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PLANER 2010 
 
Innledning 
Det er et overordnet mål for Universitetet i Bergen er å videreutvikle institusjonen som 
internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Forskningen er av grunnleggende betydning for 
virksomheten, men utdanningen nedprioriteres ikke. Det er de fremste forskningsuniversitetene 
som tilbyr de mest attraktive utdanningsprogrammene. 
 
Arbeidet med å fornye universitetets overordnede strategiplan ble påbegynt i 2009 og skal 
fullføres i 2010. Fornyelsen skal bygge på universitets grunnleggende institusjonelle trekk: 
 

 Grunnforskning og forskerutdanning i alle fagmiljøene  
 Utvikling av fag og disipliner over en stor faglig bredde  
 Forskningsbasert undervisning  
 Fri og kritisk faglig virksomhet  
 Organisering og ledelse forankret i fagmiljøene  

 
Universitetet i Bergen er et klassisk breddeuniversitet som dekker svært mange fagområder. 
Anerkjente forskningsuniversiteter kjennetegnes ved at har høy kvalitet i bredden sammen, med 
særskilte interdisiplinære forskningssatsinger. Dette gjelder også for Universitetet i Bergen.  
 
Arbeidet med å gjøre utdanningene stadig bedre og mer attraktive gjennom økt kvalitet og 
synlighet av forskningen prioriteres. Det gjelder forskerutdanningen, som er stadig viktigere ved 
universitetene, men også de øvrige utdanningsprogrammene av disiplinær og profesjonsrettet 
karakter. På tilsvarende måte bygger formidlingen på forskningen som bærende fundament. 
 
Økt konkurranse om gode studenter og mer omfattende internasjonalt utdanningstilbud på 
høyere nivå, gjør at universitetet må konkurrere i et internasjonalt utdanningsmarked. Forskning 
av høy internasjonal kvalitet, undervisning drevet av aktive forskere og et kontinuerlig faglig 
utvikling, er sentralt for å møte denne utfordringen. Dette krever også økt oppmerksomhet om 
studiekvalitet og studiegjennomføring.  
 
Universitetene har en viktig oppgave i å fremme likestilling, likeverd og toleranse. Kvinner og 
menn skal sikres like muligheter til å gjøre karriere ved universitetet og det skal legges særlig 
vekt på å øke rekrutteringen av kvinner til faste vitenskapelige toppstillinger. Det er også en 
målsetting å bedre kjønnsbalansen innenfor ulike fagområder og spesielt styrke innsatsen i fag 
med lav rekruttering av kvinnelige studenter. 
 
Utdanning 
Utdanningen ved Universitetet i Bergen skal utvikle studentenes faglige og intellektuelle 
modenhet og selvstendighet. Innenfor normerte studieløp skal studentene gis forskningsbasert 
kunnskap på høyt nivå, som er etterspurt i samfunnet og som tilfredsstiller de faglige kravene til 
en fullverdig universitetsutdanning. Utdanningen skal utvikle studentenes evne til å gjennomføre 
studier og oppgaver innenfor gitte rammer.  
 
Fundamentet i utdanningstilbudet ved Universitetet i Bergen er solide, disiplininnrettede studier 
og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig kompetanse. En kritisk forutsetning 
er at de ansatte gis tilstrekkelig tid til forskning. Prinsippet om at alle vitenskapelig tilsatte skal 
bruke like mye tid til forskning som til undervisning, er formalisert og videreføres. 
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Dimensjonering av studietilbudet viktig og universitetets målsetting er en konsolidering eller 
reduksjon i det samlede fagtilbudet. 
 
Sikring av kvaliteten i utdanningen er viktig. System for kvalitetssikring innebærer blant annet 
behandling av årlige meldinger om utdanningen. Meldingen skal bidra til en samlet analyse av 
måloppnåelse. Gjennom en helhetlig vurdering av undervisning og utdanningstilbud skal 
arbeidet bidra med beslutningsgrunnlag for institusjonens prioriteringer og ressurstildeling. 
Samtidig viser evalueringer at ressursene som brukes til undervisning på alle tre nivå (bachelor, 
master og PhD) må ses i sammenheng.  
 
Rekruttering av et tilstrekkelig antall motiverte og dyktige studenter er viktig for den faglige 
kvaliteten. I 2010 skal områder hvor universitetet ikke nådde målsettingene for 2009, vies 
spesiell oppmerksomhet. Dette innebærer fortsatt innsats for økt rekruttering til deler av 
realfagsutdanningen, språkfagene og til lektorutdanningen. Samtidig skal informasjonen til 
søkerne i større grad vise UiB som forskningsinstitusjon. 
 
Spesielle innsatsområder i 2010 
Universitetet i Bergen skal prioritere følgende områder særskilt i 2010: 

 Strategisk bruk av kvalitetssystemet i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen 
 Arbeid for rett dimensjonering av fagtilbudene, vurdere faglig profil, avveininger mellom 

bredde og dybde og forholdet til små og utsatte fag 
 Styrke regionalt og internasjonalt samarbeid om utdanningstilbud 
 Læringsmiljø og universell utforming 
 Videreføring av frafallsprosjektet 
 Etikk i utdanning 
 Lektorutdanningen  
 Dimensjonering av fagtilbudet 

 
Virksomhetsmål og styringsparametre:  
Sektormål 1 
Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste 
innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 
 
Virksomhetsmål 1.1 
Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets 
behov. 
Styringsparametre: 

 Antall primærsøkere per studieplass. Ambisjon 2010: 2,2 
 Antall studietilbud i samarbeid med andre institusjoner Ambisjon 2010: 1 
 Antall uteksaminerte kandidater (master og profesjon) fordelt på utvalgte områder. 

