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Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Brev av 04.11.2014 (2014/10614-2) Budsjettforslag for 2016
 Styresak 102-15 Budsjett for Universitetet i Bergen 2016: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-102.pdf

Saken gjelder:
UiBs innspill til statsbudsjettet for 2016 ble behandlet i styret høsten 2014 og sendt inn til 
departementet 1. november 2014. 

I oktober 2015 vedtok styret et budsjett for 2016 basert på forslag til statsbudsjett. Etter dette 
ble det lagt frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet på bakgrunn av flyktningkrisen. Det er 
gjennomført forhandlinger i Stortinget og dette har resultert i enkelte endringer som også 
berører UiBs tildeling. 

Denne saken omhandler sentrale punkter i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2016 
og de endringene som er kommet til etter at styresak 102-15 ble vedtatt i oktober.

Det fremmes forslag om fordeling av de budsjettendringer som er tatt inn etter at styret 
vedtok UiBs 2016-budsjett.

vedtak:

1. Styret tar orienteringen om tildelingsbrevet for 2016 til etterretning
2. Styret godkjenner fordeling av nye midler og endringer i budsjett 2016 slik det er 

foreslått i saken

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

02.02.2016/Sven-Egil Bøe
Vedlegg: 
1. Saksframstilling 
2. Brev av 28.10.2015 (2015/11293-2) Forslag til Statsbudsjett 2017 – innspill fra Universitetet i Bergen

3. Tildelingsbrev fra KD

Dato: 18.01.2016
Arkivsaksnr: 2014/10614

Universitetsstyret
10/16
11.02.2016

Styre:
Styresak:
Møtedato:
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr:
Universitetsstyret 10/16 11.02.2016 2014/10614

Tildelingsbrev for 2016 fra Kunnskapsdepartementet

Bakgrunn
Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets sentrale styringsdokumentet som både Styret 
og institusjonen må forholde seg til. Brevet gir uttrykk for sentrale, prioriterte områder for 
2016, målstruktur og rapporteringskrav. Brevet er vedlagt dette saksforelegget.

Regjeringens prioriteringer
Regjeringen understreker at en bred kunnskapsbase er viktig for å utvikle enkeltmennesker 
og det norske samfunnet både sosialt, kulturelt og økonomisk. Det er også en forutsetning 
for en nødvendig omstilling av norsk økonomi og for å sikre kvaliteten i offentlig tjenesteyting.

Regjeringen viser til prosesser som skal heve kvaliteten på høyere utdanning og forskning:

- Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7 (2014-2015))
- Strukturreformen i Meld St. 18 (2014-2015): Konsentrasjon for kvalitet
- Regjeringens forslag om å skjerpe kravene til høyskoler som ønsker å bli 

vitenskapelige høyskole eller universitet
- Melding om kvalitet i høyere utdanning som skal legges frem i 2017
- Gjennomføringen av tiltakene i strategien Lærerløftet
- Tiltak for å sikre økt deltakelse i EUs forskningsprogrammer og utvikle miljøer som 

hevder seg i toppskiktet internasjonalt.
- Et modernisert regelverk som skal bedre institusjonenes muligheter til å rekruttere og 

beholde attraktive ansatte.
- Oppfølging av forslagene fra Ekspertgruppen som foreslo endringer i 

finansieringssystemet.

Punktene blir utdypet i kapittel 1.2 «Prioriteringer i statsbudsjettet for 2016» i tildelingsbrevet.

Sektormål for 2016
Det er fastsatt fire overordnede langsiktige sektormål som er redegjort for i kapittel 2.1. Det 
blir understreket at institusjonene innenfor den nasjonale målstrukturen og politiske 
forventninger og prioriteringer, skal fastsette egne viksomhetsmål tilpasset institusjonens 
egenart og profil.

Departementet vil i 2016 starte en prosess med flerårige utviklingssamtaler med enkelte av 
institusjonene (gjelder ikke UiB). Dette var ett av forslagene fra utredningen om endringer i 
finansieringssystemet. Det er imidlertid ikke knyttet midler til ordninger slik utvalget foreslo.
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Styringsparametere for 2015 videreføres med enkelte endringer. Flere av de kvalitative 
styringsparametrene er tatt bort, og det er gjort justeringer for å tilpasse til endringer i 
finansieringsmodellen. Det hentes videre inn flere data fra Studiebarometeret (om 
studentenes tidsbruk og opplevd studiekvalitet), NIFU (sysselsetting i relevant arbeid) og 
DBH (nøkkeltall knyttet til oppdragsinntekter, NFR-inntekter og studieproduksjon) for å 
komplettere bildet om måloppnåelse. 

Sektormål for 2016:
1. Høy kvalitet i utdanning og forskning
2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
3. God tilgang til utdanning
4. Effektiv, mangfoldig og solid utdanningssektor og forskningssystem

I kapittel 3.1 i tildelingsbrevet blir sektormålene beskrevet nærmere.

Budsjett 2016
Kr. 2.998.977.000 stilles til disposisjon for Universitetet i Bergen. Dette er en økning på om 
lag 29 mill. kroner fra 2015 som dekker konsekvensjustering, pris- og lønnsjustering, nye 
rekrutteringsstillinger og resultatbasert uttelling innen utdanning og forskning. 

Budsjettet er økt med kr. 35.923.000 i forhold til det som var foreslått i statsbudsjettet. 
Endringen er et resultat av budsjettforhandlingene i Stortinget i kjølvannet av 
budsjettfremleggelsen og tilleggsnummeret om flyktningkrisen. 

Det er fire forhold i årets tildelingsbrev som krever oppfølging:
 Ny tildeling fra departementets byggbudsjett
 Midler til nye studieplasser
 Økt effektiviseringskutt
 Andre budsjetteffekter

Disse er behandlet i egne avsnitt under.

Midler fra sentral pott til rehabilitering av bygg
UiB fikk i 2015 nær halvparten av departementets post til dette formålet idet rehabiliteringen 
av Jahnebakken 5 ble tildelt 35 mill. kroner. Det var derfor ikke ventet at UiB ville få en ny 
stor tildeling allerede i 2016. Dette er likevel blitt en realitet. UiB søkte om tilskudd til 
rehabilitering av Realfagbygget og er blitt tildelt 30 mill. kroner. Dette vil bli disponert inn mot 
rehabilitering av byggets tak og andre nødvendige tiltak i bygget. En slik bevilgning utløser 
krav om at UiB stiller med en like stor finansiering. Det er i budsjettene for 2016 og 2017 
allerede planlagt 28 mill. kroner til flere tiltak i Realfagbygget, og resterende midler kan 
disponeres fra vedlikeholdsposten. Dette vil med andre ord kunne løses innenfor planlagt 
bevilgningsramme.

Fordeling av nye midler 

I forslag til statsbudsjett lå det inne 10 nye studieplasser til UiB, 5 hver til profesjonsstudiene i 
medisin og psykologi.

I endelig tildelingsbrev er det bevilget 85 nye studieplasser med en budsjetteffekt på 6 mill. 
kroner for 2016:
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 35 av plassene er innenfor PPU og øremerket realfag, totalt 3,4 mill. kroner i 2016. 

Disse plassene er ettårige og har oppstart allerede våren 2016. De ble bevilget i eget 
brev før endelig tildelingsbrev og 0,581 mill. kroner av bevilgningen er en 
engangsbevilgning til utviklingskostnader som ikke blir videreført i 2017-budsjettet. 

Universitetsledelsen har allerede viderefordelt disse plassene som realfagplasser til 
MN-fakultetet og PS-fakultetet som har ansvar for pedagogikkdelen og praksisdelen.

 20 plasser (10 bachelor og 10 master) er øremerket informatikk med oppstart fra 
høsten, totalt 0,9 mill. kroner i 2016

 30 plasser (10 bachelor og 20 master) er såkalte valgfrie strategiske plasser med 
oppstart fra høsten, totalt 1,5 mill. kroner i 2016.

UiB har i forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått 385 nye studieplasser innenfor en rekke 
områder. Disse prioriteringene bør danne utgangspunkt for fordelingen. Det vises til vedlegg.

De omlag 2 mill. kroner som fordeles til fakultetene for de 50 nye plassene i budsjett 2016, 
kan virke som en sum av mindre betydning. Dette er imidlertid kun fakultetenes 
basisfinansiering for 1. semester. I årene frem mot 2018-2021 vil plassene være fullt 
utbygget, og resterende 40 % av finansieringen vil komme som resultatmidler for kandidater 
og studiepoeng. Da vil fakultetenes budsjetter være økt med 14,3 mill. kroner, mens UiBs 
felles økonomiske grunnlag vil være økt med 4,7. mill. kroner. Studieplassene gir på den 
måten et verdifullt og nødvendig bidrag på 19 mill. kroner til UiBs økonomi.

De strategiske studieplassene er bevilget i kategori D (3-årig bachelor) og C (2-årig master). 
Finansieringen vil ikke nødvendigvis sammenfalle med de områdene UiB ønsker å prioritere. 
I forslagene under er det derfor vurdert slik at midlene gir en betydelig tilleggsfinansiering for 
de områdene som tildeles plasser, selv om en bedre finansiering ville gitt en høyere grad av 
dekning av totalkostnadene.

Innenfor MNT- fagene er det ønskelig å løfte fram områder der samfunnet har klare og 
tydelige behov, og som gir potensial for vekst og omstilling. UiB har foreslått nye 
studieplasser innenfor teknologiklyngen knyttet til energiteknologi og medisinsk teknologi.  
Disse utdanningene og de nye studieplassene vil bidra til en tett og effektiv kobling mellom 
UiBs realfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer og næringslivet, og dekke behov i en 
stadig mer teknologitung helsesektor. Informatikk er et område som hører naturlig sammen 
med teknologi. De 10 bachelorplassene og 10 masterplassene innenfor informatikk foreslås 
derfor fordelt til MN-fakultetet slik at halvparten av plassene på bachelor og master 
disponeres inn mot teknologiområder. Dette vil gi fakultetet en tilleggsfinansiering på 5,5 mill. 
kroner i basis og estimerte resultatinntekter når plassene er fullt bygget ut (ila 2020/2021). 
Plassene er finansiert i kategoriene E og C.

