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Fordeling av statsbevilgningen 2010  
 

1. Innledning 
Fordeling og årsplan tar utgangspunkt i Universitetsstyrets vedtak om årsplan for 2010 15.oktober 
2009, Universitetsstyrets vedtak den 25.november 2008 om fordeling for 2009, konsekvensjusterte 
rammer som ble sendt fakulteter og tilsvarende enheter i april 2009, samt enhetenes innspill til 
satsinger for 2010. 
 
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 innebærer en bevilgning til Universitetet i Oslo (UiO) 
på 4,073 milliarder kroner.  Dette er en økning på 74,4 millioner kroner (1,9%) i forhold til 2009. Det 
gis en kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst i 2010 (3,2%). I revidert statsbudsjett 2009 fikk 
UiO 307 nye studieplasser. Helårsvirkningen av disse studieplassene i 2010 utgjør for UiO 35,2 mill 
kroner. UiO får en nedgang i resultatbaserte inntekter på studiepoeng på 49 millioner kroner. 
Universitetet tildeles ingen nye rekrutteringsstillinger i 2010, men det er gitt helårsvirkning av tildelte 
stillinger for 2009.  UiO får en reduksjon på 66,2 mill kroner i en forventet utfasing av bevilgning til 
utstyrsmidler til IFI 2 og en reduksjon i Revita-midler(sikring og dokumentasjon av samlingene)  til 
universitetsmuseene på 6,7 mill kroner. 
 

2. Trender og utfordringer knyttet til statsbevilgningen – konsekvenser for fordelingen 
De politiske myndigheter og sektoren har forskjellig oppfatning av den økonomiske utviklingen for 
sektoren. Dette har resultert i at statsråden har nedsatt et handlingsromsutvalg som skal sikre at man 
oppnår en gjensidig forståelse av virkeligheten. Vi tror årsaken til ulik virkelighetsoppfatning ligger i 
at det politiske miljøet fokuserer på samlet vekst og nye aktiviteter, mens institusjonene i sektoren har 
fokus primært på rammebetingelsene for eksisterende aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis vi ser på den samlete veksten har det vært 
en realvekst hvert år siden 2002(figur 1).  
Dette er politikerens referanse når de omtaler 
2010 som et historisk budsjettår. Når sektoren 
på sin side sier at utviklingen de siste årene har 
vært dårlig og at handlingsrommet er redusert 
er det fordi vi tar utgangspunkt i 
rammebetingelsene for den eksisterende 
aktiviteten. Når styret nå skal fordele midlene 
for 2010 er det primært denne virkeligheten vi 
møter. Hvis vi her ser på de to 
stortingsperiodene er det en markant forskjell 
mellom perioden 2002-2006 og 2006-2010.  I 
den første perioden var anslagsvis 30% av den 
samlete endringen fri midler eller styrking av 
eksisterende kvalitet figur 2. I den andre 
perioden har samtlige endringer av midler vært 
knyttet til ny aktivitet som er politisk fastsatt.
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UiO har samtidig fått et utvidet ansvar som gir økte økonomiske forpliktelser i begge periodene. Vi 
har analysert perioden 2006-2010 nærmere. Vi skal bidra med egenfinansiering av eksterne prosjekter 
og stipendiatstillinger, vi skal dekke opp for underkompensert pris- og lønnstigning. Økte kostnader er 
beregnet til ca 150 millioner for perioden. I tillegg har vi fått nye krav til innføring av IT-systemer, og 
forventninger fra myndighetene om blant annet å prioritere vedlikehold av bygg, å øke 
ambisjonsnivået innen undervisning og å prioritere museene. UiO har delvis respondert på disse økte 
forventningene og bevilget anslagsvis 350 millioner mer særlig til IT investeringer og bygg. Samlet 
sett har UiO da omdisponert om lag 500 millioner på bakgrunn av nye eller økte eksterne 
forventninger. Det er her viktig oå presisere at det ofte vil være overlapp mellom UiOs egne interesser 
og eksterne forventninger. Omdiponeringen tilsvarer en årlig omstilling på 3% av rammen. Er dette et 
rimelig krav fra våre eiere? Hvor stor grad av omstilling er det rimelig å forvente at UiO skal ha for å 
gi rom for økt ansvar omgivelsene setter og hvor stor grad av omstilling bør vi ha som skal gi rom for 
interne prioriteringer? 
 