Ambisjon 2010: 1200 
 Eventuelle styringsparametre fastsatt av universitetet 

o Antall kandidater på bachelornivå. Ambisjon 2010: 1100 
 
Begrunnelser 
Primærsøkere 
Antallet primærsøkere økte i 2009, som resultat av utvikling i arbeidsmarkedet, demografisk 
utvikling og aktivt arbeid med studentrekruttering. Satsing på skolebesøk og utdanningsmesser 
gjennom Utdanning i Bergen videreføres. Det legges enda større vekt på sosiale medier som 
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rekrutteringskanal. Målsettingen er å opprettholde søkertallet på 2.2 primærsøkere per 
studieplass fra 2009. Det satses særskilt på rekruttering til språk, realfag og lektorutdanningene.  
 
Kandidater 
Siden 2008 har det vært nedgang i antallet uteksaminerte kandidater på høyere nivå. Dette må 
ses i lys av utfasingen av hovedfaget i 2007 og jevn nedgang i opptak til masternivå fram til 
2009. Målsettingen blir derfor redusert ytterligere for 2010 i forhold til 2009. For 2010 oppfattes 
et ambisjonsnivå på 1200 som realistisk. Antallet kandidater vil sannsynligvis reduseres 
ytterligere i 2011, for så å stabilisere seg og øke fra 2012 og framover (avhengig av at økningen 
i opptaket fortsetter). De samme forholdene ses innenfor bachelorutdanningen, men siktemålet 
er at nedgangen i opptak fra 2-4 år tilbake, skal kompenseres ved større gjennomføringsgrad. 
Det legges derfor til grunn at målsettingen fra 2009 videreføres for 2010. 
 
Samarbeid med andre institusjoner 
Universitetet i Bergen har godt samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner på 
Vestlandet, blant annet gjennom UH- nett vest, Vestnorsk nettverk, Teknovest og Utdanning i 
Bergen. Universitetets tilsatte samarbeider med andre institusjoner innenfor en rekke 
studieprogrammer, om undervisning i konkrete emner og gjennom gjensidig utnyttelse av 
veilederressurser på master og doktorgradsnivå.  
 
Tabell 1 Virksomhetsmål 1.1 Utdanning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Antall primærsøkere per studieplass 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2
Studietilbud i samarbeid med andre norske inst.(fellesgrad) 1,0 1,0
Antall uteksaminerte master- og profesjonskandidater 1 402 1 452 1 349 1 178 1 200
Kandidater på bachelornivå 1 032 1 060 1 105 981 1 100

Resultat

 
 
Virksomhetsmål 1.2 
Universitetene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer 
faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. 
 
Styringsparametre 2010: 

 Nye studiepoeng per egenfinansiert student. Ambisjon 2010: 44 
 Studenter per undervisnings-, forskings- og formidlingsstilling. Ambisjon 2010: 14,5 
 Eventuelle styringsparametre fastsatt av universitetet 

o Avlagte 60- studiepoengsenheter: Ambisjon 2010: 10.000 
 
Begrunnelse 
Studiepoengsenheter 
På bakgrunn av arbeidet med å bedre kvaliteten i studieprogrammene, er ambisjonen en 
ytterligere økning i antallet avlagte studiepoeng per student. I tråd med dette settes antall 
studiepoeng per student til 44. Dette er lavere enn målet i 2009 og knyttes til at antall registrerte 
studenter i høstsemesteret har erstattet tidligere gjennomsnittstall som beregningsgrunnlag, jf. 
omtale i rapport 2009. Med 14.000 studenter, ventes om lag 10.000 60- studiepoengsenheter. 
 
Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 
I 2010 forventes det en svak økning i antall studenter med nye studieplasser og flere som 
kommer til universitetet, mens antall undervisnings- og forskerstillinger antas å være på samme 
nivå, eller noe lavere enn i 2010. Forholdstallet studenter per tilsatt forventes å bli 14,5 i 2010.  
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Tabell 2 Styringsparametre til virksomhetsmål 1.2 Utdanning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Nye studieppoeng per egenfinansiert student per år 40,7 42,6 42 42,1 44
Gjennomføring i henhild til avtale studieplaner** 85 %
Studenter per undervisnings, forskning og formidlingsstilling 15,4 14,2 13,8 14,1 14,5

Resultat

 
*Undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger er endret fra 2009 til 2010. Kategorien inneholder nå kun utvalgte undervisnings- 
og forskerstillinger. Resultatene i perioden 2006-2009, samt måltall for 2009 er justert i forhold til dette.  

 
Virksomhetsmål 1.3 
Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både 
bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. 
 
Styringsparametre: 

 Antall utvekslingsstudenter. Ambisjon 2010: 1250 
 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud. Ambisjon 2010: 160 
 Studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (fellesgrader). Ambisjon 2010: 8 

 
Tabell 3 Styringsparametre til virksomhetsmål 1.3 Utdanning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Antall utvekslingsstudenter (inn/ut) 1140 1 204 1 208 1189 1250
Antall fremmedspråklige
utdanningstilbud (målt i tilbudte emner)* 97 122 160 160
Internasjonale fellesgrader (joint degrees) 2 2 4 6 8

Resultat

 
 
Begrunnelse 
Antall utvekslingsstudenter 
Det legges til grunn at om lag 5% av studentene har utenlandsopphold, at det er om lag like 
mange utreisende som innreisende studenter. Ambisjonen for antall utvekslingsstudenter settes 
etter dette til om lag 1250.  
 
