning og sårt tiltrengte billettinntekter.  

Samtidig har det vært en veldig høy aktivitet på museet i forbindelse med forberedelse til gjenåpning av de 

geologiske utstillingene i det nyrenoverte Brøggers hus.  Etter flere års totalrehabilitering gjenåpnet vi 

Brøggers hus for publikum den 6. mai med seks nye permanente geologiske utstillinger over 4 etasjer. I de 

nye utstillingene viser vi frem 4,5 milliarder års historie, helt fra dannelsen av Jorda og frem til i dag. Dette 

er de største og mest moderne geologiske utstillingene i Norden. Over 2500 objekter fra museets 

omfattende samlinger vil oppleves på en helt ny måte i et samlet utstillingsareal på 2300 m2. Til sammen 

gjør dette museet til en viktig turist- og formidlingsattraksjon i Oslo, og vi har forventninger til en betydelig 

økning i antall besøkende og dertil økte billettinntekter for museet i årene fremover.  

Forskningen ved museet er fortsatt i en positiv utvikling og våre vitenskapelig ansatte er veldig aktive i 

forhold til søknader om forskningsmidler fra både EU og Forskningsrådet.  

Museets økonomiske situasjon er likevel ganske anstrengt. Spesielt gjelder dette på kort sikt. En vesentlig 

årsak til dette er museets andel på 9,6 mill. av kostnaden for innbetalingen av MVA fradraget for 

rehabiliteringen av Brøggers hus som universitetsstyret vedtok i mai i år. Bortfall av billettinntekter som 

følge av stengingen av museet i begynnelsen av året har forverret situasjonen ytterligere. Årsprognosen for 

2022 er p.t. isolert sett hele 19 millioner dårligere enn opprinnelig vedtatt budsjett og det er nødvendig å se 

på ulike omdisponerings- og innsparingstiltak utover i langtidsperioden for så raskt som mulig prøve å 

komme i budsjettmessig balanse.  

 

Dato: 25.05.22 

 

         

Brit Lisa Skjelkvåle 

museumsdirektør 

        Geir Rogstad 

        avdelingsdirektør 
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Rapporterende enhet: 
Universitetsbiblioteket 

 Rapportert av: 
RHI/MCRO 

 Periode:  
T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
UB har et økt mindreforbruk på 6,1 mill. kr i forhold til innlevert årsbudsjett. Mindreforbruket har 
sammenheng med at resultatet for 2021 ble bedre enn ventet pga. lavere aktivitet knyttet til Covid-
19 og omorganiseringer. I tillegg har fast ansatte tilsvarende nesten 5 årsverk sagt opp sine 
stillinger etter 15.12.2021. Av disse er 2,5 årsverk besluttet lyst ut umiddelbart. UB har over flere år 
hatt en årsverksnedgang som gjør det nødvendig med stramme prioriteringer for å opprettholde og 
utvikle et godt tjenestetilbud. UB er i gang med en større kompetansekartlegging i 2022, og dette 
påvirker rekrutteringstakten i inneværende år. 

UB har et bedre overført resultat i 2022 enn opprinnelig budsjettert, og har fått tilført et halvt 
årsverk på fast basis tilknyttet Leganto. Det vil påvirke langtidsprognosen positivt. Etter 
innlevering av 5-årsprognose i januar 2022, hvor vi stipulerte tilsetting i 3 årsverk fom. 2023, har 
UB vært i dialog med Seksjon for virksomhets- og økonomistyring (VØS). Det er avtalt å ta et nytt 
møte med VØS etter innlevering av 1. tertial.   
 
Mediebudsjettet 
Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutasvingninger og 
valutakompensasjonsordningen. For å styrke det strategiske arbeidet med forvaltning av 
mediebudsjettet og fornyelse av løpende ressurser er det opprettet en kompetansegruppe for UBs 
strategiske beslutninger når det gjelder mediebudsjettets innretning og prioriteringer. 
 
I 2022 er ordningen med å legge inn 2 mill. kroner til å dekke økte kostnader for tidsskriftavtalene 
videreført, i likhet med kompensasjonen på 1 mill. kroner for særskilt høy prisvekst på mediekjøp. 
En fortsatt videreføring av disse to postene i 2023 vil være viktig for mediebudsjettets utvikling 
fremover.  
 
