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Virksomhetsrapporteringen består av
• Finansregnskapet pr. 30.april 2012 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og

®bservatoriefondet
• Virksbmhetsrapport pr. i.tertial 2012

Virkso~nhet~srapporten inkluderer analyser av resultater innen forskning og utdanning på de seks
resultatindikatorene for UiO. Hovedbildet viser at det er gode resultater for 2011 på flere av disse
indikatcWene, men at det også er utfordringer på enkelte områder ift våre ambisjoner.

Stüdielcvalitét~rapporteringen er fra 2012 integrert som en del av virksomhetsrapporteringen.

De ubrükte midlene er pr i.tertial 2012 968 mill. kroner og uendret fra 3.tertial 2011. Med bakgrunn i
planlagt økning i egenfinansierte investeringer er prognosen for UiO for perioden 2012-2016 nedjustert med
150 mil, kroner i forhold til forrige rapportering.

Samlet sett vurderes risiko i forhold til finansiell kontroll som lav ved UiO. Det er imidlertid enkelte enheter
med økonomiske utfordringer og som universitetsledelsen følger særskilt opp.

FORSLAG TIL VEDTAK:

i. Styret tar Finansregnskapet pr. 30.april 2012 for Universitetet i Oslo inkLudert
Tøyenfondet og Observatoriefondet til etterretning.

2. Styret tar virksomhetsrapporten i.tertial 2012 til etterretning.

nAa~P(tLt~rneboeunn-E
umversitetsdire tør

Marianne G Mancini
økonomidirektør

Vedlegg:
- Finansregnskapet i.tertial 2012 for Universitetet i Oslo (UiO) inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet
- Virksomhetsrapport pr. i.tertial 2012 med analyse av resultater
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UiO: Universitetet i Oslo

Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2012

1. Universitetet i Oslos formål
Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet
innsikt til å forme fremtiden. UiO Ønsker å styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forsknings
universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal gi
høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. UiO
skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for vitenskapens metoder og resultater. UiO har
et særskilt nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning, for å bygge opp, drive og vedlikeholde
forskningsbiblioteker og museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger.

2. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til SRS
Det vedlagte regnskapet for UiO inkluderer aktiviteten i Tøyenfondet og Observatoriefondet.
Tertialregnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og maler, med
Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

3. Den Økonomiske situasjonen
UiO har en robust totaløkonomi. Basisvirksomheten er preget av et begrenset handlingsrom for enhetene til å
omfordele ressurser til å gjennomføre nØdvendige satsinger i primæraktivitetene. Prosjektvirksomheten er
preget av store innbetalinger tidlig i prosjektperioden, som resulterer i god likviditet men som møtes av
fremtidige forpliktelser.

De samlede avsetningene (ubrukte midler) er på 864 mill, kroner, mot 876 mill, kroner ved årsskiftet. Fra
i .tertial 2011 er det en Økning på 284 mill, kroner. Investeringsnivået var 99 mill. kroner per i .tertial 2012,
mot 104,3 mill, kroner på samme tid i 2011. På samme tid har avskrivningene gått ned fra 253 mill, kroner til
229 mill, kroner.

Kostnadene til lønn og sosiale kostnader økte med 4 % fra i .tertial 2011. Det er først og fremst pensjons
kostnadene som Øker, med en vekst på 11,7 %. økningen av pensjonskostnadene er beregnet til anslagsvis
30 mill, kroner på årsbasis. Manglende forutsigbarhet i fremtidige pensjonskostnader er en utfordring.

Universitetet har innestående 1,529 mrd. kroner på konsernkonto i Norges Bank pr. 30.04,2012, som må ses i
sammenheng med tilsvarende forpliktelser. Dette er en Økning på 114 mill, kroner fra i .tertial 2011, men er
111 mill, kroner lavere enn ved årsskiftet.

4. Endringer i resultat- og balanseposter
UiOs regnskap pr. 1.tertial 2012 viser et samlet underskudd på 1,2 mill, kroner. Dette skyldes at det har vært
nødvendig å konigere tidligere års virksomhetskapital for UiO ifm med feil avsluttede oppdragsprosjekter i
2010 og 2011 med 4,6 mill, kroner. Oppdragsprosjekter avsluttet så langt i 2012 har også gitt et underskudd
på 0,5 mill, kroner. Verdipapirporteføljen er verdiregulert opp med 3,9 mill, kroner.

Inntekter
Samlet omsetning per i .tertial 2012 var 2,224 mrd kroner, som innebærer en økning på 2,2 % fra I .tertial
2011.
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Utvikling i forholdet mellom inntektskategoriene:

(miIlkr) 1T2012 W 1T2011 ~ ~T2010 I
TOTALT 2223,6 — 2176,3 — 2018,6
-herav inntektfra bevilgnbzger 1714,3 771 1682,4 77,3 1490,5 73,8
-herav eksi’enie inntekter 367,7 16,5 349,9 16,1 385,3 j9~1
-herav salgs- og leieinnteker 95,2 4,3 99,8 4,6 83,8 4,2
-herav andre dr~ftsinnteki’er 46,4 2,7 44,2 ~i:ö- 59,0 2,9

Inntekter fra Kunnskapsdepartementet er på samme nivå som per I .tertial året fØr.

Inntektene fra Norges forskningsråd (NFR) gikk ned med ca 5 % i forhold til I .tertial 2011, og viderefører
dermed trenden fra 2011. EU-inntektene fra rammeprogram for forskning vister en gledelig oppgang fra 22,1
mill, kroner per 1.tertial 2011 til 30,7 mill, kroner per i .tertial 2012. Inntektene fra EU kommer på ulike tider
på året, og det er usikkert hvor stort det endelige nivået for 2012 vil bli.

Det ble mottatt vesentlig mer i gaver i 2011, noe som blant annet har sammenheng med Ønsket om å utnytte
ordningen med gaveforsterkning som opphørte 12012. Med denne bakgrunn er det ikke overraskende at
gavemidlene per I .tertial 2012 er halvert i forhold til samme tid i 2011 (en nedgang fra 12,8 mill, kroner til
6,1 mill, kroner)

økningen i oppdragsinntekter fortsatte, med en vekst fra 29,8 mill, kroner i .tertial 2011 til 35,5 mill kroner
per 1.tertial 2012.

Kostnader
Samlede driftskostnader utgjorde 2,194 mrd kroner per I .tertial 2012 mot 2,138 xnrd kroner på samme tid i
fjor, dvs en Ølcning på 2,6 %.

Lønn er den dominerende kostnadsposten, med om lag 65 % av driftskostnadene.
Avskrivningene utgjorde 228,9 mill, kroner, mot 253 mill, kroner på samme tid i 2011.

Investeringsnivået var 99 mill, kroner per I .tertial 2012, mot 104,3 mill, kroner på samme tid i 2011.

På tross av at investering særskilt til bygninger har vært prioritert Økonomisk høyere enn all annen aktivitet
ved UiO, viser utviklingen at UiO ikke klarer å opprettholde investeringstakten.

5. Avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap
Med universitetets desentrale styringsstruktur har UiO prioritert å intembudsjettere på enhetsnivå innenfor
strukturen i internregnskapet. lnternregnskapet fremlegges for universitetsstyret hvert tertial, på bakgrunn av
enhetenes ledelsesrapporter og analyser. Den interne rapporteringen har et virksomhetsperspektiv, og
omfatter både økonomi og aktivitet. Rapporten skal bidra til å gi ledelsen Økt innsikt i hvordan ressursene
disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.
Kommentarene under er knyttet til UiO samlet slik det fremkommer av finansregnskapet, og ikke til UiOs
interne virksomhetsrapportering.

Den Økonomniske statusen per i .tertial er om lag som forventet. Det er budsjettert med et positivt resultat på
13,1 mill, kroner, mens regnskapet viser et negativt resultat på 1,2 mill, kroner.

Driftsinntektene var budsjettert med 2,221 mrd kroner, mens resultatet viser 2,224 mrd kroner.
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De samlede driftskostnadene i resultatregnskapet er 25,8 mill, kroner lavere enn budsjettert, hvorav 21 mill.
kroner er knyttet til avskrivninger.

Finansregnskapet er for 2012 budsjettert med et overskudd på 29 mill, kroner. Utviklingen så langt tilsier et
overskudd for året som kan bli høyere enn det budsjetterte.

6. Gjennomføring av budsjettet for 2012
Universitetet gjennomfører i hovedsak aktivitetene som planlagt, og i henhold til det oppdraget KD ga i
tildelingsbrevet for 2012. Noe aktivitet er utsatt, hovedsakelig investeringsprosjekter.

Ubrukte midler
De ubrukte midlene for den statlige og bidragsfinansierte aktiviteten ved UiO utgjorde 863,7 mill. kroner pr
30.04 2012. I tillegg kommer ubrukte oppdragsmidler på 81,2 mill, kroner.

I forhold til i .tertial 2011 har ubrukte midler i den bidragsfinansierte aktiviteten Økt med 283,8 mill, kroner,
mens nivået i forhold til 31.122011 er om lag uendret (en nedgang på 11,9 mill. kroner). Ubrukte
oppdragsmidler har ~kt med om lag 10 mill, kroner fra 1.tertial 2011, men ligger om lag 8 mill, kroner lavere
enn ved årsskiftet.

De stØrste Økningene i ubrukte midler fra 1.tertial 2011cr knyttet til midler fra Kunnskapsdepartementet, fra
EU og fra gaver og gaveforsterkninger.

Det er hensiktsmessig at enhetene ved UiO samlet har noe ubrukte midler, og at det er frihetsgrader for et
visst volum for egeninitierte investeringer. Nivået anses allikevel som for høyt, og det legges opp til tiltak for
å redusere dette gjennom økt aktivitetsnivå i form av investeringer og/eller mer midler til enhetene.

7. Utfordringer og risikomomenter knyttet til regnskapet
Ut fra en samlet risikovurdering av UiOs evne til å overholde lover og regler i forvaltningen, er de største
risikoområdene vurdert å være håndtering av eksterne prosjekter og anskaffelsesområdet.

Arbeidet med ekstem finansiering og prosjektstyring er blant de høyest prioriterte områdene i forbindelse
med prosjektet “Internt handlingsrom” (IHR) ved UIO.

Universitetet skal ha en god anskaffelsesfunksjon ved utgangen av 2012, og ser betydelige forbedringer på
flere områder. Blant annet er antall avvik ved større anskaffelser redusert, og den økonomiske effekten av
bedre avtaler begynner å vise seg. Det gode arbeidet med å Øke bruken av bestillingssystemet fortsetter. Den
stØrste utfordringen fremover er å få enda mer igjen for hver krone ved innkjøp, gjennom en
bedreinnkjØpsadferd, effektiv organisering, Økt kompetanse, bedre avtaler, samt Økt lojalitet til avtalene.

Regnskapet for 1. tertial 2012 vil bli lagt frem for styret 19. juni 2012. Ledelseskommentaren til regnskapet
for 1. tertial 2012 er gitt av administrasjonen i henhold til brev datert 16. mai 2012 fra
Kunnskapsdepartementet.

Gunn-Elin Aa. BjØrnebo Marianne Gjesvik Mancini
universitetsdirektØr Økonomidirekt~r
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(Beløp i NOK1 000, “-“ angir at beløpet cr0)

Note 30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011
RESULTAT

Driftsmntekter
Inntekt fra bevilgninger I i 714 272 i 682 389 5 062 202
Tilskudd og overføringer fra andre I 367 750 349 936 1 076 792
Gevinstl(tap) ved salg av eiendom, anlegg og maskiner I - - (3 471)
Salgs- og leieinntekter i 95211 99836 432 071
Andre driftsinntekter i 46372 44231 74532

Sum drifisinntekter 2 223 605 2 176 392 6 642 126

Driftskostnader
Varekostnader 23 30050 7612 49209
Lønn og sosiale kostnader 2 1 434 847 1 379 140 3 971 021
Andre dnftskostnader 3 500 262 497 967 1 691 361
Avskrivninger 4,5 228 896 252 952 743 168

Sum driliskostnader 2 194 055 2 137 671 6454759

Ordinært driftsresultat 29550 38 721 187 367

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 6 5 724 1 386 3 498
Finanskostnader 6 946 668 7839

Sum finansinntekter og finanskostnader 4 778 718 (4341)

Resultat av ordinære aktiviteter 34328 39439 183 026

Avregninger
Avregning statlig og bidragsfmansiert aktivitet 15 (35 501) (38 384) (153 191)

Sum avregninger (35 501) (38 384) (153 191)

Periodens resultat (1 173) i 055 29 835

Disponeringer
Tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragsprosjekter 8 (478) 719 5 378
Benyttet/tilført virksomhetskapital ved UiO 8 (4597) - 2650
Tilført virksomhetskapital ved Tøyenfondet og Observatoriefondet 8 3902 336 21 807

Sum disponennger (1 173) 1 055 29 835

Tilskuddsforvaltning
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 15570 12 379 60238
Utbetalinger av tilskudd til andre (15 570) (12 379) (60 238)

Sum tilskuddsforvaltning - - -
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(Beløp i NOK 1 000,”-” angir at beløpet er 0)

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

Note 30.4.2012

II Varige driftsmidler
Bygninger, tomter og annen fast eiendom
Maskiner, vitenskapelig utstyr og transportmidler
Driftsløsøre, inventar og lignende
Anlegg under utførelse

Sum varige drifismidler

5 9377585
5 337749
5 275478
5 325052

10315864

9847512
382 057
320 785
189572

10739926

9513246
336 711
299 775
296 084

10445816

ifi Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer

Sum fmansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 10343100 10767 162 10473052

B. Omlopsmidler

II Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inntekter

Sum fordringer

13 83272
14 143567
16 7082

233921

105 753
184 762

5 632
296 147

168 836
83 194
9477

261 507

III Finansielle omlopsmidler
Aksjer og andeler (Tøyenfondet og Observatoriefondet)

Sum fmansielle omløpsmidler
19 108348

108348
109 165
109 165

104445
104445

W Kasse og bank
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank
Andre bankinnskudd, inkl gavekonto i Norges Bank
Andre kontanter og kontantekvivalenter

Sum kasse og bank

17 1529295
17 213129
17 258

i 742 682

1 377 321
41 843

287
1419451

1 640 522
177 662

196
1818380

Sum omlapsmidler 2100855

12443955

1841511

12608673

2201 132

12674184

30.4.2011 31.12.2011

11 4050 4050 4050
11 22091 22091 22091
11 25 25 25
11 1070 1070 1070

27236 27236 27236

I Varebeholdninger og forskudd til leverandorer
Varebeholdninger

Sum varebeholdninger
12 15904 16748 16800

15904 16748 16800

Sum eiendeler
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(Beløp i NOK1 000,”-” angir at beløpet cr0)

Note 30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
C. Virksomhetskapital

I Innskutt virksomhetskapital
Innskutt virksomhetskapital 8 1 991 1 991 i 991

Sum innskutt virksomhetskapitai I 991 i 991 i 991

II Opptjent virksomhetskapital
Bunden virksomhetskapital 8 26825 24 175 26 825
Opptjent virksomhetskapital 8 153 882 128 925 155 055

Sum opptjent virksomhetskapital 180 707 153 100 181 880

Sum virksomhetskapital 182 698 155 091 183 871

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4,5 10222336 10670 445 10364098
Ikke inntektsfrrt bidrags- og oppdragsinntekt knyttet til anleggsmidk 4,5 93 528 69481 81 718

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 10315 864 10739926 10445 816

II Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

ifi Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 20 35288 124 428 232 905
Skyldig skattetrekk og pensjonspremie 20 248 069 198 343 142 697
Skyidige offentlige avgifter 139 475 142 635 150 497
Skyldige feriepenger 460 852 444 246 340 560
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 88 244 77225 99244
Annen kortsiktig gjeld 18 109764 146 873 203 043

Sum kortsiktig gjeld 1 081 692 1133 750 1168946

IV Avregning med statskassen
Avsetning statlig og bidragsfmansiert aktivitet 15 580 608 430 301 545 107
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 15 89082 99547 134 155
Ikke inntektsfisrte gaver og gaveforsterkning 15 194 011 50058 196 289

Sum avregninger 863 701 579 906 875 551

Sum gjeld 12261257 12453582 12490313

Sum virksomhetskapital og gjeld 12443955 12608 673 12674 184
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(Beløp 1NOK 1 000, angir at beløpet cr0)

KONTANTSTRØM
Note 30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Kontanistremmerfra operasjonelle aktivileter
Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning i 492 808 i 434 413 4369 179
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre - - -

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 304 077 101 562 816 202
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 22 347 312 335 834 1106999
innbetalinger av renter 72 181 1 485
innbetalinger av refusjoner 31 094 28092 123 628
andre innbetalinger 21 97146 284 104 503 006
Sum hinbetalinger 2 272 509 2 184 186 6920499

Utbetalinger
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader i 325 625 1 307 326 4 114699
utbetalinger for varer og tjenester tor videresalg og eget lorbruk 792 506 729 782 1 800 015
utbetalinger av renter inkludert renter som er tilbakebetalt staten 243 83 631
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 28433 31 271 49010
utbetalinger og overføringer til andre statsetater (tilskuddsforvaltning) 13957 li 840 57809
andre utbetalinger 88500 22847 218 793
Sum utbetalinger 2 249 264 2 103 149 6240957

Netto koutantstrom fra operasjonelle aktiviteter * 23 245 81 037 679 542

Kontantstremmerfra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - 29650
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (98 943) (104 314) (333 540)
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - -

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak - -

innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter - - -

Netto kontantstrem fra investerinesaktiviteter (98 943) (104 314) (303 890)

Kontantslremmerfrafinansieringsaktiviteter
Netto kontantstrem fra fmansieringsaktiviteter - -

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter - - -

Netto endring i kontanter og kontautekvivalenter (75 698) (23 277) 375 652
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse i 818 380 1 442 728 i 442 728
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt i 742 682 1 419 451 1 818 380

*Avstemming 30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

periodens resultat (1 173) 1 055 29 835
gevinst ved salg av eiendommer 3471
bokført verdi avhendede anleggsmidler - - (33 121)
ordinære avskrivninger 228 896 252 952 743 168
netto avregninger 35501 38 384 153 191
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (98 943) (104 314) (333 540)
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (129 953) (148 638) (409 628)
endring i varelager 896 1149 i 097
endring i kundefordringer 85 564 106 163 43 080
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (45 073) (42 989) (8 382)
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (2278) 6 993 153 224
endring i leverandørgjeld (197 617) (31 977) 76500
endring i langsiktig gjeld
poster klassifisert som investerings- eller fmansieringsaktiviteter 95 040 103 978 337 924
endring i andre tidsavgrensningsposter 52385 (101 719) (77 277)
Netto kontantstram fra operasjonelle aktiviteter 23245 81 037 679 542
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R ska sprinsi per

Universitetet i Oslo er underlagt Reglement for økonomistyring i staten, Bestemmelser om økonomistyring i staten og
Rundskriv F-20-07, Reglement om statlige universitetet og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer.

UiO er en tilknyttet statlig virksomhet under Kunnskapsdepartementet.

Regnskapet er satt oppi samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS), fastsatt av Finansdepartementet, og maler, med
Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

Det vedlagte regnskapet er for Universitetet i Oslo (UiO) inkludert aktivitet i Tøyenfondet og Observatoriefondet.

Anvendte regnsknpsprinsippei

Inntekter
Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse på rapporteringstidspunktet er som hovedregel behandlet etter bestemmelsene i Statlig
Regnskapsstandard SRS 10: Regnskapsføring av inn(eklerfra bevilgninger. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet,
andre departement, statlige etater, tilskudd fra NFR samt midler fra EUs rammeprogram er presentert i resultat/balanse i den perioden tilskuddet
er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater, NFR samt EUs rammeprogram, som ikke er
benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp som avsetning bevilgningsfmansiert virksomhet i balanseoppstillingen
(motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode, som ikke er benyttet
på balansedagen.

Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke iimtektsført
bevilgning i balansen.

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, Regnskapsfering av transaksjonsbaserte innteAler, og er
rapportert i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter
fra salg av tjenester ansees som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Kategorisering av bidrags- og oppdragsvirksomhet
Bidragsprosjekter er prosjekter hvor UiO henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til motytelser. Det foreligger ikke krav om
fullfinansiering av slike prosjekter. UiO vil ha eiendomsretten til forskningsresultatene. Resultatene i løpende bidragsprosjekter (departement,
statlige etater, NFR, EUs rammeprogram) rapportert etter SRS 10 og avregnes sammen med den øvrige bevilgningsfinansierte virksomheten. Netto
ubrukte midler avsettes i balansen som forpliktelse. De øvrige løpende bidragsprosjektene (kommunale og fylkeskommunale etater, private,
andre tilskudd fra EU) avregnes og balanseføres som ikke inntektsført bidragsaktivitet.

Oppdragsprosjekter er prosjekter UiO utfører for en ekstern oppdragsgiver hvor sistnevnte har eiendomsretten til resultatet av prosjektene.
Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller UiO ovenfor en finansiell risiko ved gjennomføring. Prosjektene skal
normalt generere et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at budsjetterte oppdragsinntekter skal
dekke estimerte direkte og indirekte kostnader for prosjektene beregnet ved prosjektstart.
Prosjektenes inntekter faller inn under omsetningsbegrepet i merverdiavgifislovgivningen, og kan derfor medføre plikt til å beregne merverdiavgift
av omsetning. Resultatet i løpende oppdragsprosjekter avregnes til null mot prosjektfordring og/eller prosjektgjeld.

Kostnader
Kostnader ved virksomheter som er fmansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden de er
pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og
tjenesten. Prosjekter er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i
prosjektet.

Tap
Det foretas ikke en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter, da eventuelle tap kostnadsføres ved endelig konstatering
av underdekning i prosjektet. Slike tap vil som hovedregel først være kjent ved prosjektavslutning. I de tilfeller det blir konstatert sannsynlig tap
før avslutning, vil det bli foretatt en avsetning.

Omlepsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg
til varekretsløpet. øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddelllangsiktig gjeld. Fordringer er Idassifisert som omløpsmidler hvis de skal
tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
balansedagen.
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Aksjer og andre finansielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Plasseringer i aksjer av strategisk og langsiktig karakter er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Aksjer og andeler
som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og andre aksjer anskaffet før 1. januar 2003, og som ble overført fra gruppe I til 2 fra
2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital.

Aksjer og andeler som er finansiert med overskudd av ekstem oppdragsvirksomhet, har motpost i opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder
både langsiktige og kortsiktige plasseringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen flnansinntekt. Aksjer anskaffet etter

• januar 2003 som ikke er bokført i Statens kapitalregnskap og er fmansiert ved opptjent virksomhetskapital, er balanseført til anskaffelseskost.

Aksjer og andre fmansielle eiendeler
Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler tilknyttet Tøyen- og Observatoriefondet, som representerer investeringer av finansiell karakter er klassifisert som omløpsmidler
og vurderes etter porteføljeprinsippet. Porteføljen er plassert i egen investeringspool og forvaltes av Unifor, Forvaltningsstiftelsen for fond og
legater for UiO.

Statlige regnskapsstandarder gir ingen føringer for hvordan finansielle omløpsmidler skal vurderes. Bestemmelsene i Regnskapsloven er benyttet
for verdsettelse av finansielle omløpsmidler. Fondenes plasseringer i investeringspoolen oppf~rller kravene i regnskapslovens § 5-8 første ledd og
er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som
etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner denned resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av drifismidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget
og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er
vist som Utsatt inntektfraforpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmldler i note 1.

For eiendeler som inngikk i åpningsbalansen pr. 1.1.2010, ble bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen. Ved
fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for
verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur ble gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av UiO og
dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer.
Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er
inkludert i den grad det foreligger en reell bmksverdi for UiO.

Finansieringen av varige driftsmidler, som er inidudert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som langsiktig forpliktelse. Denne
forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

Fast eiendom med opprinnelse i Tøyen- og Observatoriefondet ble verdsatt i åpningsbalansen pr 1.1.2010 etter samme metode som øvrige
eiendommer UiO disponerer. Motposten for disse verdiene er avsetning for langsiktig forpliktelse i tråd med SRS 17.

Immaterielle eiendeler
Ekstenit innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over drifismidlets forventede levetid, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til
anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investenngstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen
av avskrivningene.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert
til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.



Universitetet i Oslo

Regnskapsprinsfp r

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap, i samsvar med reglene i
Statens økonomireglement. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for enkelte
fordringer knyttet til lønnsforskudd med videre, gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Internhandel
Intern handel mellom enhetene ved UiO er ikke mcdi fmansregnskapet.

Pensjoner
De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse. Det er lagt til grunn en forenidet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt
beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Pensjonskostnaden beregnes og avsettes i regnskapet på
grunnlag av bokførte lønnskostnader.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt.

Virksomhetskapital
UiO kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor
oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold
innenfor formålet til UiO. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen resultatet er
opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital.

Virksomhetskapital som har sin opprinnelse i Tøyenfondet og Observatoriefondet, håndteres særskilt innenfor rammen av UiOs virksomhet.

Kontantstrom
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden tilpasset statlige virksomheter, i henhold til maI fra Kunnskapsdepartementet.

Seh’assurandorprinsipp
Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse- eller resultatregnskap som søker å refiektere alternative netto
forsikringskostnader eller foxpliktelser.

Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsemkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle inn-/utbetalinger i norske kroner daglig
gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank.

Andre forhold
UiO er registrert i avgiftsmanntallet etter Merverdiavgiftsloven § 2-1. Det gjøres utelukkende fradrag for inngående avgift på varer og tjenester
som omsettes til andre, jamfør mval. § 8-2 andre ledd, jamfør § 3-28. UiO er fra l.oktober 2010 særskilt registrert i Skatteetatens
merverdiavgiftsregister etter mval. § 2-2 for den ekstemfinansierte delen av virksomheten. UiO har ikke implementert effekten av registeringen i
påvente av avklaring med Skattedirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

UiO har ikke anledning til å inntektsføre renter pâ kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført inntil de blir o erført statskassen.
Renter på gave og gaveforsterkningskonto samt avkastning på fondenes kapital tilfaller UiO.

UiO blir revidert av Riksrevisjonen.
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Note 1- S esifikas on av dr*ftslnntekter

Inntektfra bevilgningerfra KunnskapsdeParte?flentet (KD)

Periodens bevilgning fra KD ~
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidlcr av pesiodens bevilgning drifistilskudd
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anlcggsmidler

Andre poster som vedrører bevilgninger fra KD (tilskudd til KD-prosiekter)
- brutto benyttet til investeringsformål varige dtiftsmidler av periodens bevilgning driftstilskudd
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)

Manglende avstemmingsgruflnlag fra KD medfører at vi ikke kan konstatere fulistendighet i inntektene fra KD

Tilskudd og ove~foringerfra andre departement
Periodens tilskudd/overføring fra andrc departement

- brutto benyttet til investeringsformål varige drifistnidler av periodens bevilgning / drifistilskudd
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler

Tilslmddfra andre statlige forvaltningsorgane~~
Periodens tilskudd /NFR midler mottatt fra 3. part

Periodens ~ls~dd/overføring fra regionale forskningsfond
Periodens tilskudd overføring fra NFR

- brutto benyttet til investeringsforølål varige drifismidler av periodens bevilgning driflstilskudd
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)
- utbetaling av tilskudd til andre (NFR midler overført til 3. part)

Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningSOrganer
- brutto benyttet til investeringsformål varige drIftsinidler av peiiodens bevilgning driftstilskudd
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)

Tilskudd til annen bidragsflnansiert aktivitet
Kommunale og f~rlkeskominunalC etater
Organisasjoner
Næringsliv privat
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet
Andre - Nordisk Ministerråd og utland øvrig

Midler fra bidragsfmansiert aktivitet benyttet til investeringer
- brutto benyttet til investeringsfoimål / varige driftamidler av andre bidragsinntektet
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)

Tilskuddfra gaver og gaveforsterkninger
Mottatte gaver i perioden
Mottatte gaveforsterkninger i perioden
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger
+ utsatt inntekt fra motlatte gaver gaveforsterkniflger

- brutto benyttet til investeringsforsnål varige diiftsmidler av gaver og gaveforsterkninget
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

1516978 1463065 4369179
(81 927) (89 881) (292 178)
223689 249358 730998

- - 27005
103 (545) 4335

- - (92)
10 i 10

6604 4509 49828
- 100 200

238 189 250597 676905
(13 674) (5266) (19 365)

2757 1635 5729
(15 570) (12 379) (60 238)

33164 22158 118427
(405) (857) (2639)

480 265 932

3935 1927 5461
27210 28809 67299
17143 18911 56381
30748 22083 83380
2573 6064 3163
9656 4901 20265

(1844) (2862) (Il 056)
1 191 793 2874

6057 12750 200419
17034 4052 32976

(194 011) (50 058) (196 289)
196 289 43065 43065

(277) (1 605) (2229)
501 344 1304

Sum inntektfra bevilgningerfra Kunnskapsdepartemefltet 1658853 1 621 998 4839 257

56033 63589 220623
(753) (3684) (4820)

139 486 1 026

Sum tilskudd og overforingerfra andre departement 55419 60391 222 945
1714272 1682389 5062202

Sum inntektfra bevilgninger

6116

Sum tilskudd og overforingerfra andre statlige forvaIiningS0rgWt~~ 251 545 260762 769 779

Sum tilskudd til annen bidragsfinaflsiert aktivitet 90612 80626 227 767

25593 8548 79246
Sum tilskuddfra gaver oggaveforsterkniflR~1’ 367750 349 936 1 O767~i

Sum tilskudd og overforinger fra andre
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304.2012 30.4.2011 31.12.2011
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv
Salg av eiendom - - 29650

Bokført verdi ved avhendelac av aktiva ‘~ - - (33 121)
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. - - (3471)

~> Hovedinnholdet i posten: Rettsmedisinsk Institutt ble overført fra UiO til Folkehelseinstituttet pr 1.6.2011. Alle aktiva ble overført til Ff11 med 6,2 millioner

kroner, og 0,-i salgsproveny. Overdragelsen ble gjennomført i henhold til Tilrådning fra Kunnskapadepartementet av 11.3.2011, godkjent i statsråd
samme dag. I mai 2011 ble det solgt to leiligheter i Uranicnborgveien fra UiO. Salgsum var 2,6 millioner kroner mot bokført verdi 1 million kroner.
I tillegg ble det solgt tomt i Ensjoveien 3-5 fra Tøyenfondet. Salgsum var 27 millioner kroner mot bokført verdi på 25,5 millioner kroner.

Salgs- og leieinntekter

Inntektfra oppdragsflnansiert aktivitet:
Statlige etater 23 264 23 597 107 376
Kommunale og t~4keskommuaa1e etater 3258 896 12013
Organisasjoner 156 795 2739
Næringsliv privat 3074 i 725 14498
Andre $720 2883 9647

Midler fra oppdragsflnansiert aktivitet benyttet til investeringer
- brutto benyttet til investeringsformål varige driflsmidler av oppdragsinntekter (63) (159) (1161)

utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 129 70 295
utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler

Sum inntektfra oppdragsflnansiertaktivftei 35 538 29 807 145 407

Andre salgs- og leieinntekrer

Salgsinntekter fra varer, tjenester og billettinntekter (avgiftspliktig) 21 074 29 952 172 294
Salgsinntekter fra bøker publikasjoner, brakt utstyr og tjenester utført eller til bruk i utlandet (avgiftsfrie) i 624 1 339 10 168
Salgsinntekter fra pasienter, undervisning/kurs og leieinntckter (unntatt merverdiavgifi) 36 975 38 738 104 202

Sum andre salgs- og leieinniekter 59 673 70 029 286664

Sum salgs-og leieinntekter 95211 99836 432071

Andre inntekter:
Andre drifisinntekter 46 372 44 231 74 532

Sum andre inntekter 46 372 44 231 74 532

Sum drlftsinntekter 2223605 2176392 6642 126
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ote 2- Lenn sosiale kostnader
30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

1..ø,ininger 1028390 998 991 2 845 649
Feriepenger 130912 127906 353568
ArbcidsgiveraVgifl 183 926 178 700 499 615
Pensjonskostnader 117 687 105 375 321 622
Sykepenger og andre refusjoner (45 226) (52 542) (120 514)
Andre ytelser 19158 20710 71 081
Sum tonn og sosiale kostnader 1434847 I 379 140 3971021

Statens Pensjonskasse betegner årlig pensjonspretflie som er grunnlaget for årlig pensjonskostnad.
Premiesats for 2012 er 12,09 prosent. Premiesats for 2011 var 11,15 og 13 for 2010.

Pensjonsprelfliefl endret seg fra år til år som følge av endrede forutsetninger for beregninger’.

ote 3-Andre drlttskostnader
30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Huslcie 62782 70661 197783
Fdllcsutgifter, elektrisitet, renhold 81513 91 594 228 892
Vedlikehold egne bygg og anlegg 15664 14612 68407
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 490 928 3452
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 11 901 10703 37822
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 14454 13531 50351
Mindre utstyrsanskaffelser 10700 15961 35663
Lisens programvare, leie av maskiner, inventar mv. 9248 30074 76 992
Konsulent- og konlortjenester 35548 28869 120 089
Undervisning- og forskningstjeflester 16491 14542 89727
Andrekjøpavijenester 5951 14156 42403

Laboratorie- og undcrvisningsmateriell 44535 43978 123 936
Reiserogdiett 36743 36513 182712
Bøker, aviser, tidsskrifter nim. 24814 28015 83 222
~ostnadertilteleogdat5 4616 4531 13556

Kontingenter og gaver 13743 11 706 19477
Frakt og transportkostiiader 6787 5408 20604
Representasjon og beverining på møter 5304 6 176 31 882

Tilskudd til prosjekter innland og utland’ 59863 23459 130 549
Kontorkostnader 33927 35348 113 722
~driftskostnader 5188 (2798) 20 120
Sum andre driftskostnader 500 262 497 967 I 691 361

‘~UiO gir fristasjonstilskudd til SiO. For 2012 er dette kostnadsfbrt i 1. tertial, mens det for 2011 først ble kostnadsført ijuni. Beløpet er 24-25 millioner kroner.
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ote 4- Janmaterlelle eiendeler

For immateiielle eiendeler som kan være relevant å aktivere for UiO, er det gjort vurderinger vedrørende forskning og utvikling samt programvare og
lisenscr. Vurdering er gjort i henhold til SRS 17. UiO har ingen aktivetbare investeringer i immaterielle eiendeler i perioden.

ote 5-Varige drlftsmldler

Mku ~der Ma,Idner, ,tIM~tyr. DrIfld,.ei, .~
T,,nt.e D,4ft~bypI.~er øwI~. by~I.~ee ~t~dse frsp.etinldkr Inwetarmv. Sum

Avskrivningsats (levetider)
Aaskaffelseskost per 1.1.12
Tilgang per 30.4.12
Avgang anskaffelseskost per 30.4.12
Fra anlegg under utførelse til annen gr. ________ ________ ______ _______ _______ ________

Anskaffelseskost Der 30.4.2012
Alckumulcrte nedskrivninger per 1.1.12
Ncdskrivninger per 30.4.12
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.12
Ordinære avskrivninger per 30.4. 12
Akkuinulerte avskrivninger avgane nr 30.4.12
RuIu.,..trnt verdi per ~fl ,( 201’)

IO.~0å,d,bn1,. IO.eo kd~ba~.
1u~c~~ avsbr~,img Iin,mt Iiuuml !ngm av’i 3.15 kliuumt 3.lQkljm~t

872857 16229282 26517 296084 1002202 829410 19256352
- 162 - 29495 38376 30910 98943

- - - ______ (527) ________ 493 ________ 34 -

872 8S7 16229444 26Ç1’7 32Ç0Ç2 1041071 860354 19355295

- 7590262 796 665491 553986 8810535
- 159999 176 - 37831 30890 228896

-~___---_-. —-. ..—--— ~. 872 857 8 479 183 25 545 325 052 337 749 275 478 10 315 864

Gjennomsnittligliniæravskrivningprgruppe 0,0% 1,0% 0,7% 0,0% 3,60 3,6% 1,2%

Tilleggsopplysninger ved avhendelse av anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler - - - - - -

- bokført verdi av avhendede anleggsmidler - - - - - - -

Regnskapsmessig gevinst/(tap) - - - - - - -

Varige driftsmidler balansefores med motpost i avsetning for langsiktige forpliktelser.
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 10 222 336
Ikke inntektsført bidrags- og oppdragsinntekt knyttet til anleggsmidler 93 528
Sum forpliktelser knyttet til varige drifismidler 10 315 864

Forpliktetsen oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.
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ote 6- Finansinntekter finanskostnader

Flnanslnntekter
30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Renteinntekter
Netto økning i markedsverdi finansielle omlopamidler °
Gevinst ved salg av aksjer
Valutaeevinst

Fondene verdireguleres månedlig i henhold til endring i markedsverdi. Denne endringen blir bokført i regnskapet.

2) Lånet til Tannlegeundervisningens fond ble vedtatt tapsført av universitetsdirektøren, på fullmakt, den 12.11.2011. Lånet har ikke vært bokført i UiOs

regnskap, men det er betalt 4% rente pr år. Opprinnelsen til lånet er gjort ved kongelig resolusjon 21.5.1926, og gjaldt finansiering av kjøp av tomt og
oppføring av nybygg for institutt i Geitemyrsveien 69.

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

Balanseført verdi linmatendlle eiendeler
Balansefort verdi varige driftsmsdlcr
Sum

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011:
Fastsatt rente for år 2011:

Gj.snltt
1.1.2012 30.4.2012 periode

10445816 10315864 10380840
10445816 10315864 10380840

I 41
10380840

3,04%

Beregnet rentekostisad på Investert kapItal:

ote7-Neffoa e virksomhet ruttobuds etterte virksomheter

105 193

665 163 I 376
3903 887 -

2 122
3498

1156 336

Sum finansinntekter 5 724 1 386

Finanskostnader

Rentekostnad 129 47 479
Netto reduksjon i markedsverdi finansielle omlopsmidler ‘~ - - 4384
Tapsføring av lån til Tannlegeundervisningens fond2~ - - 850
Valutatap 817 621 2 126
Sum finanskostnader 946 668 7 839

Utbytte fra selskaper mv.

Sum mottatt utbytte - - -

Sum finansielle poster 4 778 718 (4 341)

Denne foten er ikke aktuell da UiO er en nettobudsjettert virksomhet.
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Note 8- Opptjent virksombetakapital

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningafinansicrte aktiviteten, se note 15 og prinsippnote. Opptjent
virksomhetskapital i UiO tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfmansiert virksomhet.

C)pptjent virksomhetskapital i fondene er avkastning av fondenes plasseringer, og presenteres særskilt fra øvrig opp~jent virksomhetskapital.

Universitet og høyskolcr kan anvende opptjent virksomhctskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til
dette formålet, er den å anse som bundet virkaomhctskapital, det vil si at den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende
driften.

Innskuti virksomhetskapila!, UiO:
Innakutt virksomhetskapital per 1.1.
Sum Innskutt mh~t.ln.nIt,.I

30.4.2012 30.4.2011 31. 12.2011

1991 1991 1991

~ 1 991 1 991 I 991

Bunden virksomheiskapital, UlO:
Bunden virksomhetskapital per 1.1. (bcnyttet til kjøp av fiansielle aksjer) 26 825 24 175 24 175

Overført fra annen opptjent virkaomhetskapital for salg av leiligheter i Uranienborgveien ~ - - 2 650
Netto overført fra annen virksomhctskapital til lçjøp/saig av aksjer - -

Bunden vlrksomhetskapltal 26 825 24 175 26 825

Annen opp(jent virksomhelskapi:al:
Annen opptjent virksonihetskapital per 1.1. 155 055 127 870 127 870
Korrigert tidligere års virksomhetskapital for UiO ifm med feil avsluttede oppdragsprosjekter i 2010 og 2011 (4 597) - -

Overført til bunden virksomhetskapital for salg av leiligheter i Uranienborgveien, fra UiOtt - - (2 650)
Overført fra periodens resultat: Tilført annen virksomhetskapital for avsluttede oppdragspsusjekter (478) 719 5 378
Overført fra periodens resultat: Tilført annen vhicsomhetskapital ved UiO ~ - - 2 650
Overført fra pcriodens resultat: Benyttet annen virksomhetskapital ved fondene 3 902 336 21 807
Annen opptjent vlrksomhetskapltal ~ 153 882 128 925 155 055

Sum opptjent virksomhetskapltal 180 707 153 100 181 880

Sum vlrksomhetskapltal 182 698 155 091 183 871

~ Provenyet fra salg av UiOs leiligheter i Uranienborgveicn kan kun benyttes til kjøp av nye eiendommer. Beløpet overført til bunden virksomhctskapital.

2) Under vises annen opptjcnt virksomhetskapital fordelt på UiO og fondene. 304.2012 304.2011 31.12.2011

Annen opptjcnt virksonihetskapital UiO 12 885 13 301 17 960
Annen opptjent virksomhetskapital Tøyenfondet og Observatoriefondet 140 997 115 624 137095
Sum annen opptjent virksomhetskapital 153 882 128 925 155 055

ote 9- Innkrevhigavlrlcsomiiet (Ikke aktuefl I UU-sektoren)

Noten er ikke aktuell for UiO.

ote 10- Tlskuddsforvaltnlng

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

NFRmidlertil3.part 15570 12379 60238
Sum tllskuddsforvaltnlng 15 570 12 379 60 238
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ote 11- Investeain er I ab er selska deler

Balansefart
verdi i

Ervervstids- Balansefort virbonihetens
punkt Aniahlakajer Eierandel Stemmeandel Resultat2OIO egenbpital2olo regnskap

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelagrene er hensyntatt ukurans.

I) økonomiavdelingens varelager består av kompendier og studiemateriell for salg til studenter.

2) Ukurans for varelageret til Senter for Ibsenstudier er vurdert til 2,9 mill, kroner.

Investeringer i datterselskap
Unirand AS
Sum Investerinuer I datterselskan

2004-2005 2 025 100,0% 100,0% 8545 27960 4050
4 050

Investeringer i tilknyttede selskap ‘

ForskningsparkenAS,A-aksjer 1984-2002 1 271 33,3% 33,3% (2315) 95476 1271
Forskningsparken AS, B-aksjer 2002 555 - - 550
Norsk Medisinsk SyklotronsenterAS 2003 100 20,0% 20,0% 3 769 21 045 100
ChåteauNcufServeringAS 1998 70 33,3% 33,3% (1 254) (902) 70
Jnven2 AS 2010 5 000 50,0% 50,0% (2 928) 37 101 20 100
Sum investeringer I ililenyttede selskap 22 091

Investeringer i aksjer og andeler
VisitOSLO 2010 1 1,0°o 1,0% 1453 8886 10
CIENSAS 2009 15 12,5°o 12,5% (10) 114 15
Sum Investeringer I aksjer og andeler 25

Andrefinansielle anleggsmidler
Lcierettsbevis Studentbyen Sogn 750
Leierettsbcvis Universitetstjenstemcnncnes borettslag østes~s 12
Pantobligasjoner studenthyttene 308
Sum obligasjoner og andre fordringer 1 070

Sum finansielle anleggsmldler per 30.4.2012 27 236

Alle selskapene bar forretningskontor i Oslo.

~ Tilknyttede selskaper er definert som selskaper hvor vi har betydelig innflytelse uten at det er datterselskap. Betydelig innflytelse ansees å foreligge når

det eies 20 prosent eller mer av aksjene/andelene i selskapet.