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud 
Parameteren ”antall fremmedspråklige utdanningstilbud” er definert som antall emner på minst 
tre måneders varighet med undervisning på annet språk enn norsk (10 studiepoeng). Det har 
tidligere vært dårlige data om utenlandske studietilbud, og ulik praksis ved fakultetene om hva 
som skal regnes som fremmedspråklig. I 2009 er det arbeidet for å forbedre datakvaliteten, men 
det gjenstår noe arbeid for å få et realistisk bilde av tilbudet. Ambisjonen for 2010 reflekterer et 
mål om å opprettholde tilbudet rettet mot internasjonale studenter på samme nivå som 2009.  
 
Fellesgrader 
En satsning på internasjonale fellesgrader er i tråd med universitetets strategiske plan 2005-
2010 og Handlingsplan for internasjonalisering. I budsjettet for 2009 er det satt av midler til å 
initiere slike grader med tanke på vekst i antall grader fra 2010. Det er følgelig vedtatt etablert 
ytterligere tilbud i løpet av 2009, med oppstart 2010. Ambisjonen er at universitetet skal til 
sammen 8 slike grader innen utgangen av 2010. 
 
Forskning  
Institusjonen tar mål av seg å videreutvikle universitetet som internasjonalt synlig 
forskningsuniversitet og å være internasjonalt ledende på utvalgte forskningsområder. Kvalitet i 
forskningen skal være grunnlag for at UiB er en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale 
forskere og forskningsinstitusjoner. Vitenskapelig ansatte og studenter skal ha opphold ved 
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anerkjente utenlandske læresteder som integrert del av deres forskning og studier ved UiB. Det 
skal legges til rette for at ansatte publiserer kvalitetssikret kunnskap til forskersamfunnet, samt 
formidler forskningsresultater til allmennheten. 
 
Kvalitetsvurderinger og faglige planer og prioriteringer skal legges til grunn ved fordeling av 
spesielle ressurser til forskningsmiljøer. Det skal legges stor vekt på strategisk planlegging, 
hensiktsmessig organisering av forskningsvirksomheten og resultatoppnåelse for etterprøvbare 
mål. Marin forskning og utviklingsforskning videreføres som profilerte satsingsområder. Det 
samme gjelder forskningssamarbeid mellom fagmiljøer innenfor temaene klima, miljø, fattigdom 
og helse der universitetet har flere gode og noen internasjonalt ledende miljø. Forskningen i og 
om nordområdene ved UiB er omfattende og styrkes. 
 
I tillegg til å satse på internasjonalt profilerte fagmiljøer med spisskompetanse på tematiske 
problemstillinger, er det viktig å satse langsiktig på miljøer som ivaretar faglig bredde. Det er en 
betydelig utfordring å opprettholde kvalitet i hele universitetets forskningsbredde.  
 
For å drive forskning av høy kvalitet er UiB avhengig av store investeringer i infrastruktur og 
vitenskapelig utstyr. Driftsmidler og personale skal disponeres for å bruke disse ressursene på 
en best mulig måte. Samarbeid med næringslivet skal øke UiBs tilgang til eksterne 
forskningsmidler, gi forskningsmiljøene nye innfallsvinkler til forskningen og styrke næringslivets 
kompetanse og konkurransefortrinn. 
 
I 2010 skal fagene sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi, filosofi og idéhistorie og fysikk 
være gjenstand for nasjonale evalueringer. Fagevalueringer vil bli fulgt opp i institusjonen. 
 
Spesielle innsatsområder i 2010 

 Kvalitet i grunnforskning innenfor hele bredden av universitetets forskningsområder skal 
fremmes 

 Universitetets hovedområder, marin forsking og utviklingsforskning videreføres 
 Styrke UiBs deltakelse i store internasjonale forskningsprosjekter og 

infrastruktursatsinger  
 Samarbeidet med forskningsinstitutter og næringslivet skal styrkes  
 Økt mobilitet av forskere og forskerrekrutter skal stimuleres 
 Rekrutteringsprosesser skal være raske og effektive 

 
Virksomhetsmål og styringsparametre  
Sektormål 2 
Universitetene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og 
kunstnerlig utviklingsarbeid.  
 
Virksomhetsmål 2.1 
UiB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt 
ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innenfor de fagområder de tildeler doktorgrad. 
Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy 
internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og 
utviklingsarbeid.  
 
Styringsparametre: 

 Publikasjonspoeng per undervisnings, forsknings og formidlingsstilling. Ambisjon 2010: 
1780 publikasjonspoeng. Tilsvarer om lag 0,9 publikasjonspoeng per stilling.  
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 NFR- tildeling per undervisnings, forsknings og formidlingsstilling. Ambisjon 2010: 
215.000 kroner 

 EU- tildeling per undervisnings, forsknings og formidlingsstilling. Ambisjon 2010: Totalt 
18.000 kroner 

 
Begrunnelse 
For indikatoren publikasjoner og tildelinger fra EU og NFR er ambisjonsnivået fastsatt i form av 
antall enheter. Etter KDs rapportmal skal målsettingene ses som enheter per stilling slik det er 
fremstilt i tabell 4. Til grunn for tallene i tabell 4 er det forutsatt at antallet stillinger i 2010 er på 
samme nivå som 2009. 
 
Publikasjonspoeng 
Registrering av publikasjonsdata i databasen FRIDA ble innført i 2004. Etter det har antall 
publikasjonspoeng økt hvert år og ambisjonen er fortsatt vekst i 2009 (rapproertingsfrist 1. 
mars). Det er vanskelig å tallfeste ambisjonsnivå fordi antallet publikasjoner kan variere mye 
innenfor de enkelte fagene i ulike år. Universitetet har som ambisjon at det hvert år publiseres 
minimum like mye som gjennomsnittet blant de største universitetene, målt i publikasjoner per 
tilsatt. Det tilsier en vekst i 2010 på ca 6% i forhold til nivået i 2008, gitt at de andre 
universitetene ikke oppnår en enda større vekst. 
 