 

 

 

Dato: 23. mai, 2022 

 

Randi Halveg Iversby 
Bibliotekdirektør 

        Mari C. R. Otnes 
        Fung. assisterende bibliotekdirektør
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 Rapporterende enhet: SUM   Rapportert av: SR, GE               Periode: T1 - 2022 

 

 
 
Ledelsesvurdering SUM 1. tertial 2022 

1. Innledning 

 
SUM har i gjeldede periode gått fra full nedstengning med hjemmekontor til normal drift.  
Gjenåpningen av samfunnet gjør at forskere igjen planlegger og utfører prosjektaktiviteter som 
feltarbeid, internasjonalt samarbeid og deltakelse på konferanser. 
Langtidsvirkningene i etterkant av pandemien har preget senterets virksomhet. Det har 
imidlertid blitt iverksatt tiltak for å møte de organisatoriske utfordringene som har preget 
senteret. Blant annet har det vært iverksatt en intern prosess i samarbeid med BHT for å 
identifisere tiltak som kan bidra til å bedre arbeidssituasjonen for den enkelte ansatte. Resultatet 
viste at ansatte primært ønsker en fysisk tilstedeværelse i SUMs lokaler, både for seg selv og 
kollegaer. Ledelsen har i samråd med ansatte derfor besluttet å begrense adgangen til 
hjemmekontor til to spesifikke dager i uken. 

2. Økonomi 

 

SUM er, som nevnt i tidligere rapporter, sterkt avhengig av inntekter fra eksternfinansierte 
prosjekter for å ha en økonomi i balanse. Nettobidraget fra eksternfinansierte prosjekter bidrar i 
2022 med mer enn 50% av SUMs totale inntekter på basisbudsjettet. Dette er historisk høyt og 
på et nivå som krever en ekstraordinær innsats fra senterets ansatte for å kunne opprettholde. 
SUM har derfor fokus på å balansere økonomien og personalressursene slik at senteret er 
forberedt på svingninger i finansieringsmarkedet. Prognosen for inneværende år viser at 
nettobidraget blir historisk høyt og at det akkumulerte resultatet vil gi et mindreforbruk. 
En gjennomgang av lønnskostnader gir imidlertid indikasjoner på at årsprognosen er noe for lav. 
Denne usikkerheten skyldes mangel på gode prognoseverktøy i DFØ-systemene. 
 
Den gode uttelling på eksternfinansierte prosjekter de siste årene har gitt oppsving i de faglige 
aktivitetene ved senteret. Dette har resultert i flere ansettelser i vitenskapelige stillinger. 
Størrelsen på den administrative staben har, som et tiltak for å rasjonalisere driften, gått i 
motsatt retning med færre ansatte. Dette er utfordrede i en hverdag hvor behovet for 
administrative tjenester er større enn noen gang. SUM vil derfor styrke administrasjonen med én 
stilling (undervisning) inneværende år. 
 
Den senere tids turbulens rundt finansieringen fra NFR, viser viktigheten av diversifisert 
finansieringsportefølje. SUM har derfor søkt en SFU (finansiert av HK-dir), et Norforsk-prosjekt 
og fått innvilget et NORHED II-prosjekt (Norad). 
Det er også et uttalt mål å utvikle konkurransedyktige søknader til ERC og Horizon Europe. 
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Sidsel Roalkvam 

Senterleder 

       

               

          Gitte Egenberg 

          Kontorsjef 
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Memo 

 
 

 

 
Centre for Gender Research 
 
 

Postal address: 

PO Box 1040 Blindern 

0315  OSLO 

 

 

 

Visiting address: 

Gaustadalleen 30 D, 4.etg, 

0373 Oslo 

 

Tlf: 22 85 89 30 

Fax: (+47) 22 85 89 50 

E-mail: postmottak@stk.uio.no 

www.stk.uio.no 

Org. no.: 971 035 854 

 
 

Rapporterende enhet: 

Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning (STK) 

 Rapportert av: 

Inger Skjelsbæk 

og Andrew 

Feltham 

 Periode:  

T1 - 2022 

 

STKs ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

STKs økonomi er god og gir handlingsrom. Økt underforbruk i 2022 øker dette handlingsrommet. 

