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Budsjettinnspill 2018 

Hovedproblemstillinger i saken 
I henhold til tildelingsbrevet for 2016 skal budsjettforslag for 2018 sendes 
Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2016. Kunnskapsdepartementet bruker 
satsingsforslagene utenfor rammen som del av grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet. 

UiOs utkast til innspill til statsbudsjettet for 2018 følger vedlagt. I innspillet foreslås det å 
videreføre tidligere budsjettinnspill, men særlig fremheve behov for tydelig prioritering av bygg og 
infrastruktur. UiOs argumentasjon og prioriteringer fremkommer i vedlagte utkast til brev til 
departementet.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer 
til satsingsforslag utenfor rammen for 2018. 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

Vedlegg: 
Kopi av utkast til brev til Kunnskapsdepartementet m/spesifikasjon av budsjettforslaget for 2018 
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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 

Dato: xx.xx.2016 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2016/xxxxx SHELGESE 

Innspill til statsbudsjett 2018 fra Universitetet i Oslo (UiO) 
Norge er i en posisjon der en omstilling krever sterk satsing på høyere utdanning og forskning. UiO 
deler regjeringens ambisjoner for norske universiteter og norsk forskning. Disse er sterkt 
sammenfallende med UiOs ambisjon om å bli et ledende europeisk forskningsuniversitet innen 
2020. 

I tidligere budsjettinnspill har UiO uttrykt ambisjoner på en rekke områder. Vi har bedt om 

• en varig økning for sektoren til forskerinitierte prosjekter

• en styrking av grunnfinansieringen gjennom en opptrapping av midlene fra resultatbasert
omfordeling (RBO)

• en varig tildeling til utvikling av verdensledende fagmiljøer

• nye frie studieplasser og stipendiatstillinger

• en styrking av lærerutdanning gjennom økt finansiering av lektorutdanningen

UiO viser til disse forslagene til satsninger også for kommende budsjett, jf. vedlegg, men vil for 
2018 særlig fremheve behovet for en tydelig prioritering av bygg og infrastruktur. Investeringer i 
bygg er UiOs viktigste satsing på læringsmiljø og studiekvalitet for statsbudsjettet 2018 og en helt 
avgjørende forutsetning for at UiO kan utvikle nye og moderne læringsformer og prioritere sine 
kjerneoppgaver knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon på en tilfredsstillende 
måte. 

Vi vil også minne om at universitetet forvalter en rekke bygg av stor nasjonal verdi, som for 
eksempel Observatoriet på Solli og sentrumsbyggene på Karl Johan. Flere av UiOs eiendommer er 
gamle bygninger som er oppført på verne- og fredningslister, herunder også bygninger på Blindern. 
Dette tilsier at bevilgende myndigheter bør ha et spesielt fokus på vedlikehold for fremtiden.   

Hovedprioritering: Infrastruktur 
God infrastruktur legger grunnlaget for kjerneområdene utdanning, forskning, formidling og 
innovasjon. Eksempelvis står vi midt oppe i store endringer når det kommer til læringsformer. Der 
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man tidligere baserte undervisningen på ekspertens monolog beveger man seg mer mot dialog og 
studentgrupper. En slik endring vil kreve en annen utforming av undervisningslokaler, og gamle 
bygg legger i liten grad til rette for dette uten større rehabiliteringsprosjekter – slik vi for eksempel 
har sett ved UiO Realfagsbibliotek i Vilhelm Bjerknes' hus som UiO selv har tatt ansvar for 

Universitetsstyret vedtok i juni 2015 en masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, 
grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Dermed er UiO nå, mer enn noen gang, rustet til å 
planlegge for, gjennomføre og absorbere utgifter til vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid. Like 
fullt er det slik at midler til vedlikehold av eiendommer og andre utgifter til bygg og infrastruktur 
tar fra UiOs strategiske handlingsrom i stadig sterkere grad. De siste tre årene har UiO benyttet 
omlag 20 prosent av sin bevilgning til eiendomsformål – drift, vedlikehold og lukking av 
vedlikeholdsetterslep. Et forsøk på å lukke hele UiOs vedlikeholdsetterslep over en 10-års periode 
vil kreve hele 40 prosent av universitetets bevilgning – med de konsekvenser dette vil kunne få for 
vår kjernevirksomhet knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon. 

Det er derfor UiOs prioriterte forslag at Statsbudsjettet for 2018 inneholder direkte bevilgninger til 
tekniske og funksjonelle oppgraderinger av infrastruktur og bygningsmasse, for på denne måten å 
legge til rette for moderne læringsmiljø, fremragende forskningsmiljø og omfattende utadrettet 
formidling. 