Note 12 -Varebeholdisinger

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten
Varelager øvrige 251 408 343
Sum beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten 251 408 343

Beholdninger beregnet på vlderesalg

Varelager økonomiavdelingen ‘~ 6 472 7 024 7 375
Varelager Kulturhistorisk museum 3 819 5 555 3 562
VarelagerNaturhistorisk museum 330 326 336

Varelager Senter for Ibsenstudier2t I 048 I 076 I 061
Varelager Kommunikasjonsavdelingen 3 984 2 359 4 123
Sum beholdninger beregnet på videresalg 15 653 16 340 16 457

Sum varebeholdninger 15 904 16 748 16800
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ote 13 - Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til latent tap (-)

Fordringer kredittkortselskap
Sum kundefordrineer

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

83937 107137 170854
(988) (1611) (2 135)

323 227 117
83272 105753 168836

Tappåkrav 35 35 213
Endeing i avsetning til tap på krav (1 147) (1 212) (688)
Kostnadsfart tap på krav utgjør (1 112) (1 177) (475)

Aldersfordeling kundefordtinger
Perdato: Ikke forfalt 1-30 31-60 61-90 91-180 181- Sum
30.4.2012 64 020 13 551 2 350 463 i 553 2 000 83 937
31.12.2011 153719 10168 3510 934 584 1939 170854
30.4.2011 79873 13078 7471 1653 3269 1793 107137

Kundefordringer er vurdert for latent tap. Kundefordringer er også vurdert for en individuell tapsrisiko. Det er foretatt avsetning for tap på de
fordringer som spesifikt anses som usikre. Det er i tillegg hensyntatt en risiko på 20% for tap på fordringer sendt til inkassobyrå, ekskludert de
spesifikt avsatte fordringer.

ote 14- Andre kortsiktige fordringer

Fordringer 30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Forskuddsbetalt lønn:
Reise og ekskursjonsforskudd 7823 4 714 5 270
Personallån i 214 I 053 882
Andre fordringer på ansatte 680 446 854

Sykepengerefusjon m.m., ikke mottatt 24636 42 995 39 578

Avsetning tap på lennsrelaterte forskudd 2) (497) (297) (320)
Forskuddsbeta1tekostnader3~ 105043 109718 31 275
Opptjeat inntekt 2 441 20 531 2 264
Andre fordringer 2 227 5602 3 391
Sum andre kortsiktige fordringer 143 567 184 762 83 194

D Fra og med medio 2010 blir tsygderefusjonene bokført som krav pINAV ifm registrering av sykefraværet.

2) Avsetning tap på !onnsre!aterrefo,ria,dd

UiO vurderer at det foreligger risiko for tap påntestående fordringer knyttet til posten “forskuddsbetah lønn”. Fordringene gjelder reiseforskudd,
lønnsforskudd, feil-og dobbeltutbesalinger av lønn. Spesielt for sistnevnte gruppe av utbetalinger vurderes risikoen for tap som spesielt høy, og man har
valgt å sette av 30% av utestående til tap. For øvrige Iønnsrelaterte fordringer er det benyttet en sats på 5%.

3) Forskuddsbetalte kostnader: 30.4.2012 30.4.2011 3 1.12.2012

Forskuddsbetalt husicie 31 826 31 164 -

Forskuddsbetalte abonnenienter, tidsskrifter, lisenser og tjcnester~ 73 217 78 554 31 275
Sum forskudd~betaJte kostnader 105 043 109 718 31 275

“~ UiO drifter UH-scktorens felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter, CRIStin. Det er forhåndsbetalt lisenser for 2012

mcd 28 millioner kroner.
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ote 15- A sta o bIdra finansiert aktMtet niv. Dcli.

Kunnskapsdepartemeniet
Utsatt virksomhet
Forskning og forskerutdanning
Undervisning
Utadrettet virksomhet
Generell drift

53757
(7231)
13 485

129 719

75791 (22034)
1414 (8645)

18568 (5083)
150205 (20486)
245978 (56248~

Note 15 er delt i to deler: del I spesifiserer de ubrukte midlene som er behandlet ener SP.S 10, mens del U spesifisercr mottatte midler som gjelder
senere perioder samt mottatte og inntcktsforte bidragsmidler som er periodisert ut og oppført som forpliktelse i balsnscn.

Andelcr av bevilgninger som ilcke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Tildelte, ubenyttede bevilgninger og midler som
skal behandles tilsvarende, er avregnet som forpliktelse. Dette vil tilsvare avsetninger til fremtidige tiltak eller prosjekter. Periodiseringen omi~tter også
tilskudd fra NFR og EUs rammeprogram. Fortegnsbruken angir at et positivt tall er en forpliktelse mens et negativt tall angir merforbruk.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver formål innenfor bevilgningsfmansiert virksomhet og aktivitet som skal
behandles tilsvarende.

Del 1 - Inntektsrorte bevilgninger og bidrag:
Overført fra

Avsetning per virkaomhets- Avsetning per Endring I
30.4.2012 kapital 31.12.2011 perioden

Sum utsatt virksomhet 189 730
Strategiskeformål
Forskning og forskerutdanning 39 869 26 261 13 608
Undervisning 7 338 6 363 975
Utadrettet virksomhet 6 306 9 484 (3 178)
Generell drift inkl. forhåndsdisponeringer 5 825 6 228 (403)
Sum strategiskeformål 59 338 48 336 Il 002
Større investeringer
Forskning og forskerutdanning 40 819 20 755 20064
Undervisning 500 - 500
Utadrettet virksomhet - 2 600 (2 600)
øremesicede midl: Domus Medica, A-Hus og IFI II 86 886 126 178 (39 292)
Teknisk avdeling intern forbåndsdisponcring og UjO bank (211 419) (279 043) 67 624
Generell drift 71 347 63 458 7 889
Sum større investeringer (11 867) (66 052) 54 185
Andre avsetninger
Forskning og forskerutdanning 3 562 11 195 (7 633)
Undervisning 1 199 1 888 (689)
Utadrettet virksomhet i 679 (953) 2 632
Genereildrift 40676 15392 25284
Sum andre avsetninger 47116 27522 19594

Sum lCunnskapsdepartementet, grunnbevllgning 284 317 255784 28 533

Kunnskapsdepartementel (KD-prosjekter)
Utsatt virksomhet: 3 674 4 690 (1 016)
Sum KD-prosjekter 3 674 4690 (1 016)

Sum Kunnskapsdepartementet 287 991 260474 27 517

Andre departement og stallige etater
Utsatt virksomhet 88 318 96 631 (8313)
Strategiske fonnål - 39 (39)
Større investeringer - - -

Andre avsetninger 3 605 4 625 (1 020)
Sum andre departement og statlige etater 91 923 101 295 (9 372)

Norgesforskningsråd
Utsatt virksomhet 138 682 142 683 (4001)
Strategiske formål 2 077 - 2 077
Større investeringer 664 - 664
Andre svsetninger 12 252 3 874 8 378
Sum Norges forskningsråd 153 675 146 557 7 118

Regionaleforskningsfond
Utsatt virksomhet - -

Sum reglonale forskningsfond - - -

Sum departement og statlige etater 245 598 247 852 (2 254)

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet 533 589 508 326 25 263
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ote 15- Avregning stadig og bidragafinanslert aktivitet mv. Del 1. fortsett

Del 1 - Inntektsforte bevlieninger og bidrag:

Overfart fra
Avsetning par virksomhets- Avsetning par Endring i

30.4.2012 kapital 31.12.2011 perioden

Andre bidragsytere
Elis rammeprogram
Utsatt virksomhet
Strategiskeformål
Større investeringer
Andre avseininger
Sum andre bidraesvtere (EUn rammenroeratni

40375

2 199
4445

47019

27646 12729
2211 (2211)

- 2199
6924 (2479)

36781 10238

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bldragsfinansiert aktivitet 580 608 545 107 35 501

Tilført fra annen opptjcnt virksomhetskapital - se note 8 -

Reeultatfort endring av avsatt andel av tilskudd til bldrags- og bevilgnlngsflnanslert aktivitet 35 501

Del 2 Ikke lnntektsforte bevilgninger, bidrag og gaver:
Ikke inntektafart Ikke imitektsfort Endring i

per 30.4.2012 per 31.12.2011 perioden

Kunnskapsdeparlementel
Mottatt bevilgning fra KD, ikke inntcktsført (29 008) (29 008)
Mottatt midler fra KD til utvalgsarbeid 108 108
Mottatt midler fra KD til samordna opptak, ikke inntektsført 4 837 4 837
Sum Kunnskapsdepartementet (24 063) - (24 063)

Andre departement
Sum andre departement - -

Norgesforskningsrdd
Mottatt midler ikke inntektsført 582 - 582
Sum Norges forskningsråd 582 - 582

Regionaleforskningsfond
Sum regionale forskningsfond - -

Sum Ikke lnntektsfort bevilgning (23 481) - (23 481)

Andre bidragsytere

Mottattbidrag,ikkeinntektsfort’1 112563 134 155 (21 592)
Sum andre bidragsytere 112 563 134 155 (21 592)

Sum Ikke Inntektaforte bevilgninger og bidrag 89 082 134 155 (45 073)

Gaver oggaveforsierkninger
Mottatte gaver og gaveforstcrkninger, ikke inntekisført 194 011 196 289 (2 278)
Sum gaver og gaveforsterkningcr 194 011 196 289 (2 278)

Sum gaver og gaveforsterkninger 194 011 196 289 (2 278)

Sum avregninger 863 701 875 551 (11 850)

I) Mottatte bidrag, ikke inntektsfort består av bidragsmidler hvor eksteme bidragsytere betaler forskuddsvis til prosjektaktiviteter, og inntektsforingen

skjer i henhold til prosjektets kostnadspådrag.



30.4.2012

6179
325
578

30.4.2011

4600
68

951
13

5 632
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ote 16- Opptjente, Ikke fakturerte Inntekter I Forskuddabetalte, Ikke opptjente Inntekter

Opptjente, Ikke fakturerte inntekter

Ikkefakiurert inntekt aktive oppdragsprosjekler
Statlige etater
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner, næringsliv og private
Andre
c.._. ..__.1__*.. 11.1... t_1.~........*..~

31.12.2011

8421
120
936

94777082

Forskuddsfaklurert, Ikke opptjente Inntekter

Forskuddsfak~urert inntekt aktive oppdragsprosfekter
Statlige etater 51 009 49 299 68 783
Kommunale og fylkeskommunale etater 10 091 7 548 8 524
Organisasjoner, næringsliv og private 25 698 19 321 20 576
Andre 1446 1057 1361
Sum forskuddsbetalte, Ikke opptjente Inntekter 88 244 77 225 99 244

Netto prosjektfordrIng/(prosjektgjeld) (81 162) (71 593) (89 767)

Aktive prosjekter er nuilstilt, slik at saldo per 30.4.2012 utgjør kr0. Pålopte kostnader er benyttet som estimat for fremdriften i prosjektet. Denne
metoden er en tilnærming til løpende avregning uten fortjeneste, da UiO ikke har verktøy som gjør det mulig å vurdere status i det enkelte prosjekt løpende.

Det cr321 aktive oppdragsprosjekter per 30.4.2012, hvorav 34 er nye i år.

For en nærmere beskjivelse av kategoriseringen av prosjekter ved UiO, vises det til prinsippnoten.

ote 17- Banidanskud kontanter o ende

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Innskudd statens konsernkonto I 529 295 1 377 321 I 640 522
Innskudd i Norges Bank, for mottatte gaver 182 765 37 434 147400
Utenlandske bankkonti og konto for depositum 718 953 615
Bankkonti tilhørende Tøyenfondet og Observatoriefondet 29 646 3 457 29 647
Håndkasser og andre kontantbeholdninger 258 287 196
Sum banklnnskudd og kontanter 1 742 682 1 419 452 1 818 380

Det er ikke krav om at UiO skal oppbcvarc skattetrekksmidler p1 egen bankkonto.
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ote 18-Annen kortsiktig gjeld

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Skyldig lønn 4009 6502 29531
Skyldige reisekostnader 2074 3261 8638

Pålopte kostnader ~ 32 765 66056 59 167
Mottatt uopptjcnt inntekt 48 273 67767 60572
Annen kortsiktig gjeld 22 643 3287 45 135
Sum annen kortsiktig gjeld 109 764 146 873 203 043

‘~Spea~flka4on avpålapte kosinader:
Energicostnader 11197 21710 10723
Vedlikehold 601 3638 1457
Inventarogutstyr 10013 9517 7588
Fremmedtjenester 4931 10290 10218
øvrige drifiskostnader 6023 20901 29181
Sum pålepte kostnader 32765 66056 59 167

etc 19- anslefle omlepamidler

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

Investeringer i aksjer og andeler i fondene pr 1.1. 104 445 108 829 108 829
Endring i markedsverdi 1) 3903 336 (4384)
Sum msrkedsverdl 108 348 109 165 104 445

I) Fondene verdireguleres månedlig for endring i markedsverdi. Denne endringen blir bokført i regnskapet som finanspost (se note 6’).

Ved innlosninger er det kun en omkiassifisering av formuesposter som kommer til bokforing (se note 6).

etc 20 Leverandergjeld, skyldig skattetrekk og pensjonspreml

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011
Leverandorgjeld” 35288 124 428 232905

Skyldig skattetrekk og pcnsjonspremie» 248 069 198 343 142 697

~ Forskjellen mellom leverandorgjeld og skyldig skattetrekk og pcnsjonspremie for de to tertialene skyldes at faktura fra Statens Pensjonskasse for 1. termin ble i 2012

betalt iapril, mens den for 2Ollble betalt imai.
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~~j~peaIflkasJon av andre Innbetalinger ntantstrømo stillingen

Andre Innbetalinger 30.04.2012 30.04.2011 ~ 31.12.2011

DEL I
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater
Innbetalinger fra organisasjoner
Innbetalinger fra næringsliv/private
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål
Innbetalinger fra stiftelser
Innbctalineer fra andre
Sum~ Iii ~e,, hid,~fi ,,,i.,,.f ,,kth,ih,t

2901
14768
5142

246
7576
7650

38283

3106 7233
11765 43401
7101 43405

177 2791
5003 30525

12252 194912
39404 322267

DEL II
Innbetalingerfra EUs rammeprogramforforskning m.v.
Direkte innbetalinger fra ETJ5 rammeprogram for forskning - FP7 6 967 35 791 62 375
Innbetalt fra EU til viderefordeling til partnere i 606 28 492
huibeL~iL fra EU til partaa~ tidligere år, viderefordeit 2) 10 634
Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (Til) -

Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i att 185 - -

Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer - -

Sum direkte tiIskuddfra EUs rammeprogramforforslcning mv. 8 573 35 791 101 501

DEL III
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning 8 573 35 791 101 501

- utbetaling av tilskudd fra EU til andre i 606 37 353
- innbetaling av tilskudd fra EU til partnere, ikke viderefort 2) - 1 773
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater - -

+ innbctalinger av tilskudd fra EU fra 3. part 18 052 27 492
Sum netto tilslmddfra EUs rammeprogramforfors/ming m.v. 25 019 35 791 89 867

DELtE (oppsummering)
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 38 283 39 404 322 267
Tilskudd fra Eus rammeprogram for forskning m.v. 25 019 35 791 89 867
øvrige innbetalinger 33 845 208 909 90 872
Sum andre innbetalinger 97 146 284 104 503 006

‘~ Sammenligningstallene for 30.4.2011 er ikke omarbeidet til ny notemal.
2) UiO mottar midler fra EU, hvor UiO er koordinator. Midlene videreførcs partnere etter avtale.

ote 22 S Jon av Innbetalin er fra andre statsetater ontantstromo ~~gen

DEL I
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011

Direkte innbetalingcr fra NFR 243 733 260 254 685 692
innbetalingerfraNFR via andre statlige etaterog andre 3500 2991 35 194

Sum innbetalinger (brutto) fra NFR 247 233 263 245 720 886

DELE
Innbctalinger (brutto) fra NFR 247 233 263 245 720 886

-utbetalin eravtilskuddfraNFRtilandre (13957) (11840 57809
Sum innbetalinger (netto) fra NFR 233 276 251 405 663 077

DELtE (Oppsummering)
Innbetalinger direkte fra NFR 243 733 260 254 685 692
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater og andre 3 500 2 991 35 194
øvrige innbetalinger fra andre statlige etater 73 594 69 537 361 349
Innbetalt gaveforsterkningsmidler fra NFR 26 485 3 052 24 764
Sum innbetalin er andre statli etater 347 312 335 834 1 106 999

ote 23 -Varekostnad

30.4.2012 30.4.2011 31.12.2011

lnnkjøptc varer for videresalg 1 461 2 008 10 383
Jnnkjeptc lisenser og programvare videresalg (CRiStin) 27 737 4 451 37 625
Frakt, spedisjon, toll, beholdningendringer for varer og tjenester for videresalg 852 1 153 1 201
Sum varekostnad 30 050 7 612 49 209
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1.0 Innledning

Virksomhetsrapporten skal gi ledelsen og universitetsstyret status for enhetenes oppfølging av styrets
årsplan, på oppnådde resultater, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen.
Virksomhetsrapporten er også en utdyping av styrets kommentar til finansregnskapet; disse bør derfor
ses i sammenheng.

De tertialvise rapportene har noe ulikt perspektiv og fokus. I 1. tertial er fokuset på resultater oppnådd
i foregående år.

I rapporten for 1. tertial 2012 presenteres det en resultatanalyse for de 6 vedtatte indikatorene samt
status i forhold til vedtatte ambisjoner per utgangen av 2014, jf. kapittel 2.0 og vedlegg 1. I vedlegg 2.
presenteres en analyse av inntekter fra Norges Forsknings Råd (NFR).

For første gang er studiekvalitetsrapporteringen integrert i virksomhetsrapporten, jf. kapittel 3.0 og
vedlegg 3.

2.0 Resultatindikatorer - Oppnådde resultater ved UiO 2007-20 11

Når man måler resultater mot ressursinnsats, er Universitetet i Oslo det eneste universitet med over
gjennomsnittlige verdier både for publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk og studiepoeng per
vitenskapelig årsverk. Hovedbildet vedrørende de seks sentrale resultatindikatorene er som følger:

1. Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk lå i 2011 på 1,27 — nær målet i 2014 på 1,30.
2. Forskningsrådsinntektene lå i 2011 på vel 660 mill. kroner — omtrent på nivå med resultatene i

2009 og 2010 og noe unna målet i 2014 (720 mill, kroner).
3. EIJ-inntektene ble nesten fordoblet fra 2010 til 2011— fra ca. 50 mill. kroner til ca. 9Omill

kroner. Målet i 2014 på 100 mill, kroner i EU-inntekter synes å være innenfor rekkevidde.
4. Når det gjelder netto gjennomstrømming for Ph.d.-studenter, er datakvaliteten problematisk.

Det arbeides med å framskaffe bedre tall.
5. Studiepoeng per student har gått vesentlig opp fra 2010 til 2011 — fra 37,9 til 43,2 studiepoeng

per student. Det skyldes i hovedsak en omlegging av studieadministrative rutiner knyttet til
enkeltemnestudenter.

6. Andelen utvekslingsstudenter lå i 2011 på samme nivå som i 2010— vel 6 %. Det er et stykke
unna målet i 2014 på 8,0 %.

Det er med andre ord gode resultater på mange områder, men også klare utfordringer. Tabell 3 på side
12 i det vedlagte resultatnotatet indikerer utfordringer for fakulteter og museer sett opp mot de
enkelte resultatindikatorene. Humanioras (TEOL, HF) utfordringer er først og fremst knyttet til avlagte
studiepoeng. Samfunnsfagene (JUR, SV, UV) har utford ringer knyttet til eksterne forskningsinntekter
og nedgang i antall utvekslingsstudenter. Helsefagene (MED, OD) er svært ulike — OD har lave tall for
publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk, og begge fakulteter har utfordringer knyttet til eksterne
forskningsinntekter. Realfagene (MN) ligger, på tross av sterk vekst fra 2010 til 2011, fortsatt under
UiO-gjennomsnittet for publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk. Museene har ulike utfordringer —

for KHM er utfordringen først og fremst knyttet til nivået på forskingsrådsinntekter, for NHM dreier
det seg om publisering.
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Forskningsrådsinntekter
Når det gjelder forskningsrådsinntektene spesielt, viser vi til vedlagte analyse (vedlegg 2) om
«Inntekter fra Forskningsrådet». Der slår vi innledningsvis fast at ved Universitetet i Oslo finnes mange
av landets ledende forskningsmiljøer. UiO burde derfor være en ledende nasjonal aktør på flere måter
— påvirke utlysningen av programmer, fremme gode søknader og kunne oppnå høy tilslagsprosent.
Dette vil kunne bidra til flere forskningsmidler til UiO fra Forskningsrådet. Mye tyder på at UiO har et
betydelig potensiale for forbedring i alle disse prosessene.

Utveksling
I universitets styringsdokumenter skal internasjonalisering ha hovedfokus i 2012. Det kan derfor være
vel verd å studere resultatene vedrørende stucfentutveksling spesielt. De viser som nevnt at andelen
utvekslingsstudenter har flatet ut og er et stykke unna målet som er satt for 2014. Riktignok omfatter
UiOs internasjonalisering betydelig flere aktiviteter enn de som er synliggjort i indikatoren
utvekslingsstudenter, jf. den styrevedtatte handlingsplanen for internasjonalisering. Planen bidrar til at
det arbeides mer fokusert og målrettet enn noensinne på feltet.

Studiepoeng per student
Universitetsstyret har fastsatt mål i 2014 for fem av de seks resultatindikatorene. Mål for antall avlagte
studiepoeng per student skal fastsettes nå. I vedlagte resultatnotat refereres det til et innspill om at et
slikt mål bør fastsettes til 46,0 studiepoeng per student. Det er en vekst fra nivået i 2011 på 6,5 % i
gjennomsnitt for hele UiO etter at veksten fra 2010 til 2011 var på hele 14 %. Gitt stabile studenttall
innebærer det en økning i antall avlagte studiepoeng på noe over 1 100 fra et nivå i 2011 på 17 221.
Studieorganisering og tradisjoner innebærer at potensialet for vekst er noe ulikt fordelt mellom
fakultetene. Tabell 1 i vedlagte resultatnotat illustrerer ned på fakultetsnivå en mulig
operasjonalisering av målet på 46,0 studiepoeng per student for UiO — se nedenfor. Det understrekes
at fakulteter og enheter selv må vurdere egne mål og aktuelle tiltak for å nå målene som settes.