Utdanningstilbudene innenfor medievitenskap vil være viktig for å realisere ambisjonene i 
Media City Bergen, om å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og 
kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet, samt styrke det redaksjonelle miljøet på Vestlandet. 
De nye studietilbudene vil ta i bruk den nyeste teknologien på feltet og vil være 
undervisningsintensive og utstyrstunge fag.  I forbindelse med etablering av 
kunnskapsklyngen Media City Bergen i et nybygg fra høsten 2017, ønsker UiB derfor å tilby 
nye bachelorprogrammer innenfor områdene interaksjonsdesign for digitale medier, 
journalistikk og fjernsynsproduksjon med tilhørende masterstudium i interaksjons- og 
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mediedesign, undersøkende journalistikk og serieproduksjon for tv og nett. Som ledd i dette 
foreslås 5 av bachelorplassene og 5 av masterplassene fordelt til mediefag ved SV-fakultetet 
allerede fra høsten 2016. Finansieringen av disse plassene er hhv kategori D og C, noe som 
er klart lavere enn det fakultetet har bedt om. Det gir likevel et finansieringsgrunnlag som fullt 
utbygget og med estimerte resultatmidler, gir fakultetet ca. 3 mill. kroner som 
tilleggsfinansiering til realiseringen av satsingen i Media City Bergen (ila. 2020/2021).

Det er generelt behov for en økning i utdanningskapasiteten innenfor helsefag for å møte 
fremtidens helseutfordringer og innfri ambisjonene i samhandlingsreformen. Regjeringens 
uttalte ønske om økt satsning på rus, psykisk helsevern og bedre folkehelse er del av dette. 
Helsefagene ved UiB utgår fra sterke forskningsmiljø og er praksisnære utdanninger med 
høy samfunnsrelevans og svært god rekruttering. Det er kapasitet til å ta i mot flere 
fullfinansierte studieplasser innenfor medisin, farmasi, psykologi, logopedi og barnevern. UiB 
har bl.a. fremmet forslag om 20 nye studieplasser i ernæring og 10 plasser i logopedi. 

Det er planer klare for å realisere en 5-årig integrert utdanning i spesialpedagogikk/logopedi 
med fokus på biologiske og pedagogiske faktorer knyttet til språk og læring der igangsetting 
vil kreve nye studieplasser på både bachelor- og masternivå.

En stadig økende studiegjennomføring på bachelorprogrammet i ernæring aktualiserer 
behovet for flere studieplasser på masternivå innen dette fagområdet. Masterprogrammet i 
klinisk ernæring har en opptaksramme på 15 studenter, noe som innebærer at vi i dag ikke 
kan tilby studieplass på masternivå til flere av de godt kvalifiserte kandidatene våre fra 
bachelorprogrammet. Å tildele masterprogrammet i klinisk ernæring nye studieplasser vil 
imidlertid være et viktig skritt i retning av å dekke dette behovet. Vi ser også for oss et 
framtidig samfunnsbehov for flere kliniske ernæringsfysiologer.

En styrking av utdanningskapasiteten innenfor helsefagene vil være viktig for å realisere 
utviklingen av helsecampus Årstadvollen og styrke samarbeidet mellom helsefag og 
profesjonsutdanningene ved UiB, HIB og i Vestlandsregionen. Det foreslås at 5 plasser 
tildeles MO-fakultetet for master i ernæring og 5 plasser tildeles PS-fakultetet fordelt med 2 
plasser på bachelor i spesialpedagogikk og 3 på master i logopedi. Midlene tildeles i kategori 
D for bachelor og C for master. På sikt vil dette gi fakultetene en vekst på 1,4 – 1,5 mill. 
kroner hver når plassene er utbygget og resultatmidlene kommet inn. 

Helsevesenets og brukernes behov taler også for flere studieplasser i musikkterapi. Nye 
retningslinjer fra Helsedirektoratet innen psykosebehandling og rusbehandling, samt 
etterspørsel etter musikkterapikompetanse innenfor voksende felt som eldrehelse, gjør at det 
er behov for å øke den nasjonale utdanningskapasiteten i musikkterapi. De to norske 
utdanningsinstitusjonene på feltet, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen, er 
enige om at det er behov for å doble kapasiteten, fra 12 til 24 kandidater årlig ved hvert 
studiested, slik at den nasjonale kapasiteten økes til 48 kandidater årlig. Norsk 
musikkterapiforsking ligger langt fremme internasjonalt, og musikkterapi er et av de fagene 
ved UiB som har potensial til å utvikle verdensledende forskingsmiljø. Det foreslås derfor 5 
plasser til HF-fakultetet for master i musikkterapi. Dette vil gi ca. 1,4 mill. kroner i økt budsjett 
når plassene er fullt utbygget og resultatmidler har fått effekt (ila. 2020).

Det fordeles også 5 plasser til lektorutdanningen, 3 på bachelor og 2 på master. Det innstilles 
på at programstyret for lektorutdanningen avgjør hvordan plassene skal fordeles. 

Plassene foreslås fordelt som følger:

166



  
Studieprogram Fakultet Fin. 

kategori
Ant. 
Plasser

2016-
tildeling

Basis når ferdig 
utbygget

Basis og est. 
resultatmidler

Informatikk/teknologi, bachelor MN E 10          259                   1 553              2 588 
Informatikk/teknologi, master MN C 10          431                   1 725              2 875 
Medievitenskap, bachelor SV D 5          152                      911              1 519 
Medievitenskap, master SV C 5          216                      863              1 438 
Ernæring, master MOF C 5          216                      863              1 438 
Lektorutdanningen, bachelor  D 3           91                      547                 911 
Lektorutdanningen, master  C 2           86                      345                 575 
Spesialpedagogikk, bachelor PS D 2           61                      365                 608 
Logopedi, master PS C 3          129                      518                 863 
Musikkterapi, master HF C 5          216                      863              1 438 
Sum fakultetene   50       1 856                   8 550            14 250 
Til UiBs felles budsjettgrunnlag             619                   2 850              4 750 
Total          2 475                 11 400            19 000 

Økt effektiviseringskutt
I stortingsforhandlingene etter tilleggsnummeret og salderingen av budsjettet totalt, ble det 
generelle effektiviseringskuttet i hele statsforvaltningen økt fra 0,5 % til 0,7 %. Dette betyr 6 
mill. kroner lavere budsjett for UiB i 2016.

De økte midlene til studieplasser i 2016 blir dermed trukket inn igjen som effektiviseringskutt, 
men siden studieplassene på sikt gir høyere tilleggsfinansiering betyr det likevel en bedret 
finansiering.

En kan velge å fordele kuttet som en negativ budsjettendring eller å søke å finne en 
midlertidig løsning for 2016 og ta effekten på 2017-budsjettet. I sak om Økonomirapport for 
2015 er det foreslått å dekke kuttet midlertidig over overførte midler fra 2015. Det er 
argumentert for dette under universitetsdirektørens merknader senere i dette 
saksfremlegget.

Andre budsjetteffekter
UiB er tildelt 6 mill. kroner for å ta over driften av samlingene knyttet til leksikografi og 
navnegranskning som har vært organisert under UiO.  Det forutsettes at dette skal skje 
innenfor overført beløp og at det ikke skal trekke andre midler på 2016-budsjettet. 

Det er varslet at Skeivt arkiv får en egen tildeling på 5 mill. kroner. Dette er ikke bevilget i 
tildelingsbrevet og det ventes et eget brev om dette. 

Andre forutsetninger og krav
Departementet går i tildelingsbrevet inn på enkelte områder, og det gis særlig omtale av 
enkelte tema. Punktene er gjengitt nedenfor og er utdypet i brevets kapittel 3 og presiseres 
under «andre forutsetninger og krav». Det gjelder:

1. Samarbeid med andre aktører (enhetlig praksis ved samarbeid om studietilbud)
2. Oppfølging av god forvaltning i sektoren (kvalitet og internkontroll)
3. Bygg og infrastruktur (herunder planer om en felles internhusleieordning for 

selvforvaltende institusjoner)
4. Samfunnssikkerhet og beredskap (også for underliggende 

virksomheter/aksjeselskaper)
5. Lærlinger (50 % økning i sektoren fra 2014 til 2016)
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6. Brukerorientering (kartlegging av hvordan brukere opplever virksomheten)

Dette følges opp i egne saker eller som del av driften. 

Rapportering og resultatoppfølging
Innen den 15.mars 2016 skal institusjonene levere årsrapport for 2015 og planer for 2016.

Årsrapporten skal inneholde:

I. Styrets beretning
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III. Årets aktiviteter og resultater
IV. Vurdering av fremtidsutsikter
V. Årsregnskap

Denne strukturen ble innført i 2014. Rapporteringen innebærer blant annet at Styret skal 
signere Styrets beretning i tillegg til Årsregnskapet.

Styringsdialogen i 2016
Fra 2013 ble det innført en ordning med styringsdialog hvert annet år. UiB hadde et slikt 
møte i 2015 og vil derfor ikke bli kalt inn i 2016. UiB vil få en skriftlig tilbakemelding i løpet av 
første halvår 2016 på bakgrunn av Årsrapporten, tilstandsrapporten for universitets- og 
høyskolesektoren og resultatrapporteringen til DBH.

Etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog. «Sentrale krav vil være profil og 
ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og 
prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser». For institusjoner som 
deltar i prosessen med utviklingssamtaler, blir etatstyringsmøtene en naturlig oppfølging av 
disse.

Andre endringer i budsjett 2016
Etter styrets budsjettvedtak har fakultetene meldt inn to behov for endringer som berører 
selve vedtaket styret fattet (fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet og målet for 
BOA-inntekter).

Dette gjelder målsetningen om BOA-inntekter ved HF-fakultetet som ved en feil var satt 13,5 
mill. kroner for høyt i saksfremlegget.  Det gjelder videre BOA-budsjettet for PS-fakultetet der 
det i ettertid er blitt klart at 5 mill. kroner som var forutsatt som del av BOA-inntektene, vil bli 
bevilget på grunnbevilgningen (bevilgningen til SLATE).  Det innstilles på at disse endringene 
foretas i budsjett 2016. 

Selv om endringene reduserer BOA-målsetningen ved to av fakultetene, innstilles det på at 
den totale målsetning på UiB-nivå opprettholdes.  Vi vet nå at BOA-resultatet for 2015 ble 
høyere enn fakultetenes anslag og havnet på 864 mill. kroner. Dette er på samme nivå som 
styret vedtok som mål for 2016 (865,6 mill. kroner). Det virker ikke rimelig å redusere BOA-
målet til et nivå under 2015-resultatet, når UiB har som mål å øke denne aktiviteten.
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Universitetsdirektøren sine kommentarer:

Budsjettforliket gav 36 mill. kroner mer til UiB. I hovedsak til rehabilitering av taket mv. på 
Realfagbygget (30 mill. kroner). I tillegg flyttes språksamlingene ved UiO til UiB og tar med 
seg et budsjett på 6 mill. kroner. 