NFR- og EU- tildelinger 
Det er en målsetting for universitetet å opprettholde og øke budsjetter gjennom 
finansieringsmodellens RBO- del. I 2010 er det budsjettert med økning både innenfor 
finansiering fra Forskningsrådet og EU. Innenfor aktivitet finansiert av Forskningsrådet er det 
budsjettert med inntekter tilsvarende 420 mill. kroner. 
 
Innenfor universitetets EU finansierte forsknin er det budsjettert med at det skal regnskapsføres 
forskningsutgifter på 34 mill. kroner. Målsettingen er fastsatt ut fra tildelte nye prosjekter og 
fremdrift i eksisterende prosjekter. Dette er 4 mill. kroner høyere enn målsettingen for 2009.  
 
Tabell 4 Virksomhetsmål 2.1 Forskning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Publikasjonspoeng per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling 0,9 0,9 0,9 0,9
NFR- tildeling per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling (tall i 1000) 166,2 207,4 161,4 186,5 214,6
EU- tildeling per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling (tall i 1000) 11,4 12,4 7,9 13,8 17,6

Resultat

 
 
Forskerutdanningen 
Forskerutdanningen er viktig del av utdanningen og forskningen ved universitetet. Integrering av 
forskerutdanningen i fagmiljøenes forskning er helt sentralt for å utvikle gode rammevilkår for 
doktorgradsprogrammene. Handlingsplan for forskerutdanningen har en rekke tiltak, blant annet 
for å styrke veiledning og oppfølging av Ph.d kandidatene. Målsettingen er blant annet at: 
 

 Kvalitet og gjennomstrømming skal bedres 
 Antallet som avbryter forskerutdanningen skal reduseres og det skal legges til rette for at 

de fleste som fullfører, disputerer til normert tid.  
 
I 2010 følges handlingsplanen opp gjennom følgende konkrete tiltak: 
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 Registrering: alle ph.d. kandidater må registrere aktiv status og progresjon to ganger 
årlig, primært knyttet til permisjoner, fravær, utenlandsopphold og kursgjennomføring. 

 Midtveisevaluering av ph.d.- kandidater. 
 Effektivisering av rekrutteringsprosessene  
 Tettere oppfølging av kandidater som er tilsatt ved andre instiutsjoner. Dette er et 

hovedtema i Samordningsforum for forskerutdanning (UH- nett Vest, VNN- FU, 
Forskningsinstitutt og helseforetak).  

 Innføre ordning med oppfølging av kandidater som har gått ut over finansieringstid uten 
ferdigstilling av avhandling. 

 
Virksomhetsmål og styringsparametre 
Virksomhetsmål 2.2  
Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy 
kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivaretabehovene i 
sektoren og samfunnet for øvrig.  
 
Styringsparametre: 

 Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per undervisnings- forsknings- og 
formidlingsstilling. Ambisjon 2010: 0,19 

 Andel disputerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram 
seks år tidligere. Ambisjon 2010: 70% 

 Styringsparametre fastsatt av universitetet 
o Internt finansierte stipendiatstillinger. Ambisjon 2010: 445 
o Eksternt finansierte rekrutteringsstillinger. Ambisjon 2010: 400 

 
Begrunnelse 
Uteksaminerte doktorgradskandidater 
I universitetets strategiske plan er målsettingen at UiB skal ha 250 disputaser årlig innen 2010. 
Etter at målet for 2008 ble nådd med god margin, ble ambisjonene for 2009 endret til 250 
doktorgrader. Det ble erkjent at dette var vel ambisiøst. Det ble også erkjent at det høye tallet 
disputaser i 2008 var knyttet til at dette var siste år det var mulig å avlegge de gamle gradene, 
som dr. art og dr polit. Med stor innsats i fagmiljøene for å følge opp kandidatene og økt antall 
stipendiater de siste årene, er ambisjonen om 250 kandidater likevel videreført for 2010.   
 
Gjennomstrømming 
I 2009 endret departementet målingen av gjennomstrømming i doktorgradsprogrammene til 
andel disputerte doktorgradskandidater av opptatt personer fem år tidligere. Fra og med 2010 er 
definisjonen endret til seks år eller tidligere. Erfaringer fra 2009 viser at det har vært uklarheter 
både i definisjoner og datakvalitet. I følge tall fra NSD var denne andelen 15,3% ved UiB, det 
høyeste blant universitetene. Universitetets ambisjon for 2009 var at 70% av antallet opptatte 
kandidater i 2004 skulle ha disputert i løpet 2009. Den betydelige forskjellen mellom DBH data 
og universitetets gjør at UiB vil foreta en gjennomgang av datagrunnlag og definisjoner før 
ambisjonsnivået for 2010 settes. (DBH- data for 2008 viser for øvrig en andel på 122% for UiB) 
 
Bevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger 
I St. meld. nr 30 (2008-2009) slås det fast at regjeringen vil ”åpne for at et begrenset antall 
stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger i perioder når sterke faglige hensyn taler 
for det”. Ordningen omfatter inntil 5% av de øremerkede stipendiatstillingene med bevilgning fra 
KD. En konsekvens er at det settes et samlet måltall for antall rekrutteringsstillinger, men med et 
minimumsmål for antall stipendiatstillinger lik 95% av antall tildelte stillinger, tilsvarende 445 
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stillinger. Etter dette er 23 stipendiatstilinger omgjort til postdoktorstillinger. Samtidig har KD satt 
et måltall for ansatte postdoktorstillinger på 50 for 2010. Samlet måltall for rekrutteringsstillinger 
er etter dette 519, hvorav minst 445 skal være stipendiatstillinger. 
 