~• .. ~1~ ~11 -‘3 :~ 2014 .

~.. St •e- . st •e- ÉndrnÉ
: : ~. poeng . poeng -~ avta~te

~ ~ -per. -: ~St d~ per ~. -stud~é
~______ ~pôéng stud~ poeng stud.~ .‘pôer~g

EOL 145 34,8 151 :,3 10,0%
JUR 3022 49,3 3113 i,7 3,0%
MED 1 554 :0 1 ‘1 49,5 3,0%
HF 3702 37,7 3998 ~‘,7 8,0%
MN 2752 41,3 2972 44,6 8,0%
OD 358 53,0 352 53,5 1,0 %
SV 3 252 42,5 3 512 45,9 8,0%
UV 2 278 45,3 2 450 490 8,0%
Andre 158 - . 1.: - 6,5%

ota t 17 221 43,2 18 345 45,0 5,5%

3.0 Studiekvalitet - Status for gjennomføring av tiltak

Fra 2012 er studiekvalitetsrapporteringen integrert i virksomhetsrapporten. I rapporteringen for første
tertial 2012 har fakultetene blitt spurt om resultater for de tiltakene i årsplanen for 2011 som handler
om utdanningsvirksomheten, og spesielt om bachelor- og masternivået. Alle fakultetene har gitt gode
og interessante tilbakemeldinger. Det er likevel et stykke fram til vii utarbeidelsen av rapporten til
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universitetsstyret har fått til en full integrasjon mellom utdanningsfeltet og de andre aspektene i
tertialrapporteringen, for eksempel Økonomi.

Tilbakemeldingene fra fakultetene viser at utvikling av utdanningsvirksomheten og studiekvaliteten er
et langsiktig arbeid som vil måtte pågå kontinuerlig over flere år. Vi ser dessuten at fakultetene har
ulikt fokus på tiltakene; årsplanen er omfattende, og det er naturlig at fakultetene prioriterer tiltakene
ulikt basert på lokale behov og aweininger.

Deirapport om utdanning for 1. tertial 2012 følger i helhet som vedlegg til virksomhetsrapporten.

4.0 økonomisk resultat og UiOs prognoser

UiOs samlede ubrukte midler ihht internregnskapet 1. tertial 2012 er 968 mill. kroner, og nivået er
uendret fra årsskiftet.

Ubrukte midler for prosjektøkonomien er knyttet til konkrete prosjekter og kan ikke omprioriteres.
Regnskapstallene viser også at de fleste prosjektene avsluttes med positivt beløp eller balanse. Hittil i
år er 108 prosjekter avsluttet med netto 8,6 mill. kroner i pluss. Basert på status for ubrukte midler for
bidragsprosjekter anses ikke dette som noe vesentlig problem, men et signal om at UiO må bli bedre til
å planlegge prosjektaktivitetene.

Ubrukte midler for basisØkonomien er 284 mill, kroner. Nivået ansees for høyt, men for
grunnenhetene er det likevel hensiktsmessig at de har et visst nivå på ubrukte midler for å bidra til
stabilitet i økonomistyringen. På bakgrunn av dette vil UiO kunne opprettholde et visst volum på
egeninitierte investeringer.

Grafen under viser UiOs prognose for ubrukte midler 2012-2016. Prognose 1 tilsvarer prognosen som
ble lagt til grunn i 3. tertial 2011. Prognose 2 viser prognosen per 1. tertial 2012 med økte
investeringer på 150 mill. kroner i perioden (forutsetter vedtak i fordelingen for 2013). Legges
prognose 2 til grunn blir ubrukte midler for basis justert ned til ca. 100 mill, kroner.

Total virksomhet - resultater tom 2011 og prognose for 2012-2016

.1
Basis Bidrag (KD + andre dep) ~Bidrag NFR ~Andre bidrag ~Oppdrag—Prognose 2... Prognose i
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Status på ubrukte midler

For å beskrive nærmere nivået på ubrukte midler er status og endring vist i en dekomponering hvor de
vesentligste postene er identifisert.

Dekomponeringstre for nivå på ubrukte midler ved UlO

Ti 2012

Ubrukte midler for basisøkonomien er på 284 mill, kroner. Dette er en økning på 28 mill, kroner fra 3.
tertial 2011 og det er i hovedsak fire forhold som er grunnlag for endringene:

• Ubrukte midler enhetene er økt med 10 mill. kroner, og ligger nå på 353 mill. kroner.

• Ubrukte midler for KD- og UiO-investeringer redusert med 33 mill, kroner, og ligger nå på 109
mill, kroner.

• Reserven er redusert med 25 mill, kroner og ligger på 55 mill. kroner.

• Forhåndsdisponeringer er nedbetalt med 76 mill. kroner, og ligger nå på 233 mill. kroner.

Ubrukte midler for prosjekter er redusert med 25 mill. kroner. Årsakene til dette er sammensatt, og
kan skyldes tilfeldige svigninger i kostnads- og inntektsutviklingen for de enkelte prosjektene.

Enhet

Endririg fra
T3 2011

Endring fra
T3 2011

Beldo

Belda

Endririg
fra T3 Belop

Totalt ~ -3026 -968 344

Bidrag .U’ 16901 -602 666

Basis ~ -28 532 -284 316

Oppdrag 4). 8 605 -81 162

- - - - — - —— — — —-- o.o,aKfltnFc

MED ~ -1 062 -290 488 Pr vat nær ngs v -188 528
MatNat 4). 13 755 -122 013 Andre stat ge -49 015
Sent e 4)- i 216 -43 869 [i] NER -38 371
SV 4) -9 814 -40 648 El EU -14 574
HE ~ -12558 -231.540
JUR 1)- 5494 -219740
uv 4)- 1139 -146241
NHM 43. 3707 -1o6o31
00 .0. 1679 -94581
SA9 ‘0 2539 -92831
TF ~ -8846 -62441
UB ~‘ 337 -60651
KHM ~ -2227 -44441

Aktiviteter
TA 4). 13 739 -179 503 CD nvester nge -86886
U 0 Reserve ~. 24 871 -SS 708 ed keho d og d fl -70 481
MED 4). i 667 -51087 I U 0 nyeste nge -22 136
MatNat 4). 27 811 -48 628

589 °> 527 -44214
US I ‘fl~ -18 552 -39 770
SV ~ -2325 .32377 Il
JUR ~ -8745 -22127
SENTRE ~ -3718 -20326
Fe es ~ -3 637 -13151
NHM ~ -2329 -7189
UV ~‘ -3936 -6446
UB °> 579 -5406
00 -8. 8575 -4325
HE ‘0 5522 1313
TE ~ 559 1335
(MM .U- 5920 9737
UOBank ~ -76158 233555

Aktiviteter
ICHM ~ -1 264 -57462 Utgravn nge -57 462
UV ‘Q -2321 -8494
MatNat ~ 495 -7918 El
NHM ~ 324 -3691
MED ~ 350 -1785~
SV °D~ 752 -1518
00 ~ 107 -1148
Sente ~ 33 -1123
HE ~ -116 -939
589 .0- -1497 -606
TE o~ 54 17
JUR ‘U. 11579 3504
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Inntektsutviklingen ift samme tid ifjor er redusert med 3% nominelt som kan forklare noe av
nedgangen.

Enheter med Økonomiske utfordringer

Samlet sett vurderes risiko i forhold til finansiell kontroll som lav ved UiO. Det er imidlertid enkelte
enheter som har økonomiske utfordringer og som universitetsiedelsen har særskilt oppmerksomhet
pa.

Det teologiske fakultet (TF) har akkumulert merforbruk og har i forbindelse med et nytt EU prosjekt
fått utvidet tidsrommet for å oppnå balanse fra 2014 til 2016. Fakultetet har fått aksept til å
forskuttere de resultatbaserte inntektene som genereres fra EU-prosjekter. Fakultetet har levert en 5-
årig prognose i balanse.

Det humanistiske fakultet (HF) har en presset økonomisk situasjon og har utfordringer knyttet til å
tilpasse aktiviteten til rammene. De siste årene har HF gått med årlige isolerte underskudd. Det har
vært foretatt en analyse av den Økonomiske utviklingen ved fakultetet og det foreslås i fordelingen i
2013 å gi HF en styrking av varig og midlertidig karakter.

Det odontologiske fakultet (OD) har de siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling for

basisøkonomien, men utviklingen siste tertial og fakultetets 5-årige prognoser viser imidlertid en
negativ utvikling.

Det utdanningsvitenskaplige fakultet (UV) har de siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling for

basisøkonomien, men utviklingen siste tertial og fakultetets 5-årige prognoser viser imidlertid en
negativ utvikling. Prognosene viser at fakultetet vil ha et underskudd på 3,6 mill, kroner ved utgangen
av 2012.

Den økonomiske utviklingen for Kulturhistorisk museum (KHM) er bedret de siste 2 årene, men KHM
har utfordringer i forhold til balanse i økonomien på lengre sikt. Prognosen for 2014 viser at museet
ikke har oppnådd kravet om balanse men fortsatt har et mindre underskudd.

Molecular life science (MLS) har de siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling. De 5-årige
prognosene viser imidlertid en betydelig negativ utvikling fra og med 2012. Dette må sees i
sammenheng med den midlertidige finansieringen av the National Council of Childhood and
Motherhood (NCCM).

Universitetsbibliotekets (UB) drift gikk med isolert underskudd i 2011, og akkumulert har driften ca.
3,8 mill, kroner i merforbruk. Parallelt med at de har kuttet kostnader er biblioteket i fordeling 2012
blitt styrket med 5 mill. kroner, samt at det ligger forslag om en styrking på 3,5 mill, kroner i fordeling
2013.

Sentraladministrasjonen har de siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling, men enhetenes 5-årige
prognoser viser imidlertid en betydelig negativ utvikling. Dette har sammenheng med omfordeling av
midler fra SA til enhetene, men skyldes også økte kostnader ved enkelte enheter.
Sentraladministrasjonen skal i balanse innen utgangen av langtidsperioden.
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Årsverksutvikling

For første gang har vi nå muligheten til å ta ut årsverksdata regelmessig i henhold til DBH definisjoner,
og ikke kun på årsbasis som tidligere. Det legges derfor opp til å presentere årsverksutviklingen hvert
tertial. Endringene mellom 3. tertial 2011 og 1. tertial 2012 kan være tilfeldige og en konsekvens av
sesongmessige svingninger, og må også sees i sammenheng med organisasjonsendringer.

Antall årsverk pr 1. tertial 2012 er 5 888. Dette er en nedgang på 129 årsverk fra forrige målepunkt
(1.11.2012). Nedgangen gjelder særskilt rekrutteringsstillinger med 65 årsverk, men også
administrative stillinger har hatt en nedgang på 35 årsverk. Undervisnings- og forskerstillinger har hatt
en økning på 8 årsverk.

Nedgangen knyttet til rekrutteringsstillinger kan for basisvirksomheten skyldes at fakultetene samlet
overoppfylte KDs måltall pr 1.11.2012 og at de nå foretar en tilpasning mot måltallet. Undervisnings
og forskerstillinger har for basisøkonomien hatt en vekst på 17 årsverk.

Forholdstallet mellom administrative stillinger og undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger
(alle finansieringskilder) er på 31,9%, som er uendret fra forrige målepunkt. For basisvirksomheten er
forholdstallet 36,9%, en marginal reduksjon fra forrige målepunkt.

Utviklingen mellom faktisk antall årsverk og enhetenes 5-årige årsverksprognoser vil følges med
interesse. Det vil i dette arbeidet fokuseres på utviklingen i både nivå og andeler i de ulike
stillingskategoriene.

2011 2012
End ring
T3 2011- Endring i

Arsverk Årsverk TI 2012 prosent
DAdministrative stillinger I 560 I 525 -35.~3. -2 %
DAndre stillinger 57 52 -4 tJ. -7 %
ØDrifts- og vedlikeholdsstillinger 143 151 8 ~ 6%
oStøttestillinger for undervisning, forskning og formidling 923 905 -18 -2 %
•sUndervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger

~Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling 28 28 0 ~(J~ -2 %
E8Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidlin 71 50 -21 ~(J. -29%
~Professor II - 63 63 0 1} 0 %
~Rekrutteringsstillinger 1496 1431 -65~. -4%
DUndervisnings- og forskerstillinger I 648 I 653 5 ~ 0 %
~UniversitetsbibliotekarIførstebibliotekarIbibl.aspirant 28 29 I ~ 2 %

Undervisnings-, forsknings- og formidlinqsstillinger Total 3 334 3 254 -80 43. 2 %
Grand Total 6 017 5 888 -129 ~ -2 %
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4.0 Nærmere om den enkelte enhet
For hver enhet beskrives kort vesentlige momenter for enhetens økonomiske status og 5-årige
prognoser.

Faktaboksene er oppdatert med resultater 2011 for styrets resultatindikatorer, samt prognoser og
resultater for nøkkeltall på Økonomi og årsverk pr 1. tertial 2012 og i langtidsperioden.

Det teologiske fakultet (TF)
TF har kontroll på den økonomiske utviklingen med en prognose på 2 mill. kroner i akkumulert
merforbruk ved utgangen av 2012. Dette er i tråd med avtalen som ble inngått med
Universitetsledelsen i 2011. Fakultetet har levert en 5 årig prognose i balanse.

Økningen i ubrukte midler for prosjektøkonomien fra 2011 skyldes i hovedsak tildelingen fra EU ifm
ERC.

Resultat Resultat Ambisjoner
Styrets resultatindikatorer 2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2014

Studie.oeng .erheltidsekv.
Andel utvekslin:studenter

Gennomstrømmin: Phd
NFR inntekter (mill, kroner
EU inntekter mill, kroner
Publikas’ons.oen: •ervit. årsverk

NØkkeltall

Totale inntekter- Basis
Personalkostn. av totale kostnader
Årsverk totalt - Basis

herav underv.- 0: forskerst.
herav rekrutterin:sstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt Prosekter

Det juridiske fakultet (JUR)
Den Økonomiske situasjonen ved fakultetet er fortsatt tilfredsstillende. Prognosen for 2012 isolert
viser et mindreforbruk på 2 mill, kroner, mens det ved utløpet av 2012 er anslått et akkumulert
mindreforbruk på 15,6 mill. kroner.

Prosjektøkonomien per 1.tertial viser en betydelig nedgang, som i all hovedsak skyldes at NORDEM
prosjektet først kommer i 2.tertial. Fakultetet har store ambisjoner mhp eksternfinansierte prosjekter.

32,5
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5 rets resultatindikatorer
Studie oen erheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
GennomstrØmmin Phd
NFR inntekter mill. kroner
EUinntekter(milI. kroner
Publikasons oen ervitårsverk

NØkkeltall
Totale inntekter- Basis
Personalkostn. av totale kostnader
Årsverk totalt - Basis

herav underv.- o forskerst.
herav rekrutterin sstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt- Prosekter

Resultat Resultat
2010 2011 T12011 Ti 2012

I
I
I
I _______

L~_

6% -901~

•8001D
-36 -70000

-60 000
1,7 -500013

-400013

30000

20000

10000

Det medisinske fakultet (MED)
MED har en tilfredsstillende Økonomi. Prognosen for basisøkonomien tilsier 33 mill. kroner i ubrukte
midler ved utgangen av 2012.

Ved utgangen av 2011 fikk fakultetet en betydelig økning i ubrukte midler for prosjektøkonomien.
Dette skyldtes en forskuttering av midler fra enkelte private bidragsytere ifm utfasing av
gaveforsterkningsordningen til NFR. Kurven for prosjektøkonomien viser at fakultetet har lagt en plan
for bruken av disse midlene i langtidsperioden.

HF har fortsatt en presset økonomisk situasjon. Prognosen for 2012 tilsier et akkumulert merforbruk
på 4,3 mill, kroner. Dette er imidlertid en forbedring på 8 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig
budsjett, og skyldes i hovedsak økte inntekter, samt noe lavere anslag på driftskostnader.

Fakultetet har vært moderat i budsjetteringen av fremtidige eksterne inntekter. HF fremhever at det
likevel er en betydelig risiko knyttet til det fremtidige nivået på disse inntektene. Dette skyldes dels at

Ambisjoner
2014

42,5 Resultatutvikling - regnskap fl 2010-Ti 201.2 og årprognoaer2oll-2016

Z /

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2012 2016

9--231
77%
208

72
48
71

125

JliI
44 50 50

~.1 ~ti
_~I~1

Ti 2010 201.0 TI 2011 2011 Ti 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Basi5økonomien Prosjektøkonomien —Totaltøkonomien

Styrets resultati ndikatorer
Resultat

2010 2011 Ti
Resultat

2011 Ti20i~
Ambisjoner

2014
Studiepoeng per heltidsekv. 47,2 48,0 -

Andel utvekslingstudenter 7% 9% 8%
GjennomstrØmming Phd 3,8 4,0 3,5
NFRinntekter(miIl. kroner) -146 -153 -62 -40 -174
EUinntekter(mill. kroner) -13 -21 -2 -4 -27
Publikasjonspoengpervit. årsverk 1,1 1,1 1,3

Resultat Resultat Prognoser
NØkkeltall 2010 2011 T12011 T12012 2012 2016
Totale inntekter- Basis -606 -611 -200 -204 -587 -602
Personalkostnavtotalekostnader 64% 68% 73% 76% 65% 62%
Årsverk totalt - Basis 676 680 644 669 641

herav underv-ogforskerst. 201 194 193 196 195
herav rekrutteringsstillinger 144 165 146 150 135
heravadmårsverk 177 179 171 175 168

Årsverktotalt- Prosjekter 352 276 263 300 231

Resultatutvikling - regnskap fl 2010-Ti 2012 og Arprogno:er2012-2016

.400 010

350010

300010

250010

200010 I
150010

100000

-50000

50010

Det humanistiske fakultet (HF)

— - - — —

Ti 2010 2010 Ti 2011 2011 Ti 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Basisekonomien Prosiektøkonomien —Totaltpkonom en
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de nasjonale avsetninger til humanistiske programmer er relativt små, og dels at fakultetet har hatt, og
planlegger med ytterligere reduksjon i vitenskapelige stillinger.

Langtidsprognosen for fakultetet viser en positiv resultatutvikling fra 2014. Det er viktig at fakultetet
planlegger for et varig balansert nivå på aktivitetsnivået for å unngå store svingninger framover.

Styrets resultatindi katorer
Studie oen erheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
GjennomstrØmmin Phd
NFR inntekter mill, kroner
EUinntekter(mill. kroner
Publikasjons oen ervit. årsverk

NØkkeltall
Totale inntekter Basis
Personalkostn. av totale kostnader
Årsverk totalt Basis

herav underv. ogforskerst.
herav rekrutteringsstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt - Prosjekter

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2014

Resultat Resultat Prognoser
2010 201i Ti 2011 Ti 20i2 20i2 2016

-546
82%
635
305
149
155
55

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)
Den økonomiske situasjonen for fakultetet er tilnærmet uendret i forhold til 3. tertial 2011. Tertialvise
analyser og økonomisk oppfølging av enhetene viser imidlertid at handlingsrommet i
bevilgningsfinansiert virksomhet reduseres. Flere av instituttene har nå i liten grad frie midler som ikke
er bundet i prosjekter eller annen ekstern øremerking. Institutt for informatikk øker sitt underskudd
betydelig og det forutsettes at fakultetet følger opp dette.

Årsprognosen for NFR-inntekter viser en økning fra 295 til 364 millioner kroner. Prognosen antas å
være for høy og vil bli kvalitetssikret i 2. tertial. Det har vært små variasjoner i NFR-inntektene de siste
5 årene. EU-inntektene i 2011 ligger over måltallet og er på nivå med fakultetets ambisjon for 2014.
Målsettingen for fakultetet er å opprettholde minst dette nivået hvert år.

MN har utfordringer knyttet til økonomistyringen. Årsakene til dette er sammensatt og må sees i
forhold til fakultetets kompleksitet, kravene til økonomirapportering, innretningen på
regnskapsføringen og tilgjengelige verktøy.

1,3 1,4

8%
35 Resuttatutvikling - regnskap Ti 2010-Ti 2012 og irprognosorzoli-2016

-65
-1 -40cm

1.4
-30 om

g
5 20~

ao om

10010
T12010 2010 T12011 2011 T12012 2012 2013 2014 2015 2016

Basisøkonomien Prosjektpkonomien —Totaltpkonomren
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Fakultetet har siste årene hatt en stabil økonomisk utvikling for basisøkonomien. Utviklingen siste
tertial viser imidlertid en negativ trend som fortsetter ut i langtidsperioden. Dette skyldes en økning i
antall årsverk, primært for å imøtekomme måltallet for rekrutteringsstillinger. Fakultetet overfører
ubrukte midler på 13 mill, kroner fra 2011, mens prognosene 2012 viser at disse midlene disponeres i
sin helhet og i tillegg pådrar fakultetet seg et underskudd på 3,4 mill, kroner.

CD er et utstyrstungt fakultet som sliter med gammelt bygg og utrangert eldre utstyr både i
laboratoriene og klinikkene. I budsjett 2012 var det ikke rsatt av reserve til investeringer, noe som
utgjør en betydelig risiko, I langtidsperioden har fakultetet et stort investeringsbehov som ikke er
dekket.

Som følge av usikkerheten knyttet til inntekter fra spesialistutdanningen anser fakultetet at den 5-
årige prognosen har en høyere risiko enn tidligere.

