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SAKSTITIEL: Uniforum
Bakgrunn
Universitetsstyret fattet 21 .juni 2011 følgende vedtak:
« Un~forums styre bes om a behandle saken pa nytt ogpa bakgrunn av nærmere evaluering utarbeide et
beslutningsdokument med strategi og budsjett. Saken tas opp i universitetsstyret i oktober. »
Problemstilling
Uniforums styre har behandlet saken pa nytt og i vedlagte notat beskriver Uniforum fordeler og utfordringer
med en nettavis og argumenter for a gjenopprette papiravisen. Uniforums styre konkluderte med omgjøring
av sitt vedtak om å legge ned Uniforum som papiravis under forutsetning av at Uniforum rar de nødvendige
økonomiske ressursene beregnet til kr 346.000 i 2012.
—

Uniforum kom ikke med innspill om generell styrking av rammen for 2012, men ba om økonomisk støtte til
teknisk oppgradering av nettavisen.
Det anbefales at universitetsstyret tar stilling til hvorvidt Uniforum skal styrkes eller ikke. Det bør være
Uniforums styre som innenfor sitt mandat fatter beslutning om hvordan en eventuell tilleggsbevilgning skal
benyttes, for eksempel hvorvidt man skal ha en nettavis eller om papirutgaven skal gjenopprettes.
Universitetsdirektøren foreslår at Uniforum far en styrking pa kr 250.000 i 2012. Bevilgningen dekkes av
Universitetsstyrets reserve. Innspill om bevilgninger for kommende ar behandles i de ordinære årlige
budsjettprosessene.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar en styrking av Uniforums bevilgning i
universitetsstyrets reserve.

2012

med kr 250.000. Midlene dekkes av

unn-Elin Aa. Bjørneb e
universitetsdirektør
Maria ne G Mancini
økonomidirektør
Vedlegg: Notat fra Uniforum

Fra styremøte i Uniforum: Vedtakssak 11/11
Omgjøring av vedtak om nedlegging av papiravisa Uniforum
Bakgrunn:
Den 17. mars 2011 vedtok styret for Uniforum og Apollon at Uniforums papiravis skulle
legges ned fra og med august 2011, og at de frigjorte ressursene skulle brukes til en utvidelse
av de redaksjonelle ressursene og en større satsing på nettutgaven. Vedtaket ble gjort fordi det
ikke var nok økonomiske ressurser til å holde fram med å gi ut både nett- og papiravis etter at
bladet hadde fatt redusert bevilgningene tilsvarende om lag en halv stilling de siste 2 3 årene.
Vedtaket frigj orde midler som medførte at det ble mulig a utvide en joumaliststilling fra 50 til
100 prosent. Vedtaket kom 12. april opp som orienteringssak i Universitetsstyret, som
avgjorde at den skulle opp som vedtakssak på et senere møte.
I møte i Universitetsstyret 2 1.06.11 ble vedtaket at Uniforums styre bes om å behandle saken
på nytt og pa bakgrunn av nærmere evaluering utarbeide et beslutningsdokument med strategi
og budsjett, slik at saken kan behandles i Universitetsstyret i oktober. I vedtaket blir det også
bedt om at Uniforums styre foretar en vurdering av den utgivelsesform som er mest
hensiktsmessig i tiden framover sett i forhold til både styrket journalistikk og ressursbruk. I
denne vurderingen ber Universitetsstyret vårt styre om a trekke inn både utgivelsesomfang,
brukerundersøkelser, erfaringer fra andre institusjoner og økonomiske vurderinger og
ressursbehov.
Følgende vedtak ble gjort av et enstemmig styre for Uniforum og Apollon mandag 19.
september 2011:
Styret for Uniforum og Apollon går i

for a omgjøre vedtaket om a legge ned Uniforum som

papiravis. Forutsetningen er at Universitetsstyret gir Uniforum de økonomiske ressursene
som er nødvendige for at dette kan la seg realisere, dvs, for 2012 beregnet til kr 345 750 per
ar. Det vil gjøre det mulig for Uniforum-redaksjonen a gi ut en papiravis fra og med januar
2012 med utgivelser rundt hver tredje uke i undervisningsåret. Uniforum vil fortsatt komme ut
med bade nett og papirutgave og samtidig satse videre pa å utvikle nettutgaven.