Det er også ventet en ekstratildeling på 5 mill. kroner til Skeivt arkiv.

De nye studieplassinntektene øker i 2016 ikke mer enn at det dekker det økte 
effektiviseringskuttet. På sikt er det likevel studieplasser som gir oss vekst fordi finansiering 
utvides til 2 og 3 år og fordi det kommer resultatmidler.

Universitetsdirektøren har innstilt på å dekke det økte effektiviseringskuttet som del av 
overføringene fra 2015. Dette utsetter kutteffekten for miljøene med ett år. Det jobbes nå 
med å få i gang et effektiviseringsprosjekt som skal ta ut effekter, men slike effekter vil 
nødvendigvis komme på noe sikt. En slik utsettelse vil derfor gi bedre samsvar i tid mellom 
belastning og effekter. 

02.02.2016/Sven-Egil Bøe
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Forslag til Statsbudsjett 2017 - innspill fra Universitetet i Bergen

Det vises til tildelingsbrevet for 2015 der Kunnskapsdepartementet ba institusjonene om å 
fremme forslag til budsjettsatsinger for 2017 innen 1.11.2015. Forslaget skal inneholde 
omtale av tiltak som foreslås utenfor eksisterende budsjettramme.  Styret ved Universitetet i 
Bergen behandlet forslag til budsjett 2017 i møte 28.10.2015 (sak 104/15). I tråd med styrets 
behandling oversendes herved forslag til budsjettsatsninger for 2017 fra UiB.

Regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning
I sin langtidsplan for forskning stadfester regjeringen målsettingen om at 3 prosent av BNP 
skal gå til forskning og utvikling innen 2030. Regjeringen viderefører at de offentlige 
bevilgningene til forskning skal økes til de utgjør 1 pst. av BNP (dvs. at resterende 2 pst. skal 
komme fra private kilder). Gitt dagens utsikter for fremtidig BNP-vekst, tar regjeringen sikte 
på at dette målet kan nås i perioden 2019-2020. Prioriteringen i langtidsplanen følges opp 
gjennom følgende tiltak:

 500 nye rekrutteringsstillinger.
 Øke bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 millioner kroner.
 Øke bevilgningene for å stimulere til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og 

innovasjon, Horisont 2020, med 400 millioner kroner. 

Etter UiBs oppfatning har langtidsplanen for forskning og høyere utdanning potensiale til å 
kunne bli et viktig verktøy for gjennomføring av forskningspolitikken. Samtidig signaliserer 
regjeringen en vilje til å øke avsetningen til rekrutteringsstillinger og infrastruktur, noe som i 
flere år har vært etterspurt fra institusjonene. 

Universitetets prioriteringer 

I 2015 har UiB vedtatt en ny strategi for perioden 2016- 2022. Dette innebærer en 
videreføring av satsingen på områdene marin forskning, globale samfunnsutfordringer og 
klima og energiomstilling. Samtidig skal breddeuniversitetets unike muligheter for 
fagligmobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser utnyttes.

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo
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UiB fremste strategiske grep for å utvikle flere fremragende forskningsmiljøer er å etablere 
kunnskapsklynger. Målet med klyngene er å skape nye faglige tyngdepunkter og styrke 
allerede internasjonalt ledende fagmiljøer. Følgende klynger er nå under utvikling:

 Medieklyngen «Media City Bergen»
 Marin forskningsklynge
 En kunnskapsklynge for helsefagene, «Helsecampus Årstadvollen»
 Klimaforskningsklynge
 En kunnskapsklynge for fremtidens energi- og teknologiløsninger; 
 En klynge for middelalderforskning.

Gjennom å samle vitenskapelige ansatte, studenter og kunnskapsmedarbeidere fra 
utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt 
næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg, skal ressursene 
konsentreres mot områder hvor UiB har særlige forutsetninger for å lykkes nasjonalt og 
internasjonalt. 

Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner, ofte i møter med 
de store samfunnsmessige utfordringene. Det er imidlertid strukturelle utfordringer med å 
satse tverrfaglig innen universitetets fakultetsstruktur. Klyngene gir muligheter til å skape 
fremragende utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på 
synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering mellom ulike 
forsknings- og utdanningsaktører. I tråd med universitetets strategi 2016- 2022 fremmes 
følgende budsjettsatsinger for 2017: 

 Etablering av flere verdensledende miljø
 Nye studieplasser på områder med klare samfunnsmessige behov
 Rekrutteringsstillinger
 Satsing på MNT, forskning og utdanning, med styrket basisbevilgning og utstyr. 
 Styrke budsjettrammen ved Det juridiske fakultet 
 Bevilgninger til nødvendig rehabilitering av universitetsbygninger. 

I sum legges det opp til å foreslå prioriterte tiltak tilsvarende 550 mill. kroner utenfor 
budsjettrammen for 2017.

Verdensledende miljø

Regjeringen har forventninger om at institusjonene skal bli bedre, mer effektive og ha høyere 
kvalitet på forskning og utdanning. Forventningene fremkommer i langtidsplanen for 
forskning, kunnskapsministerens ambisjon om å lykkes med forskningssøknader i EUs 
Horisont 2020 og en bevilgning i statsbudsjettet for 2015 som er øremerket utvikling av 
verdensledende forskningsmiljø. 

Universitetets forskningsresultater de siste årene viser at satsingen på kvalitet har gitt 
resultater i form av publikasjoner, doktorgrader, ERC-stipender og andre 
forskningsprosjekter av høy kvalitet. I den nye Langtidsplanen vil regjeringen stimulere til 
flere fremragende fagmiljøer. Slike miljøer finner vi i dag for eksempel på Bjerknessenteret, 
som trekkes frem som et verdensledende forskningsmiljø i Langtidsplanen og har gitt 
vesentlige bidrag til FNs klimapanel. Dette er et eksempel på hvordan ordningen med Sentre 
for fremragende forskning (SFF) og andre spissede virkemiddel fra KD har gjort det mulig å 
bygge opp og videreutvikle slike miljøer
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Midlene øremerket til utvikling av verdensledende miljø gir en langsiktig styrking av 
budsjettene til de institusjonene som når opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering 
av internasjonale toppforskere. UiB fikk 13,7 mill. kroner i økt budsjettramme fra 2015 til 
dette. UiB har i tillegg hentet inn tilleggsfinansiering gjennom samarbeid med Bergens 
forskningsstiftelse (BFS), som bidrar med 68,5 millioner over 5 år til UiBs 
toppforskningsprogram. I tråd med bevilgningens intensjon har UiB tilsatt 4 toppforskere. 

På bakgrunn av regjeringens signaler fra 2015 har Universitetene laget opptrappingsplan for 
ordningen. Det er således svært skuffende at regjeringen nå velger ikke å videreføre 
ordningen. Dette vil sette oss tilbake i arbeidet med å utarbeide toppforskningsmiljø i Norge 
og svekke troverdigheten til regjeringens ambisjoner. På dette grunnlag bes det om at 
ordningen videreføres i 2016 og UiB ber om en årlig tildeling på 20 mill. kroner til dette 
tiltaket.

Studieplasser

Det er sentralt at UiB tilbyr utdanninger som samfunnet etterspør. I denne sammenheng er 
etablering av kunnskapsklyngene sentrale. Dette vil ikke bare styrke forskningen, men også 
fornye undervisningen. Universitetet er således positiv til å ta i mot nye fullfinansierte 
studieplasser, blant annet innenfor realfagene, helsefagene, musikkterapi og 
lærerutdanningen. 

I forbindelse med etablering av kunnskapsklyngen Media City Bergen i et nybygg fra høsten 
2017 ønsker UiB å tilby nye bachelorprogrammer innen områdene interaksjonsdesign for 
digitale medier, journalistikk og fjernsynsproduksjon med tilhørende masterstudium i 
interaksjons- og mediedesign, undersøkende journalistikk og serieproduksjon for tv og nett. 

Nye, fremtidsrettede studietilbud innen medieinnhold og -teknologi er avgjørende for å 
imøtekomme kunnskapsbehov i en mediebransje i omstilling. Utdanningen vil være knyttet til 
sterke forskningsmiljø innen mediefag og IT, de vil være praksisnære og ha høy 
arbeidslivsrelevans. Utdanningstilbudene vil være avgjørende viktig for å realisere 
ambisjonene i Media City Bergen om å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon
og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet, samt styrke redaksjonelle miljøet på Vestlandet. 
De nye studietilbudene vil ta i bruk den nyeste teknologien på feltet, og vil være 
undervisningsintensive og utstyrstunge fag. Nye studietilbud vil derfor forutsette nye 
fullfinansierte studieplasser i kategori A i departementets finansieringsmodell. 

Innenfor MNT- fagene er det ønskelig å løfte fram områder der samfunnet har klare og 
tydelige behov, og som gir potensial for vekst og omstilling. UiB ønsker gjennom
studieprogrammene å bidra til «det grønne skiftet», noe som gjennom UiBs profil i betydelig 
grad blir bidrag til et «blått skifte». Fornyelser i havnæringene skal trygge arbeidsplasser, 
bosetning og verdiskapning for kommende generasjoner. Innen den marine klyngen foreslår 
vi nye studieplasser i sjømat og havromsteknologi. Disse studieplassene vil styrke både UiBs 
marine klynge og teknologiklyngen. For teknologiklyngen foreslår vi også nye studieplasser i 
energiteknologi og medisinsk teknologi. Disse utdanningene og nye studieplassene vil bidra 
til en tett og effektiv kobling mellom UiBs realfaglige forsknings- og utdanningsmiljøer og 
næringslivet langs hele kysten, og dekke behov i en stadig mer teknologitung helsesektor.

Det er stort behov for flere realfagslærere. Skjerpede krav i matematikk for opptak til all 
realfagutdanning implementeres antagelig nasjonalt fra 2018, og vil medføre et økt 
lærerbehov i videregående skole.  Mangel på kvalifiserte realfagslærere kan også være en 
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av de langsiktige begrensningsfaktorene for samfunnets omstillingsevne og for UiBs evne til 
å tiltrekke studenter til marin sektor og til ingeniørfag

Det er behov for en økning i utdanningskapasiteten innenfor helsefag for å møte fremtidens 
helseutfordringer og innfri ambisjonene i samhandlingsreformen. Regjeringens uttalte ønske 
om økt satsning på rus, psykisk helsevern og bedre folkehelse er del av dette. Helsefagene 
ved UiB utgår fra sterke forskningsmiljø og er praksisnære utdanninger med høy 
samfunnsrelevans og svært god rekruttering. Det er kapasitet til å ta i mot flere fullfinansierte 
studieplasser innenfor medisin, farmasi, psykologi, logopedi og barnevern. 
Masterprogrammet i barnevern har god søknad og er faglig innrettet for å møte økende 
samfunnsutfordringer på feltet. Det samme gjelder masterprogrammet i logopedi. 