S rets resultatindikatorer
Studie øen erheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
GennomstrØmmin Phd
NFR inntekter mill, kroner)
EUinntekter mill, kroner
Publikasons oen ervit. årsverk

Nøkkeltall
Totale inntekter- Basis
Personalkostn. av totale kostnader
Årsverk totalt - Basis

herav underv.- o: forskerst.
herav rekrutterin sstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt - Prosekter

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 T12011 Ti 2012 2014

53,4
5%
4,0

-3
-2

1,0

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 T12011 T12012 2012 2016

-239
77%
297

60
52
46
i

300(X)

25000
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~ 15000

10000

5000

5000

10000

ReultatutsIldIng - regneicap Ti 2010-Ti 2012 og årprognos.r 2012-2016

Ti 2010 2010 Ti 2011 2011 TI 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Basisøkonomien Pros~ektpkonomien ‘“Totaltpkonomien

Styrets resultatindikatorer
Resultat Resultat

2010 2011 T12011 Ti 2012
Ambisjoner

2014

-250000

Studiepoengperheltidsekv. 36,3 41,3 38,2
Andel utvekslingstudenter 5% 5% 8%
Gjennomstrømming Phd 3,5 3,6 3,5
NFR inntekter (mill. kroner) -291 -288 -99 -95 -335
EUinntekter(mill. kroner) -14 -47 -18 -15 -47
Publikasjonspoengpervit. årsverk 1,0 1,1 1,1

Resultat Resultat Prognoser
Nøkkeltall 2010 2011 T12011 T12012 2012 2016

Totale inntekter- Basis -855 -876 -278 -293 -876 -918
Personalkostn.avtotalekostnader 64% 65% 70% 68% 63% 69%
Årsverktotalt-Basis 956 965 958 974 959

herav underv.-ogforskerst. 330 328 336 257 281
herav rekrutteiingsstiilingei 301 309 293 238 221
heravadmårsverk 144 150 155 138 131

Årsverk totalt - Prosjekter 457 427 4~X) 493 410

Rewltatutvlkflng - regnskap TI. 2010-Ti 2012 ogårprognoserzoi2.2016

Ti 2010 2010 Ti 201.1 201.1 Ti2012 2012 2013 2014 2015 2016

Basis*konom en Prosjektøkonomien —Tolaltøkonomien

Det odontologiske fakultet (OD)
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Det samfunnsvitenskapelige fakuJtet (SV)
Fakultetet har fortsatt utfordringer knyttet til et opparbeidet mindreforbruk. Prognosen for året tilsier
imidlertid en reduksjon av ubrukte midler på 8 mill, kroner ift årsbudsjettet.

Trenden med underforbruk er i ferd med å snu. Enhetene trapper opp tilsettinger i forhold til egen
økonomiske situasjon og fremtidige avganger, og fakultetet begynner å se resultater i regnskapet i
form av økte lønnsutgifter.

Styrets resultatindikatorer
Studie oen erheltidsekv. 40,2
Andel utvekslin studenter 11%
Gjennomstrømmin Phd 3,5
NFR inntekter (mill, kroner) -54

-70 010J
EU inntekter (mill, kroner) -6
Publikasons oen ervit. årsverk ~ 1,6 ~

-4OO~

~ -300102

-200w

Nøkkeltall •ioo~
Totale inntekter- Basis
Personalkostn. av totale kostnader 89%
Årsverk totalt- Basis 400

herav underv.-o forskerst. 182
herav rekrutteringssti I li nger 99
herav adm årsverk 96

Årsverk totalt- Prosekter 19

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
Fakultetets vurdering er at basisøkonomien er stram, men under kontroll. Prognosen tilsier at
fakultetet går med 3,6 mill, kroner i akkumulert merforbruk ved utgangen av 2012, en forverring på 6
mill, kroner sammenlignet med utgangen av 2011.

Resultat Resultat Ambisjoner
S rets resultatindikatorer 2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2014
Studie oen erheltidsekv. 41,3
Andel utvekslin studenter 6%
Gennomstrømming Phd
NFR inntekter (mill. kroner
EU inntekter mill, kroner)
Publikasjons oen ervit. årsverk

NØkkeltall
Totale inntekter- Basis
Personal kostn. av totale kostnader
Årsverk totalt- Basis

herav underv.- og forskerst.
herav rekrutterin:sstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt - Prosjekter

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2014

Rosultetutvilding - regnukap Ti 2010-Ti 2012 og 0rprogno~er2012-2016

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 T12011 Ti2012 2012 2016

-367
10(0)0

20 ~0
T12010 2010 T12011 2011 T12012 2012 2013 2014 2015 2016

Busisøkonom Prosjektøkonomlen —Totultøkonomien

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 T1201i T12012 2012 2016
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Kulturhistorisk museum (KHM)
KHM har de siste 3-4 år hatt en vanskelig økonomisk situasjon med regnskapsmessige underskudd og
stramme budsjettmessige rammebetingelser. Underskuddet er redusert fra 12,9 mill, kr. ved utløpet
av 2009 til en prognose på 2,2 mill, kroner ved utgangen av 2012.

Et hovedproblem ved KHM er høye fastlønnsforpliktelser i kombinasjon med variable og risikoutsatte
inntektskilder (billett- og butikksalg og overheadinntekter). Museets arbeid med etablering av et mer
solid fundament for KHMs økonomi, vil derfor ha høy prioritet i årene som kommer.

Selv om resultatutviklingen bedres, leverer ikke KHM en prognose for 2014 i balanse som kravet tilsier.
Prognosene for prosjektøkonomien er ikke kom plette.

5 rets resuitatindikatorer
Studie oen erheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
GennomstrØmmin Phd
NFR inntekter mill, kroner)
EU inntekter mill, kroner)
Publikasons oen ervit. årsverk

NØkkeltall
Totale inntekter- Basis
Personal kostn. av totale kostnader
Årsverk totalt - Basis

herav underv.- 0: forskerst.
herav rekrutterin:sstillin:er
herav adm årsverk

Årsverk totalt - Prosekter

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 T12011 Ti 2012 2014

0%

-8o~
-5

-60~
-3

-40
1,4

20~

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 T12011 T12012 2012 2016

-115
62%
115
35

8
40
30

Naturhistorisk museum (NHM)
Økonomien til museet vurderes fortsatt å være stabil og god, og den 5 årige prognosen for
basisvirksomheten viser tilnærmet balanse.

Ved utgangen av 2011 hadde prosjektøkonomien et akkumulert mindreforbruk på rundt 18 mill.
kroner. En 5-årig prognose med 7 mill, kroner i akkumulert merforbruk ved utgangen av
langtidsperioden anses derfor å være lite realistisk.

Ro~uIt.tutoIkIIng - rogn.kopll 2010-Ti 2012 og årprognoo.r2012-2056

i
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Bas søkonomien Prosjektpkono,nien —Tota tpkonomien
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S rets resultatindikatorer
Studie oen erheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
GennomstrØmmin Phd
NFR inntekter mill, kroner
EUinntekter(mill. kroner
Publikasons oeng ervit. årsverk

NØkkeltall
Totale inntekter- Basis
Personal kostn. av totale kostnader
Årsverk totalt Basis

herav underv.- o forskerst.
herav rekrutterin sstillin er
herav adm årsverk

Årsverk totalt- Prosekter

Sentrene

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 Ti 2011 Ti 20i2 20i4

0%

-14
-2

1,3

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2012 2016

-113
72%
115

35
16
19
12

Re~uItatuwikIIng - regn!k~p TI 2010-Ti 2012 og 0rprogno~er2012.2016

-25001

-20001

Ti 2010 2010 T12011 2011 T12012 2012 2013 2014 2011 2016

Basi~pkonomien Prosiektokonornien —Tot~Itøkonornien

Den samlede økonomiske status for sentrene er god. Sentrenes totaløkonomi viser et resultat på 65
mill, kroner i ubrukte midler, fordelt med 20 mill, kroner på basis og 45 mill. kroner på prosjekter.
Forum for universitetshistorie (FFU) fases ut i 2012.

Den langsiktige prognosen for SUM og MLS viser en betydelig nedgang, De 5-årige prognosene må
blant annet sees i sammenheng med den midlertidige finansieringen av NCMM. Universitetsledelsen
vil følge opp dette med enhetene frem mot neste rapportering.

styrets resultatindikatorer
Studie oengperheltidsekv.
Andel utvekslin studenter
Gennomstrømmin Phd
NFR inntekter mill, kroner)
EUinntekter(mill. kroner
Publikasons oen ervit. årsverk

NØkkeltall
Totale inntekter Basis
Personalkostn. av totale kostnader
Årsverk totalt - Basis

herav underv.- o forskerst.
herav rekrutteringsstillinger
herav adm årsverk

Årsverk totalt - Prosekter

Resultat Resultat Ambisjoner
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2014

0%

-29
-5

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 Ti 2011 Ti 2012 2012 2016

-49
64%

67
18
12
25
34

Resultatutvfkiing - regn~k~p fl 2010-fl 2012 ogårprognoser2ol2-2016
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Basisøkonomien Prosjektpkonomien —Totaltekonomien
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Universitetsbiblioteket (UB)
Hovedutfordringene for biblioteket er å tilpasse driften til rammene. Prognosen på kort sikt viser
underskudd på 6 mill, kroner, men gjennom en reduksjon i antall ansatte over tid vil
resultatutviklingen bedres. Det fremtidige nivået på antall ansatte er ikke avklart.

Biblioteket forventer å overføre 3 mill. kroner av mediebudsjettet til senere år. Budsjett for 2012 er 70
mill, kroner. For mediebudsjettet ligger det ingen store utfordringer, men grunnet usikkerhet i
valutasvingninger er biblioteket restriktive mhp å tegne
abonnementer som vil binde UiO for flere år.

Re~uItatutitIdIrrg - regnskap Ti 2010-Ti 2012 og krprognoser2oi2-2016

-25 0~

Resultat Resultat Prognoser
Nøkkeltall 2010 2011 T12011 T12012 2012 2016 20001

Totaleinntekter-Basis -23O~~ -~ -242 -243
Personalkostn. av totale kostnacier r ] 51% I ~
Årsverktotalt-Basis I i 143 ~

herav underv.- o forskerst. I I -

herav rekrutterin sstillin:er I I - ______

heravacimårsverk I 59 ~
Ti 2010 2010 Ti 2011 2012 Ti 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Årsverk totalt - Prosekter -
Basispkonomien Prosjektpkonornien —Totaltpk000mTen

Sentraladministrasjonen (inkl. TA og USIT)

SA7

Økonomien i SA7 deles inn i drift (av den enkelte enhet), satsinger, annen drift
(gjennomstrømming) og reserver. Samlet viser økonomien akkumulerte ubrukte midler på 54
mill, kroner. Av disse er 11 mill. kroner knyttet til drift av avdelingene, mens øvrige midler i
hovedsak er knyttet til satsinger (42 mill. kroner), mens annen drift går i underskudd (12 mill.
kroner). Det store avviket på satsinger er knyttet til ufordelte midler, der mye forventes
disponert/fordelt før sommeren 2012.

Den 5-årige prognosen viser en betydelig negativ utvikling. Dette har sammenheng bla med
omfordeling av midler fra SA til enhetene, men skyldes også økte kostnader i enkelte av avdelingene.
Sentraladministrasjonen har krav om å gå i balanse innen utgangen av langtidsperioden.

NØkkeltall
Totale inntekter- Basis I
Personalkostn. av totale kostnader I
Årsverk totalt- Basis I i

herav underv.-o: forskerst. I I
herav rekrutterin:sstillin:er I I
herav adm årsverk I I

Årsverk totalt- Prosekter I I
Nøkkeltallene inkluderer Apollon og Uniforum

Resultat Resultat Prognoser
2010 2011 T12011 T12012 2012 2016
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Teknisk avdeling (TA)
Totaløkonomien for Teknisk avdeling viser ubrukte midler på 179,5 mill. kroner, som er 47 mill. kroner
mer enn budsjettert. 109 mill. kroner av de ubrukte midlene er Øremerkede tildelinger, hvorav 86,9
mill. kroner er Øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet.

Teknisk avdelings prognose for årsresultat viser et overskudd på 76 mill. kroner, mens det opprinnelig
var budsjettert med et underskudd på 41,6 mill, kroner. Bakgrunnen for endringen er at TA har justert
forventet framdrift i flere prosjekter og hvilket tidspunkt
kostnadene forventes å på løpe.

Resultatutvikling - regnskap Ti 2010-Ti 2012 og årprognos.r2012-2016

Resultat Resultat Prognoser
Nøkkeltall 2010 2011 T12011 T12012 2012 2016 200010

Totale inntekter- Basis ______ ____________________ -871
Personalkostn avtotale kostnader 11% 12% 13% 12% 14% ~

~ 100010
Årsverk totalt - Basis 228

herav underv.- ogforskerst. -

herav rekrutteringsstillin:er -

herav adm årsverk 58
50010

Årsve rk totalt — Prosjekter — Ti 20i0 2010 Ti 2011 2011 Ti 2012 2012 2013 2014 2015 2016

—Tot~It0konomien

USIT
USITs drift er delt i to. Nærmere 50% er knyttet til eksternt finansiert aktivitet, Økonomien for 1.tertial
isolert viser ubrukte midler på 18,6 mill. kroner, som er 46 mill. kroner bedre enn budsjettert.
Grunnleggende går USIT så langt i 2012 som budsjettert, men regnskapet per 1.tertial er preget av
store avvik som i hovedsak er knyttet til periodiseringer og
konsortieinntekter til CRlStin.

R.,olt.tuts4kllng - rqnokap Ti 2010-Ti 2012 og årprognoe.r2012-2016

Resultat Resultat Prognoser
NØkkeltall 2010 2011 T12011 T12012 2012 2016
Totale inntekter- Basis -278 -328 -93 -141 -364 -320
Personalkostn. av totale kostnader 59% 54% 52% 64% 45% 50%
Årsverk totalt- Basis 227 242 241 248 243

herav underv.- ogforskerst. - - - - -

herav rekrutteringsstillinger - - - - -

herav adm årsverk 29 38 40 29 27
Årsverktotalt-Prosjekter - - - - -
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UiO-Bank og Styrets reserve
UiO bank har en saldo på 233 mill. kroner pr 1. tertial 2012. Etter planen vil saldo øke med 13 mill.
kroner og prognosen ved utgangen av 2012 er på 242 mill. kroner. Prognosene fremover avhenger av
forholdet mellom nedbetaling og takten på nye investeringer vedtatt av styret.

Styrets reserve har en saldo på 55 mill. kroner pr 1. tertial 2012. Disponering av reserven i 2012 er
foreløpig 8 mill, kroner til Observatoriet, 4 mill. kroner til magasiner på Økern og 4 mill kroner for
inndekning av negativ virksomhetskapital knyttet til feilavslutninger av prosjekt i 2011. Utover dette
foreligger det ingen planer om bruk av reserven i 2012. Reserven er også økt med 11 mill. kroner for
mindreforbruk energi 2011. Prognose for reserven er48 mill. kroner ved utgangen av 2012.

Vedlegg:

1. Analyse av resultater ved UlO 2007-2011
2. Analyse av Forskningsrådsinntekter
3. Delrapport for utdanning 1. tertial 2012

Ti 2010 2010 T120i1. 2011 TI 2012 2012 2013 2014 2015 2014

—TotaItQkonom~en
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Ved legg 3 til Virksomhetrrapport per 1. tertial 2012

Deirapport om utdanning for 1. tertial 2012

Tidligere har universitetsstyret fått en årlig rapport om studiekvaliteten ved UiO. Rapporten har vært
en del av UiOs kvalitetssystem og har hatt som ambisjon å gi en samlet framstilling av status og
utfordringer for studiekvaliteten i UiOs utdanninger. Studiekvalitetsrapporten forholdt seg til en egen
plan for utvikling av studiekvaliteten, og den sentrale rapporten bygget på tilsvarende rapporter fra
fakulteter, institutter og programmer.

Kvalitetssystemet er nå i ferd med å bli endret, og den tidligere studiekvalitetsplanen og studie
kvalitetsrapporteringen er fjernet som separate elementer. Innholdet blir i stedet integrert i det
ordinære opplegget for virksomhetsstyring. Dette innebærer at studiekvalitetsaspektet tas hånd om i
UiOs ordinære årsplaner, og at utdanningsvirksomheten som helhet behandles i tertial
rapporteringen. Universitetsstyret vil etter planen få en separat orienteringssak i høstsemesteret om
endringene i kvalitetssystemet.

Selv om studiekvalitetsplanen og -rapporten er borte, er det likevel knyttet særskilte krav til ivare
takelsen av studiekvalitetsaspektet, noe som gjør at utdanningsfeltet får spesielt stor plass i denne
tertialrapporten. NOKUT har i sin såkalte tilsynsforskrift fast at hver institusjonen skal ha faste rutiner
og prosesser som i en årlig syklus frambringer, vurderer og anvender informasjon om det enkelte
studium og om utdanningsvirksomheten generelt. Det enkelte studium blir behandlet på fakultets
og instituttnivået, så formålet med denne rapporteringen til universitetsstyret er å behandle
utdanningsvirksomheten generelt.

I rapporteringen for første tertial 2012 har fakultetene blitt spurt om resultater for de tiltakene i
årsplanen for 2011 som handler om utdanningsvirksomheten, og spesielt om bachelor- og master
nivået. Alle fakultetene har gitt gode og interessante tilbakemeldinger, og viser at tertialrapportene
fra fakultetene blir stadig bedre. Det er likevel et stykke fram til vii utarbeidelsen av rapporten til
universitetsstyret har fått til en full integrasjon mellom utdanningsfeltet og de andre aspektene i
tertialrapporteringen, for eksempel økonomi.

Tilbakemeldingene fra fakultetene viser at utvikling av utdanningsvirksomheten og studiekva liteten
er langsiktig arbeid som vil måtte være kontinuerlig arbeid over flere år. Dette er en av grunnene til
at UiOs årsplaner nå er endret fra å være ettårige til å være treårige og rullerende, og tiltakene kan
derfor bedre følges opp over tid. Vi ser dessuten at alle fakultene ikke har samme fokuset på alle
tiltakene; årsplanen er omfattende, og det er naturlig at fakultetene prioriterer tiltakene ulikt basert
på lokale behov og avveininger.

Tiltak 1: Hva er de viktigste grepene fakultetet har gjennomført for å vurdere programporteføljen,
spesielt med tanke på internasjonal profil i studieprogrammene?

Årsplantiltak 1 handler om utvikling av programporteføljen og om internasjonalisering. Årsplanen
nevner spesielt handlingsplanen for internasjonalisering og beskrivelser av hvordan de internasjonale
utfordringene skal ivaretas, eksempelvis internasjonal rekruttering til hele grader.
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Fakultetenes tilbakemeldingene tyder på at dette er et kontinuerlig arbeid som ikke lar seg tidfeste
så nøyaktig som årsplanen har lagt opp til. Alle fakultetene arbeider på ulike måter med gjennom-
ganger av studieprogrammene sine. Noen tar utgangspunkt i det nasjonale kvalifikasjons
rammeverket, for eksempel 00 og UV, mens andre tar utgangspunkt i et mer generelt behov for
oppdatering og utvikling av studieplanene, for eksempel medisinstudiet.

Alle fakultetene har gjennomført tiltak for å øke den internasjonale profilen i studieprogrammene.
De hyppigst forekommende tiltakene er revisjon av avtaleporteføljen med utenlandske læresteder og
revisjon av studieplanene for å gjøre rom for utvekslingsopphold og internasjonale komponenter.

I 2011 ble det fastsatt et nytt årshjul for arbeidet med programportefølje og opptaksrammer. Det nye
årshjulet har blitt tatt i bruk våren 2012 med sikte pä fastsettelse av studietilbudet for studieåret
2013/2014. Ett av hovedformålene med det nye årshjulet har vært å bidra til en samlet vurdering av
forslag til etablering og nedlegging av studietilbud og dimensjonering av studietilbudet, og målet er
at årshjulet etter hvert kan bli et godt verktøy for en mer helhetlig behandling av UiOs studie
programportefølje.

Tiltak 3: Hva er de viktigste grepene fakultetene har gjennomført for å forbedre læringsmiljøet og
oppfølgingen av studentene, spesielt med tanke på arbeidet med karriereveiledning?

Årsplantiltak 3 handler om læringsmiljø og oppfølging av studentene, og fakultetene skal gjennom
føre tiltak som møter de lokale utfordringene knyttet til disse områdene. I 2011 har det vært et
spesielt fokus på å styrke arbeidet med karriereveiledning.

Alle fakultetene har iverksatt tiltak for bedre oppfølging av studentene. De hyppigst nevnte tiltakene
er knyttet til videreutvikling av studiestart og introduksjonsopplegget for nye studenter. Flere
fakulteter har iverksatt mer offensive opplegg for veiledning underveis i studieløpet, og vi nevner her
noen eksempler:

• Ett av instituttene ved HF har gjennomført en pilot for studentmonitorering, for å skaffe seg
bedre oversikt over forsinkelser og frafall. Tre av HFs enheter har også testet pilotprosjektet
veiledningssamtaler for 2. semester bachelorstudenter.

• MN viderefører og utvider ForVei-prosjektet. Etter en pilot på utvalgte programmer i 2011,
skal alle studenter på 2. semester i bachelorprogrammene få tilbud om samtale etter
forveimetodikken: Møtt, Sett, Hørt, Res pektert og Likt.

• SV har samlet flere tiltak i en pakke som de kaller PLUSS: studentene skal integreres bedre og
forberedes til senere møte med arbeidslivet gjennom tilrettelegging for styrking av de mer
generiske sidene av studiet og mottaks- og utviklingsprogrammer som utvidet studiestart,
Pilar-prosjektet, kurs i presentasjonsteknikk og mentorordninger.

Fakultetene har også hatt fokus på styrket karriereveiledning. Dette er i større grad inkludert i det
ordinære introduksjons- og veiledningsopplegget, og det er gjennomført flere tiltak som inneholder
direkte forberedelser til yrkeslivet.
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HF lanserte i desember 2011 nye karrieresider på nett, og fakultetet har også utviklet profiler for de
største bransjene som HF-studenter jobber i. HF skriver at de andre fakultetene også er interessert i
dette arbeidet, og at flere planlegger lignende tiltak. For å kunne gjennomføre dette er det nød
vendig å fortsette med sykliske kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser, slik HF har gjort siden 2005.