Noe usikkerhet hos Norges forskningsråd om fremtidige utlysninger kan virke i motsatt retning, 

men vi bør få en avklaring i løpet av året. Det er fortsatt vår ambisjon å finne rom til å ansette en ny 

fast ansatt på senteret fra ca. 2024. Dette må da vedtas i forbindelse med langtidsplanleggingen til 

høsten.  

 

 

 

Dato: 

25. mai 2022 

 

Inger Skjelsbæk 

Senterleder 

        Andrew Feltham 

        Kontorsjef 
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Rapporterende enhet: ISS/29002000 Rapportert av: Anne Cathrine 
Uteng da Silva og 
Sissel Drevsjø 

Periode:  
T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering T1 2022 Den internasjonale sommerskole (ISS) 
Som beskrevet i økonomirapport for T1 2022, har ISS hatt framskritt når det gjelder oppfølging av nye 
budsjetteringsverktøy, men dessverre ikke når det gjelder oppfølging av BOA (bidrags- og 
oppdragsøkonomirutiner). Dette grunnet våre manglende spesialiseringsmuligheter, og det er fortsatt behov 
for bistand med oppfølging av BOA. Pga. disse forholdene anser ISS at 2022 må være en forlengelse av 
implementeringsfasen for nye økonomirutiner. 
 
Når det gjelder undervisningsaktiviteter, har studenttall på betalingskursene i vårsemestret vært gode. 
Grunnet fortsatt global usikkerhet med pandemien, hadde ISS allerede i høst besluttet at det heller ikke for 
sommeren 2022 legges opp til campus-basert undervisning for innreisende studenter. Følgelig er alle 
sommerens bachelor- og masteremner tilbudt online og vederlagsfritt, der finansieringen forblir studie-
poengfinansiert. Fra tidligere års erfaringer har digitale tilbud høyere frafallsprosent enn fysisk under-
visning, noe som vil medføre tap av studiepoenginntekter for 2022 og de nærmeste årene. Undervisnings-
tilbud i norsk språk om sommeren er permanent gjort om til betalingsbaserte kurs og tilbys i år kun 
klasserombasert. Opptakstallene for disse kursene er høye og inntektene ser ut til å overgå det budsjetterte. 
For høsten er det litt tidlig å si hvor vi lander, ettersom opptaket ikke er ferdigstilt. ISS har i tillegg tilbudt å 
gjennomføre norskundervisning for ukrainske flyktninger under forutsetning av at dette blir fullfinansiert. 

Ut fra tidligere scenarier og risikovurderinger, har ISS lagt opp til normal sommerdrift fra og med 2023 og 
har følgelig igangsatt dialog med Blindern Studenterhjem (BS) om å gjenetablere kontrakt med virkning fra 
2023.  Frist for å inngå ny kontrakt er 1. oktober, men vi ser at det er oppstått ny usikkerhet rundt 
internasjonal mobilitet, blant annet grunnet mulige nye globale helseutfordringer samt både reelle og antatte 
ringvirkninger av krigen i Ukraina. Ny kontrakt med BS utgjør for ISS en stor økonomisk risikofaktor hvis 
det ender med at vi heller ikke i 2023 får en tilstrekkelig mengde tilreisende studenter. 
 
Det at deler av ISS’ kurstilbud for sommeren gis online bidrar til å sikre en god andel av studiepoeng-
inntektene, men gir like fullt et lavere inntektsgrunnlag enn normal sommerundervisning. ISS har gjennom 
pandemien hatt vesentlige tap, noe som slår negativt ut for ISS’ mulighet til å ivareta sin stipendpraksis for 
kommende sommersesonger (vi er avhengig av et visst årlig mindreforbruk).  
 