Under vil vi presentere argumenter for a gjenopprette papiravisa ved siden av nettavisa, og
vurdert i forhold til a satse utelukkende pa nettavisa. Materialet ble presentert pa styremøtet
den 19.09.11 som grunnlag for vedtakssaken.
Argumentene bygger både pa leserundersøkelsen som ble sendt ut på e-post den 21. juni, pa
reaksjoner vi har fått fra vare lesere muntlig og skriftlig og pa en mer helhetlig vurdering. Det
mest gledelige funnet i leserundersøkelsen var at mellom 85 og 90 prosent av de UiO-ansatte
leste Uniforum enten pa papir eller nett. Vi er ogsa fornøyd med at vi fikk inn over 2700 svar,
862 fra de vitenskapelige og 775 fra de teknisk-administrative ansatte og 1123 svar fra
studenter.

Fordeler og utfordringer med en nettavis
Tallene i leserundersøkelsen malte lesevanene mens vi fremdeles utkom bade pa papir og nett,
og pa en tid der vi hadde en halv journaliststilling mindre enn i dag. Undersøkelsen viste at
avisa var mest lest i papirutgave. Om lag halvparten av de ansatte som leser avisa, oppgir at
de kun leser papirutgaven. Ca halvparten av disse igjen oppgir at de ikke vil lese nettutgaven,
selv uten papirutgaven.
Fordelen med nettutgaven er at Uniforum blir mer aktuell, og redaksjonen trenger ikke tenke
pa a spare saker til papirutgaven. Redaksjonen bruker ikke tid pa praktiske ting rundt
sammensettingen av avisa. Det frigjør tid til journalistikk. Samtidig blir det ogsa
enklere a dekke flere ting fortløpende, fordi vi ikke har noen absolutte deadlines a forholde
oss til. Med papiravis er det i blant vanskelig å dekke ting som skjer tirsdagenlonsdagen i en
uke vi kommer ut. Ved bare a ha en nettutgave, vil det selvsagt blir spart utgifter til porto,
trykking og distribusjon og menneskelige ressurser til grafisk formgiving.

Utfordringer
I dag er Uniforums nettutgave vanskelig tilgjengelig for de UiO-ansatte og andre interesserte,
fordi det ikke fins en inngang til Uniforums nettavis. På UiOs framside far vi ikke plass, og
ogsa inne pa “for ansatte”-siden er lenken inn til Uniforum godt skjult. Dette i kontrast til at
Uniforums leserundersøkelse viser at ansatte faktisk er interessert i avisa. Fordi UiO ikke
lenker til avisa var, er det vanskelig a informere nye ansatte og studenter om at den finnes.
Ifølge leserundersøkelsen er det mange som liker å lese avisa i lunsjen eller på trikken. Da må
den komme i papir. Skal de lese den på nett, må det gjøres i arbeidstida. Hvis nettaviser er
framtida, og stadig mer kommer pa nett, vil det være en fordel a komme pa papir. Sitat fra

Dag 0. Hessen, Universitetsstyret i juni:

For noen ar tilbake ville jeg vært tilhenger av en

ren nettavis. Men i dag er mer og mer lagt til nett, og det er apenbart at avisa blir mer
tilgjengelig ved a utkomme på papir.
Vi mener følgende betingelser må innfris for nettutgaven:
* UiO må synliggjøre avisa. Dette er utenfor redaksjonens kontroll.
*

Redaksjonen må selv opprette et nyhetsbrev som interesserte kan melde seg på.

*

Uniforum må fa de midler redaksjonen har søkt om til å oppgradere nettiøsningen.

*

Redaksjonen ma bli flinkere til å profilere avisa i sosiale medier o.l.

Argumenter for a gjenopprette papiravisa
De tilbakemeldingene Uniforum får fra sine lesere nar redaksjonen er ute i felten eller som
avisa mottar på e-post, tyder pa at de fleste ønsker a lese Uniforum på papir. Mange vi møter
er overrasket over at papirutgaven er lagt ned, og de synes det er synd. Dessverre forteller
mange ansatte at de leser Uniforum mindre etter at papirutgaven forsvant.
Spørreundersøkelsen Uniforum gjennomførte i juni, kan tyde pa at Uniforum mister lesere
ved kun a være på nett.
Over halvparten (55 prosent) av de vitenskapelige ansatte oppgav at de kun leser avisas
papirutgave. For de teknisk-administrative ansatte var andelen 44,6 prosent, og blant
studentene 37,9 prosent.
Ettersom papirutgaven allerede var vedtatt nedlagt da spørreundersøkelsen ble sendt ut, ble
det ikke spurt direkte om leserne ønsket a beholde papiravisa. En opptelling under “Er det noe
du ønsker a tilføye?” viste imidlertid at relativt mange uoppfordret kom inn pa dette. Det store
flertallet av de som nevnte nedleggelsen av papiravisa, ønsket den tilbake. 145 svar kan tolkes
i den retning, fordelt på teknisk-administrative ansatte (73), vitenskapelige ansatte (57) og
studenter (15).
I spørreundersøkelsen ba vi også lesere som i dag leser papirutgaven, om å svare ja eller nei
pa spørsmålet om de vil gå over til å lese avisa på nett 46 prosent av de vitenskapelige ansatte
svarer ja pa dette spørsmålet. Litt flere, (50 prosent) av de teknisk-administrative ansatte
svarer ja, mens 37 prosent av studentene som før leste Uniforum kun pa papir, vil ga over til a
lese avisa pa nett.