Tiltak 4: Hva er de viktigste grepene fakultetet har gjennomført for å oppnå mer varierte
undervisnings- og læringsformer og økt bruk av digitalt støttede læringsformer?

Årsplantiltak 4 handler om varierte undervisnings- og læringsformer og bruk av digitalt støttede
læringsformer. Fakultetene skal legge til rette for at studentene møter variasjon underveis i

studieløpet for å sikre aktivisering, læringsfremmende vurdering og god sammenheng mellom
læringsmål, undervisning og vurdering.

UiO har høye ambisjoner på feltet, men også her ser vi at det er vanskelig å se konkret effekt av
tiltakene etter bare ett år. Videreutvikling av undervisnings- og læringsformene til det nivået UiO
ønsker at de skal være, er et kontinuerlig arbeid som vil måtte strekke seg over flere år og som
henger nøye sammen med UiOs økonomiske handlingsrom.

I 2011 ble ldébanken for undervisning og læring lansert, en eksempelsamling som inne
holder eksempler på gode undervisnings- og læringsmetoder ved UlO. Ansatte bidrar ved å dele
erfaringer fra egen praksis, slik at alle som er interesserte i undervisning og læring kan hente
inspirasjon til eget arbeid. Foreløpig er det lagt inn cirka tjue eksempler, men mengden vil
forhåpentligvis øke mer etter hvert som idébanken blir bedre kjent. ldébanken er tilgjengelig for alle
på webadressen www.uio.no/god-undervisning.

Bruken av digitalt støttede læringsformer er stigende, og de fleste fakultetene nevner eksempler på
at dette enten blir testet ut eller er på vei inn i den ordinære driften. For eksempel blir det stadig mer
vanlig å bruke podcast og klikkere i store forelesninger, og flere fakulteter eksperimenterer med bruk
av blogg. Tiltakene får jevnt over svært god respons, men vi ser at dette også stiller større krav til
undervisernes digitale kompetanse og at det forutsetter et godt utviklet støtteapparat.

Statistikk som er utarbeidet i forbindelse med IHR-prosjektet om eksamensavvikling viser at cirka to
tredjedeler av UiOs eksamener fremdeles er tradisjonelle skoleeksamener, selv om det har vært jevnt
fokus på mer varierte vurderingsformer de siste årene. I lys av dette er det spesielt interessant at
både JF, MED og UV tester ut forskjellige måter å digitalisere skoleeksamener på.

Tiltak 5: Hvordan har fakultetet fulgt opp tiltaket om plan for kvalitetsforbedrende tiltak? Gi en
kort status for arbeidet.

Årsplantiltak 5 sier at alle studieprogrammer fra bachelor via master til PhD skal ha en plan for hvilke
kvalitetsforbedrende tiltak som skal gjennomføres i perioden 2011-16 og hvilke resultater det
enkelte program skal nå. Ikke minst skal det for programmer med lav gjennomstrømning foreligge
konkrete ambisjoner og tiltak på hvordan denne skal økes. Planene skal være åpne og gjenstand for
årlig oppfølging, og frist for gjennomføring er satt til 31. desember 2011.

Fakultetenes tilbakemeldinger kan tyde på at ingen av fakultetene har utarbeidet særskitle planer for
kvalitetsforbedrende tiltak. HF skriver at dette følges opp som del av malen for instituttenes
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kvalitetsrapporter, men for Øvrig nevner fakultetene mer generelle tiltak for utvikling av
studiekvaliteten og studentoppfølgingen.

Ambisjonen med årsplantiltaket har vært å sikre et kontinuerlig og systematisk arbeid for konkret
utvikling av studiekvaliteten på hvert studieprogram. Vi leser imidlertid tilbakemeldingene både slik
at bestillingen i årsplanen kan ha vært for utydelig, og at utarbeidelsen av en særskilt plan ikke har
vært et optimalt verktøy. Kanskje burde tiltaket heller ha vært integrert i de ordinære evalueringene
eller i den ordinære planstrukturen for å oppnå den Ønskede effekten.

Tiltak 7: Hvordan har fakultetet fulgt opp tiltaket om videreutvikling av lektorprogrammet? Gi en
kort status for arbeidet.

Årsplantiltak 7 handler om Lektorprogrammet, og slår fast at arbeidet med styrket profesjonsretting
og bedre studiekvalitet skal videreføres. Dette skal skje ved strukturert tverrfakultært samarbeid
mellom alle fakultet involvert i programmet, og ved utvikling av universitetsskolekonseptet med mål
om 15-20 universitetsskoler innen utgangen av 2011.

De fem fakultetene som deltar i samarbeidet om lektorprogrammet har alle gitt tilbakemeldinger på
dette punktet. Fakultetene er opptatt av å ha en åpen og god dialog med lektorprogrammet, blant
annet i forbindelse med utvalget som ser på finansieringen og organiseringen av programmet.
Utvalgets arbeid er ennå ikke ferdig, så vi vil komme tilbake til lektorprogrammet i en senere
rapportering.

Det er i 2011 gjennomført en utlysning og tildeling av status som Universitetsskoler der UiO
samarbeider med et utvalg på 13 ungdoms- og videregående skoler i Oslo og Akershus. Formålet
med universitetsskolesatsingen er å styrke både lektorprogrammet og skolene gjennom bedre
integrering av praksis og de ulike elementene i utdanningen, så vel som kompetansen og det
pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolene. Dette vil lede til bedre helhetlig kompetanse blant
studentene ved fullføring av sine studier, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene.

Lektorprogrammet og universitetsskolene er et viktig element i det nye Senteret for fremragende
utdanning som ble tildelt UiO og Universitetet i Tromsø av NOKUT, på oppdrag fra KD. Det nye
senteret ProTed, «Centre for Professional Learning in Teacher Education», forutsetter en dyp
integrasjon av forskning, utdanning og praksis i samarbeid med UiT. UiT har også bistått UiO med
kva litetssikri ng av utvelgelsen av u nive rs itetsskoler.

Studentmobilitet

I 2011 har mobiliteten ved UlO som helhet gått ned, selv om enkelte fakulteter har oppgang i tallene.
I den forbindelse har fakultetene blitt bedt om å kommentere hvordan de legger til rette for og
promoterer utvekslingsopphold i utlandet for studentene sine og hvordan de utvikler emnetilbudet
til innreisende utvekslingsstudenter.

Tilbakemeldingene viser at fakultetene jobber mer fokusert og målrettet, noe som kan være et
resultat av handlingspianen for internasjonalisering og det ekstra fokuset på feltet som inter
nasjonaliseringsåret innebærer. Noen fakulteter har en vei å gå ennå, mens mange gjør mer enn
tidligere for å nå målene og levere på de ulike tiltakene.
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Både SV og UV har satt av stimuleringsmidler som enhetene ved de respektive fakultene har kunnet
søke på. Midlene har gått til arbeidet med internasjonalisering på begge fakulteter og har på UV ført
til opprettelsen av to nye emner på engelsk på bachelornivå. Ved SV har man kunnet bruke ressurser
på gjennomgang av avtaleporteføljen og tilrettelegging av utveksling i studieprogrammene. OD har
satt av midler til studentstipend for utreisende studenter.

JUS er også et godt eksempel på et fakultet som har arbeidet målrettet for å innføre en internasjonal
profil i studieprogrammene. Fakultetet har innført et obligatorisk valgemne på engelsk for de av
studentene sine som ikke reiser ut på utveksling. HF nevner dette som en utfordring - at norske
studenter ikke tar de engelske emnene, noe som fører til mindre integrering av norske og inter
nasjonale studenter og mindre internasjonalisering hjemme.

HF vurderer av grunnene nevnt ovenfor innføringen av obligatoriske emner på engelsk, noe Institutt
for medievitenskap allerede har gjort. HF jobber også svært målrettet på internasjonaliseringsfeltet
generelt. De har blant annet laget en egen statistikk for utveksling per studieprorgam, noe som gjør
dem bedre rustet til å analysere utviklingen og se hvor man trenger å sette inn tiltak og fokus.

Ved MN arbeider flere institutter med å utvikle emnepakker knyttet til bestemte partnere, helt i tråd
med bestillingene i handlingsplanen for internasjonalisering og i årsplanen, for å få opp antallet
utreisende studenter. Fakultetet ser allerede resultetet av dette arbeidet på Institutt for informatikk.
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Inntekter fra Forskningsrådet
Ved Universitetet i Oslo finnes mange av landets ledende forskningsmiljøer. UiO burde derfor være en
ledende nasjonal aktør på flere måter — påvirke utlysningen av programmer, fremme gode søknader og
kunne oppnå høy tilslagsprosent. Dette vil kunne bidra til flere forskningsmidler til UiO fra Forsknings
rådet. Mye tyder på at UjO har et betydelig potensiale for forbedring i alle disse prosessene.

Dette notatet om forskningsrådsinntekter er laget
for å bidra til en samlet oversikt over status og
utfordringer når det gjelder å oppfylle inten
sjonene i Strategi 2020 om mer eksterne midler.
Universitetets hovedstrategi for å skape større
handlingsrom og fleksibilitet er å øke de eksterne
inntektene. Det er samtidig viktig at UiO tiltrekker
seg de midlene som bidrar til fagutvikling, dyna
mikk og kvalitet i fagmiljøene. Hver enhet må
vurdere hvordan søknader om eksterne midler
styrker de faglige prioriteringene ved egen enhet.

Vårt analytiske hovedgrep i dette notatet tar
utgangspunkt i figuren nedenfor.

Figur 1 Analytisk utgangspunkt

Vi mener å kunne observere en mangeårig utvikling
i pilens retning, dvs, der eksternt finansierte forsk
ningsprosjekter i stadig større grad preges av

samarbeid på tvers av organisasjonsgren
ser og at prosjektene er større i omfang (til
fortrengsel for prosjekter med utgangs
punkt i enkeltpe soners eller -gru ppers
forskning)

• tematiske satsinger og vekt på samfunns
messig relevans og nytte (til fortrengsel for
prosjekter som preges av å være «fri»
gru nnforskning)

Med en slik forståelse som utgangspunkt, vurderes
rammebetingelsene i kapittel 1, forholdet mellom
universitetene i kapittel 2 og situasjonen internt
ved UiO i kapittel 3. Avslutningsvis omtales
konkrete utfordringer som det bør arbeides
særskilt med ved fakulteter og fagmiljøer.

i Offentlig FoU-innsats øker - og vris
De samlede FoU-utgiftene’ har økt fra 24,5 milliar
der kroner i 2001 til 41,9 mdr. kroner i 2009. Det er
en økning på 71 % og betydelig mer enn lønns- og
prisveksten i perioden. Veksten i UH-sektoren er
enda høyere — 113 % (fra 6,3 til 13,4 mdr. kroner).
UH-sektorens andel av samlede FoU-utgifter har da
også økt fra litt over 1/4 til litt under 1/3

Figur 2 FoU-utgifter i ulike sektorer
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Større og nyttigere
På bakgrunn av Forskningsrådets egne tall2,
fremkommer det tre forhold det er grunn til å
trekke fram:

1. Større og færre prosjekter
Som Forskningsrådet selv skriver, har det «i en
årrekke vært en målsetting å øke prosjekt-
størrelsen i Forskningsrådets programmer og
aktiviteter. ... Beregninger viser eksempelvis at
andelen prosjekter (med bevilgning) større
enn 1 miN. kroner, har Økt fra 37 til 57 prosent
fra 2006 til 2010”. Den annonserte utviklingen
mot bedre finansierte prosjekter vil ytterligere
understreke og forsterke tendensen i retning
av færre og større prosjekter3.

2. Mer realfag og teknologi
Forskningsrådets bevilgninger går i noe
Økende grad til realfag og teknologi.
Bevligningsandelen til disse fagområdene har
økt fra 56 % i 2006 til 59 % i 2010. Det “reflek
terer forskningspolitikkens prioriteringer”,
som Forskningsrådet skriver.

3. Mer relevans og nytte
Forskningsrådets bevilgninger anvendes til uli
ke programmer. Virkemidlene kan sorteres på
en akse fra frie til styrte — der “fri prosjektstøt
te” representerer midler som fordeles kun ba
sert på forskn ingskva litet (“fri prosjektstøtte”
inkluderer ikke SFF, FME og YFF), mens “hand
lingsrettede programmer” og “brukerstyrte
innovasjonsprogrammer” befinner seg i den
andre enden av aksen med kriterier som rele
vans og nytte i tillegg til kvalitetsdimensjonen.
Midlene med færrest bindinger har økt i pe
rioden 2005-2009, men mindre enn andre
midler. Bemerkelsesverdig er det at “fri pro
sjektstøtte” har redusert sin andel av Forsk
ningsrådets midler fra 9 % i 2006 til 7 % i 2010.

I perioden 2006-2010 har også UH-sektorens andel
av Forskningsrådets samlede bevilgninger sunket
fra 39 % til 37 % (andelen var 35 % i 2009).

En tentativ konklusjon kunne være at norske
forskningsprioriteringer handler om større
satsinger og mer nyttefokus enn tidligere. Dette
medfører endringer i rammebetingelsene for våre
forskere:
• Større krav til tverrfaglig samarbeid på tvers

innad ved UiO og med andre forskningsaktø
rer, for alle større forskningsrådsprosjekter.

• Større internasjonal konkurranse om nasjona
le midler.

• Forventning om at forskning og innovasjon
knyttes tettere sammen.

Det er en utvikling UiO må forholde seg til, men det
er et viktig perspektiv Nils Chr. Stenseths fram
hever i Aftenposten 17. mars 2011: “Likevel er det
forskning uten henvisning til nytteverdi som over
tid har vist seg å ha bidratt til å utvikle vårt sam
funn til hva det er i dag ...“

2 UiO vs. andre universiteter
Universitetet i Oslo representerer 29 % av universi
tetssektoren i Norge~. UIO har både flere søknader
til Forskningsrådet og får flere forskningsmidler
derfra enn størrelsen alene skulle tilsi:

• 37 % av søknadene i 2010 fra universitets
sektoren til Forskningsrådet kom fra Ui05.

• 35,5 % av midlene som Forskningsrådet bi
dro med til universitetene i 2010, gikk til
UiO.

I utgangspunktet ser det dermed ikke ut til å være
særlig grunn til bekymring. UiO er aktive både når
det gjelder å søke om midler og vi vinner fram i

2 Ref. publikasjonen “Forskning i tall”, publisert i mai

2011 på Forskningsrådets nettsider:
http://www.forskningsradet.no/no/Norsk statistikk/il
82736860838.

Dette vil kunne gi utfordringer for yngre forskere mht.
å utvikle selvstendige søknader om forskningsmidler.

Målestokken her er de såkalte ‘Undervisnings-, forsk
nings- og formidlingsstillinger’ i Database for høyere
utdanning (DBH). Vi snakker altså i hovedsak om årsverk
i vitenskapelige stillinger — og UlOs andel av disse.
~ UiOs andel av totalt antall søknader til Forskningsrådet

i 2010 (alle sektorer inkludert) er 15 %.
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konkurransen. Det kan tyde på forskning av gjen
nomgående høy kvalitet.

Det er likevelslik at UlOs andel av Forskningsrådets
bevilgninger de enkelte år, er synkende.

Figur 3 UiOs andel av Forskningsrådets midler
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Som man ser av figur 3, har UiOs andel av Forsk
ningsrådets bevilgninger til u niversitetssektoren
sunket fra 38,2 % i 2008 til 35,5 % i 2010. Det kan
se lite ut, men representerer forskningsmidler på i

overkant av 60 mill. kroner om andelen i 2010
hadde vært like stor som i 2008.

Figur 4 Forskningsråcisinntekter pr. vit.årsverk
2007-2011 ved NTNU/UiB/UiO

fra Forskningsrådet. Både for UiB og UiO er verdie
ne i teller og nevner (hhv. forskningsrådsmidler og
vitenskapelige årsverk) relativt stabile.

De fleste andre universiteter og høyskoler befinner
seg et godt stykke under nivåene for NTNU, UiB og
UiO. Unntaket er først og fremst Universitetet for
miljø og biovitenskap og Norges Veterinærhøyskole
som begge to har de høyeste tallene blant alle uni
versiteter og høyskoler for forskningsrådsbevilg
ninger per vitenskapelig årsverk.

UiOs evne når det gjelder å hente ut forsknings
midler fra Forskningsrådet kan dermed karakterise
res som god, men heller ikke mer enn det.

Det kan imidlertid også være av interesse å under
søke søknader og bevilgninger i lys av de ulike vir
kemidlene som Forskningsrådet rår over. Er det
forskjeller mellom universitetene når vi ser på
forskningsmidlene i lys av vårt analytiske utgangs
punkt ifiguri?

Nedenfor presenteres søknadstall for perioden
2005-2010, sortert på Forskningsrådets virkemid
ler7 og målt per vitenskapelig årsverk (slik at stør
relse ikke i seg selv får betydning).

Vi opererer her med tre kategorier av virkemidler: (1)
Frie midler omfatter «fri prosjektstøtte» og «andre
grunnforskningsprosjekter». (2) Programmer dreier seg
om «grunnforskningsprogrammer», «SFF/SFI/FME» og
såkalte «store programmer». (3) Handlingsrettet er
«handlingsrettede programmer», «brukerstyrte innova
sjonsprogram» og «øvrig» (som også inkluderer viten
skapelig utstyr).

—

———
2008 2009 2010
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200
Figur 5 Søknader til Forskningsrådet

I figur 4 presenterer vi bevilgninger fra Forsknings
rådet per vitenskapelig årsverk for de tre store,
norske universitetene6. Bevilgningsnivået ved
NTNU og UiO er relativt jevnt, mens UiB stort sett
ligger noe under. Tallene er også stabile. Imidlertid
har NTNU en betydelig vekst i antall vitenskapelig
årsverk og en tilsvarende vekst i bevilgede midler

6 Kilde for disse dataene er den såkalte «KD-portalen» i

Database for høyere utdanning (DBH).
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De røde, prikkede linjene representerer gjennom
snittsverdier for antall søknader per vitenskapelig
å rsverk.

Figur 5 viser at det er universitetene i Oslo og Ber
gen som er mest aktive når det gjelder å søke på de
frieste midlene. Gjennomsnittlig i perioden 2005-
2010 er det levert mellom 0,6 og 0,7 søknader om
frie midler fra hver vitenskapelig ansatt til Forsk
ningsrådet. Tallene for søknader innenfor andre
virkemidler er mer like. UiO og UiB er imidlertid
klart større enn NTNU også innenfor virkerniddelet
handlingsrettet — det kan henge sammen med at
denne typen virkemiddel ofte er rettet inn mot
samfunnsfagene.

Figur 6 gir Forskningsrådets gjennomsnittlige be
vilgninger i perioden 2005-2010 per vitenskapelige
årsverk8. Formatet er som i figur 5.

Figuren viser at UiO henter inn mer midler per
vitenskapelig årsverk enn andre universiteter når
det gjelder frie midler, men ligger bak UiB både når
det gjelder større programmer og handlingsrettede
programmer. UiB ser ut til å ha betydelig større
gjennomslag enn øvrige universiteter når det gjel
der handlingsrettede programmer. UiO er også den
eneste institusjonen som henter inn mer midler
per vitenskapelig årsverk når det gjelder frie midler
sammenliknet med handlingsrettede programmer.

8 Vi gjør oppmerksom på at tallene i figur 4 og i figur 6

bygger pâ ulikt grunnlag: I figur 4 hentes tallene fra DBH
og inkluderer inntekter som kommer via tredjepart
(f.eks. SINTEF). I figur 6 er tallene hentet fra Forsknings
rådet og omfatter kun direkte bevilgninger tilden enkel
te institusjon.

Figur 7 Gjennomsnittlig prosjektstørrelse på søk
nadene til Forskningsrådet i 2010
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Figur 7 viser at UiO og UiB søkte om prosjektmidler
i 2010 som i gjennomsnitt per prosjekt lå ca. 20 %
under nivået ved NTNU. Det kan indikere at pro
sjektene ved NTNU involverer flere personer og er
mer preget av samarbeid enn tilfellet er ved UiO og
UiB.

På denne bakgrunn vil vi plassere de tre store,
norske universitetene vårt analysediagram.

Figur 8 Universitetenes plassering i relasjon til
analytisk utgangspunkt

Individ /
Enkelt-
gruppe

Mer samar
beid / Større
prosjekter

UiO er sterke når det gjelder fri grunnforskning,
men henger noe etter de øvrige både når det
gjelder faglig samarbeid og samfunnsmessig
relevans/nytte (tematiske satsinger).

Det er naturligvis ikke slik at forskningens innhold
er så forskjellig mellom de tre store universitetene.
Det kan snarere være slik at forskere ved NTNU og
UiB evner å kombinere grunnforskning og

Figur 6 Forskningsrådets bevilgninger

(Fri)
grunn
forskning

Mer relevans og
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samarbeid/relevans på en bedre måte enn man
klarer ved UiO.

Mange har vært opptatt av at forskere og fagmil
jøer ved NTNU og U1B er tidligere med i planleg
gingsfasen av Forskningsrådets ulike programmer.
På denne måten har disse fagmiljøene muligheter
til å påvirke innhold og struktur som er tilpasset
deres faglige prioriteringer. UiO bør, som landets
største forskningsuniversitet ha ambisjoner om at
våre forskere og fagmiljøer i større grad er tidligere
inne i Forskningsrådets arbeid med utforming av
nye programmer.

I Strategi2o2o heter det da også at «mange av
premissene for å søke eksterne prosjekter legges i
planleggingsfasen i de nasjonale eller europeiske
utlysningene. Universitetets forskere skal være
aktive allerede når premissene legges (vår uthe
ving), og utvikle en tettere dialog med flere mulige
fina nsieringskilder.»