Det er planer klare for å realisere en 5-årig integrert utdanning i spesialpedagogikk/logopedi 
med fokus på biologiske og pedagogiske faktorer knyttet til språk og læring der igangsetting 
vil kreve nye studieplasser. En styrking av utdanningskapasiteten innenfor helsefagene vil 
være viktig for å realisere utviklingen av helsecampus Årstadvollen og styrke samarbeidet 
mellom helsefag og profesjonsutdanningene ved UiB, HIB og i Vestlandsregionen. 

Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet innen psykosebehandling og rusbehandling, samt 
etterspørsel etter musikkterapikompetanse innen voksende felt som eldrehelse, gjør at det er 
behov for å øke den nasjonale utdanningskapasiteten i musikkterapi. De to norske
utdanningsinstitusjonene på feltet, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen, er 
enige om at det er behov for å doble kapasiteten, fra 12 til 24 kandidater årlig ved hvert 
studiested, slik at den nasjonale kapasiteten økes til 48 kandidater årlig. 

Studieplasser i musikkterapi legitimeres først og fremst av helsevesenets og brukernes 
behov. Samtidig presiserer den nasjonale strategien HO21 at helse også er et område for 
innovasjon, næringsutvikling og internasjonale forskingsambisjoner. Norsk
musikkterapiforsking ligger langt framme internasjonalt, og musikkterapi er et av de fagene 
ved UiB som har potensial til å utvikle verdensledende forskingsmiljø.

En oppsummering av universitetets innspill til nye studieplasser er gitt i tabell 1. I sum er 
innspillene kostnadsberegnet til 22 mill. kroner i 2017. 

Tabell 1. Budsjettinnspill, nye studieplasser

Studieretning Plasser

Profesjonsstudiet i psykologi 20

Master i Logopedi 10

Master i medieproduksjon (Media City) 20

Bachelorprogrammer i digitale medier og TV- produksjon 
(Media City)

60

Master i barnevern 15

Spesialpedagogikk 15

PPU* 60

Integrerte masterprogrammer innenfor teknologi og energi
(Teknologiklynge)

60

Integrerte masterprogrammer innenfor sjømat og havroms 
teknologi/subsea (Marin klynge)

45

Integrert lektorutdanning i matematikk og naturfag 20
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Profesjonsstudiet i medisin 10

Farmasi 10

Ernæring 20

Musikkterapi 10

Lektorutdanning i historie/ religionsvitenskap 10

SUM 385

*Omtalt i egen søknad av oktober 2015.

Det foreslås en styrking av studieplasser tilsvarende 22 mill. kroner i 2017. 

Rekrutteringsstillinger

Universitetet i Bergen er beredt til å styrke forskerutdanningen, i tråd med behovet skissert i 
rapporten «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020»: Dette 
forutsetter et større volum enn det langtidsplanen legger opp til. På dette grunnlag foreslås 
en økning i antall rekrutteringsstillinger tilsvarende 10 mill. kroner for 2017, tilsvarende 20 
stillinger. 

MNT- satsing og vitenskapelig utstyr

UiB har satset betydelig på MNT-fagene, gjennom rammestyrkning, tildeling av stipendiater 
og postdoktorer og med sterk oppmerksomhet om infrastruktur gjennom bevilgninger til utstyr 
og opprustning av bygningsmassen. Satsingen ønskes forsterket i tråd med regjeringens 
forslag, gjennom tiltak utenfor rammen i budsjettet for 2017. Dette gjelder tiltak for bedre 
infrastruktur, studieplasser og styrket ramme.

Infrastruktur er viktig i konkurransen om rekruttering av studenter og ansatte og for å lykkes i 
bl.a. konkurransen om EU-midler. For å kunne hevde seg i den internasjonale 
forskningsfronten, samtidig som samfunnet tilføres etterspurt kompetanse, kreves det 
oppdatert og framtidsrettet utstyr. 

UiB har hatt en ledende posisjon nasjonalt innen bioinformatikk. Fagfeltet har vært og er i en 
rivende utvikling. Av hensyn til videreutviklingen av livsvitenskapene ved UiB og 
samarbeidspartnere i klyngene er det påkrevet at både grunnleggende og anvendt 
bioinformatikk styrkes i betydelig grad.

Konkurransearenaen i Forskningsrådet er viktig for satsingen på storskala infrastruktur som 
har nasjonal betydning (Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur). Samtidig er det stort 
behov for finansiering av vitenskapelig utstyr innenfor institusjonenes budsjettrammer. 

Det foreslås en styrking av budsjettrammen på 50 mill. kroner for 2017 til å følge opp 
universitetets strategi og fortsette den langsiktige satsingen innenfor MNT med utstyr og 
styrking av studentenes læringsmiljø.

Det vises spesielt til behovet for utstyr ved etablering av nytt Barne- og ungdomssykehus 
(BUS) ved Helse Bergen. I brev 19.12.11 ble dette påpekt overfor departementet. I 
forbindelse med nytt BUS forsvinner arealer til universitetsformål i barneklinikken som rives, 
og departementet har tidligere lagt til grunn at Helse Vest RHF stiller erstatningslokaler til 
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rådighet for UiB (ref. brev 25.02.08.). Universitetets behov for vitenskapelig utstyr og annet 
brukerutstyr i erstatningslokalene vil være som ved nybygg. Det er estimert et behov på 20 
mill. kroner til formålet. Det bes om at midlene stilles til rådighet for UiB i budsjettet for 2017. 

Forskningsfartøy

Hav er et av hovedelementene i Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2015–2024 (Meld. St. 7, 2014-2015), der tilgang til bygg og infrastruktur av topp 
kvalitet er et sentralt virkemiddel for å oppnå verdensledende fagmiljøer. Dette er forsterket i 
år gjennom Masterplan for marin forskning. Marin forskning har lenge vært et 
satsingsområde for UiB. Forskningsfartøyene og tilgang på tokttid representerer en kritisk 
viktig infrastruktur for den marine aktiviteten. Som eksempel kan nevnes Senter for 
geobiologi sine funn av dypmarine hydrotermale venter og de påfølgende studiene av arter 
og biomolekyler fra disse områdene. Klimaforskningen, det nye Senter for dypmarin 
forskning og Hjortsenteret vil også være avhengige av omfattende fartøytid. 

Det havgående forskningsfartøyet «Håkon Mosby» (bygget 1980) er i en så elendig tilstand 
at det det ikke kan brukes til tokt med overnatting. Ved ferdigstillingen av nye «Doktor Fridtjof 
Nansen» i juni 2016 vil Havforskningsinstituttet ta hjem den gamle «Dr. Fridtjof Nansen» og 
dermed avhende «Håkon Mosby». Denne løsningen vil imidlertid kun være mulig i noen få år 
og behovet for erstatningsfartøy for «Håkon Mosby» må derfor tas på største alvor. Dette er 
grundig drøftet i Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for 
innhenting av marine data (Rapport fra Havforskningen 17/2015).  Universitetets 
forskningsfartøyer driftes av Havforskningsinstituttets rederi. Det er naturlig at det nye 
fartøyet eies og drives av Havforskningsinstituttet, selv om UiB vil være en viktig bruker.

Den kritiske situasjonen for forskningsfartøyene i Norge er også kommentert i 
Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i 
Arktis (Rapport 3:13 (2013-2014)). En ny «Håkon Mosby» vil være ett av svarene på 
kritikken fra Riksrevisjonen. Selv om dette fartøyet ikke skal være isgående, vil det liksom 
nåværende «Håkon Mosby» ha betydelige oppgaver i arktiske og polare farvann.

Det anbefales å igangsette planlegging av bygging av nytt havgående forskningsfartøy, i tråd 
med skissen for dette fartøyet i Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige 
infrastrukturbehov for innhenting av marine data.

Juridisk utdanning

Studier basert på forskning og høy faglig kompetanse, er fundament for utdanningstilbudet 
ved universitetet. I tråd med universitetets strategi er satsing på kvalitet i utdanningen og 
styrking av forskningsbasert utdanning svært viktig. 

I løpet av de siste årene er det gjort flere styrkinger av rammen for Det juridiske fakultet, ut 
fra en erkjennelse av at fakultetets basis er relativt lav. Fakultetet har fortsatt svært lav 
basisfinansiering, med stor andel av inntektene som resultatinntekter for utdanning og har et 
høyt antall studenter per vitenskapelig tilsatt. Den forskningsbaserte utdanningen i 
mastergraden bør styrkes i den forbindelse. Det vil være viktig, særlig sett i lys av 
endringene i bachelorutdanning innenfor juridiske fag, å styrke rammene ytterligere, med 10 
mill. kroner utenfor rammen i 2017.
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Det foreslås å styrke basisfinansieringen ved Det juridiske fakultet med 10 mill. kroner 
utenfor rammen i budsjettet for 2017. 

Bygg – jf. kapittel 1580 Statsbygg

Museumsbygget

Første fase (sørfløyen) av rehabiliteringen av universitetets monumentale museumsbygg er 
ferdigstilt august 2015. 

Prosjektet for midt- og nordfløy har en kostnadsramme på 380 mill. kroner med planlagt 
byggestart i 2016 og ferdigstilling/nyåpning i løpet av 2019. Det er derfor svært gledelig at 
prosjektet er lagt inn i budsjettforslaget for 2016 med oppfølging de kommende årene.

Byggeprosjekter finansiert gjennom Statsbygg gis også utstyrsmidler. For 
museumsbygningens midt- og nordfIøy vil det være behov for utstyrsmidler til etablering av 
nye utstillinger. Utstillinger krever stor innsats over lengre tid før åpning. Totalt vil 
brukerutstyr og utstillingsprosjektet komme på om lag 150 mill. kr. inkludert lokal 
prosjektledelse og prosjektorganisasjon.