Det er grunn til å tro at sjansen for at en ansatt leser om saker fra et annet miljø enn sitt eget,
er større pa papir enn på nett. Dette handler litt om at papiravisa i større grad ogsa leses
utenom ordinær arbeidstid, for eksempel i pauser, i kantina og pa trikken på vei til og fra jobb.
At nettavisa er lite tilgjengelig pa universitetets nettsider, gjør dessuten sannsynligheten for at
en ansatt vil lese stoff fra et annet miljø enn sitt eget der enda mindre.
Uniforum er først og fremst til for lesernes, altsa i hovedsak de ansattes skyld. For
universitetet som en uavhengig, demokratisk institusjon er det dessuten viktig at de ansatte
har en felles, uavhengig og identitetsskapende avis. Derfor er det viktig at den er like
tilgjengelig bade for dem som har og dem som ikke har PC som arbeidsverktøy.
Spørreundersøkelsen tyder pa at avisa er mye lest og har stor troverdighet og tillit blant UiOs
ansatte. Mye tyder pa at en papirutgave vil nå ut til flest UiO-ansatte, slik at de holder seg
oppdatert pa det som skjer rundt om på universitetet. I stor grad handler det om
internkommunikasjon. De største fagforeningene ved UiO, NTL og Forskerforbundet, har i
leserbrev gatt sterkt inn for at papiravisa må opprettholdes.
Fordeler med papirutgave:
Uniforum nar bredest mulig ut i papirutgave ved at de UiO-ansatte som ikke sitter foran en
PC, far lettere tilgang til nyheter og informasjon om det som skjer på universitetet. Uniforum
blir synlig pa campus ved hver utgivelse, og blir et alternativ til papirutgaven av Universitas.
2736 eksterne abonnenter far avisa sendt hjem eller til arbeidsplassen ved hver utgivelse.
Papiravisa sprer slik nyheter og informasjon om UiO til resten av samfunnet.
Papiravisa er mer identitetsskapende enn en nettavis gjennom å synliggj øre bedre alt som
skjer på UiO, både gjennom Hva skjer-spalten, doktorgradsspalten, nyhetsartikler og
reportasjer. Avisa kommer til deg, og du trenger ikke aktivt oppsøke den, men finner den hver
gang den kommer ut.
Utfordringer:
En god del uleste aviser blir kastet, men dette kan løses ved at vi kan trykke opp og
distribuere færre aviser enn i dag. Papiravisa kan fort bli uaktuell. Løsningen på det er at vi
kjører eksklusive Uniforum saker pa topp, slik at folk ma lese avisa hver gang den kommer
ut.

Det er mer arbeidskrevende a gi ut bade papir- og nettavis. Det har vi løst ved at redaksjonen
etter sommerferien har fått tilbakeført den halve journaliststillingen vi har manglet siden
sommeren 2008. Dermed vil redaksjonen klare å gi ut både papir- og nettavis parallelt uten
for stor arbeidsbelastning. Samtidig gir en papiravis flere arbeidsoppgaver til
Kommunikasjonsavdelingens grafiske medarbeider, samt en del ekstra administrative
oppgaver for redaktøren.
Betingelser for papiravis:
•

Universitetsstyret må bevilge den summen som er nødvendig for a kunne finansiere
trykking og distribusjon av en papiravis. Kommunikasjonsavdelingens
overføringsavtale med Uniforum om a tilby oss de nødvendige grafiske tjenester uten
ekstra kostnader, står fortsatt ved lag.

•

Papiravisa kan brukes enda mer til a markedsføre innholdet i nettavisa, slik at flere blir
oppmerksomme på at Uniforum har to utgaver som utfyller hverandre.