3 Inntekter fra Forskningsrådet
v/UiO
Når man ser nærmere på forskningsrådsinntektene
ved UiO, ervi opptatt av forholdet mellom søkna
der og tilslag (dvs, bevilgninger). Ulike fagmiljøer
henter ut forskningsmidler i ulikt omfang ut fra
Forskningsrådets virkemidler. Vi er også opptatt av
i hvilken grad de eksternt finansierte prosjektene
foretar frikjøp til prosjektgjennomføring av viten
skapelig ansatte i ordinær virksomhet.

Figur 9 nedenfor viser at det er betydelige forskjel
ler mellom fagmiljøene når det gjelder tilslagspro
sent. Samfunnsfagene gjør det relativt sett best
med en tilslagsprosent på ca. 40. For realfagene
ligger tilslagsprosenten på litt over 33, for humani
ora på litt over 30, mens helsefagene har den la
veste tilslagsprosenten på 25. Samfunnsfagene har
en positiv utvikling siste år, helsefagene en negativ.

Figur 9 Antall søknader og tilslag for UiOs fag-
om råder 2005-2010

Figu ren gir aggregerte tall for hele perioden.

Det kan være ulike årsaker til forskjellene fagmiljø
ene imellom. Det kan handle om forholdet mellom
tilgjengelige midler og forskningsambisjoner. Kvali
teten på selve søknadene kan også være en viktig
faktor. Stadig mer vekt på relevans og nytte i pro
sjektfinansieringen kan komme til systematisk å
utelukke mange. Det er også stor forskjell mellom
fagmiljøene mht. hvilke av Forskningsrådets virke
midler som bidrar med mest midler. Forskjellene
kan også være betydelige når det gjelder tilslags
prosenter i de ulike program mene9.

I figur 10 nedenfor ser vi at helse- og realfag henter
inn en betydelig større andel av forskningsrådsmid
lene enn hva tilfellet er for samfunnsfag og ikke
minst humaniora. For sistnevnte er det imidlertid
viktig å påpeke at søknadsmulighetene er langt
færre enn hva tilfellet er for helse- og realfag.

Noen interessante observasjoner i tillegg:
• Samfunnsfagenes andel av forskningsrådsmid

ler som er tematisk styrt og vektiegger rele
vans og nytte, er betydelig, jf. virkemidlet
“handlingsrettede programmer”.

• Realfagene er helt dominerende i “store pro
gra mmer”.

• Helsefagene er store både når det gjelder “frie
prosjektmidler”, “SFF/SFI” og “handlingsrette
de programmer”. Derimot er helsefagene for
svinnende små når det er snakk om “grunn
forskningsprogrammer”.

Her mangler vi foreløpig tall.

1200
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Figur 10 NFR-midler 2005-2010 til UiO fordelt på
fagområder og virkemidler
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Figuren gir en aggregert oversikt for hele perioden
sett under ett. Den viser at realfagene er særlig
store når det gjelder virkemidlet programmer, at
helsefag har en ganske jevn balanse mellom de tre
virkemidlene, at samfunnsfag er særlig store når
det gjelder handlingsrettede programmer og at frie
grunnforskningsmidler er dominerende innenfor
humaniora.

Dette henger naturligvis også i noe grad sammen
med typen av midler som er tilgjengelig for de ulike
typene av fagmiljøer.

Målt mot størrelse1° i form av vitenskapelige års-
verk gjør realfag det bedre enn størrelsen skulle
tilsi når det gjelder store programmer, men mot
satt for handlingsrettede programmer. Helsefag
gjør det forholdsmessig best mht. fri grunnforsk
ning og mer som forventet ut fra størrelse på de
andre virkemidlene. Samfunnsfag gjør det mye
bedre enn forventet ut fra størrelse når det gjelder
handlingsrettede programmer, og tilsvarende gjel
der for humaniora i forhold til frie grunnforsk
ningsmidler.

Noe av det samme bildet framkommer i figur 11
nedenfor der gjennomsnittlige bevilgninger per
vitenskapelig årsverk til norske universiteter fra
Forskningsrådet på hvert av de virkemidlene er gitt

10 Også her vil tilgjengeligheten av midler og ulikheter i

tilslagsprosent kunne spille inn.

som røde, prikkede linjer. Tilsvarende bevilgninger
til UiOs fagmiljøer er gitt gjennom stolpene i figu
ren.

Figur 11 NFR-midler 2005-2010 til UiO fordelt på
fagområder og virkemidler
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De fleste av UiOs fagmiljøer (unntaket er sam
funnsfag) er bedre enn gjennomsnittet når det
gjelder frie midler. Bare realfag er bedre enn gjen
nomsnittet når det er snakk om store programmer.
Når det gjelder handlingsrettede programmer er
de fleste av UiOs fagmiljøer gjennomsnittlige (men
humaniora har vesentlig lavere bevilgninger enn
gjennomsnittet av norske universiteter).

Figur 12 Fagmiljøenes (UiO) plassering i relasjon til
analytisk utgangspunkt
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På denne bakgrunn har vi forsøksvis plassert fag
miljøene ved UiO i forhold til vårt analytiske ut
gangspunkt. Skal vi peke på konkrete utfordringer,
synes følgende å være aktuelt:
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• Realfag spesielt, men også helsefag, har ut-
fordringer knyttet til samfunnsmessig nytte
og relevans. Mer fokus på tematiske sat
singer og handlingsrettede programmer vil
kunne utløse flere midler fra Forskningsrå
det.

• Samfunnsfag ser ut til å ha utfordringer
knyttet til faglig samarbeid ifm. å etablere
større programsatsinger. Det samme gjel
der humaniora.

En økende andel av niidene fra Forskningsrådet
tildeles prosjekter innenfor tematiske satsinger,
der tverrinstitusjonelt/tverrfaglig samarbeid er en
forutsetning (jf. figur 1). Hovedspørsmålet blir
derfor: Hvordan skal UiOs fagmiljøer arbeide for å
hente inn en større andel midler fra denne type
prosjekter?

Frikjøp
Prosjektmidler kan bidra til større handlingsrom i

fagmiljøene. I økonomisk forstand handler dette
bl.a. om muligheten for frikjøp av vitenskapelige
årsverk fra basis til prosjektene.

Figur 13 Frikjøpsandel

sonale som er lønnet av basismidler, synliggjøres i
prosjektregnskapene, men uten økonomisk effekt.

Figu ren ovenfor viser hvor stor andel av inntektene
fra Forskningsrådet i 2010 og 2011 som ble brukt
på de ulike typene av frikjøp”. Det er åpenbare
forskjeller mellom fagmiljøene’2:

• Frikjøp er hyppigere innenfor HumSam og
museene, særlig det eksternt finansierte
frikjøpet. Det kan henge sammen med at
de vitenskapelig ansatte som er fri kjøpt, er
frikjøpt fra u ndervisningsforpliktelsene —

og at det er en mer aktuell problemstilling
innenfor HumSam enn innenfor MedNat.

• MN og UV praktiserer frikjøp helt motsatt:
Ved MN er det internt finansierte frikjøpet
helt dominerende, mens hele 30 % av
forskningsrådsinntektene til UV brukes til
eksternt finansiert frikjøp.

• Fagmiljøer innenfor MedNat uttrykker at
grunnbevilgningen knapt nok dekker fast
lønnsforpliktelsene. Da er det overrasken
de at det eksternt finansierte frikjøpet er
såpass lite som tallene her tyder på.

• MED, CD og sentrene synliggjør nesten ik
ke fri kjøp i det hele tatt.

Figur 13 ovenfor kan leses som en utfordring til
fagmiljøene om i større grad enn i dag å sørge for
finansiering av eksisterende ansatte. Det vil bidra
til handlingsrom i fagmiljøene, et handlingsrom
som kan anvendes til å iverksette lokale forsknings
strategier og —insentiver. På denne måten kan mid
lene fra Forskningsrådet styrke de faglige
prioriteringene ved egen enhet — noe som er
nedfelt som et viktig element i UiOs Strategi 2020.
Eksternt finansiert frikjøp bidrar til økt økonomisk
handlingsrom i fagmiljøene (instituttnivå o.l.).

Frikjøp kan være finansiert på to måter: Dels eks
ternt finansiert, dvs, at eksterne bidrag til prosjek
ter anvendes til å ompostere lønn for personale
som ellers er lønnet av basismidler. Dels kan frikjøp
være internt finansiert, dvs, at bidragene fra per-

‘~ Her er det naturligvis bare snakk om frikjøp i forsk

ningsrådsfinansierte prosjekter. Vi har også bare tatt
med de såkalte bidragsprosjektene (ikke oppdrag).
12 Nedenfor snakker vi om HumSam og MedNat-miljøer.

Med HumSam menes humaniora og samfunnsfag, og
med MedNat menes medisin/helse og realfag.
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4 Oppsummering og tanker om tiltak
UlO framstår som en vinner i konkurransen om
forskningsmidler der forskningskvalitet er viktigste
kriterium for å innvilge støtte. Når midlene blir
mindre frie, f.eks. ved at det er snakk om spesielle
tematiske områder, vinner ikke UiO like lett fram.

Vi ser videre at UiO også legger ned mesteparten
av arbeidet ifm. søknader til de “frieste” midlene.
Bare søknader til Fri prosjektstøtte utgjør mer enn
4 av 10 av alle søknader som sendes til Forsknings
rådet fra universitetet. Denne typen søknader viser
imidlertid en noe synkende tendens de siste årene.
Denne synkende tendensen er nok forårsaket både
av Forskningsrådets regler vedr. fri prosjektstøtte
om at samme person bare kan være prosjektleder
for ett prosjekt per program per år samt hardere
konkurranse om stadig knappere midler som gjør
at noen velger ikke å søke.

Det kan nok finnes ulike hypoteser omkring sam
menhenger og årsaker til denne situasjonen. To av
de viktigste er knyttet til eksterne rammebetingel
ser og intern kultur:

1. Det er naturlig for UiO — både av hensyn til
den frie gru nnforskningen og av hensyn til vår
mulighet til å hente inntekter — å arbeide for å

øke andelen av de frieste midlene i Forsk
ningsrådets verktøykasse. Noe har UiO da
også oppnådd gjennom økningen’3 på
100 mill, kroner i FriPro-midler i statsbudsjet
tetfor 2012.

Det er nok likevel grunn til å modifisere dette.
Viktige utviklingstrekk tilsier at politisk styring
og nyttefokus alltid vil utgjøre en stor andel av
midlene. UiO kan med fordel forholde seg til
dette gjennom strategisk innsats i utforming
av de store programmene. Mye tyder på at
NTNU og UiB er aktive tidlig i prosessene om
kring etableringer av nye tematiske områder,
både institusjonelt og fra fagmiljøene. De kan

dermed i større grad påvirke programmenes
innretning etter sin egen faglige portefølje.

2. Internt ved UiO er søknadsprosessene ift.
Forskningsrådets midler individualisert, mens
andre universiteter i større grad tilpasser seg
de programmessige føringene. Tverrfaglig
samarbeid, forskningsledelse og administrativt
støtteapparat er alle sammen momenter som
kan spille en viktig rolle her for å utvide mulig
hetsom rådet for UiOs aktive forskere.

Videre arbeid
Fakulteter og tilsvarende enheter som ønsker mer
bakgrunnsmateriale vedr. egen enhet, kan få dette
ved henvendelse til Forskningsadministrativ avd.

Det vil også være hensiktsmessig å vurdere tiltak i
fakultetenes og universitetets årsplan for å hente
ut flere midler fra Forskningsrådet slik at man
styrker de faglige prioriteringene ved egen enhet.

13 Det såkalte «fellesløftet» innebærer at universitetene

vil la størrelsen på sitt samlede bidrag følge Kunnskaps
departementets budsjettøkning til den åpne konkurran
searenaen.
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Vedlegg 1 til Virksomhetrappport per 1. tertial 2012

Resultater v/UiO 2007-2011
Fakulteter og museer ved UiO har satt seg mål for 2014 på utvalgte resultatområder. Med noen få unntak
er enhetene på god vei til å nå disse målene.

I dette notatet fokuserer vi på resultater innenfor
seks områder:

1. Publikasjonspoeng per vitenskapelig års-
verk

2. Forskningsrådsinntekter
3. EU-inntekter
4. Netto gjennomføringstid for PhD
5. Studiepoeng per student (heltidsekvivalent)
6. Andel utvekslingsstudenter av registrerte

studenter

På fem av disse seks områdene (unntaket gjelder
studiepoeng per student) har fakulteter, museer og
andre enheter på tilsvarende nivå satt seg mål for
2014. Vi er i dette notatet opptatt av utsiktene til å
nå målene og gir tidsserier og vurderinger for alle
enheter på hvert av de seks områdene og opp
summert i tabellform (kap. 2 —7). Det er også rele
vant å se UiOs posisjon sammenliknet med de to
andre store, norske universitetene — NTNU og UiB
(kap. 1).

Mot slutten av notatet (kap. 8) omtalervi de be
vilgningsmessige konsekvensene av de resultatene
UiO oppnår. Alle seks resultatområder inngår i den
nasjonale finansieringsmodellen — riktignok med
rene volumtall, dvs, antall publikasjonspoeng, dok
torgrader, studiepoeng og utvekslingsstudenter i
tillegg til inntektene fra Forskningsrådet og EU.

Aller først gir vi imidlertid noen tall for alle åtte
norske universiteter.

1 Resultater ved norske universiteter
Figur 1 Resultater 2011 ved norske universiteter

Publikasjonspoeng per vitårsverk

Med resultater mener vi her publikasjonspoeng per
vitenskapelig årsverk (verdier på den van nrette
aksen) og studiepoeng per student (verdier på den
loddrette aksen). Hvert universitet er registrert
med et verdipar som viser nivået i 2011 for disse to
områdene. Alle data fra DBH.

UiOs plassering i figuren innebærer en verdi for
publikasjonspoeng per vit. årsverk på 1,3 (1,27) og
en verdi for studiepoeng per student på 43,2
(43,16). Gjennomsnittet for de norske universite
tene er gitt ved de grå linjene som danner et kors i
figu ren og er på hhv. 1,0 (0,99) og 43,6 (43,61). UiO
er best i landet på forskning og gjennomsnittlig på
utdanning — slik disse kjerneoppgavene her er målt.
Ingen universiteter befinner seg imidlertid i øvre
høyre kvadrant med verdier bedre enn gjennom
snittet på begge de undersøkte dimensjonene.

Korrelasjonen mellom de to datasettene er 0,53 (jf.

den røde trendlinja i figuren) som innebærer at det
er viss positiv sammenheng mellom resultater på
de to kjerneområdene. Men om vi utelater det
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nyeste universitetet (U1N) fra datasettet, blir korre
lasjonen faktisk negativ.

Resultater bør kanskje heller ses i forhold til til
ressursinnsats, f.eks. vitenskapelige årsverk. Resul
tatindikatoren publikasjonspoeng per vitenskapelig
årsverk gjør nettopp det. Hvis vi også gjør det
samme for studiepoeng, avtegnes følgende bilde:

Figur 2 Resultater 2011 målt mot innsatsfaktorer
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Figur 2 understreker UiOs relative posisjon. Som
man ser av figuren, er UiO det eneste universitetet
som har over gjennomsnittlige verdier både for
publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk og for
studiepoeng per vitenskapelig årsverk.

De neste figurene gir tidsserier 2007-2011 for de
tre store, norske universitetene på hvert av de seks
områdene vi er opptatt av.

Figur 3 Publikasjonspoeng per vit.årsverk

Universitetet i Oslo gjør det svært bra mht. antall
publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk. øk
ningen fra 2010 til 2011 —fra 1,13 til 1,27 publika
sjonspoeng per vitenskapelig årsverk — er svært
tydelig og innebærer en prosentvis vekst fra 2007
til 2011 på 23,3 %. Det er bedre enn gjennomsnit
tet for norske universiteter og høyskoler.

Figur 4 Forskningsrådsinntekter
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UiO og NTNU er omtrent jevnstore når det gjelder
inntekter fra Forskningsrådet — og vel 50 % større
enn UiB. Målt per vitenskapelig årsverk er de tre
universitetene imidlertid ganske like.

EU-inntektene varierer en del fra år til år — både
fordi volumet er lite og tilsiag på enkeltprosjekter
dermed kan gi betydelige utsiag, dernest pga. ut
betalingsrutinene fra EU.

0,40

Forskningsrådsinntekter
(beløp i 1000 kroner)

Figur 5 EU-inntekter

Side 2



Figur 6 Netto gjennomstrømmingstid PhD
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Det er stilt spørsmål ved datakvaliteten på DBH
tallene om netto gjennomføringstid i den organi
serte doktorgradsutdanningen. Men av de tallene
som foreligger, kan det se ut til at UiO har en gjen
nomføringstid omtrent på linje med UiB — og noe
over gjennomsnittet blant universitetene. Ved
NTNU ser den gjennomsnittlige gjennomføringstida
ut til å være lavere.

I flere år har NTNU og UiB hatt stabile tall rundt 43
studiepoeng per student og med UiO opp mot 20 %
etter. En nærmere analyse av tallene har tidligere
vist at forskjellen i stor grad skyldes UiOs høye
antall enkeltemnestudenter som kun følger ett
emne per semester. De studieadministrative ruti
nene ble i 2011 lagt om slik at enkeltemnestucien
ter nå er registrert som deltidsstudenter i tråd med
gjennomsnittlig emnestørrelse (1/3 av et fulltids
studium). UiO er med dette oppe på omtrent
samme nivå som U1B og nesten på gjennomsnittet
av norske universiteter i 2011.

Årsakene til de ulikheter som fremdeles eksisterer,
er sammensatte: Forskjellig studieopplegg og faglig
studentoppfølging, ulike administrative rutiner og
ulikheter i studentpopu lasjonen. Viktige overord
nete nasjonale forskjeller, handler om lærertetthet
(UiO har flere studenter per vitenskapelig årsverk
enn NTNU/UiB), en eldre studentpopulasjon ved
UiO, samt inntekstgivende arbeid ved siden av
studiene (UiOs studenter tjener mer enn studenter
ved andre institusjoner).

Figur 8 Utvekslingsstudenter

Med student mener vi her ‘heltidsekvivalent’, dvs, at
studenter registrert på studieprogrammer som gjen
nomføres på deltid, er registrert iht. studieprogrammets
deltidsprosent.

2 DBHs tall for utvekslingsstudenter inngår det også

PhD-kandidater innenfor den såkalte kvotestipendord
ningen. Det er imidlertid svært små tall vi her snakker
om — de forstyrrer ikke bildet i nevneverdig grad.

Figur 7 Studiepoeng per student’ (heltidsekvivalent)

Når det gjelder utvekslingsstudenter som andel av
registrerte studenter, ser vi at UiO er helt gjennom
snittlig med omkring 6 % i perioden2. Tallene er
svakt voksende i perioden, men med en liten ned-
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gang siste år. Både NTNU og UiB har høyere andel
utvekslingsstudenter enn UiO.

2 Publikasjonspoeng
Figur 9 Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk
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Forskningsadministrativ avdeling utarbeidet, sam
men med Økonomi- og planavdelingen, våren 2010
et eget notat om publikasjonspoeng3. Vi viser til
dette og hovedkonklusjonen om at det er svært
store variasjoner mellom vitenskapelig ansatte i

førstestilling ved UiO når det gjelder antall publika
sjonspoeng — også om vi ser dette over tid (fire år).
De to avdelingene tar ellers sikte på å oppdatere
analysen med nye tall og innfallsvinkler i løpet av
høsten 2012. Vi tar bLa. sikte på å finne relevante

~ Notatet ble lagt fram på styremøte 1. mars 2011:

http://www u io.no/om/organisasion/ledelsen/stvret/m
oter/kart prot2Oll/2/V-sak%208%2Ovi rksomhet.pdf
(side 43-52), jf. også oppslag i NIFUS publikasjon «Forsk
ningsnytt», nr.1/2011 med tittelen «Hva teller når man
teller?»:
htto://www.fpol.no/Forskningspol itikk/Docu ments/01
2011/Forsknings~oljtikk 1-2011 side%201-36.pdf

data om kvalitet, f.eks. publikasjonsnivå og site
ringer, for å utvide perspektivet noe ut over rene
kvantitative sammenhenger.

Tidsserien løper her helt fra 2005. Målet i 2014 —

for UiO totalt sett har Universitetstyret vedtatt et
målpå 1,30 publikasjonspoeng per vitenskapelig
årsverk, men summen av fakultetenes/museenes
innspill innebærer et gjennomsnitt på 1,25 publika
sjonspoeng per vitenskapelig årsverk — er markert
med en lyseblåfarget boks helt til høyre.

Målet i 2014 er altså på det nærmeste nådd allere
de i 2011. Noen enheter — først og fremst TEOL,
JUR og KHM — overoppfyller målene allerede. Be

merkelsesverdig er også veksten ved det største
fakultetet — MN — som har et resultat i 2011 nesten
20 % over resultatet i 2010. Derimot er utviklingen
ved CD og NHM bekymringsfull: Resultatene for
dem ligger betydelig under gjennomsnittet ved UiO
og har en negativ utvikling siste år (ved NHM har
den negative treriden vedvart over flere år).

3 Forskningsrådsinntekter
Forskningsadministrativ avdeling har sammen med
Økonomi- og planavdelingen utarbeidet et eget
notat om forskningsrådsinntekter. Vi viser til dette,
men gjentar hovedpoenget om at forskningsrådsfi
nansierte prosjekter ser ut til å bli stadig større,
omfatte flere fagmiljøer i samarbeid og legge sta
dig større vekt på samfunnsmessig nytte og rele
vans. Det er en utvikling der UiO ikke alltid henger
like godt med som øvrige universiteter.

Her fokuseres det på målene for 2014. Universi
tetsstyret har fastsatt et mål for UiO på 720 mill.
kroner når det gjelder forskningsrådsinntekter.
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Figur 10 Forskningsrådsinntekter U iO 2005-2014
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Vi ser at to fakulteter — Det medisinske fakultet
(MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet (MN) — er helt dominerende mht. inntek
ter fra Forskningsrådet. Disse to fakultetene sto for
2/3 av forskningsrådsinntektene i 2011. Ambisjo

nene for 2014 er imidlertid svært forskjellige for de
to fakultetene: For MN representerer målet en
vekst fra nivået i 2011 på omtrent 16 %. Vekstmå
let i samme periode for MED er ikke så mye lavere,
men nivået på forskningsrådsinntekter i 2014 er
nærmest identisk med nivået i 2005. For MN snak
ker vi om en vekst fra 2005 til 2014 på over 40 %.