Masterplan for Campus Nygårdshøyden - Sør

Med ombygginger og nybygg kan Nygårdshøyden Sør bli en Teknologiport for våre egne 
miljøer og samarbeidende institusjoner og virksomheter. UiB arbeider med en masterplan for 
samling av ulike miljøer innen klima-, marin- og teknologisk forskning gjennom 
klyngedannelser. I den forbindelse er det svært positivt at det allerede er satt av midler til 
rehabilitering av Vestfløyen av «Geofysen». I den forbindelse må det nevnes at UiB er i 
dialog med Nansensenteret om flytting av dette til Vestfløyen av Geofysen. Med en slik 
løsning får vi samlet Klimaklyngen i dette bygget.

Tomten mellom Fysikkbygget og Geofysen er utredet med tanke på et teknologibygg. 
Konseptet er videreutviklet til det som nå er planen om Entek-bygget (Energi- og 
teknologibygget). Bygget vil ha stor betydning for videreutviklingen av det samlede energi- og 
teknologimiljøet i Bergen og inngår i et initiativ for å etablere en energiklynge med navnet 
«Science City Bergen», et tiltak som vil øke byens attraktivitet for både for forskere og 
studenter.

«Science City Bergen» vil muliggjøre en samlokalisering med CMR og har moderne 
laboratorier og teknologiplattformer. Det er forutsatt et tett samarbeid med Uni Research AS, 
Høgskolen i Bergen, næringslivet og andre aktører. Det nye bygget vil bedre studentenes 
arbeidsvilkår ved bedre og mer moderne studentarbeidsplasser i en aktiv energi- og 
teknologiklynge.

Reguleringsarbeidet til Entek- bygget pågår i samarbeid med Bergen kommune. 
Arealrammen er stipulert til 16.500 m2 og vil bli avklart endelig når reguleringsplan foreligger. 
Prosjektet vil kreve at samarbeidspartnere går inn og dekker kostnader til husleie eller 
investeringer for areal de skal disponere. Universitetets areal vurderes å kunne utgjøre rundt 
5 – 6000 m2.
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Rehabilitering av det eksisterende Realfagbygget inngår som en viktig del av utviklingen av 
en helhetlig campus på Nygårshøyden Sør. Bygget trenger en generell og større 
oppgradering for å være tjenlig for ansatte og studenter og imøtekomme dagens og 
morgendagens krav til moderne og trygge forsknings- og undervisningsarealer. 
Realfagbygget er et eksempel på at selv med normalt vedlikehold, vil tidens voksende krav til 
slutt innhente forskningsbygg dersom en ikke gjør større moderniseringstiltak underveis. 
Oppgraderingen bør skje etappevis over en tidsbegrenset periode på 8 år der en fjerdedel av 
bygget tas over 2 år hver. Dette betyr at det er behov for avlastningslokaler i denne perioden 
for både ansatte og studenter. Noe areal som blir ledig fremover må derfor planlegges 
midlertidig disponert til dette formålet.

De tekniske installasjonene er fra byggeåret. Det er behov for å skifte ut varmeanlegg, 
ventilasjonsanlegg, vinduer og gjennomføre generelle oppgraderinger av fasader. Det er ikke 
gjennomført noe skisseprosjekt for oppgradering, men basert på erfaringstall bør dette kunne 
gjennomføres for kostnader som vil ligge mellom 0,8 – 1 mrd. kroner.

Ved å samle flere fagmiljø i Realfagbygget åpnes det nye muligheter for å selge andre bygg 
og redusere universitetets samlede areal. Universitetet har gjort deler av rehabiliteringen av 
realfagsbygget med egne ressurser. Dette vil fortsette, men vil likevel ikke rekke til en full 
rehabilitering. For 2017 søkes det derfor om 40 mill. kroner utenfor universitetets 
budsjettramme til rehabilitering av Realfagbygget. 

Samlet sett vil samling av de ulike realfaglige klyngene rundt de aktuelle forskningsområdene 
styrke forskningen og samfunnsoppdraget innen teknologifeltet, klima og marin.

Campus Årstadvollen

Årstadvollen inneholder i dag Nytt odontologibygg, Overlege Danielsens hus, Gammelt 
odontologibygg og en byggeklar tomt sør i området. Rammene ligger altså godt til rette for en 
klyngedannelse for helse- og omsorgsforskning og undervisning. UiB ønsker å utvikle og 
konsentrere ressursene og innsatsen mot områder hvor vi har særlige forutsetninger for å 
lykkes nasjonalt og internasjonalt.

Det er nedsatt en styringsgruppe som arbeider med en visjon om Helse Campus 
Årstadvollen som skal «skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, 
ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig 
samarbeid». I så måte er dette en måte å styrke UiBs og Bergens posisjon innenfor den nye 
nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse- og omsorgssektoren 
«HelseOmsorg 21»

I dette arbeidet inngår samtlige relevante helsemiljøer innenfor forskning, undervisning og 
kurativ virksomhet. Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet har i 
dag samarbeid med en rekke forskningspartnere som er interessert i fortsatt å være 
samlokalisert med UiB på Årstadvollen, slik som Folkehelseinstituttet og Uni Helse. Nye 
aktører har meldt sin interesse for samarbeid og som leietakere. Blant annet har Bergen 
kommune, Helse Bergen og BTO signalisert interesse for å etablere aktiviteter i nybygg på 
Årstadvollen. En slik satsing vil ha stor verdi for realisering av samhandlingsreformen. 
Gjennom en ny Helsecampus kan Bergen bli en foregangsarena for satsing på forebyggende 
helse, forskning i kommunehelsesektoren og kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten. 
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Satsingen vil også skape vesentlige forbedrede vilkår for studentene gjennom fornyelsen av 
bygningsmassen og gjennom en mer samlet campus for flere av helsefagene.

Rehabilitering av det gamle odontologibygget er det første skrittet for å realisere den 
overordnede visjonen. Gammelt odontologibygg gir en unik mulighet til å tenke nytt og 
helhetlig for bygningsmassen på Årstadvollen. Bygget er nedslitt, men vil med en 
rehabilitering som er stipulert til 368 mill. kr. i det allerede gjennomførte skisseprosjekt, bli et 
moderne og funksjonelt bygg for 307 ansatte og 140 studenter. Planen er at bygget skal 
bygges etter normene for «passivhus».

Arealer for Griegakademiet

Både KHiB og UiB har forutsetninger for å videreutvikle sine roller på nasjonalt nivå og bidra 
til å tydeliggjøre kunstfagenes arbeidsformer og innhold. En viktig forutsetning for å kunne 
etablere et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB er at det både styrker Griegakademiet og gir 
muligheter for å heve de faglige ambisjonene for kunstfagene samlet ved universitetet 
gjennom tverrfaglig samarbeid mellom et kunstnerisk fakultet og Det humanistiske fakultet.

Griegakademiet har i lengre tid hatt utfordringer knyttet til arealer og infrastruktur. Det er 
utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av Nygård skole, men dette er et krevende 
prosjekt å realisere både økonomisk og bygningsmessig. Etablering av et kunstnerisk 
fakultet kan åpne for nye muligheter. KHiB er i ferd med å reise et nybygg på Møllendal. 
Nabotomten eies av Statsbygg og som en del av fase 2 vil UiB utrede hvilke muligheter det 
er for å reise et nybygg. UiB vil derfor foreslå å reise et kurantbygg på tomten som vil gjøre 
samlokalisering av et kunstnerisk fakultet mulig.

Oppsummering

Med utgangpunkt i vurderingene over anbefales følgende forslag som tiltak utenfor rammen i 
budsjettet for 2017: 

Verdensledende miljø 22 mill. kroner

Studieplasser 20 mill. kroner

Rekrutteringsstillinger 20 mill. kroner

Styrking av basisbevilgningen ved JUS 10 mill. kroner

Satsing på MNT- og vitenskapelig utstyr 50 mill. kroner

Utstyrsmidler nytt BUSP 20 mill. kroner

Gammelt odontologibygg 368 mill. kroner

Rehabilitering av realfagsbygget 40 mill. kroner

SUM 550 mill. kroner

I tillegg til oversikten ovenfor foreslås å utrede muligheten for et nybygg knyttet til etablering 
av et kunstnerisk fakultet i samarbeid med KHiB.
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1. REGJERINGENS PRIORITERINGER 

1.1 Kvalitet i høyere utdanning og forskning 

En bred kunnskapsbase er viktig for å utvikle enkeltmenneskene og det norske samfunnet både 

sosialt, kulturelt og økonomisk. Det er en forutsetning for en nødvendig omstilling av norsk 

økonomi og for å sikre kvaliteten i offentlig tjenesteyting. Universiteter og høyskoler spiller en 

nøkkelrolle i å få frem kunnskapen og kandidatene som skal til for å møte store utfordringer 

fremover. Det kan være utfordringer knyttet til konkurransekraft i global økonomi, demografisk 

utvikling og migrasjon som setter velferdsstaten under press, eller omstilling til grønnere 

verdiskaping i en tid med økende ledighet. Derfor har regjeringen satt i gang flere prosesser for å 

heve kvaliteten på høyere utdanning og forskning. 

 

Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 legger 

rammene for hvordan regjeringen skal styrke forskning og høyere utdanning for å møte 

utfordringene og gripe mulighetene i kunnskapssamfunnet. Regjeringen har pekt ut noen 

tematiske områder som skal tillegges ekstra vekt og har lansert opptrappingsplaner for å 

investere mer i stipendiater, utstyr og stimuleringsmidler for å hente mer fra det europeiske 

forskningssamarbeidet.   

 

Regjeringen har lagt frem strukturreformen i Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for 

kvalitet. Målet er å samle fagmiljøer, bruke ressursene på en mer målrettet måte og ta ut de 

faglige gevinstene som større og mer kompetente institusjoner kan gi – for forskning, for 

utdanning og for samfunnet. Flere institusjoner fusjonerer fra 2016. Departementet vil fortsette 

dialogen med institusjonene om behovet for å konsentrere ressursene og samle fagmiljøer.  

 

Regjeringen har foreslått å skjerpe kravene til høyskoler som ønsker å bli vitenskapelig høyskole 

eller universitet. I tillegg skjerpes kravene for å kunne opprette master- eller doktorgradsstudier. 

De nye kriteriene er en viktig del av arbeidet med å heve kvaliteten i oppfølgingen av 

strukturreformen. Dagens universiteter og vitenskapelige høyskoler må også oppfylle de nye 

kravene innen utløpet av 2018. 

 

Neste skritt blir å beskrive hvordan strukturendringer og skjerpede krav kan bidra til bedre 

undervisning og læring for studentene. I 2017 vil regjeringen legge fram en melding om kvalitet 

i høyere utdanning. Formålet er blant annet å styrke kvaliteten i høyere utdanning på alle nivå og 

legge til rette for at det blir utviklet flere fremragende utdanninger.  