Konklusjon:
Uniforums redaktør vil understreke at nettutgaven ikke vil bli nedprioritert, selv om vart styre
og Universitetsstyret går inn for a gjenopprette papirutgaven. Vi ser heller for oss at de to
utgavene kan utfylle hverandre ved a dyrke fortrinnene hver av dem har. Pa denne maten har
vi tro pa at Uniforum som et informasjons- og kulturbyggende organ ved UiO vil na ut til og
møte behovene for et slikt organ hos de UiO-ansatte, studenter og andre
universitetsinteresserte, ogsa i arene som kommer. Dermed vil Universitetet i Oslo få en vinn
vinn-løsning.
Ved legg 1:
Tall fra leserundersøkelsen til Uniforum sommeren 2011:
Hvor mange leser Uniforum, enten på papir eller nett?
Teknisk-administrative ansatte: 94,8 %
Vitenskapelige: 85,2 %
Studenter: 50,2 %

Hvor man~~e leser Uniforum bare pa papir?
Teknisk-administrative ansatte: 44,6 %

Vitenskapelige: 55 %
Studenter: 37,9 %
Hvor mange leser Unif’orum pa nett daglig eller i 3 ganger i uken?
Teknisk-administrative ansatte: 19,1 %
Vitenskapelige ansatte: 7,2 %
Studenter: 2,8
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Teknisk-administrative ansatte: 10,1 %
Vitenskapelige: 5 1
Studenter: 5
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Hvor mange av dem som i dag leser kun pa papir, vil lese avisa pa nett dersom papirutgaven
ikke finnes?
Teknisk-administrative ansatte: 50
Vitenskapelige: 46
Studenter: 37
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Vedlegg 2:
Budsjett for en papirutgave av Uniforum:
Trykking: 19 650 krx 15
Distribusjon: 3400 kr x 15

294750
51 000

Evt. ekstern layout: 17 000 x 15

255 000

Til sammen:

600 750

Kommunikasjonsavdelingen star fast pa avtalen om a bidra med grafiske tjenester til
Uniforum. Da vil budsjettet kunne reduseres betydelig:
Med interne grafiske tjenester: kr 345 750

Vedlegg 3:
Erfaringer fra Universitetsavisa og Pa Høyden:

Erfaringer fra Trondheim! Universitetsavisa:
Fra Tore Oksholens kommentar i mars: Universitetsavis i knipe
UA ble ren nettavis i 2002. Det skortet ikke på bekymringsmeldinger, både forut for omlegging og i
månedene etter. Endog fra sjefen for det hele: “Jeg synes spesielt at debattstoffet er blitt skadelidende. I

papiravisa leste jeg alle leserinnlegg fra a til å. Det gjør jeg ikke lenger. Skjermen egner seg ikke for å lese lengre
tekster. Dessuten hadde papiravisa en fhnksjon som intern kulturbygger. som jeg er redd vi delvis har mistet”. sa
daværende NTNU-rektor Eivind Hus Hauge i forbindelse med at omleggingen til ren nettutgave ble evaluert året
etter.
I dag blomstrer debatten i våre spalter. Antakelig er aktiviteten større enn noensinne, både i antall
ytringer og hva angår bredden av tema som blir berørt. Men debatten har endret form. Tidligere kom

innleggene i form av “letters to the Editor”

godt forberedte tekster, ofte lett høytidsstemte i formen. Så kunne

brevskriveren lene seg tilbake, i stille forventning til responsen fra med- og motdebattanter i neste papirutgave.
Det kunne ta sin tid.
I dag skjer de hissigste meningsutvekslingene i kommentarfeltene. Meningsytringene kan komme med timers,
endog minutters, mellomrom. Dette er en debattform tilpasset yngre forskere, studenter og andre erfarne
nettbrukere.

Erfaringer fra Bergen/Pa Høyden:
Universitetet i Bergen la ned papirutgaven av På Høyden på begynnelsen av 2000-tallet. Ifølge dagens redaktør
Guri Gunnes Oppegård er både redaksjonen og de UiB-ansatte fornøyd med bare å gi ut nettavis. Det har ikke
vært noe krav at papiravisa skal gjenopprettes. Det eneste hun beklager er at den tekniske løsningen for dagens
nettavis ikke er helt oppdatert i forhold til de publikasjonsløsningene som brukes av andre nettaviser.

Rapporterande eining:

Uniforum

Rapportert av:

Martin Toft

Periode:
01.0531.08.2011

Uniforums leiingskommentar for 2. tertial 2011:
Innleiing
Styret for Uniforum vedtok Strategi 2015 våren 2010. Den er nært kopla til UlOs Strategi 2020s
målsetjing om å vera eit samfunnsengasjert universitet. Her heiter det at UiO ynskjer å dela
kunnskapen sin med resten av samfunnet. Dette handlar ikkje berre om forskingsformidling, men
også om breie universitets- og forskingspolitiske debattar. Uniforums strategi legg difor vekt på at
me skal vera først med det siste frå Universitetet i Oslo, kjenneteikna av djerv og grundig
journalistikk, med Redaktørplakaten og Ver varsam-plakaten som dei to viktigaste rettesnorene. Det
blir understreka at avisa skal vera eit organ for heile UiO. På den måten skal avisa kunna formidla
både internt og eksternt stoff om universitets- og forskingspolitiske spørsmål og vera eit viktig
debattorgan for heile UiO-samfunnet. Målet er at avisa også skal vera av nasjonal interesse, samtidig
som den formidlar internasjonale impulsar frå universitets- og forskingsverda. Gjennom
samarbeidet med Universitetsavisa i Trondheim og På Høyden i Bergen, legg Uniforum grunnlaget
for å få dette til.
Uniforum er viktig for å visa fram det som skjer på UiO. Gjennom artiklar og reportasjar i Uniforum
blir UiO synleggjort som ein viktig forskings- og utdanningsinstitusjon både nasjonalt og
internasjonalt. Også UiOs rolle som ein viktig aktør i samfunnsdebatten skal avspeglast i avisa. På
den måten kan Uniforum bidra ved å formidla målet til UiO om å bli eit forskingsuniversitet på eit
høgt internasjonalt nivå.
Sidan førre tertialmelding har Uniforum oppfylt årsplanen om å gi ut 2 nummer av papiravisa fram til
sommarferien. Sidan styret for Uniforum 17. mars 2011 vedtok å leggja ned papirutgåva for å bruka
dei innsparte ressursane på å styrkja redaksjonen og nettutgåva, har ikkje Uniforum kome ut med
papirutgåver etter sommarferien. Konsekvensen av vedtaket var at me kunne tilbakeføra den halve
journaliststillinga som me hadde til og med sommaren 2008. Dei redaksjonelle ressursane er dermed
på det same nivået som det var i åra fram til sommaren 2008.
Uniforum har gitt brei dekning av jubileumsmarkeringa til Universitetet i Oslo, og har publisert
reportasjar både frå idéfestivalen om klima og om den første semifinalen i Forskar —Grand Prix.
I tillegg har avisa også fortalt historia om den første doktoren som er eit produkt av
Kvalitetsreforma, altså den første som har fylgt det nye opplegget heile vegen frå studiestart til
disputas. Me har halde fram med fleire artiklar om arbeidet med Internt handlingsrom ved UiO,
men me har også sett på forholda til reinhaldarane. Mellom anna kunne Uniforum fortelja

gladhistoria om at UiO har funne ut at det lønner seg å tilsetja reinhaldarar i fast stilling i staden for å
kjøpa inn desse tenestene på den opne marknaden. Avisa har også hatt intervju med vinnarane av
UiOs prisar, både forskingsprisvinnaren, formidlingsprisvinnaren, innovasjonsprisvinnaren og dei
som fekk pris for godt læringsmiljø, er blitt intervjua i papir- eller i nettavisa til Uniforum.
Diskusjonen rundt mellombelse stillingar har fått god dekning i avisa. Debattinnlegg kjem også inn i
ein jamn straum. Difor kjem nokre innlegg berre i nettutgåva Også stoff til doktorgradsida og Hva
skjer-sida strøymer inn. Sjølvsagt har også diskusjonen rundt nedlegging av papirutgåva av
Uniforum fått brei plass i avisa. Både orienteringssaka til Universitetsstyret den 12. april og
oppfylgingssaka i Universitetsstyret 21. juni er det blitt skrive om i avisa. Også lesarundersøkinga
som viser at mellom 85 og 90 prosent av dei UiO-tilsette las Uniforum anten på nett eller papir, har
blitt til opps!ag i Uniforum. ! juli b!ei det ein del ekstra arbeid i samband med dekninga av
terroråtaka på Utøya og i Oslo den 22. juli. Det førte til at to medarbeidarar brukte litt av ferien sin
på å dekkja saker som handla om kva UiO gjorde for dei studentane eller tilsette som var direkte
eller indirekte råka av den katastrofen.
.

Uniforum held framleis til i brakka i Veglaboratoriet. I tillegg til Uniforum-redaksjonen sit det ein
person som arbeider med e-læring for medisin. Bortsett frå sistnemnde, er Uniforum-redaksjonen
på 5 personar heilt åleine i ein korridor med 20 kontor. I samarbeid med styret for Uniforum og
Apollon arbeider me for å finna nye felles lokale i god tid før det skal byggjast eit bygg for livsvitskap
her. Me har også dialog med Museum for universitets- og vitskapshistorie (MUV) om å finna felles
lokale, sentralt på universitetsområdet på Blindern.