Også Det humanistiske fakultet (HF), Det sam
funnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det juridiske
fakultet (JUR) har betydelige inntekter fra Forsk
ningsrådet. Prosentuelt er ambisjonene for 2014
størst ved JUR. HFs mål i 2014 ligger imidlertid
lavere enn faktiske inntekter i 2011.

CD henter inn relativt lite inntekter fra Forsknings
rådet. De har heller ikke høyere ambisjoner for
2014 enn å videreføre nivået de siste årene.

Alt i alt virker det som målet i 2014— totalt sett for
hele UiO på 720 mill. kroner — er godt innenfor
rekkevidde, særlig hvis MED får det til noe bedre
enn målet for MED selv tilsier.

4 EU-inntekter
Figur 11 EU-inntekter UiO 2005-2014

Igjen er det MED og MN som dominerer bildet med
4/~ av EU-inntektene i 2011. Ellers er det mest

slående trekket at EU-inntektene varierer ganske
mye fra år til år. Det er derfor en vanskelig indika
toråfølge.

Målet for MN i 2014 representerer et nivå på høy
de med årene 2009 og 2011, som er betydelig høy
ere enn nivået i årene 2005 2008 samt 2010. For
MED betyr målet i 2014 en vekst i EU-inntekter på
oppunder 30 % fra 2011 og omtrent en fordobling
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fra gjennomsnittet 1årene 2005-2010. Også for
flere av de andre fakultetene og museene er målet
betydelig høyere enn dagens nivå.

Målet for 2014 — 100 mill, kroner for hele UIO —

ligger ikke mer enn vel 10 % over realiserte EU
inntekter i 2011. Det er likevel grunn til å anta at
målet ikke vil kunne nås uten at fagmiljøene har
særskilt fokus på det.

5 Netto gjennomtøringstid PhD
Figur 12 Tall for netto gjennomstrømmingstid PhD

Tallene for netto gjennomføringstid i den organi
serte doktorgradsutdanningen er hentet fra DBH.
De er usikre når det gjelder kvaliteten, se nedenfor
Vi velger likevel å vise dem — og også synliggjøre
det styrevedtatte målet for 2014 som er en gjen
nomføringstid på 3,5 år — bl.a. for å vise at det nok
er humaniora som synes å ha de største utford
ringene når det gjelder å nå målet.

Når det gjelder data kvaliteten, vil vi peke på føl
gende forhold: DBH-tallene omfatter kun UiO
tilsatte stipendiater — i 2011 innebærer det at tal
lene bare gjelder 221 av de 425 som faktisk opp
nådde en doktorgrad ved UlO. Ved MED og SV er
mindre enn halvparten av doktorgradene i 2011
med i DBHs tallgrunnlag, ved TEOL, JUR, MN og UV
er det mellom 30 og 40 % som ikke er med. I tillegg
er det utfordringer knyttet til datakvaliteten når
det gjelder startdato for doktorgradsarbeidet, spe
sielt vedr. sykehuslegene.

Alt i alt gjør dette at tallene må leses med forsik
tighet. Forskningsadministrativ avdeling arbeider
med å framskaffe sikrere og bedre tall.

6 Studiepoeng per student (heltids
ekvivalent)
Figur 13 Studiepoeng per student
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For indikatoren stud iepoeng per student (heltids
ekvivalent)4 skal mål for 2014 fastsettes av styret i
juni. På et seminar for dekaner og universitetsle
delsen 18. april ble det antydet et mål for UiO sam
let på 46,0 studiepoeng per student (heltidsekviva
lent). Det tilsvarer en økning på 6,5 % fra 2011 for
avlagte studiepoeng gitt samme studenttall i 2014
som i 2011.

UiOs heltidsstudenter avlegger i snitt 70 % av full
progresjon. Innenfor eksisterende ramme vil det
derfor være rom for å iverksette tiltak for å forbed
re studiepoengproduksjonen per student. Tiltakene
må basere seg på kunnskap om studenter og stu
dieforløp i de ulike fagmiljøene, og de må tilpasses
deretter.

Potensialet for en økning i antall avlagte studiepo
eng er også forskjellig fra fagmiljø til fagmiljø. Jeg
tenker det viktige kanskje er at noen må forventes
å ha høyere studiepoengproduksjon per student
enn 46,0 og noen ha lavere. De det kan stilles for
ventninger til er fakulteter med stort islett av 5-16-
årige studier med stramme studieløp og høy finan
sierings kategori. Det gjelder særlig CD og MED,
men også JUR og UV (lektor). Deretter SV (psykolo
gi, samfunnsøkonomi) og MN (farmasi). HF har i
overveiende grad mer fleksibilitet i studiene og
rimeligste finansieringskategori, noe som gjør tett
oppfølging vanskeligere. Men både HF, og i enda
større grad TEOL, har lave tall for studiepoeng per
student og kan tenkes å ha et forbedringspotensia
le som er større enn for mange andre. Det er nok
grunn til å anta at noen av de tradisjonelle profe
sjonsutdanningene har tatt ut mye av potensialet
vedr. antall avlagte studiepoeng.

På denne bakgrunn har vi nedenfor eksemplifisert
hvordan situasjonen på fakultetsnivå kan tenkes å
være i 2014 dersom et mål på 46,0 studiepoeng
per student skal kunne nås.

~ Økningen i avlagte studiepoeng per student er forklart

på side 3. Lektorprogrammets studenter var inntil 2008
registrert sentralt ved UiO, etterpa ved UV. Studiepo
engene registreres i utgangspunktet på det fakultet/ins
titutt der de avlegger sine deleksamener. I figur 13 har vi
for alle år som tidsserien omfatter, lagt både studenttall
og studiepoeng til uv i sin helhet.

Tabell i Studiepoeng per student

~0~t1 .~ ~ E~F(Ï~j~

“3’,,, •. ~j~Ë ‘ $f~t~~1~ r. ‘~‘T!!~ .~

TEOL 146 34,8 161 38,3 10,0 %
JUR 3 022 49,3 3 113 50,7 3,0 %
MED 1554 48,0 1601 49,5 3,0%
HF 3 702 37,7 3 998 40,7 8,0%
MN 2 752 41,3 2 972 44,6 8,0 %
CD 358 53,0 362 53,5 1,0%
SV 3 252 42,5 3 512 45,9 8,0%
UV 2 278 45,3 2 460 49,0 8,0 %
Andre i~58 168 6,5 %
Totalt 17 221 43,2] 18 346 46,0 6,5 %

Det er ikke et realistisk mål at antall avlagte stu
diepoeng per student skal ligge på 60 per år, selv
ikke for heltidsstudenter:

• Programstudenter kan ha legitime grunner til
fravær og forsinkelser i studiene, f.eks. sykdom.

• Det vil være en viss strykprosent blant eksa
menskandidatene ved en institusjon med høye
faglige krav.

• I et ‘livslang læring’-perspektiv tar mange stu
denter i realiteten videreutdanning ved siden
av jobb, og velger lavere gjennomføringsgrad
for programmet innenfor rammen av hva for
skriften tillater.

Følgende momenter må vurderes på tvers av UiO
når relevante tiltak for økning av studiepoengpro
duksjonen skal utformes:

1. Studentoppfølging
Fakultetene bør iverksette relevante faglige og
administrative tiltak for å legge til rette for at
studentene følger normerte stud ieløp. Studen
tene må møte tydelige forventninger gjennom

program- og emnebeskrivelser og ikke minst
gjennom møte med vitenskapelige ansatte i
læringsprosessen. Dette er særlig relevant for
masterstudiene,
hvor en høy andel studenter er forsinket med

masteroppgaven.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014

5,1% 5,5% 5,6% 5,8% 6,4% 6,3% 7,8%

1,4% 1,7% 2,0% 3,5% 2,0% 3,1% 5,0%

4,8% 5,1% 5,0% 5,5% 5,5% 5,0% 6,0%

8,7% 7,8% 7,4% 7,2% 7,0% 8,6% 8,0%

4,1% 5,0% 5,9% 6,5% 6,8% 7,2% 8,0%

5,5% 4,8% 2,7% 3,9% 5,3% 5,3% 7,5%

8,4% 3,0% 4,1% 3,1% 4,2% 3,4% 5,0%

5,6% 6,9% 8,0% 7,9% 9,3% 8,8% 10,5%

4,6% 4,7% 4,2% 3,6% 3,8% 3,2% 5,5%

2. Utvikling av programporteføljen
Utvikling av programporteføljen skal skje i tråd
med de faglige prioriteringene med vekt på
kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans
for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra
søkerne. Har fakultetet en programportefølje
som i tilstrekkelig grad møter studentenes reel
le ønskerog behov? Bør noen av studiepro
grammene faktisk være deltidsstudieprogram
for å møte behovene for livslang læring?

Det er naturlig at fakulteter og enheter vurderer
mål på egne vegne og hvilke tiltak som er aktuelle
for å nå de mål man setter seg.

7 Utvekslingsstudenter
Indikatoren som gjelder utvekslingsstudenter, må
ler antallet utvekslingsstudenter som andel av an
tall registrerte studenter (høsttall for registrerte
studenter).

Figur 14 Andel utvekslingsstudenter

Andel utvekslingsstudenter av reg.studenter
12,0%

Mai2014
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Tallene (og figuren — se ovenfor) gir et noe sam
mensatt bilde, men det er relativt tydelig at de
fleste fagmiljøene kan vise til økende andel utveks
lingsstudenter. I perioden har det videre skjedd en
liten, men tydelig, forskyvning når det gjelder for
holdet mellom utreisende og innreisende studen
ter: Det var en liten overvekt av utreisende studen
ter først i perioden (2005 og 2006). I 2010 og 2011,
derimot, er andelen innreisende studenter tett
oppunder 60%.

Antallet utvekslingsstudenter er særlig stort ved de
tre fakultetene HF, MN og SV. Omtrent 7 av 10
utvekslingsstudenter er registrert ved disse tre
fakultetene.

• Alle tre fakulteter kan vise til økende tall
for innreisende studenter — HF mest med
nær en fordobling i den perioden vi ser på.

• Når det gjelder utreisende studenter er
bildet mer sammensatt. HF har også hatt
en betydelig vekst (men med utflating av
tallene fra 2008), SV har stabile tall, mens
MN hadde et stort fall i antall utreisende
studenter fra 2006 til 2008 (men med en li
ten økning etterpå)5.

For indikatoren utvekslingsstudenter er det der
med HF av de tre store fakultetene som kan vise til
den beste utviklingen. MN strever spesielt med å få
opp antallet utreisende studenter.

For UiO som helhet har Universitetsstyret satt et
mål på 8 % andel av registrerte studenter på ut
vekslingsopphold. Det kan ut fra de tallene som er
gjengitt, se ut til at målet kan være noe vanskelig å
nå. Når det gjelder målene på fakultetsnivå, er det
muligens UV som har de største utfordringene. Her
har andelen utvekslingsstudenter gått jevnt ned
over etter 2006/2007. Vi vil også peke på at MED
allerede overoppfyller målet de har satt seg for
2014— kanskje innebærer det at det er grunnlag
for høyere andel utvekslingsstudenter ved dette
fakultetet?

0,0%

fakuitetene

TEOL
..JUR

MED

HF

MN

OD

SV

uv

2005

4,3%

1,7%

4,3%

7,6%

3,2%

5,3%

2,6%

5,2%

2,6%

Frafallet vedr. MN5 tall for utreisende studenter er
forklart med tidligere feilaktig registrering (GrQndersko
len). Registreringspraksis nå er korrekt.
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Det kan ellers være grunn til, særlig i UiOs interna
sjonaliseringsår (2012), å nevne at de tallene for
utvekslingsstudenter som er referert ovenfor ikke
forteller alt om studentmobilitet. Både virksom
hetsrapporten og måltallet tar utgangspunkt i den
samme definisjonen av mobile studenter: Alle som
utveksles mer enn tre måneder gjennom formali
serte avtaler med samarbeidspartnere. Alle tallene
rapporteres til, og hentes fra Database for høyere
utdanning (DBH). De norske institusjonene får mo
bilitetstilskudd på noe over 7000 kroner per stu
dent som rapporteres innenfor disse rammene.
Definisjonen av mobile studenter er fornuftig og
har betydning for fakultetenes økonomi. Det er
imidlertid viktig å nevne de studentgruppene som
ikke inngår i dette regnskapet, men som like fullt
bidrar til UiOs internasjonalisering. Språkstudenter
og andre på obligatoriske utenlandsopphold som
tar eksamen hjemme, studenter som reiser på
egen hånd på feltarbeid o.l, samt studenter som
reiser til UiOs utenlandssentre er ikke medregnet.
Vi vil derfor presisere at tallene som blir presentert
ovenfor ikke viser all studentmobilitet ved fakulte
tene, kun den mobiliteten som registreres innenfor
de rammene som er nevnt over og som utløser
mobilitetstilskudd.

8 Resultater og bevilgninger
Som kjent inngår de seks indikatorene vi har vist
tall for, i den nasjonale finansieringsmodellen. Re
sultatene i 2011 gir uttelling i 2013. Hva innebærer
så tallene for bevilgningsnivået6? Gjennomgangen
nedenfor konsentreres om virkningene for UiO
som helhet.

Viderefordelingen internt ved UiO av de nasjonale
insentivmidlene avviker fra den nasjonale model
len på tre viktige måter:

(1) lnsentivmidlene har mindre vekt for å gjøre
basisfinansieringen — og forutsigbarheten
for fagmiljøene — større.

(2) Internt midles resultatene over tre år, og
det bidrar også til større stabilitet i bevilg
ningsnivåene.

(3) Prisene per resultatenhet holdes faste (jus
teres bare med kompensasjon for lønns
og prisutvikling). Det bidrar til forutsigbar
het og sikrer at fakultetene mv. bare sam
menliknes med seg selv over tid — det betyr
ingenting hvilke resultater andre enheter
oppnå r7.

Når det gjelder forskningsresultater, inngår de fire
resultatområdene i en nasjonal omfordelingsmo
dell. Det innebærer at bevilgningsrammen settes
først, og deretter fordeles midlene iht. samlede
resultater i universitets- og høyskolesektoren (UH
sektoren). Det er derfor ikke bare egne resultater
som teller når pengene skal fordeles. Like viktig er
det hvordan andre institusjoner gjør det. Man kan
altså oppleve nedgang i bevilgningsnivået selv med
forbedrede resultater, dersom andre institusjoner
forbedrer seg mer.

Tabell 2 Forskningsresultater 2010-2011

2010 2011
Publik. poeng, UH 13 123 14 276

UiO 3616 4038
NFR-inntekter, UH 2 255 2 232

UiO 649 663
EU-inntekter, UH 196 257

UiO 50 90
Doktorgrader, UH i 184 1 329

UiO 415 425
Beløp i mill, kroner.

UiO har flere publikasjonspoeng i 2011 enn i 2010.
Veksten er på nesten 12 % mot en gjennomsnittlig
vekst i hele UH-sektoren på ca. 9 %. UiO s andel av
totale pblikasjonspoeng har dermed økt noe etter
å ha vist en synkende tendens de fem foregående
årene.

6 Mens indikatorene ofte er en brøk (resultater dividert

på årsverk eller annet), er elementene i finansierings
modellen rene volumtall.

Med andre ord helt ulikt den nasjonale omfordelings
modellen vi omtaler i avsnittet nedenfor.
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Når det gjelder inntekter fra Forskningsrådet er
UiOs andel av inntektene litt høyere i 2011 enn i
2010. For EU-inntektene er UiOs andel av disse 35 %
(opp fra ca. 25 % i 2010). På tross av en liten økning
i antall avlagte doktorgrader, synker UiOs andel av
samlet antall doktorgrader med omtrent tre pro
sentpoeng (fra 35 til 32).

På grunn av EU-inntektene stiger UiOs andel av de
samlede forskningsresultatene i UH-sektoren. Det
betyr mer penger til UiO i statsbudsjettet for 2013
— vi kan anslå en merbevilgning for UiQ på i større!
sesorden 15 mil, kroner før kompensasjon for
lønns- og prisstigning8.

I statsbudsjettet for 2012 gikk inntektene til UiO
knyttet til forskningsinsentiver ned. De går opp
igjen i 2013. Det er av interesse å se på den mer
langsiktige utviklingen når det gjelder de forsk
ningsresultatene som har betydning for bevilg
ningsnivået.

Figur 15 Andel av samlede forskningsresultater

I figuren ovenfor er alle forskningsresultater slått
sammen til ett tall iht. den vektingen de har i den
nasjonale finansieringsmodellen (publikasjonspo
eng og doktorgrader teller begge 30 %, inntekter

8 Økte EU-inntekter representerer en merbevilgning på

omtrent 25 mill, kroner, mens lavere andel doktorgrader
innebærer et tap på bortimot 15 mill. kroner.

fra Forskningsrådet teller 22 % og inntekter fra EU
teller 18 %).

Vi ser at UiO stort sett har mellom 30 og 35 % av
de samlede forskningsresultatene i UH-sektoren og
at andelen var stigende først i perioden for så å
falle ganske mye fra 2009 til 2010, men øke litt
igjen til 2011. Bevegelsen i 2010/2011 har mest
med fallet i EU-inntekter å gjøre.

På tross av gode resultater i 2011— en forbedring
på alle fire indikatorer— kan det se ut til at den
langsiktige trenden innebærer at UiOs relative an
del av forskningsresultatene synker noe. Det vil
over tid gi lavere bevilgninger og representerer
derfor en utfordring for alle fagmiljøer.

Som kjent fordeles resultatmidler iht. studiepoeng
og utvekslingsstudenter etter en annen logikk enn
de som gjelder for resultater innen forskning. På
utdanningsområdet er prisen per resultatenhet
kjent og bevilgningsrammen åpen. Hver institusjon
i UH-sektoren får dermed uttelling ut fra egne re
sultater—og bare det. Hvordan andre institusjoner
gjør det, er likegyldig.

Figur 16 utviklingen vedr. utdanningsinsentivene

Figu ren ovenfor viser utviklingen ved UiO vedr.
studiepoeng og utvekslingsstudenter i perioden
2005-2011, indeksert med 2005 = 100 % som ut
gangspunkt. Vi ser at utviklingen for antall utveks
lingsstudenter er langt mer positiv enn for studie
poeng. I økonomisk forstand spiller utvekslingsstu
dentene imidlertid en svært liten rolle — de samle
de insentivmidlene for studiepoeng ligger omtrent
100 ganger høyere.
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Selv om Universitetet i Oslo kan vise til gode resul
tater på mange felter og ser ut til å nå mange av de
målene som er satt, er det grunn til å være spesielt
oppmerksom på noen utviklingstrekk både når det
gjelder forskning og utdanning. De økonomiske
konsekvensene ser ut til å peke i gal retning. På
denne bakgrunn er det viktig at fakulteter og enhe
ter setter seg nye og høyere mål framover. Både
arbeidet med indikatorene i UiOs interne styrings
system og arbeidet med kommende årsplaner sy
nes å være gode anledninger til å løfte fram tiltak
for (enda) bedre resultater.

9 Oppsummering
I tabellform gir vi nedenfor en oppsummering av
de viktigste utfordringene for fakulteter og museer
når det gjelder å oppnå fastsatte mål for 2014.

De aller fleste fakulteter og museer ved Universite
tet I Oslo kan både vise til gode resultater og bed
rede resultater de siste årene. Vi omtaler ikke det
te ytterligere i tabellen. Ingen merknad innebærer
at målet vurderes å være godt innenfor rekkevidde.

Oppsummeringen i tabellen konsentrerer seg om
de områder og de enheter der det ser ut til å være
utfordringer. Disse utfordringene kan være av flere
slag — en utvikling som går igal retning, generelt
lave tall sammenliknet med gjennomsnittet ved
UIO og/eller mål for 2014 som ser ut til å kreve en
ekstraordinær innsats hvis man skal kunne nå dem.
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Resultater Publikasjonspoeng Forskningsrâds- EU- rNetto gjenn~-’~ ,. Studi~t ig~ And~utv~iings-’
Enhet per vit arsverk inntekter inntekter strØmmir~stid P~hD pej~student studenter

God vekst 2011, menTEOL laveste tall ved ulo

Ambisiøst mål 2014— Nedgang i 2011
JUR opp 50% fra dagens

nivå
God vekst siste år, men Fortsatt lavere inntekter AmbisiØst mål 2014—

M ED kreves tilsv. vekst i 2011 fra Forsknings- 70-80% opp fra gj.snitt

~ . ~. ~. framover for å nå målet rådet enn 2005-2008 de siste årene
: - - Lave inntekter og lave Med forbehold om God vekst i 2011, men

HF ..- .‘ . ambisjoner datakvalitet synes HF å fortsatt under 40 studie
. - .. ‘ .~ være lengst unna målet poeng per student

‘ - : . - Sterk vekst siste år, men Stillstand i 2011

MN - fortsatt under uio-snitt

~. -. ~... Lave tall, og positiv Lave ambisjoner
OD . - ‘-..‘ ‘~‘ trend fra2007 brutt i

~ ,!, •.~ 201
- . .‘~ AmbisiØst mål 2014— Nedgang i 2011

:~Y •‘~• “.~ omtrentenfordobling

‘.~. . . . Betydelig lavere inntek- Langvarig synkende
UV ~ ter i 2011 enn tidligere tendens

~ .. —etunntaksår?
~ ‘. . . AmbisiØst mål 2014 —

KHM., .~‘- omtrent en fordobling

• * Laveste tall ved uio i
NHM 2011 oglangvarig

~ ..• ..~ . negativ trend
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For museene er gjennomstrømmingstid PhD ikke vurdert. Utdanningsresultater er ikke relevant for dem.