 

Riksrevisjonen har i Dokument 3:8 (2014-2015) pekt på at studiegjennomføringen fortsatt er 

svak etter innføringen av kvalitetsreformen i 2003. Regjeringen er opptatt av at universiteter og 

høyskoler må arbeide systematisk med å redusere frafallet og styrke gjennomføringen, og vil 

følge dette opp tettere i styringsdialogen. 

 

Regjeringen har som mål at norske universiteter og høyskoler skal delta mer i EUs 

forskningsprogrammer, og at det utvikles flere forsknings- og utdanningsmiljøer som hevder seg 

i toppsjiktet internasjonalt. Norge skal delta fullt ut i det europeiske forskningssamarbeidet 

Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. For å kunne 

lykkes på de mest prestisjetunge arenaene må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og 

konsentrere seg om å hevde seg på områder der forutsetningene er gode.   
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Regjeringen ønsker en skole der elevene lærer mer. Den faglig sterke læreren er den viktigste 

faktoren for å få det til. Strategien Lærerløftet inneholder flere tiltak for å styrke 

lærerutdanningen. Fra høsten 2017 innføres femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå. 

Departementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vil stille strengere 

kvalitetskrav til institusjonene som skal tilby den nye utdanningen. Departementet vil i løpet av 

våren 2016 foreslå ny forskrift til rammeplan, og NOKUT vil fastsette kriterier for akkreditering 

av den nye utdanningen. 

 

Regjeringen har satt i gang en storstilt satsing på videreutdanning for lærere. Over 5 000 lærere 

fikk tilbud om videreutdanning i høst, og denne satsingen skal fortsette i årene fremover. Det er 

viktig at universiteter og høyskoler utvikler videreutdanningstilbud som er relevante for lærerne i 

deres arbeidshverdag. 

 

Regjeringen ønsker å ansvarliggjøre universitetene og høyskolene og gi dem myndighet til å føre 

en personalpolitikk som tiltrekker de flinkeste folkene. Departementet arbeider med å 

modernisere regelverk om karriere og stillingsstruktur for å gi institusjonene bedre muligheter til 

å rekruttere og beholde attraktive ansatte. Ny forskrift om innstegsstillinger og revidert forskrift 

om ansettelse og opprykk i faglige stillinger er trådt i kraft. Samtidig er det fortsatt for høy andel 

midlertidige ansettelser i sektoren, og departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal 

kartlegge bruken av midlertidige stillinger.  

 

Mange forskningsmiljøer og forskere har nå et volum på den vitenskapelige publiseringen som 

tilsier at de bør prioritere å bedre kvaliteten i hver publikasjon framfor å produsere flere 

publikasjoner, selv om dette kan medføre færre publikasjonspoeng. Departementet oppfordrer 

institusjonene til å utvikle gode ambisjoner og policy for publisering. 

 

Ekspertgruppen som vurderte finansieringssystemet, foreslo utviklingsavtaler mellom 

departementet og det enkelte universitet eller den enkelte høyskole. Departementet er positiv til 

en slik ordning og ønsker i første omgang å prøve den ut i 2016 med noen utvalgte institusjoner. 

Målet med utviklingsavtalene er å medvirke til at institusjonene får en tydeligere profil og at det 

blir en bedre arbeidsdeling institusjonene imellom. 

 

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2016  

Nedenfor følger de viktigste nye satsingene for universitets- og høyskolesektoren over 

programkategori 07.60 i statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S (2015-

2016) for Kunnskapsdepartementet.  

 
Strukturreformen blir prioritert med totalt 175 mill. kroner i 2016. 150 mill. kroner går til 

sammenslåingsarbeidet ved institusjonene. 15 mill. kroner skal benyttes til å etablere en felles 

nasjonal skytjeneste og til tiltak for bedre administrative tjenester for sektoren. 10 mill. kroner 

tildeles en ordning der forskningsinstituttene kan søke om midler til fusjoner og tettere 

samarbeid.   

 

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler blir endret. Endringene gjelder 

resultatbaserte indikatorer og innføres med budsjetteffekt fra 2017.  

 

Stortinget har bevilget om lag 124 mill. kroner til 338 nye rekrutteringsstillinger som oppfølging 

av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Stillingene blir tildelt miljøer innenfor i 
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hovedsak realfag og teknologi, inkludert maritime fag, og helse- og omsorgsfag ved universiteter 

og høyskoler. I tillegg blir rekrutteringsstillingene tildelt instituttsektoren og ordningene for 

nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.  

 

For å styrke lærerutdanningen i tråd med Lærerløftet har Stortinget bevilget om lag 62 mill. 

kroner til 50 nye rekrutteringsstillinger og andre tiltak i forbindelse med innføringen av femårig 

grunnskolelærerutdanning.  

 

Stortinget har bevilget midler til totalt 932 nye studieplasser i 2016. Av disse har Stortinget 

bevilget 22,8 mill. kroner til 100 nye studieplasser i informatikk og 382 nye strategiske 

studieplasser. Institusjonene har ansvar for å møte nasjonale og regionale behov, og det er nå 

behov blant annet innenfor helse- og omsorgsfag, IKT-utdanninger og entreprenørskap. 

Institusjonene har innenfor de strategiske studieplassene handlingsrom og ansvar for å prioritere 

i tråd med sine strategier og satsingsforslag og i lys av mulige praksisplasser, kapasitet, utstyr 

mv. Stortinget har bevilget 38,3 mill. kroner til 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk 

utdanning fra våren 2016 og 5,5 mill. kroner til 25 nye studieplasser i psykologi og 30 nye 

studieplasser i medisin. Stortinget har videre bevilget 3,4 mill. kroner til 40 nye studieplasser i 

landskapsarkitekturutdanning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, samt midler til 5 studieplasser i scenografi ved 

Høgskolen i Østfold. 

 

Det gis tilsagn om tilskudd til 2 200 nye studentboliger i 2016. 

 

105 mill. kroner skal i 2016 benyttes til oppgradering av bygg ved institusjoner som forvalter 

egen bygningsmasse. 30 mill. kroner av midlene er en engangsbevilgning i 2016. 

 

Maritim utdanning styrkes med 15 mill. kroner til utstyr og 20 mill. kroner til MARKOM2020.  

 

Sentrene for fremragende utdanning styrkes med 25 mill. kroner, FORNY2020 styrkes med 15 

mill. kroner, og 13 mill. kroner går til tiltak for rask arbeidslivsintegrering.    

 

2. MÅL OG BUDSJETT FOR 2016 

2.1 Mål  

Følgende sektormål gjelder fra 2015 for universiteter og høyskoler som får tildeling fra 

Kunnskapsdepartementet, jf. Prop. 1 S (2015-2016): 

- høy kvalitet i utdanning og forskning 

- forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

- god tilgang til utdanning 

- effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

Sektormålene er langsiktige og gir en overordnet ramme for institusjonenes egne strategier og 

planer. Statlige universiteter og høyskoler skal fastsette egne mål og styringsparametere for 

virksomheten. Disse skal bygge opp under målene for sektoren og vise hvilken profil og 

utviklingsstrategi den enkelte institusjonen har.    

 

Departementet har fastsatt nasjonale styringsparametere på resultatområder som har særlig 

oppmerksomhet i styringen av sektoren. Styringsparameterne er, etter dialog med sektoren, 

183



Tildelingsbrev 2016 –  Universitetet i Bergen  

Side 5 

 

revidert i 2015. Et prinsipp som ligger til grunn for endringene, er at alt datagrunnlag skal være 

tilgjengelig i nasjonale databaser eller gjennom nasjonale undersøkelser. Styringsparameterne, 

med unntak av kandidattall, er satt opp som forholdstall slik at resultatene kan sammenlignes 

over tid og mellom institusjoner det er relevant å sammenligne. Enkelte av styringsparameterne 

er likevel mest egnet for sammenligning av resultater over tid for institusjonen, ikke mellom 

institusjoner, siden institusjonene har forskjellig profil. For kandidattall har departementet 

fastsatt måltall for enkelte utdanninger per institusjon. Departementet forventer at institusjonene 

vurderer sine resultater og ambisjoner på de nasjonale styringsparameterne.  

 

Departementet vil starte en prosess med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom 

departementet og den enkelte institusjonen, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Innholdet i avtalen skal i 

hovedsak utarbeides etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan også ta initiativ til at 

enkelte forhold drøftes. Intensjonen er at avtalen skal inneholde mål departementet og 

institusjonen er enige om på prioriterte utviklingsområder. Departementet ønsker at 

utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere profil på institusjonene og bedre arbeidsdeling i 

sektoren. Det vil i første omgang ikke bli knyttet midler til avtalene. Departementet har besluttet 

å starte prosessen i 2016 med Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold, med 

sikte på at utviklingsavtalene for disse institusjonene kan inngå i tildelingsbrevene for 2017. Det 

tas sikte på å ha en tilsvarende prosess med resten av institusjonene i 2017/2018 etter en 

vurdering av prosessen i 2016. Departementet tar sikte på at avtalene skal ha en varighet på 3-4 

år og at vurderingen av resultatene vil skje gjennom måleparametre eller på annen måte, som 

institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. 

 

Sektormål og nasjonale styringsparametere som gjelder for institusjonen i 2016:  

 

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning  

For å møte utfordringene samfunnet står overfor, må norsk høyere utdanning og forskning ha 

høy kvalitet. Studentene må få god undervisning uavhengig av studiested. Arbeidsgivere må 

være trygge på at kandidatene er godt kvalifiserte, og samfunnet må kunne stole på at 

forskningen blir utført i solide fagmiljø med høy kompetanse. Evalueringer viser at utdanning og 

forskning i Norge er god, men at det er flere svake og fragmenterte utdannings- og 

forskingsmiljø og få fremragende miljø. Regjeringen vil at alle utdannings- og forskingsmiljø i 

Norge skal holde høy kvalitet og at flere skal hevde seg internasjonalt. Dette inkluderer også 

faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.  

 

Styringsparametere: Gjennomføring av bachelor- og masterstudier: 

• Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH) 

• Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH) 

Andel studenter som gjennomfører studiene på normert tid, er for lav. Forsinkelser innebærer 

betydelige kostnader for den enkelte student og binder ressurser ved institusjonene. Lav 

gjennomføring av studiene kan også være en indikator på dårlig kvalitet. 