Eksterne rekrutteringsstillinger 
Universitetets ambisjoner er at antallet eksternt finansierte rekrutteringsstilinger skal økes til vel 
400 i 2010.  
 
Tabell 5. Styringsparametre til virksomhetsmål 2.2 Forskning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater 179 202 233 223 250
 - per vitenskapelig årsverk 0,15 0,16 0,18 0,17 0,19
Antall disputerte doktorgradskandidater
av opptatte personer 6 år tidligere*
 - Tilsatte interne stipendiatstillinger* 328 367 409 456 445
 - Eksterne rekrutteringsstillinger* 305 313 246 344 404

Resultat

 
* Det prioriteres å oppnå midler til postdoktorstillinger 
 
Samfunnskontakt og formidling 
Universitetet i Bergen skal synliggjøre universitetets spesielle rolle som forskningsaktør og bidra 
med forskningsbasert kunnskap i samfunnet. Gjennom forskningsformidling sprer forskere 
kunnskap om sine forskningsresultater til det internasjonale samfunnet, samtidig som de bringer 
kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning til studenter og det norske samfunnet. 
Universitetets forskningsformidling skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, 
utforming og utførelse. Den skal engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap. 
Dette oppnås best gjennom å bruke et vidt spekter av formidlingsformer tilpasset ulike 
målgrupper og temaer. Formidlingsvirksomheten skal kjennetegnes av integritet, kvalitet og 
uavhengighet.  
 
I 2010 skal det arbeides videre med viktige tiltak som er igangsatt for å øke tilgjengeligheten til 
forskningsresultater for allmennhet og samfunn. Spesielle innsatsområder er:  

 Styrke formidling og profilering, blant annet gjennom den nye eksterweben 
 Oppfølging av handlingsplanen for omverdenen, blant annet gjennom det nylig 

opprettede Kontor for samfunnskontakt 
 Synliggjøre universitetets egenart og virksomhet gjennom deltakelse i samfunnsdebatten 

og annen utadvendt virksomhet i det offentlige rom 
 Formidling rettet mot barn ungdom prioriteres gjennom deltakelse ved Bergen 

vitensenter VILVITE, Forskningsdagene og Holbergprisen i skolen. 
 Arbeidet med prosjektutvikling og kommersialisering av forskningsresultater skal fortsette 

i samarbeid med Bergen teknologioverføring (BTO).  
 

Virksomhetsmål og styringsparametre 
Sektormål 3  
Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. 
Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. 
 
Virksomhetsmål 3.1  
Universitetene skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet 
resultatene fra FoU-virksomheten.  
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Virksomhetsmål 3.2 
Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og 
verdiskapning. 
 
Styringsparametre: 

 Andel oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter: 
Ambisjon 2010: 20% 

 Mottatte foretningsideer. Ambisjon 2010: 80 
 Mottatte foretningsideer som er resultert i opprettelse av selskap. Ambisjon 2010: 1 

 
Begrunnelse 
Bidrags- og oppdragsvirksomhet 
UiB har svært lite oppdragsfinansiert virksomhet etter det nye reglementes definisjon. 
Endringene i kategorier gjør at omtrent hele UiB-porteføljen av eksternt finansiert virksomhet er 
kategorisert som bidragsfinansiert virksomhet. Budsjettprosessene for eksternt finansiert 
virksomhet er strukturert etter virksomhet fra Forskningsrådet, EU og andre. For 2010 er 
styringsparameteren endret fra Kunnskapsdepartementets side far total BOA omfang til BOAs 
omfang i forhold til institusjonens samlede driftsinntekter. Basert på fakultetenes budsjetter, samt 
et estimat for de samlede inntekter for 2010 er andelen satt til om lag 20% for 2010. 
 
Forretningsideer og selskapsdannelser 
Registrering av data om forretningsideer og selskapsdannelser startet i forbindelse med 
etableringen av Bergen teknologioverføring (BTO). BTO har gode rutiner og systemer for 
håndtering av kommersielle ideer og arbeid med kommersialisering og betjener eiere og 
samarbeidende forskningsinstitusjoner. BTO fremmer kommersialisering og utnytting av 
forskningsresultater fra universitetet. En felles inkubator for nystartete selskap som driftes av 
Høyskolen i Bergen, er samlokalisert med BTO. Målsettingen er at forholdet mellom 
ideinnhenting og forretningsetableringer skal være i om lag 1:10. 
 
Tabell 6 Styringsparametre til virksomhetsmål 3.2. Samfunnskontakt 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Andel oppdrags- og bidragfinansiert aktivitet i forhold til 
samlede driftsinntekter 20 % 21 % 20 %
Mottatte forreetningsideer 80 70 75 71 80
Nyoprettede selskaper basert på
mottatte foretningsideer 0 1 1 4 1

Resultat

 
 
Personal- og økonomiforvaltning 
Endringer i regelverket har gitt nye krav til arbeidet i administrasjonen, særlig innenfor regnskap 
og innkjøp. Regnskapsføringen i staten er blitt mer lik resten av samfunnet. Riktig forvaltning av 
personalressursene, både menneskelige og økonomiske, er vesentlig for å mestre nye 
utfordringer. Universitetet arbeider med å videreutvikle helhetlig og målrettet personalpolitikk. 
 
Universitetets målsetting er å utøve effektiv og profesjonell forvaltning av universitetets 
ressurser. Målet er at organiseringen og kompetansen i det administrative og tekniske 
støtteapparatet bidrar til at universitetets målsettinger innenfor forskning, utdanning og formidling 
innfris. Optimal kombinasjon av vitenskapelige og administrative ressurser er viktig. 
Utviklingsarbeidet for å videreutvikle Formidlingsavdelingen, skal videreføres ved flere 
avdelinger i 2010 og inngår i arbeidet med å vurdere dimensjonering av administrative ressurser.  
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Endringer i Lov og forskrift om offentlig anskaffelser gir skjerpende innkjøpsrutiner. Etterlevelse 
av regelverket for offentlige anskaffelser er viktig for å utnytte universitetets ressurser optimalt. 
 