I Masterplan for UiOs eiendommer presenteres og prioriteres de fire store nysatsingene UiO har 
behov for i de nærmeste årene: Livsvitenskap, Vikingtidsmuseum, nytt klinikkbygg for odontologi 
og utstillingsveksthus. 

I tillegg til de fire nysatsingene, har UiO to store vedlikeholds-/rehabiliteringsbehov som 
universitetet ikke er i stand til å dekke uten at det får dramatiske konsekvenser for 
kjernevirksomheten. Disse er rehabiliteringen/etterbruken av Nedre Blindern etter utflyttingen til 
det nye Livsvitenskapsbygget, og rehabilitering av de øvrige museumsbygningene – og spesielt 
Historisk museum. Dette krever direkte bevilgninger til investeringer, men også at institusjonen 
settes i stand til også å kunne håndtere økte driftskostnader som følge av investeringene. 

Infrastruktur - vedlikeholdsetterslepet 
UiOs totale vedlikeholdsetterslep var per juni 2015 på 8,6 mrd. kroner – fordelt på 2,8 mrd. kroner 
til tekniske oppgraderinger og 5,8 mrd. kroner til funksjonelle tilpasninger. Konsekvensene av 
dette er at det fysiske læringsmiljøet er utilfredsstillende for mange av studentene, og forholdene 
for forskning møter ikke dagens standard til teknisk infrastruktur, innemiljø, renhet mm. 
Formidlingsarealene til universitetsmuseene er nedslitte. En nedslitt bygningsmasse gir også 
begrensede muligheter for miljøtiltak og energiøkonomisering. 

UiO setter pris på at myndighetene tok ansvar for rehabilitering av sentrumsbyggene over 
statsbudsjettet for noen år siden. Og universitetet har i tillegg fått betydelige bidrag til 
vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid i senere budsjetter. Like fullt har UiO ingen mulighet til å 
lukke vårt vedlikeholdsetterslep innenfor dagens rammer uten store konsekvenser for 
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virksomheten. Manglende finansiering av vedlikeholdsetterslepet gjør at midler som kunne blitt 
brukt på kjernevirksomheten, brukes på å sette infrastrukturen i tilfredsstillende stand. En bedre 
løsning på finansieringen av vedlikeholdsetterslepet vil gi nødvendig rom for UiO til å fokusere på 
kjerneoppgavene i årene som kommer.  

For å lukke vedlikeholdsetterslepet på 8,6 mrd. kroner søker UiO fra 2018 om en 
årlig tildeling på 860 mill. kroner, fordelt med 280 mill. kroner til tekniske 
oppgraderinger og 580 mill. kroner til funksjonell oppgradering 

Infrastruktur - innspill til investeringsplan 
UiO er kjent med at Stortinget har bedt om at det utarbeides en investeringsplan/køordning for 
sektoren som skal omfatte både nybygg og større vedlikeholdsprosjekter, jf. Innst. 137 S (2014–
2015), i forbindelse med rullering av langtidsplanen i 2018. Tidligere har UiO foreslått en varig økt 
bevilgning fra statens side til vedlikehold, men vi ser at en investeringsplan/køordning som 
prioriterer enkeltprosjekter, kan være en god tilnærming til utfordringen.  

UiO foreslår følgende byggesaker til en slik investeringsplan: 

1. Nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap

2. Nytt Vikingtidsmuseum for Kulturhistorisk museum

3. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet

4. Nytt veksthus med klimasenter på Tøyen

I tillegg til de fire nysatsingene, har UiO to store vedlikeholds-/rehabiliteringsbehov som 
universitetet ikke er i stand til å dekke uten at det får dramatiske konsekvenser for 
kjernevirksomhetene. Disse er rehabiliteringen/ etterbruken av Nedre Blindern etter utflyttingen 
til LVS, og rehabilitering av de øvrige museumsbygningene – og spesielt Historisk museum. 

UiO legger uansett til grunn at departementet vil etablere en nærmere dialog med UiO om 
utformingen av en slik en investeringsplan før den evt. forelegges Stortinget.   

Med hilsen 

Ole Petter Ottersen 
rektor 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 

Saksbehandler: 
Stein Roar Fredriksen/22858552, s.r.fredriksen@admin.uio.no  
Stein Helgesen/22858348, stein.helgesen@admin.uio.no 
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