Et annet viktig spørsmål er hvordan UiO har håndtert omstillingen og hvordan ønsker vi å håndtere 
den fremover? Det er åpenbart riktig at universitetet skal omstille seg: Nye prioriteringer må inn og 
gamle aktiviteter må vike. Det er nok også et faktum at universitetet har et forbedringspotensial når 
det gjelder å håndtere omstillinger slik at de i større grad blir ledelsesstyrt / strategisk forankret og 
ikke bare handler om kvalitetsreduksjoner i fagmiljøene. Faglige prioriteringer har medført at 
enhetene har identifisert de fagmiljøene som skal prioriteres. Dette er ett steg på veien.  Så langt har 
store deler av omstillingen medført at man har kuttet der det budsjettmessig er mulig på kort sikt, dvs. 
på undervisning, driftsmidler til forskning samt at stillinger inndras ved ledighet. I årets fordeling 
foreslås det å gi noen føringer til enhetene både for hvilke områder som skal prioriteres, skjermes og 
enkelte områder der enhetene på sikt kan gjøre innsparinger. Men vi har behov for en langt klarere 
policy for hvordan vi skal angripe disse problemstillingene fremover. 
 
Årets statsbudsjett gir ikke UiO nye midler til å styrke eksisterende kvalitet. Tvert imot medfører 
reduksjonen av resultatmidler på 44 000 netto (studiepoeng ble redusert med 49 000 og 
forskningsresultater økte med 5 millioner) en reduksjon av frie midler. Denne reduksjonen var 
forventet og ble tentativt fordelt til fakultetene allerede i april 2009. 
 

3. Profil for årets fordeling 
Årets årsplan har to hovedmålsettinger. Oppfølging av faglige prioriteringer og kvalitetssikring av 
forvaltning. Dette er de samme som for 2009. I 2010 har man i tillegg sagt at alle enheter må ha tiltak 
i egen årsplan som knytter seg til å heve studiekvaliteten og bedre arbeids- og læringsmiljø.  
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Selv om det er et svært begrenset handlingsrom er det vesentlig at prioriteringene i fordelingen støtter 
best mulig opp om prioriteringene i årsplanen. 85% av midlene fordeles på bakgrunn resultater og 
basis i modellen. Her foreslås det for 2010 ingen grep som endrer på fordelingen mellom fakultetene. 
I 2009 ble det foretatt en neddimensjonering av studieplassene på profesjonsstudiet ved Det juridiske 
fakultet med 30% for å bedre kvaliteten. Vi ser for oss at vi for fordelingen for 2011 skal foreta en 
mer helhetlig gjennomgang av fordelingen av studieplassene ved fakultetene for bedre å harmonisere 
opptaksrammer, studieplasser og studiepoengproduksjon. 
 
UiO kan i 2010 ikke øke forhåndsdisponeringene. Vi har de siste årene foretatt betydelige 
investeringer på arealsiden og vil ha et planlagt underskudd på statsbevilgningen de nærmeste 2-3 
årene. 
 
Det betyr at prioriteringer i forhold til årsplanen skjer ved å bevilge midler til satsinger, vurdere 
eksisterende satsinger , gi føringer til enhetene og ikke minst ved prioriteringer enhetene foretar selv. 
Midler til å finansiere ny aktiviteter  må i sin helhet hentes fra eksisterende aktivitet ved å redusere 
allerede vedtatte satsinger eller alle enhetenes ( inkl sentrale)  rammer. Det foreslås derfor at styret 
initierer svært lite ny aktivitet i 2010. På tross av dette vil handlingsrommet for alle enheter ved UiO 
oppleves som redusert i 2010. 
 