 

Styringsparameter: Gjennomføring av ph.d.-utdanningen: 

• Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH) 

Måltallene som ble vedtatt i Innst. S. nr. 354 (2008–2009), jf. Meld. St. 30 (2008–2009) Klima 

for forsking, er ikke nådd.  
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Styringsparametere: Studentenes studieinnsats og tilfredshet 

• Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret) 

• Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret) 

Krav til studentene og engasjementet deres er blant faktorene som påvirker læringen til 

studentene. Skal studentene utnytte sitt fulle læringspotensial, krever det at de investerer 

tilstrekkelig tid og energi i studiene. Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse om 

studiekvalitet og gir uttrykk for hvordan studentene vurderer kvaliteten i studieprogrammene. 

Studentene oppgir også faglig tidsbruk.  

 

Styringsparameter: Vitenskapelig publisering: 

• Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (DBH) 

Vitenskapelig publisering er en anerkjent indikator for omfanget av forskningsvirksomheten. 

Selv om det har vært sterk vekst de siste ti årene, er det fortsatt rom for forbedring, særlig knyttet 

til å heve den gjennomsnittlige kvaliteten på publiseringen.  

 

Styringsparameter: EU-samarbeid: 

• Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (Forskingsrådet/NIFU)  

• Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (DBH)  

Regjeringen har som mål at Norge skal øke forskningssamarbeidet med EU. Det vil bidra til å 

øke kvaliteten i norsk forskning, styrke innovasjonsevnen og verdiskapningen og gjøre oss bedre 

i stand til å møte store samfunnsutfordringer. EUs program for utdanning, ungdom og idrett, 

Erasmus+, er et viktig virkemiddel for mobilitet og internasjonal erfaring. Særlig er det få 

studenter som reiser ut på Erasmus+.  

 

Sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling  

Grunnlaget for framtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. 

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. 

Universiteter og høyskoler er sentrale i den økonomiske, kulturelle, sosiale og regionale 

utviklingen og avgjørende for å videreutvikle kunnskapssamfunnet. Norge har et 

kunnskapsintensivt arbeidsliv med behov for oppdatert kunnskap og kompetanse. Skal 

universiteter og høyskoler fylle denne rollen, må de ha et utstrakt samarbeid med samfunns- og 

næringsliv. Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og 

kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat 

sektor.  

 

Styringsparameter: Relevans i utdanning: 

• Andel masterkandidater sysselsett i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 

(NIFU/Kandidatundersøkelsen)  

Sysselsetting i relevant arbeid er en indikator på om studiene er relevante for arbeidslivet. NIFU 

gjennomfører annet hvert år en spørreundersøkelse blant personer med mastergrad om lag et 

halvt år etter at de har fullført utdanningen.  

 

Styringsparametere: Innovasjon: 

• Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk (DBH)  

• Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (DBH)  

Det er behov for sterkere koplinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon. Det er 

potensial for mer samspill enn i dag som kan gi utslag i økte bidrags- og oppdragsinntekter. 

Størrelsen på inntekter fra Forskningsrådet er også en indikator på kvalitet i forskningen.  
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Styringsparameter: MNT-fag: 

• Andel forskningsinnsats i MNT-fag (NIFU/FoU-statistikken)  

MNT-fagene har særlig betydning for framtidig verdiskaping og for å gjøre det mulig å 

opprettholde velferdsnivået i Norge. Det er et mål å styrke forskningsinnsatsen i disse fagene. 

 

Sektormål 3: God tilgang til utdanning  

Utdanningstilbudet skal legge til rette for god tilgang til nødvendig arbeidskraft og kompetanse i 

alle deler av landet. Tilgang innebærer ikke bare geografisk nærhet, men også at studietilbudet er 

tilpasset ulike typer studenter og gjør det mulig med livslang læring. Regjeringen vil at alle skal 

ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle å ta høyere utdanning, 

uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Livslang læring er viktig 

for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og 

arbeidsliv.  

 

Styringsparameter: Dimensjonering: 

• Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf. måltall (DBH)  

Departementet innførte fra 2014 kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene. Dette er 

utdanninger der det er kritisk at institusjonene møter behovene i samfunnet.  

 

Kandidatmåltallene fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2016 for universiteter og 

høyskoler, jf. nettadresse på slutten av brevet. Institusjonen kan sette et høyere måltall enn det 

departementet har fastsatt. For øvrige utdanninger fastsetter institusjonen selv eventuelle 

kandidatmåltall. 

 

Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem  

De betydelige ressursene universitetene og høyskolene forvalter, skal brukes effektivt og til beste 

for samfunnet. Institusjonene skal utvikle profiler i tråd med styrke og egenart. Dette bidrar til en 

differensiert sektor med høy kvalitet, som møter behovene på ulike områder i samfunnet, og som 

bidrar til at vi kan hevde oss internasjonalt. Det vil fremdeles være behov for samarbeid, 

arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at 

strukturreformen er gjennomført. Institusjoner som har grunnlag for det, er forventet å dyrke 

fram utdannings- og forskingsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen.  

 

Sektormål 4 er et tverrgående mål. Styringsparameterne under de tre første sektormålene vil 

dermed også si noe om måloppnåelsen på dette målet. Departementet har i tillegg satt disse 

styringsparameterne under sektormål 4:  

 

Styringsparameter: Effektivitet: 

• Antall studiepoeng per faglig årsverk (DBH)  

Denne styringsparameteren sett sammen med de andre styringsparameterne under sektormål 1 og 

2, gir indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved institusjonen.  

 

Styringsparameter: Likestilling: 

• Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH)  

Kvinneandelen i professorstillinger har økt med én pst. per år siden 2001 og er nå 26 pst. Det er 

nødvendig å holde oppmerksomheten på området for å nå raskere resultater. Kvinneandelen i 

dosentstillinger har økt betydelig de siste årene og er nå 40 pst.  
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Styringsparameter: Midlertidighet: 

• Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (DBH)  

Det er fremdeles for høy andel midlertidig ansatte i sektoren, særlig i undervisnings- og 

forskerstillingene.  

 

Styringsparameter: Universitetsmuseene: 

• Andelen av samlingene og objektene som er tilstrekkelig sikret og bevart (DBH)  

Tilfredsstillende sikring og bevaring av samlingene og objektene ved universitetsmuseene er 

fremdeles en utfordring.  

 

2.2 Budsjett for 2016 

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2016, jf. Innst. 12 S (2015-2016) og Prop. 1 S 

(2015-2016). 

2.2.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50  

Stortinget har bevilget totalt 31,3 mrd. kroner over kap. 260 post 50 i 2016 til universiteter og 

statlige høyskoler. 

 

Følgende tildeling stilles med dette til disposisjon for Universitetet i Bergen:  

2 998 977 000 kroner. Tabellen nedenfor viser endringene i budsjettrammen fra 2015 til 2016.  

    

Tabell 1 Endring 2015-16    Beløp (i kr 1 000) 

Konsekvensjustering -40 763 

Pris- og lønnsjustering 84 939 

Nye rekrutteringsstillinger 7 014 

Nye studieplasser 6 871 

Andre endringer 24 325 

Resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver 1 522 

Resultatbasert uttelling forskningsinsentiver -54 572 

 

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til Orientering om statsbudsjettet 2016 for 

universiteter og høyskoler, jf. nettadresse på slutten av brevet.  

 

Stortinget har vedtatt å videreføre den søkbare ordningen for midler til oppgradering av bygg ved 

de selvforvaltende institusjonene på 75 mill. kroner, og styrking gjennom engangsbevilgning i 

sysselsettingspakken på 30 mill. kroner. Kunnskapsdepartementet tildeler 30 mill. kroner til 

rehabilitering og oppgradering av Allégaten 41, Realfagsbygget, ved Universitetet i Bergen. 

Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 12 S (2015-2016), Prop. 1 S (2015-2016) og av 

forutsetningene og kravene fastsatt i brev av 12. desember 2014 fra Kunnskapsdepartementet.  

 

Universitetet i Oslo ønsker ikke å ha ansvaret for videre drift og forvaltning av samlingene 

knyttet til leksikografi og navnegransking. Etter en samlet vurdering har departementet kommet 

til at samlingene overføres til Universitetet i Bergen. Budsjettrammen til Universitetet i Bergen 

er dermed økt med 6 mill. kroner. Universitetene må vurdere om overføringen vil kunne ha 

arbeidsrettslige konsekvenser for ansatte. Universitetet i Bergen bør vurdere eventuelle 

samarbeidspartnere i den videre drift, forvaltning og bruk av samlingene.  
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Kunnskapsdepartementet forventer økning i antallet studieplasser i sektoren som følge av 

tildeling av midler til nye studieplasser. Institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye 

studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En studieplass er definert 

som 60 studiepoeng. Det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning 

tilsvarende en heltidsekvivalent (60-studiepoengsenhet) per tildelt studieplass. Departementet vil 

følge opp at institusjonene dimensjonerer det totale studietilbudet i tråd med tildelte midler til 

nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. 

 

Institusjonene kan bruke øremerkede midler til rekrutteringsstillinger for å toppfinansiere Marie 

Sklodowska Curie-Actions (MSCA)-stipendiater. Departementet forventer at summen av 

rekrutteringsårsverk finansiert av Kunnskapsdepartementet og MSCA-stipendiatårsverk minst 

svarer til antallet tildelte rekrutteringsstillinger per institusjon, jf. oversikt i Orientering om 

statsbudsjettet 2016 for universiteter og høyskoler.    

 

Departementet vil i supplerende tildelingsbrev komme tilbake til tildeling av midler for å 

stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger, samt midler til 

rekrutteringsstillinger knyttet til lærerutdanning.  

2.2.2 Budsjettvedtak kap. 281 post 01 

Stortinget har bevilget totalt 209,5 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2016 til felles tiltak for 

universiteter og høyskoler.  

2.2.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 45 

Stortinget har bevilget totalt 24,9 mill. kroner over kap. 281 post 45 i 2016 til investeringer i 

utstyr og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren.  

 

Departementet vil i supplerende tildelingsbrev komme tilbake til tildeling av midler til utstyr i 

maritim profesjonsutdanning.   

2.2.4 Fullmakter 

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for 

ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har 

departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig 

oversikt over delegerte fullmakter finnes på departementets hjemmesider sammen med 

tildelingsbrevene for 2016. Se nettadresse på slutten av brevet.  