Spesielle innsatsområder i 2010 

 Fortsatt innsats for etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser 
 Videreutvikle arbeidet for bedre kjønnsbalanse. 
 Videreutvikle personalpolitikken, arbeidsmiljø og læringsmiljø, med vekt på at 

universitetet skal være åpent og inkluderende ovenfor alle grupper. 
 Risiko og vesentlighetsbetraktninger skal vektlegges i planarbeidet for å sikre at målene 

nås 
 Oppfølging av egen internkontroll 
 Tilpasse administrasjon og organisasjon i forhold til strategiske faglige prioriteringer. 
 Videreutvikling av universitetets finansieringsmodell  
 Oppfølging av HMS- arbeidet og sykefravær 
 Ny handlingsplan for likestillingsarbeidet 
 

Virksomhetsmål og styringsparametre 
Sektormål 4 
Universitetene skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget 
blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser. 
 
Virksomhetsmål 4.1  
Universitetene skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. 
 
Styringsparametre: 

 Driftsutgifter per avlagte 60- studiepoengsenheter. Ambisjon 2010: 330 
 Driftsutgifter per publikasjonspoeng. Ambisjon 2010: 1760 
 Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt personale Ambisjon 2010: 2,3 

Styringsparametre fastsatt av universitetet 
o Universitetets budsjett og årsplan videreføres som det styrende dokumentet for 

den overordnete økonomiforvaltningen 
o Opplegget med regnskapsrapportering til alle styremøter videreføres 

 
Begrunnelse 
Driftsutgifte per avlagte 60- studiepoengsenhet 
Universitetets målsetting er en vekst i antall 60- studiepoengsenheter i 2010, mens utviklingen i 
inntektene er usikker. Det forventes samme utgifter per studiepoengsårsenhet som i 2009. 
 
Driftsutgifter per publikasjonspoeng 
Universitetets mål er vekst i antall publiseringspoeng og nedgang i pris per publikasjon i 2010. 
 
Tabell 6 Virksomhetsmål 4.1 Personal- og økonomiforvaltning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Driftsutgifter per avlagte 60- studiepoengsenhet 265 294 318 328 330
Driftsutgifter per publikasjonspoeng 1793 1816 1797 1760
Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3

Resultat

 
 
Virksomhetsmål 4.2  
Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt 
arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. 
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Styringsparametre 

 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, forsker og formidlingsstillinger. 
Ambisjon 2010: 50% 

 Andel kvinner, i undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger. Ambisjon 2010: 40%  
 Styringsparametre fastsatt av universitetet 

o Planlagte tiltak for 2009 i Handlingsplan for bedret kjønnsbalanse skal iverksettes 
o Planlagte tiltak i ”HMS- Tiltaksplan 2009” skal gjennomføres 
o Gjennomføre medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen 
o Mål for sykefravær er 4%.  

 
Begrunnelse 
Førstestillinger 
Universitetet i Bergen skal videreutvikles som internasjonalt forskningsuniversitet. For å nå 
denne ambisjonen, er det helt sentralt at fagmiljøene har en riktig balanse mellom stipendiater, 
postdoktorer og fast vitenskapelig personale. KD har valgt å måle dette i form av andel 
førstestillinger i forhold til totalt antall vitenskapelige stillinger. De siste årene er forholdet noe 
redusert, det skyldes prioritering av opptrapping av antallet rekrutteringsstillinger. Dette viser at 
den sterke veksten i rekrutteringsstillinger, uten tilsvarende vekst i veiledningsressurser, bidrar til 
kraftig vekst i veiledningsbelastningen for den vitenskapelige staben. En videreføring av denne 
politikken vil kunne føre til mindre forskningstid og dårligere kvalitet i universitetets 
forskningsvirksomhet. For 2010 forventes forholdet å ligge på samme nivå som 2009. 
 
Kvinneandeler 
Universitetet i Bergen ønsker å være et foregangsuniversitet i arbeidet for likestilling og en 
kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen, jf handlingsplan for kjønnsbalanse.  
I Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 – 09, er hovedutfordringen å legge til 
rette for økt rekruttering av kvinner i faste vitenskapelige toppstillinger. Det er et mål er at 
kvinner skal utgjøre 50 % av nytilsatte i alle vitenskapelige stillinger ved UiB i planperioden og at 
andel kvinner totalt innenfor kategorien skal utgjøre minst 40%.  
 
En særlig utfordring ligger i å rekruttere flere kvinner til lederstillinger i forskningsgrupper og ved 
institutter og fakulteter. I 2010 skal handlingsplanen fornyes. I den forbindelse vil det foretas en 
gjennomgang av universitetets resultater og ambisjoner innenfor området. 
 
Sykefravær 
Universitetets ambisjoner er at sykefraværet skal være lavere enn den generelle målsettingen 
for IA- bedrifter, som er på 4% 
 
Tabell 7  Virksomhetsmål 4.2 Personal- og økonomiforvaltning 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, -
forsknings- og formidlingsstillinger 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori
   - Undervisnings, forsknings, og formidlingsstillinger 36 % 38 % 38 % 39 % 40 %
Sykefravær* 3,8 % 4,2 % 3,8 % 3,6 % 4,0 %

Resultat

 
 
Virksomhetsmål 4.3  
Universitetene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv 
ressursforvaltning som tar hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. 
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Styringsparametre: 

 Likviditetsgrad (omløpsmidler/ kortsiktig gjeld). Ambisjon 2010: 1,5 
 Avregninger (tilgang/ avgang i avsetninger). Ambisjon 2010: 50 

 
Begrunnelse 
Avregninger 
Overføringen fra 2009 til 2010 utgjør til sammen 163,5 mill. kroner fordelt på 102,4 mill av 
grunnbevilgningen og 61,1 mill av bevilgninger fra Forskningsrådet. I 2010 planlegges en 
nedbygging av overføringene som følge av gjennomføring av universitetets investeringsplaner.  
 