Vurdering av aktivitet og resultat i eit Iangtidperspektiv
Status for den økonomiske situasjonen
Uniforum gjekk inn i 2011 med eit stramt budsjett. Det var faktisk så stramt at redaksjonen fann det
uhaldbart, og me kom difor med forslag til styret for Uniforum om å leggja ned papiravisa, for å
kunna frigi midlar, slik at den halve journaliststillinga i redaksjonen kunne utvidast til ei heil stilling.
Det blei også vedtatt av styret for Uniforum 17. mars i år. Konsekvensen blir dermed at me legg ned
papiravisa, og brukar pengane på å finansiera den halve journaliststillinga. I tillegg blir det litt pengar
igjen til vanleg drift, velferdstiltak, kompetanseheving, teknisk utstyr og reiser. Om
Universitetsstyret hadde løyvd nok pengar, ville redaksjonen og styret for Uniforum ha føretrekt å
halda fram med å gi ut papiravis ved sida av nettavis.
Seinare har Universitetsstyret tatt denne avgjerda til orientering, og i møtet 21. juni i år, bad det
Uniforums styre om å vurdera om det var mogleg å omgjera dette vedtaket, men utan at
Universitetsstyret ynskte å overprøva vedtaket i vårt styre. I styremøtet i Uniforum 17. august blei
innspelet frå Universitetsstyret diskutert, og redaksjonen fekk i oppdrag om å henta inn informasjon
om dei punkta som Universitetsstyret ville ha meir kunnskap om. Når det er gjort, vil Uniforums
styre gjera endeleg vedtak om den vidare framdrifta i saka. Den siste papiravisa blei førebels nr.
8/2011. Den kom ut 16. juni. Frå og med haustsemesteret har Uniforum vore ei nettavis. Som
tidlegare nemnt kan det endra seg etter nyttår, med atterhald om kva Uniforum-styret og
Universitetsstyret bestemmer seg for.
1juni gjennomførte Uniforum i samarbeid med USIT ei lesarundersøking blant UiO-tilsette og UiO
studentar. Det kom inn over 2700 svar, og Uniforum-redaksjonen er svært nøgd med dei

tilbakemeldingane me fekk frå lesarane våre. lkkje minst at 85 til 90 prosent av dei las Uniforum
anten i papir- eller i nettutgåve.
Nettutgåva går etter planen, og det har så langt ikkje vore naudsynt med ekstra kostnader frå
Uniforum-bucisjettet til drifta av nettutgåva. Redaksjonen oppfyller målet om å publisera minst ein
artikkel kvar yrkesdag i nettutgåva. USIT tar seg av den tekniske drifta. Dessutan har nettsida fått ei
lita kosmetisk endring når det gjeld plasseringa av faste spalter. Dette er endringar som ikkje har
kosta oss noko. Uniforum har søkt om 200 000 kroner utanfor ramma for å kunna vidareutvikla og
forbetra nettavisa. I mai-møtet fekk Uniforumstyret dermed på bordet ein strategisk plan for
vidareutvikling av nettavisa. I skrivande stund veit me enno ikkje om me får dei pengane me har
søkt om til det prosjektet.

Status for gjennomført aktivitet
I denne perioden har Uniforum gitt ut to nummer av papiravisa. Dette klarte me trass i at
mannskapssituasjonen vår var svært sårbar, med to skrivande medarbeidarar i to heile stillingar,
inkludert redaktøren, som også har personalansvar og gjer økonomiske og administrative oppgåver,
ein fotograf i halv stilling og ein produksjonskonsulent som er korrekturlesar for oss og andre
publikasjonar på UiO og som også redigerer Hva skjer-sida.
I denne tertialperioden har ingen av medarbeidarane våre,vore på reportasjereiser eller kurs.
Årsaka er det stramme budsjettet.
Av andre faste utgifter er det styrehonorar for dei to eksterne medlemane i styret for
Uniforum/Apollon. Desse kostnadane deler Uniforum og Apollon mellom seg. Det har vore to
styremøte i denne tertialperioden. I tillegg er det dekning av mobiltelefonutgiftene til redaktøren
som utgjer dei mindre postane på Uniforum-budsjettet. I 2. tertial har det vore faste kostnader i
samband med trykking og distribusjon av to papirutgåver.
Dei fem i Uniforum-redaksjonen er sjeldan borte og nesten aldri sjuke. Likevel har det vore litt
sjukdom på enkeltpersonar i dette tertialet. Det har halde fram gjennom ei 30 prosent sjukmelding i
det 2. tertialet. Difor kan me kalkulera med å få refundert litt sjukepengar frå NAV. Fram til 1.
august 2011 var me fire personar i redaksjonen. Trass i kortare sjukefråvær har me klart å få avisa ut
etter planen.