Hovedprofilen i årets fordeling er å styrke studiekvaliteten 
De eksisterende sentrale midlene til satsinger går i stor grad til forskning og infrastruktur. Svært lite 
har gått til utdanningsaktiviteten. Det foreslås i fordelingen at det legges mer sentrale midler og 
føringer for å bedre studiekvalitet. Studiekvalitet blir prioritert på ulike måter. Det avsettes en sentral 
bevilgning på 15 millioner som skal benyttes til å sikre bedre oppfølging inkl studieveiledning og 
bedre kvalitet. Midlene fordeles etter forholdstall mellom studiepoeng og ansatte og volum på 
studiepoeng, dette medfører at det gir mer til de studieintensive fakultetene (humaniora og 
samfunnsfag). I tillegg gis det føringer til fakultetene om å skjerme undervisningen når de skal 
balansere budsjettene, stipendiatenes arbeidsplikt som primært går til undervisning standardiseres og 
enhetene skal gjennomgå emne- og programporteføljen med sikte på å få best mulig kvalitet ifht 
ressursinnsats. Prioritering av studiekvalitet er krevende, men svært viktig. Den er krevende fordi det 
er innenfor undervisning grunnenhetene har økonomisk handlingsrom på kort sikt. Den er viktig fordi 
nettopp studiekvaliteten har vært lidende de siste årene, det ser vi blant annet på at kostnader til time- 
og hjelpelærer er redusert med 40% på 4 år. 
 
En av hovedmålsetningene i årsplanen er sikring av kvalitet i forvaltningen. Her fortsetter man 
investeringen i IT-systemer, selv om man her har redusert ambisjonsnivået for arkivsystemet og utsatt 
igangsetting av prosjektstyringsverktøy. Innkjøpssystem og arkivsystem overføres til drift. For 
innkjøpsområdet som ansees som mest kritisk både ifht godkjennelse av regnskapet og som gir 
potesial for fremtidige innsparinger, avsettes det noe midler for å øke kapasiteten for inngåelse av 
rammeavtaler. I tillegg gis det føringer til enhetene om at de må prioritere bemanning ifht 
gjennomføring av tyngre anskaffelser. 
 
I forhold til den andre hovedmålsettingen i årsplanen, oppfølging av faglige prioriteringer, foreslås det 
kun en mindre sum til å styrke internasjonalt samarbeid. Men man velger å videreføre de tidligere 
vedtatte sentrale satsningene knyttet til toppforskning, småforsk og tverrfaglige områder som alle er 
rettet inn mot å støtte opp om god forskning.  Det foreslås at ansvar for startpakker overføres til 
enhetene over en toårsperiode. Startpakkene skal bidra til å sikre gode rammebetingelser for nytilsatte. 
Erfaringene viser at det er svært ulike behov ved de ulike enhetene og at ikke alle midlene, når de ble 
fordelt sentralt, har vært var fordelt hensiktsmessig. For eksempel har en relativt stor andel gått til 
ansatte som allerede var etablert gjennom tidligere tilsettingsforhold ved UiO. Forslag om  
omdisponering av likestillingsmidlene til å være utelukkende satsningsmidler vil også dekke opp for 
noe av det opprinnelige formålet med startpakkene. 
 



    

   Side 4 

Det er heller ikke avsatt vesentlige friske midler til bedring av arbeids- og læringsmiljø. Det avsettes 
noe midler til oppbygging av bedriftshelsetjeneste som er pålegg fra arbeidstilsynet og lunsj med 
kultur videreføres som et varig tiltak.  I tillegg avsettes noe av midlene til studiekvalitet til 
gjennomføring av undersøkelser av læringsmiljø. Tidligere er midler til lederopplæring styrket. For 
læringsmiljøet ville igangsetting av ombygging til et læringssenter i Vilhelm Bjerknes hus gitt et 
etterlengtet løft for realfagsstudentene. I 2009 ble det gjennomført et forprosjekt, men selve 
ombyggingen som er budsjettert til 64 millioner sees det ikke rom for å igangsette nå. 
 

4. Føringer til fakulteter og tilsvarende enheter 
På bakgrunn av UiOs årsplan og fordelingen lages det disponeringsskriv til alle enheter under styret.  I 
dette styringsdokumentet beskrives enhetens rammer, fullmakter delegeres og føringer for driften kan 
gis. Tradisjonelt har UiO i liten grad gitt særlige føringer for de enkelte enhet utover årsplanen. I 2009 
ble det gitt noen føringer der man presiserte enkelte forventninger til hver enhet. Styringssignaler til 
enhetene bør formidles i disponeringsskrivene. Eventuelle føringer begrenser enhetens 
handlingsfrihet, det kan derfor være i konflikt med enhetens rammestyring som er et bærende 
styringsprinsipp ved universitetet. Likevel mener vi at det er ønskelig å gi tydeligere 
føringer/forventninger til enhetene. 
 