Tabell 8 Styringsparameter til virksomhetsmål 4.3 Personal- og økonomiforvaltning 
Styringsparameter Resultat Ambisjoner
  2006 2007 2008 2009 2010
Likviditetsgrad (omløpsmidler/ kortsiktig gjeld)   1,41 1,55 1,59 1,5
Avregninger*     77,8 0 50

* Fram til 2010 har UiB valgt å kommentere de samlede overføringeene framfor endringer i avregninger. Dette er endret fra 2010 for 
å få samsvar med KDs definisjoner. 

 
Museum og samlinger 
Dagens situasjon ved universitetsmuseene er preget av magasiner og bygg som langt fra er 
tilfredsstillende. Mange viktige samlinger er i dårlig forfatning, og de forringes gradvis. Mye 
verdifullt materiale oppbevares så utrygt at faren for ødeleggelse er til stede (som ved brann, 
tyveri og skadeverk). For de store museene forutsettes det betydelige ombygginger eller nye 
spesialbygde magasinbygg.  
 
Tidligere utredninger har vist at det vil være uforholdsmessig kostbart og ikke teknisk mulig å 
rehabilitere og modernisere Bergen Museums hovedbygning slik at den egner seg for alle de 
museale oppgavene. Det er særlig lagringen og forvaltningen av samlingene, samt forskningen 
det er problematisk å videreføre i den gamle bygningen. En stor del av magasinene og 
samlingene er plassert andre steder. Planen er at samlingene og forskningen skal flyttes ut og 
sikres forsvarlige lokaler nærmere fagmiljøene ved UiB. Dette frigjør arealer for naturhistoriske 
og kulturhistoriske museale utstillinger i den gamle monumentale museumsbygningen. I tillegg 
blir det mulig å restaurere den originale tårnsalen og innrede en større aula, slik at bygningen 
kan utnyttes til forskningsformidling, konferanser, doktorpromosjoner og representasjon. Bygget 
skal i tillegg kunne brukes av byens nærings-, kultur- og samfunnsliv. Målet er at bygget skal 
være ferdig rehabilitert til 200 års- markeringen i 2014 av grunnlovsdagen, og foreløpige anslag 
for restaureringen er anslått til om lag 400 mill. kroner.  
 
Vitenskapelige samlinger, arkiver og registre er en viktig strategisk ressurs for forskningen. Det 
er derfor viktig å sikre tilgangen til gode, kvalitetssikrede informasjonsressurser og 
bibliotektjenester gjennom videre oppbygging, vedlikehold og bruk av vitenskapelige samlinger 
ved Bergen Museum og Universitetsbiblioteket. 
 
Prioriterte oppgaver i 2010: 

 Videreføring arbeidet med rehabiliteringen av monumentalbygningen 
 Universitetet skal sørge for at museet utvikler klare planer for sitt FoU-arbeid og at disse 

er forankret og integrert i universitetenes strategier for forskning 
 Universitetet skal sørge for at det utvikles samlingsplaner som ses i sammenheng med 

museenes prioriterte områder for forskning, forvaltning og formidling. 
 Universitetet må ha retningslinjer for tilvekst til samlingene. 
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Virksomhetsmål og styringsparametre 
Sektormål 5 
Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet har et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde 
museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. 
 
Virksomhetsmål 5.1 
Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av museumssamlingene, og bidra til 
digitalisering av denne kulturarven. 
 
Styringsparametre (Fordelt på De kulturhistoriske- og De naturhistoriske samlingene) 

 Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet. Ambisjon 2010:  
 Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for bevaring. Ambisjon 2010:  
 Andel digitalisering av samlingene. Ambisjon 2010:  
 Andel av samlingene som er tilgjengelige på nett. Ambisjon 2010:  

 
Begrunnelse 
Sikkerhet og bevaring 
Resultatmål for magasinlokaler med hensyn til sikkerhet og bevaring blir ikke vesentlig endret 
fordi museet i 2010 vil ha de samme bygningene tilgjengelige til magasiner. Selv om nye lokaler 
innredes som magasin i Realfagbygget, vil antallet bygninger være som før. Antallet bygninger 
med magasinlokaler ligger til grunn for resultatmålet, ikke antallet aktuelle rom eller den aktuelle 
delen av en samling i et rom. Resultat- indikatorene slik er definert, er vanskelige å tallfeste.  
 
Digitalisering og Web tilgjengelighet 
Arbeidet med digitalisering av de vitenskapelige samlingene med tekstlig informasjon og 
eventuelt bilder foregår både på nasjonalt og på lokalt nivå. En samling kan bestå av svært 
forskjellige objekter og gjenstander, derfor er det vanskelig å anslå hvor stor andel av 
samlingene som vil bli digitalisert for hvert år. Hovedoppgaven for Universitetet i Bergen er å 
videreføre det gode MUSIT samarbeidet i 2010, samt sikre god fremdrift i prosjektet. For 
tallfesting av resultatindikatorer vises det til kommentarer under sikring og bevaring.  
 