Økonomien i 2022 og minst et par år videre vil for ISS’ del preges av konsekvenser av covid-19 og mulige nye 
risikofaktorer. De viktigste overskriftene er:  

• vesentlig lavere studiepoengproduksjon fra sommersesongen gjennom pandemien og øvrig 
inntektssvikt (bl.a. fra avgifter fra tilreisende sommerstudenter) 

• ny usikkerhet knyttet til internasjonal studentmobilitet, blant annet som følge av globale 
helseforhold samt langsiktige følger av krigen i Ukraina 

• avhengighet av kontrakt med Blindern Studenterhjem for gjennomføring av normaldrift, samtidig 
med stor økonomisk risiko knyttet til kontraktsforpliktelsene ved evt. endrede forutsetninger.  

 
Disse faktorene påvirker ISS’ handlingsrom, og særlig muligheten til å dele ut sommerstipender. 
Stipendordningen er et unikt særpreget bidrag fra ISS til UiOs internasjonalisering og globale 
studentmangfold. ISS vil derfor henstille til UiO-ledelsen om dialog for å sikre ISS’ økonomiske 
rammebetingelser inntil økonomien er stabilisert. Det er ønskelig å etablere en sikring slik at vi kan fortsette 
å ivareta ISS’ internasjonale stipendordninger og solidaritetsprofil.  
 
27. mai 2022 

Anne Cathrine Uteng da Silva / direktør   Sissel Drevsjø / kontorsjef 
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Rapporterende enhet: 

UiO:Livsvitenskap 

 Rapportert av: 

Carl Henrik Gørbitz 

Torunn Vistnes Espe 

 Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 1. tertial 2022 
 

1. Vurdering av enhetens virksomhet pr. 1. tertial 2022 

 

Regnskapet for 1. tertial 2022 er tilnærmet lik prognosen for 2022 som ble lagt inn ved nyttår. 

Det har dermed ikke vært de store overraskelsene i satsingens økonomi i perioden. Det er noen 

forsinkelser i bruk av midler som skyldes koronatiltak i de første månedene også i år, men 

kartlegging viser at de fleste aktiviteter som har mottatt midler fra satsingen vil bli 

gjennomført, om enn forsinket. Satsingen har fått noen nye styringssignaler fra rektoratet og 

ser muligheter for å få satt ubenyttede midler fra de siste par årene i bruk. 

2. Oversikt over tildelte KD-stillinger pr. fakultet 

 

I forbindelse med denne rapporteringen er UiO:Livsvitenskap bedt om å levere inn en oversikt 

over hvilke fakulteter som har mottatt tildeling av de 29 rekrutteringsstillingene som satsingen 

forvalter. Pr. 1. tertial er oversikten slik, tallene omfatter tildeling gjort til konvergensmiljøer 

både i 2017, 2019 og 2021:  

 

 

Første sum er totalt antall tildelte stillinger, inkludert både avsluttede og ikke ennå tilsatte. 

Andre sum (i parentes) er stillinger under aktiv finansiering pr. mars 2022. Satsingen overfører 

midler til enhetene for tilsettingens tildelte varighet fra og med måneden de starter i stillingen. 

Noen stillinger som ikke er under aktiv finansiering kan fremdeles være besatt grunnet 

forlengelser dekket av NAV. 
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Dato: 25. mai 2022 

          
Carl Henrik Gørbitz     Torunn Vistnes Espe 

direktør       administrativ koordinator  
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Rapporterende enhet: 

UiO:Energi 

 Rapportert av: 

Vebjørn Bakken og 

Katinka Grønli 

 Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering og økonomirapportering 1. tertial 2022 

UiO:Energi har våren 2022 fokusert på prosessen knyttet til videreføring av satsingen for en ny 

periode fra 2023-27. Universitetsstyret vedtok i uke 10 (8/3) at: 

- UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi 

- Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023 

UiO:Energi har videre sendt innspill til universitetsdirektørens stab med tanke på budsjettramme, 

og universitetsstyret skal vedta økonomisk ramme for UiO:Energi og miljø i juni. I innspillet 

foreligger utkast til periodisert budsjett for satsingen fremover, hvor disponerte midler fra 

UiO:Energi er lagt inn etter år for aktivitet. Endelig periodisering av gjeldende budsjett kan først 

skje etter at det er avklart hvilken årlig ramme satsingen vil få, det vil si etter vedtak om tildeling 

for UiO:Energi og miljø. En mer detaljert plan for bruk av de tilgjengelige midlene vil vedtas av et 

nytt styre for kommende virkeperiode, men dette styret er ennå ikke nedsatt. 