Det foreslås at punktene under danner grunnlag for føringer som etter en plandialog med de enkelte 
enhetene legges inn i disposisjonsbrevene. Punktene 5-12 skal gi en retning for arbeidet med å bedre 
enhetens økonomiske situasjon som vil øke omstillingsevnen. 
 
1) Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av 

innsparing. 
2) Enhetene overtar ansvar for å sikre gode rammebetingelser for nyansatte. Sentral 

startpakkeordningen avvikles i løpet av 2 år 
3) Teknisk avdeling skal dekke akutte behov for utbedringer ved laboratoriene, anslagsvis 7 

millioner, innenfor egen ramme til større prosjekter. 
4) Enhetene må bygge opp kompetanse for å gjennomføre tyngre anskaffelser (kjøp over kr 100 000) 

anslagsvis 8-9 stillinger. 
a) Enkle og mindre enheter som ikke har volum til å finansiere et fagmiljø innen tyngre 

anskaffelser (vil gjelde de fleste enhetene) bør finansiere andel av stilling i et innkjøpsmiljø 
som betjener enheten. 
 

5) Enhetene skal hente ut gevinster gjennom å forbedre innkjøpene.  
a) Rammeavtaler skal øke og bedres og lojaliteten til avtalene skal øke, større anskaffelser skal 

konkurranseutsettes og priselementet skal vektes høyere.  
6) Administrative oppgaver skal gjennomgås slik at man sikrer at nye IT-verktøy tas i bruk 

hensiktsmessig. 
a) Retning på arbeidet: 

i) Effektive, standardiserte rutiner og prosesser. 
ii) Spesialisering, særlig av oppgaver som krever høy kompetanse 
iii) Bedre integrasjon mellom nivåene med klare leveranse- og serviceavtaler 
iv) Saksbehandling på flere nivåer skal unngås  

b) Omfang av utredninger og saksdokumenter reduseres.  
7) Stipendiater som er tilsatt for 4 år skal ha 25% pliktarbeid (normalt undervisning). 

a) Det skal gis inntil 50% ekstra forberedelsestid for førstegangs undervisning 
b) Det kan gis inntil 1 semesters fritak for lengre utenlandsopphold 

8) Struktur i emne- og programportefølje skal gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. 
Det er et mål å få bedre kvalitet til en lavere pris. 

9) Når det søkes om ekstern finansiering av prosjektene skal all tid som utføres av egne ansatte 
synliggjøres og man skal i størst mulig grad tilstrebe at ekstern finansieringskilde dekker 
kostnadene knyttet til egne ansattes tid og reell overhead. Dette kan gå på bekostning av 



    

   Side 5 

prosjektets størrelse, for eksempel mindre midler til midlertidige tilsettinger og driftsmidler, men 
vil bidra til en bedre økonomi for enheten.  Dette betyr ikke at man skal øke andel 
oppdragsprosjekter. UiOs ledelse både sentralt og på fakultetsnivå  må på sin side være mer aktive 
overfor våre finansieringskilder for å bedre deres betalingsvillighet for våre egne ansattes tid og 
overhead. Når ansattes tid dekkes av eksterne finansieringskilder skal dette normalt dekke like 
stor andel av undervisningstiden som forskningstiden, dvs at frikjøp skjer både fra forskning og 
undervisning. 

10) Enhetene bes vurdere muligheter for å redusere arealbehov for å redusere kostnadene til 
internhusleie. 

11) Enhetene og OPA bes gjennomgå rutiner for oppfølging av sykemeldinger, UiO går trolig glipp av 
vesentlige inntekter pga av at man ikke sikrer oppfølging av sykefravær som gir grunnlag for 
refusjon fra NAV. 