Tabell 9  Virksomhetsmål 5.1 Museer og samlinger 
Styringsparameter Ambisjoner

2006 2007 2008 2009 2010
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende
standard for sikkerhet 75/ 47 75/ 47
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende
standard for bevaring 70/ 53 70/ 53
Andel digitalisering av samlingene 85/ 49 85/ 87
Andel av samlingene som er tilgjengelig på Web 55/ 8 55/ 8

Resultat

 
*Oppgitte andeler gjelder henholdsvis De kulturhistoriske- og De naturhistoriske samlingene. 
 
Virksomhetsmål 5.2 
Universitetsmuseene skal gjennom samlingsvirksomheten være en aktiv samfunnsaktør. 
Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig forvaltning og av den interesserte allmennhet. 
 
Styringsparametre 

 Publikumsbesøk. Ambisjon 2010: 60 000 
 Antall omvisninger. Ambisjon 2010: 460 

o Av dette skoleklasser. Ambisjon 2010: 340 
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 Antall utstillinger (faste/ midlertidige). Ambisjon 2010:  
 
Begrunnelse 
Publikumsbesøk og samlinger 
Etter et svært godt publikumsår i 2007, er publikumsbesøket redusert de siste årene. Totalt 
publikumsbesøk i 2009 var 58881. Frem til Bergen Museum står ferdig som et rehabilitert 
monumentalbygg, vil det være en utforing å ha et åpent bygg med utstillinger samtidig som nye 
utstillinger skal planlegges for det ”nye” bygget. Det er rimelig å forvente at det pågående 
rehabiliteringsarbeidet vil påvirke publikumstilstrømningen, men det er et mål at muset skal være 
åpent for publikum i hele perioden. For 2010 er ambisjonen derfor en videreføring av aktivitetene 
på om lag samme nivå som i 2009. 
 
Tabell 10 Styringsparameter til virksomhetsmål 5.2 Museer og samlinger 
Styringsparameter Resultat Ambisjoner
  2006 2007 2008 2009 2010
Publikumsbesøk 57 579 67 924 60 160 59 940 60 000
Antall omvisninger 418 1 146 462 503 500
 - av dette skoleklasser 349 451 432 342 340
Antall utstillinger (faste/ midlertidige) 24 57 62 64 64

 
 
Plan for tildelt bevilgning for 2010 
Universitetet i Bergen tildelt kroner 2,3 mrd. i tilskudd fra Kunnskapsdepartementet for 2010. Det 
er om lag 68 mill. kroner, 3 %, mer enn i 2008. Gjennom Stortingets budsjettsaldering 2008 og 
revidert nasjonalbudsjett sommeren 2009, ble universitetet tilført til sammen 24.1 mill kroner i 
økte basismidler. Disse er ikke videreført i 2010. Kuttet i basisbevilgningen svekker 
universitetenes mulighet til å følge opp viktige strategiske forskningssatsinger. Korrigert for kuttet 
i basisbevilgninger, er budsjettveksten fra 2009 til 2010 på kroner 44 mill. kroner (2%), noe som 
også er lavere enn lønns- og priskompensasjonen på 3,2%. Samlet representerer kuttet i 
basismidler og reduksjon i resultatmidler i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet en betydelig 
utfordring i arbeidet med legge til rette for en utvikling som sikrer at universitetet kan møte nye 
utfordringer innenfor utdanning, forskning og formidling. At de nye studieplassene ikke er 
fullfinansiert gir et ytterligere press i dette arbeidet.  
 
I universitetets interne budsjettfordeling er ekstrabevilgningene til fakultetenes basisbevilgninger 
videreført på samme nivå som i 2009, til tross for kutt fra departementets side. Tildelingene i 
2009 var godt gjennomtenkte og uttrykk for viktige prioriteringer, og det er ikke ønskelig å 
reversere disse vurderingene. Innenfor de store postene for felles satsinger vil det bli gjort 
omprioriteringer, - for eksempel innfor postene for forskningssatsinger og internasjonalisering. 
Senter for vitenskapsteori er styrket som del av universitetets felles satsinger. Samtidig legges 
det opp til en videreføring av internasjonaliserings- og likestillingstiltak. 
 
For utdanningsområdet legges det opp til konsolidering og videre gjennomgang av eksisterende 
studietilbud. Prosjektet for utrusting og drift av undervisningsrom, det såkalte AVIT- prosjektet, er 
videreført. 
 
Disse premissene gjorde at budsjettet måtte legges opp slik at om lag 100 mill kroner måtte 
dekkes inn for å oppnå budsjettbalanse. Dette ble oppnådd ved å foreta noen betydelige 
kostnadskutt, å øke inntektene for å dekke utgifter knyttet til eksternt finansiert virksomhet og å 
utsette noen investeringer. De administrative avdelingene er gitt et særskilt kutt på 10 mill. 
kroner. 
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Det er likevel lagt opp til et forbruk som er noe høyere enn tildelingene fra departementet. Til 
grunn for fordelingen ligger et sterkt ønske om å skjerme universitetets grunnenheter innenfor 
undervisning og forskning.  
 
Universitetsstyret vedtok i 2008 at det kunne fordeles inntil 100 mill. kroner mer enn bevilgingen 
fra KD til investeringer i byggeprosjekter i 2009. Nedbetaling skulle skje fra 2010, men er nå 
utsatt til 2011, i påvente av at salg av bygg iverksettes. 
 
Med virkning fra 2010 er det gjort endringer i universitetets interne resultatmodell for utdanning, 
ved at midlene som viderefordeles til fakultetene økes fra 50% til 65% av departementets satser. 
De øvrige 35% bevilges til ulike sentrale fellestiltak. Det vil bli lagt opp til en ytterligere endring i 
budsjettet for 2011, med en fordeling på 75% til fakultetene og 25% til fellestiltak.  
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