Vurdering av vesen tiege uvissefaktorar
Det er viktig å understreka at oppgåvene til produksjonskonsulent/korrekturlesar Alv Reidar Dale
både er knytt til Uniforum, Apollon og andre delar av universitetet. Etter hans eigne estimat, vil
rundt 30 prosent av arbeidstida hans gå med til arbeidet med Uniforum, sjølv om han av praktiske
årsaker er tilsett i 100 prosent stilling i Uniforum. Fotograf Ola Sæther er tilsett i halv stilling i
Uniforum redaksjonen,, medan journalist Helene Lindqvist er blitt tilsett i 100 prosent stilling frå og
med 1. august i år. Det blei mogleg etter styrevedtaket om nedlegging av papiravisa, for å satsa på
dei redaksjonelle ressursane og nettavisa. Grethe Tidemann som var ute i permisjon fram til 1.
august, er tilsett i 60 prosent stilling. Fram til 1. august var Helene Lindqvist også engasjert i full
stilling for oss, fordi ho då vikarierte for Grethe Tidemann. Dermed har ei 10 prosent stilling ikkje
blitt dekt dei første to månadane av dette tertialet. Ansvarleg redaktør Martin Toft arbeider i ei 100
prosent stilling med personal- og budsjettansvar.

Det er no blitt sett i verk. Difor arbeider både journalist Helene Lindqvist og ansvarleg redaktør
Martin Toft i 100 prosent stilling for Uniforum, samtidig som Grethe Tidemann er tilbake i den 60
prosent store stillinga som journalist i Uniforum. Både i første delen av dette tertialet og på slutten
av dette tertialet har den eine journalisten vore 30 prosent sjukmeldt i periodar. Me vil difor koma
til å engasjera ein medarbeidar som kan gå inn i den tida. Då kan det bli ekstra utgifter, men det blir
truleg dekt inn med ein eventuell refusjon frå NAV. I neste tertial vil Helene Lindqvist gå ut i
familiepermisjon fram til 1. juli 2012. I den tida vil me engasjera ein vikar for henne. Det vikariatet
blir i desse dagar lyst ut i dagspressa, på NAV og på UiOs nettsider.
Budsjettet for den siste delen av dette tertialet og neste tertial ser romslegare ut enn det såg ut
tidlegare i år. Hovudgrunnen er at Økonomi- og planavdelinga oppdaga at Uniforum likevel ikkje sleit
med eit underskot på 30 000 kroner. Det gjer det mogieg å senda medarbeidarar på kurs og
reportasjereiser. Samtidig kan me også ta ein del av kostnadene for eit jubileumsseminar som me
planlegg i slutten av september.
Etter at me har fått tilbakeført den halve journaliststillinga vil me ha ressursar nok til å gi ut både
papir- og nettavis utan at arbeidsmengda blir for stor, om Uniforum får den løyvinga som trengst.
Spørsmålet blir endeleg avgjort i møte i Universitetsstyret 18. oktober avhengig av kva Uniforum
styret vedtar i sitt møte 19. september.
,

Våre utrekningar viser at det vil vera behov for ei løyving på 345 000 kroner i 2012 om me skal klara
å halda fram med å gi ut ei papiravis ved bruk av interne grafiske tenester i
Kommunikasjonsavdelinga. Det er urealistisk å tru at Uniforum skal klara å skaffa seg desse pengane
gjennom eksterne inntekter. Me er difor avhengig av at Universitetsstyret aukar løyvingane til
Uniforum med den summen, om det skal bli økonomisk mogleg å gi ut papiravisa igjen. Det vil altså
Uniforum-styret ta stilling til 19. september, medan Universitetsstyret vil gjera endeleg vedtak i saka
den 18. oktober.

Dato:

Signatur:

Oslo, 20. september 2011

Martin Toft
Ansvarleg redaktør

Strategi for oppgradering av Uniforums nettavis
•

Spørjeundersøking via Nettskjema om kva folk synest om Uniforum skal sendast til alle
tilsette og studentar på UiO både via e-post og leggjast ut på nettsidene til Uniforum. Må be
om løyve frå USIT til få senda personleg e-post til alle studentar og tilsette med lenkje til
undersøkinga. Formål: Mellom anna å læra meir om kva type saker me bør prioritera
opp/ned
http://www.uio.no/tienester/it/app!ikasjoner/nettskiema/hjelp/
Tidsplan: Skal gjennomførast i slutten av mai/byrjinga av juni

•

Ber USIT om å leggja inn statistikk for treff på artiklar i Uniforums nettsider
Tidsplan: I løpet av mai

•

Uniforum vil finna det naturleg at Kommunikasjonsavdelinga legg nyhendestraumen frå
nettavisa på hovudsida til UlO. (Logo+siste sak)
Tidspian: Frå og med semesterstart. Men me kjem med ein førespurnad i mai.

•

Vil arbeida for samlokalisering av Uniforum og Apollon. Kan gi betre utveksling av stoff enn i
dag.
Tidsplan: Så snart det er fysisk mogleg og må skje i samarbeid med Apollon.