 

3. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

3.1 Samarbeid med andre aktører 

Departementet registrerer at universiteter og høyskolers samarbeid med andre aktører om 

organisering og gjennomføring av studier i Norge har ulik praksis, og at det i enkelte tilfeller 

fremstår uklart om gjeldende regelverk er fulgt. Departementet forventer at institusjonene 

gjennomgår eventuelle avtaler med andre aktører og forsikrer seg om at egenbetalingsregelverket 

følges, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-1 og forskrift om egenbetaling. Studentene skal 

ikke betale for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning ved en 

statlig institusjon. Gratisprinsippet gjelder også for studietilbud som etableres i samarbeid med 
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andre aktører. Institusjonene har videre ansvaret for å sørge for tilfredsstillende kvalitetssikring 

av studietilbud som tilbys i samarbeid med andre aktører.  

 

Departementet viser til den pågående kartleggingen NOKUT har av universiteter og høyskolers 

samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningstilbud, som vil ferdigstilles i 2016. 

Departementet vurderer behov for oppfølgning av konkrete institusjoner basert på NOKUTs 

foreløpige vurderinger. 

 

3.2 Oppfølging av god forvaltning i sektoren 

Riksrevisjonens generelle tilbakemelding er at kvaliteten på den administrative forvaltningen i 

sektoren viser en positiv utvikling. Det er imidlertid fortsatt utfordringer når det gjelder bidrags- 

og oppdragsforvaltning, anskaffelser og lønnsforvaltning. Avvikene Riksrevisjonen har påpekt, 

gjelder manglende dokumentasjon av prosesser, rutiner og oppgave- og ansvarsfordeling, samt 

manglende etablering og gjennomføring av gode internkontrolløsninger, jf. Dokument 1 (2015-

2016).  

 

Departementet vil derfor ha økt oppmerksomhet på at institusjonene kan dokumentere den 

administrative organiseringen og internkontrollen, jf. Økonomiregelverket. Departementet 

forutsetter at institusjonene i egen regi eller gjennom anskaffelser eller samarbeid med andre 

institusjoner, sørger for kapasitet og kompetanse til å gjennomføre den administrative 

forvaltningen med tilstrekkelig kvalitet. Departementet stiller krav om utvidet rapportering om 

internkontroll i Årsrapport (2015-2016), se omtale i brev av 16. desember 2015 vedlagt, jf. 

nettadresse på slutten av brevet.  

 

3.3 Bygg og infrastruktur  

Bygg og infrastruktur er viktige virkemidler for høyere kvalitet i utdanning og forskning, jf. 

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Kunnskapsdepartementet ber institusjonene 

om å utarbeide overordnede planer for sine campus, jf. Kunnskapsdepartementets brev av 29. 

september 2015. Byggebehov som meldes inn til Kunnskapsdepartementet, skal relateres til 

institusjonens campusplan og oppfylle og kvittere ut krav som er satt i ovennevnte brev. 

 

I forbindelse med neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning vil regjeringen vurdere 

en investeringsplan og en køordning for universitets- og høyskolebygg, jf. Prop. 1 S (2015-

2016), Innst. 137 S (2014-2015) og Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning 2015-2024. Som grunnlag for denne kan departementet be om 

grunnlagsmateriale fra institusjonene. 

 

Institusjonen må sørge for tilstrekkelig informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling. 

Institusjonen må ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold med tilhørende årlige 

budsjettavsetninger, som også bidrar til å hente inn deler av vedlikeholdsetterslepet, jf. 

Dokument 3:4 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av 

eiendomsmasse i universitets- og høyskolesektoren. Institusjonen skal sende planene til 

departementet til orientering etter styrets behandling.  

 

Rapport fra Multiconsult om evaluering av internhusleieordningene forelå i 2015. Evalueringen 

viser at selvforvaltende universiteter har ulike interne husleieordninger og at ordningene har hatt 

ulike effekter på drift og arealeffektivitet. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én 
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internhusleieordning for selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som 

følger de samme prinsippene for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre 

kostnader. Norges idrettshøgskole og Norges handelshøyskole må vente med innføring av intern 

husleieordning på grunn av rehabilitering av bygningsmassen og mulig endring av eierstruktur. 

Departementet vil ta initiativ til å sette i gang dette arbeidet. Intern husleieordning vil i første 

omgang ikke inneholde kapitalelement.  

 

Departementet viser til at det er satt samfunns- og effektmål for større bygge- og 

rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Det er en forutsetning at aktuelle institusjoner tar hensyn til 

disse målene i styringen av og planene for virksomheten.  

 

3.4 Sikkerhet og beredskap 

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i 

kunnskapssektoren skal ligge til grunn for universiteter og høyskolers arbeid på dette feltet. 

 

Universiteter og høyskoler skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) 

minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige 

kriseøvelser. Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også 

informasjonssikkerhetsarbeidet. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i 

samsvar med eForvaltningsforskriften og KMDs Handlingsplan for informasjonssikkerhet i 

statsforvaltningen 2015-17. Departementet viser for øvrig til veilederen Veiledning i 

beredskapsplanlegging utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og UNINETTs 

veiledning til styringssystem for informasjonssikkerhet. 

 

Universiteter og høyskoler har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap ved sine underliggende virksomheter, herunder overfor § 1.4.4-organer og eventuelle 

institutter i utlandet. Universiteter og høyskoler bør vurdere tilrettelegging av arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap overfor aksjeselskaper hvor institusjonen har over 50 pst. 

eierskap.  

 

Universiteter og høyskoler skal i årsrapporten for 2016 rapportere på følgende: 

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2015 eller 2016? 

2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2016? 

3. Redegjøre kort og overordnet (maks. én side) for virksomhetens oppfølging av de fem 

tiltaksområdene i Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen, herunder 

beskrive virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet  

4. Styringssystem for informasjonssikkerhet (ledelsessystem): Er det innført en rutine for 

melding og håndtering av avvik og sikkerhetsbrudd (jf. personopplysningsforskriften § 2-

6), og er de viktigste avvikene behandlet i ledelsens gjennomgang? 

 

Dersom spørsmål 1, 2 og 4 besvares med "nei", må institusjonen opplyse om hvorfor tiltaket ikke 

er gjennomført, og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. 

 

3.5 Lærlinger 

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å 

gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å 
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skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet har lansert en strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter 

til å øke antall læreplasser. Alle statlige virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Vi 

viser til informasjonsside for nye lærebedrifter: www.lærlingløftet.no. Vi viser også til Statens 

personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater 

i staten. 

I tildelingsbrevet for 2015 satte Kunnskapsdepartementet et krav om at universitetene og de 

statlige høyskolene skulle øke antallet lærlinger med 50 pst. fra 2014 til 2016. Pr. november 

2015 var økningen på kun 15 pst. fra høsten 2014. Det er spesielt de store institusjonene som har 

liten økning siste år og som fortsatt har få lærlinger i forhold til totalt antall administrativt 

tilsatte. Departementet forventer at alle institusjoner i 2016 bidrar til at sektoren innfrir kravet 

om 50 pst. økning av antall lærlinger fra 2014 til 2016.  

 

3.6 Brukerorientering 

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke 

kontakten mellom brukerne og forvaltningen. Vi viser til rundskriv H-14 / 2015 fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet om fellesføring i tildelingsbrevene for 2016. 

 

I 2016 skal alle statlige virksomheter kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. 

Institusjonen står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har 

etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å 

forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. 

 

På bakgrunn av kartleggingen skal institusjonen vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som 

kan forbedre tjenestene. 

 

I årsrapporten for 2016 skal institusjonen omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt 

beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.  

 

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

4.1 Rapportering om resultater og planer  

Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-

2016) til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapport (2016-2017) skal 

sendes inn innen 15. mars 2017.  

 

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet 

grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer 

og budsjett. Nærmere krav til årsrapportene fremgår av henholdsvis dokumentet 

Rapporteringskrav for årsrapport (2015 – 2016) og dokumentet Rapporteringskrav for 

årsrapport (2016 – 2017) i DBH, se lenke nedenfor til nettsiden. Vi minner om at institusjoner 

som har mottatt SAKS-midler i 2015, må rapportere om bruk av midlene i Årsrapport (2015–

2016), jf. supplerende tildelingsbrev. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal 

publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene kap.  

2.3.3. 
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Universiteter og høyskoler skal rapportere data til Database for statistikk om høgre utdanning 

(DBH). Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider: 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action  

 

Vi viser til brev av 8. april 2015 fra departementet om iverksetting av ordning med ansettelser på 

innstegsvilkår. Institusjonene som har fått en kvote for ansettelser, må rapportere årlig til DBH. 

 

Krav til årsregnskapet for 2015 fremgår av brev til institusjonene datert 16. desember 2015 

vedlagt, jf. nettadresse på slutten av brevet. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 

2016 med frist hhv. 1. juni og 1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger 

delårsregnskapene for 2016 skal omfatte.  

 

Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2015 når det gjelder rapportering 

av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2016. 

 

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene 

finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene, jf. nettadresse på slutten 

av brevet.  

 

4.2 Budsjettforslag for 2018  

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. 

Departementet bruker institusjonenes budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet. 

 

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2018 er 1. november 2016. Forslagene sendes til 

postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Mal for budsjettforslag for 2018, jf. nettadresse på slutten 

av brevet. 

 

4.3 Styringsdialogen i 2016 

Departementet tar sikte på at det blir holdt etatsstyringsmøter med statlige universiteter og 

høyskoler annethvert år, med mindre det foreligger særlige grunner. Institusjonene får likevel 

skriftlig tilbakemelding fra departementet hvert år. Departementet innkaller institusjonene som 

ikke hadde etatsstyringsmøte i 2015, til etatsstyringsmøte i 2016. I tillegg innkalles de nye 

fusjonerte institusjonene og institusjonene som skal delta i prosessen med utviklingsavtaler.  

 

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre 

om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske 

prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens 

resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og 

bruk av denne som styringsverktøy. For institusjoner som skal delta i prosessen med 

utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også benyttes til en dialog om målene som skal inngå i 

avtalen.  
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Universitetet i Bergen blir ikke innkalt til etatsstyringsmøte i 2016, men vil få en skriftlig 

tilbakemelding fra departementet i løpet av 1. halvår 2016 på bakgrunn av Årsrapport (2015-

2016), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2016 og resultatrapporteringen til 

DBH.  

 

 

Med hilsen 

 

Toril Johansson (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Lars Vasbotten 

 avdelingsdirektør 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg finnes på departementets nettside: www.regjeringen.no/tildelingsbrev_uh_2016 

- Orientering om statsbudsjettet 2016 for universiteter og høyskoler  

- Fullmakter 

- Hovedtrekk styringsdialogen 

- Mal for budsjettforslag for 2018 

- Brev av 16. desember 2015 om regnskap 
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