12) Bemanningsplaner som er utarbeidet ved faglige prioriteringer skal brukes aktivt for å prioritere 
og å skape økonomisk balanse. 

 

 

5. Salderingen i fordelingen for 2010 og økonomiske konsekvenser for 2011. 
I april 2009 fikk enhetene tentative rammer for 2010. Det ble da bevisst fordelt 50 millioner mer enn 
kjent ramme. Bakgrunnen var at man forventet å overføre ca 20 millioner på reserven og at man fikk 
videreført økningen i basisbevilgningen som ble gitt i revidert statsbudsjett for 2009. I forslag til 
statsbudsjett er økningen i basis ikke videreført. Vi står derfor med et salderingsbehov før nye tiltak 
på 32 millioner kroner. Det er til sammen kommet innspill 80 millioner kroner med forslag til nye 
tiltak, 32 millioner fra enhetene og 48 millioner fra universitetsdirektøren til fellestiltak. Dette var 
etter en første prioriteringsrunde der universitetsdirektørens forslag ble redusert fra 300 millioner. Her 
ble blant annet alle arealmessige infrastrukturforslag ikke prioritert da man de siste årene har gjort 
store investeringer som også går inn i 2010. Enhetens innspill ble også noe redusert med tiltak som 
man tidligere har tatt stilling til. 
 
Det foreslås å igangsette nye tiltak for 48,4 millioner kroner, av dette er 22,2 millioner kroner knyttet 
til aktivitet som er bundet, dvs der kostnadene uansett vil påløpe eller det foreligger klare avtaler. 
Oversikt over alle tiltak som foreslås igangsatt er beskrevet i vedlegg 1, der det  også er oversikt over 
alle innspill og alle eksisterende satsinger. 
 
Samlet gir dette et salderingsbehov på 84,2 mill. Det foreslås enkelte kutt på eksisterende satsinger. 
Blant annet 10 millioner på vitenskapelig utstyr, bevilgningen øker da fra 2009 med 5 millioner 
kroner, men er lavere enn tidligere vedtatt. Det resterende beløpet på 60,9 mill tas som et rammekutt 
for alle enheter inkl alle sentrale enheter. Satsingene skjermes fra kutt. Dette gir et rammekutt på 
1,7% for alle enheter. 
 
Dette medfører at 23,8 millioner av inndekningen skjer med ettårige innsparinger. Det vil si at vi 
trolig må finne inndekning for disse midlene også i 2011. Hvis vi ser på de fremtidige de 
forpliktelsene for satsinger er de synkende, men samtidig er det store satsinger, blant annet knyttet til 
toppforskning, småforsk, tverrfaglige satsinger og IT-investeringer, der man ikke har tatt stilling til 
nivå for satsinger fremover. Det legges opp til en større gjennomgang av satsinger i fordelingen 2011 
der vi legger opp til å skille bedre mellom varige og midlertidige tiltak, samt fremskaffe 
dokumentasjon på totalkostnadene for flere aktiviteter, blant annet IT-systemer. 

 

 

6. Fastsettelse av husleie for 2010 

I 2009 ble det innføret endringer i internhusleien slik at enhetene selv må finansiere forandringer i 
arealbruk (ikke større strategiske endringer). Et av hovedprinsippene ved etablering av 
internhusleieordningen var: Hvis enhetene beholder dagens lokaler og prisen for arealene holdes 
stabil, vil det ikke medføre noen økonomisk konsekvens for enhetene. Husleien fastsettes av styret. I 
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2009 ble husleien justert med pris- og lønnsvekst. Det samme foreslås for 2010, dvs 3,2%.  Ettersom 
enhetene får et generelt rammekutt,  betyr det at enhetenes relative kostnader til arealer øker marginalt 
dersom man ikke reduserer volum på arealene. Alle enheter oppfordres derfor til å vurdere om man 
kan redusere arealbruken for å redusere kostnadene. 

 

Arealgrunnlaget for internhusleien ble ikke oppdatert i forbindelse med fordelingen for 2009. Det er 
derfor foretatt en gjennomgang av arealdisponeringen nå og på denne bakgrunn er grunnlaget for 
internhusleien oppdatert. Dette medfører noen justeringer for enkelte enheter, justeringene har ingen 
økonomisk effekt. 