Jamfør utkast til periodisert budsjett skal satsingen bruke 22 MNOK i 2022, hvorav minimum 

18 MNOK skal overføres til ulike enheter ved UiO for å dekke deres aktiviteter. Foreløpig i 2022 er 

det regnskapsført 6 MNOK. Satsingen vil tilstrebe å overføre så mye som mulig av de resterende 

midlene som skal til enhetene innen utgangen av T2. 

Periodisert budsjett for perioden 2022-2027 blir etter planen utarbeidet sent høsten 2022 forutsatt 

at nytt styre for satsingen da er oppnevnt og styremøte gjennomføres. 

 

 

30. mai 2022 

Vebjørn Bakken 

direktør 

    Katinka Grønli 

    administrativ leder 
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Utdrag fra Tableau i henhold til mal, fra Fredrik E Olsbu. 
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Rapporterende enhet: 

LINK 

 Rapportert av: Tone Dyrdal 

Solbrekke og 

Lars Lomell 

Periode:  

T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering for LINK 1. tertial 2022 
 

Hovedutfordringene ved LINK er i stor grad fremdeles de samme som ved forrige rapportering. 

Underfinansiering av universitetspedagogikken er grundig redegjort for og status er varslet 

universitetsledelsen, LINKs styreleder og omtalt i LINKs årsrapport for 2021.  

På tross av underbemanning, har LINK opprettholdt det lovpålagte universitetspedagogisk tilbud til fast 

ansatte, men har nå ventelister på midlertidige ansatte. Dette er et problem (risikofaktor) med tanke på 

utdanningskvalitet fordi mange av de midlertidige ansatte har ansvar for undervisning.  

Videoproduksjoner for enhetenes digitale undervisning har i stor grad latt seg gjennomføre selv om noen 

produksjoner har måttet utsettes pga ettervirkninger av pandemi. Dette har også hatt konsekvenser for 

utvikling av LINKs digitale universitetspedagogiske ressurs, Bedre Undervisning, som nå er under 

produksjon. Den vil bli presentert 15. juni, pilotert i høstsemesteret og endelig publisert på UiOs 

utdanningskonferanse 01.12.2022. 

LINK har tre tematiske gjennomgående tema for sin handlingsplan 2022; Bærekraft, Universell Utforming, 

Studentpartnerskap, og dette har også ligget til grunn for bruk av felles personalressurser. LINK har 

videreutviklet samarbeidet med Pedagogisk Akademi (PA) og Pedagogisk Innovasjonsnettverk (PIN) og ikke 

minst med fakultetenes pedagogiske ressursenheter. I tillegg til basisfinansierte aktiviteter er senteret 

involvert i noen eksternt finansierte prosjekter, og i tillegg til tidligere rapporterte aktiviteter er senteret nå 

også involvert i nye prosjekter hvor utvikling av åpne globale nettbaserte læringsressurser står i fokus. 

 

Sentrale utfordringer for neste periode, blir å få en avklaring med UV/Iped om den administrative ressursen 

til universitetspedagogikken i tillegg til å få en samlet oversikt over økonomien ved LINK da de økonomiske 

konsekvensene av flytting av to stillinger fra LINK til LOS (Avd. for kommunikasjon). Hovedutfordringen i 

økonomien i LINK for kommende periode er at det ble oppdaget en feilføring av lønnsutgifter for konstituert 

senterleder for i virkeperioden. Lønnsutgifter var ført ved IPED og skulle vært ført ved LINK. Dette medfører 

en ikke budsjettert merutgift på ca 1 mill. for LINK i 2022. Samlet prognose vil bli beregnet når de over 

nevnte avklaringer er gjort og prosjekter for høsten er avklart.  