•

Vil setja i verk grafisk fornying og oppdatering av Uniforums nettsider.
Tidsplan: Om Uniforum får 200 000 kroner utanfor ramma, kan det setjast i gang i samarbeid
med USIT frå og med hausten 2011. Erfaringa vil seia at USIT treng minst 1. månad på å få
det til. I byrjinga av oktober kan det vera klart. Får vita om Uniforum får løyving rundt 10.
juni. Om det ikkje går, kan me likevel få til dei mindre kosmetiske endringar som me har
tinga. Dei vil ikkje kosta noko.

Dette er gjort så langt:
•

Nyhendet om nedlegging av papiravisa og satsing på nettavisa er spreidd gjennom
Uniforum til både lokale og nasjonale medium.

•

Universitetsstyrets vedtak om å ta opp situasjonen til Uniforum i møtet 19. juni er
også formidla gjennom Uniforum. Styret tar opp dette fordi representant for del
faste vitskaplege tilsette, Hanne Haavind har bede om det. Det er uklart pa kva mate
saka blir tatt opp i styret. Sakshandsamar er enno ikkje sett opp.

•
•

•

Uniforum-redaktøren har sagt opp avtalen med trykkeriet og distribusjonsselskapet
og informert samarbeidspartnarane våre på UiO om styrevedtaket.
Uniforum-redaksjonen har vore i møte med USIT og kome med forslag til forbetringar og
endringar av dagens nettsider. Har fått kontaktperson i USIT som skal ta seg av tinginga vår
og gi oss endeleg svar på kva som kan gjennomførast og når det kan skje.
Uniforum-redaktøren har også sendt inn ein søknad om løyving utanfor ramma på kr
200 000. Dette er pengar som er øyremerkte til oppgradering av nettavisa.

•
•

Journaliststillinga til Helene Lindqvist blir formelt utvida frå 50 til 100 prosent frå og med 1.
august. Det gir oss auka redaksjonelle ressursar for nettavisa.
Uniforum-redaktøren har vore i kontakt med Universitetsavisa ved NTNU som gjerne vil at
me brukar deira nettløysing, slik På Høyden ved Universitetet i Bergen vil. Begge avisene
kjem berre i nettutgåve. Det vil kosta meir pengar enn me har, og me satsar difor på å gjera
mindre endringar enn ei total omvelting av nettsidene. Dei var nye i 2008 og kosta då totalt
500 000 kroner.

Strategi 2015 for Uniforum
Hovudmål:
Un~forum skal veraforst med det siste frå Universitetet i Oslo, kjenneteikna av
djerv og grundig journalistikk, med Redaktørplakaten og Ver varsam-plakaten
som dei to viktigaste rettesnorene.
Avisa skal vera organ for heile UiO
Avisa skal interessera og kunna lesast av alle. Alle tilsette og studentar skal
kunria koma til orde i Uniforum. Redaksjonen skal arbeida malretta med a
byggja opp eit større kontaktnett over heile UiO. Avisa skal også ha stoff som
kan vera identitetsskapande.
Avisa skal vera ei universitetsavis av nasjonal interesse
Avisa skal i tillegg til lokale saker frå UiO setja dagsorden og avspegla den
universitets- og forskingspolitiske debatten på og utanfor UiO. Avisa skal ogsa
formidla forsking ved UiO. På den måten kan Uniforum hjelpa til med a gjera
UjO endå meir synleg i samfunnet. Uniforum kan dermed bli ei viktig brikke i
realisering av Strategi 2020s målsetjing om å vera “Et samfunnsengasjert
universitet”. Her heiter det at UiO ynskjer å dela kunnskapen sin med resten av
samfunnet. Dette bør ikkje berre dreia seg om forskingsformidling, men ogsa
om aktuelle universitets- og forskingspolitiske debattar.

Avisa skal ha god kontakt med eksterneforskingspolitiske aktorar
Uniforum-redaksjonen skal ha god kontakt med bade Kunnskapsdepartementet
og Forskingsradet og halda seg oppdatert om viktige universitets- og
forskingspolitiske saker.
Avisa skal samarbeida med norske og utanlandske universitetsaviser
Avisa bør halda fram det nasjonale samarbeidet med Universitetsavisa i
Trondheim og På Høyden i Bergen. Ogsa det nordiske samarbeidet med
universitetsavisene i Göteborg og København bør halda fram. Avisleiinga vil
ogsa ta mal av seg til å etablera fagleg kontakt med ei universitetsavis utanfor
Norden.

A visa skal utvikla både papir- og nettutgåva
Redaksjonen vil arbeida for å ha jamleg intern eller ekstern evaluering bade av
nett- og papiravisa. Det bør også satsast på vidare utvikling av den grafiske
utforminga av begge avisutgåvene.