 

Fordelingen for 2010  i tall  

Fordelingen i forhold til hovedkomponentene i finansieringsmodellen 

Selve fordelingen for 2010 vises i vedlegg 2. Her fremgår (pr enhet) fordelingen av statsbevilgningen 
på 4,073 milliarder kroner, både fordelt på tildelingsmåte (basis/resultat/satsinger) og hovedaktivitet 
(forskningsbasert utdanning, forskning, samfunnskontakt, samlinger og infrastruktur/sentrale 
tjenester). 

 

Fordelingen på bakgrunn av resultater er økt fra 18% til 19% , dette på tross av at UiO i 
statsbudsjettet har fått tildelt mindre midler på bakgrunn av resultater. Årsaken er at vi internt har 
faste priser på forskningsresultater som hadde en stor økning i 2010. I tillegg har UiO internt et treårig 
gjennomsnitt som medfører at reduksjonen av studiepoeng delvis får utsatt effekt for fakultetene. 

 

Fordeling av satsninger reduseres fra 13%  til 11%, hovedårsaken er at øremerket  tildeling til 
utstyrstildeling til IFI utgår og at rehabilitering av PO-bygget  reduseres 2010. Basis øker fra 63% til 
65% hovedårsaken er helårsvirkning av studieplasser og rekrutteringsstillinger som ble tildelt i 2009. 
Midler til å finansiere internhusleie inngår i basis/resultater og  synliggjøres da i modellen ikke som 
en del av infrastruktur. 

 

Når vi ser på fordeling på bakgrunn av hovedaktivitet øker tildeling av forskningsbasert utdanning og 
forskning/forskerutdanning på bekostning av infrastruktur og sentrale tjenester. Årsakene er de samme 
som over. Tilpasningsdelen går ned fra 6% til 5% som følge av at rammekuttet på 1,7%  for 
fakultetene er lagt inn her. Det betyr at man ikke har valgt å gi rammekuttet en økonomisk profil i 
form av omfordeling eller særlige aktiviteter som skal reduseres. 

 

Fordelingen mellom de ulike enhetene 

Vedlegg 2 viser også fordelingen mellom de ulike enhetene og endringen fra 2009 til 2010. 

Fakultetene får en gjennomsnittlig endring på 5,2% , men der endringen varierer fra odontologi på 3% 
til teologi på 14,3%. Årsaken til forskjellene er primært helårsvirkning av nye studieplasser og 
rekrutteringsstillinger.  I tillegg gir fordelingen av studiekvalitetsmidler en marginal skjevfordeling i 
retning av de samfunnsvitenskapelige og humanisktiske fagene. Teologi er i en særstilling da små 
endringer får %-vis store utslag.  

 

Museene får en endring på 5%, årsaken til de store forskjellene er at NHM i 2009 fikk en 
ekstraordinær midlertidig bevilgning til leie av magasinlokaler. 

 

Endringer for de øvrige enhetene er forklart i vedlegg 2. 

 

 

 

 



    

   Side 7 

7. Kobling til opptaksrammer  
Styret behandler opptakrammer som egen sak i møtet. 
 

8. Årsplanen 2010 
Årsplanen ble vedtatt på forrige styremøte. Rektor fikk fullmakt til å ferdigstille årsplanen, men den 
skulle sendes til styret til orientering. Vedlagt følger årsplanen. 
 
 

9. Forslag til vedtak 

1. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen ( post 50-52)  for 2010. 

2. Internhusleien  for 2010 justeres  med 3,2%  lik forventet lønns- og prisstigning.  

3. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte føringene til fakulteter og tilsvarende enheter. 

4. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører 
til budsjettbalanse i 2014.  

5. Rektor gis fullmakt til å: 

a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling 

b. Foreta mindre justeringer av fordelingen 

6. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å: 

a. Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen inkl. biblioteket. 

 

 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Fordeling 2010 – Salderingsbehov, prinsipper for prioriteringer, satsinger og føringer 
Vedlegg 2: Tallmessig oversikt over fordeling 2010  
Vedlegg 3: Årsplan 2010 
Vedlegg 4: Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene – deles ut i møte 
 