 

 

 

Oslo, 25.mai 2022 

 

 

 

Tone Dyrdal Solbrekke     Lars Lomell 

LINK leder       Administrativ leder  
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Rapporterende enhet: LOS Rapportert av: Idun Thorvaldsen Periode:  
T1 - 2022 

 

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022 
 

1. Innledning 
Aktiviteten har vært høy i de fleste administrative funksjoner i 1. tertial. Alle enheter har vært påvirket av 
pandemien, som også preget første del av 2022. Noen enheter er også påvirket av krigen i Ukraina, i form 
av behov for å ta imot forskere og studenter på flukt, økte krav til sikkerhetstiltak eller økte kostnader. Den 
spente verdenssituasjonen medfører store kostnadsøkninger på byggevarer og energi, forsinkelser i 
vareleveranser og redusert tilgjengelighet på arbeidskraft. Samlet sett påvirker dette fremdriften både 
knyttet til drift, vedlikehold, utviklingsarbeid og investeringsprosjekter. 

Avdelingene melder at arbeidsmarkedet er på arbeidstakers side. Dyktige medarbeidere hentes over til 
andre virksomheter som kan betale mer. Samtidig er det svært krevende å rekruttere nye, kvalifiserte 
medarbeidere, og stillinger må lyses ut mange ganger for å få kvalifiserte søkere. Dette medfører at 
utviklingsoppgaver må utsettes, og behovet for å kjøpe tjenester øker. 

Det arbeides aktivt med utvikling innenfor innovasjonsprosesser for forskere, blant annet utvikles det en 
Handlingsplan for Innovasjon. Veikart for forskningsinfrastruktur skal revideres i høst. 

I studieadministrasjonen arbeides det mye med mulighet for mottak av studenter fra Ukraina. Arbeidet 
med Circle U har også vist seg krevende å følge opp administrativt. Generelt er det høye forventninger mot 
økt digitalisering av utdanningsområdet og utvikling av prosesstøtte på det studieadministrative området.  

BOTT økonomi- og lønnssystemer er i sitt første hele driftsår.  På de fleste områder begynner systemene og 
rutinene rundt dem å komme i stabil drift, men det er fortsatt noen mangler i leveransen fra DFØ. 
Utfordringene har vært og er størst på områdene arbeidsavtaler utland, og bestillings- og 
fakturaprosessene (Behov til betaling – BtB). Det arbeides fortsatt med å få disse prosessene til å fungere 
stabilt og effektivt etter overgangen. 

 

Eiendom 
Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2022 en ramme for LVB på nærmere 12 mrd. kr. Det ligger 
fremdeles inne at UiO må dekke evt. nye overskridelser i prosjektet gjennom økt husleie utover denne 
rammen. Den nye kostnadsrammen er allerede under press, og Statsbygg og UiO har levert overordnede 
kuttmuligheter i prosjektet. 
 
Vikingtidsmuseumsprosjektet ble stoppet av KD i april, og Statsbygg og UiO skal levere ulike alternativer for 
å kutte kostnadene i løpet av 2. juni. Det er stor utsikkerhet knyttet til videre fremdrift av prosjektet.  
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Høye priser på fjernvarme og elektrisitet medfører betydelige merkostnader og øker merforbruket mot 
budsjett. Kostnadsutviklingen knyttet til elektrisk kraft er mer forutsigbar enn kostnadene ved fjernvarme 
da store deler av volumet for 2022 allerede er bundet hos leverandør.  
 
IT 
Det er økende angrep og trusler mot UiOs IT-tjenester, slik at IT-sikkerhetsarbeidet er krevende. UiO er 
kjent for å være i front på IT-sikkerhet i UH-sektoren, og i løpet av våren innføres tofaktorautentisering som 
et nytt lag i sikkerhetsprosessene ved bruk av UiOs IT-tjenester.   

Fra 1.1.2023 vil det bli etablert en ny felles IT-organisasjon for UiO.  

 

2. Vurdering  av økonomisk utvikling 
Arbeidet med å bringe LOS driftsbudsjett i balanse og skape et økonomisk handlingsrom har gitt resultater, 
og langtidsprognosen for enhetens drift viser balanse gjennom langtidsperioden.  

 
 

Dato: 20. mai 2021 

 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

        Ellen Johanne Caesar 
        avdelingsdirektør  
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