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Hovedresultater
Vi kan glede oss over gode resultater for fakultetet både når det gjelder publisering, avlagte
doktorgrader, innhenting av eksterne forskningsmidler, studiepoeng og studentutveksling. Vi har
fortsatt god søkning til alle fakultetets studieprogrammer og det har vært gjort mye godt arbeid ved
enhetene i forhold til gjennomgang av emneporteføljer, forenkling av bachelorprogrammene,
utvikling av læringsmål mm.
Fakultetet har fortsatt utfordringer å ta tak i når det gjelder gjennomstrømming på enkelte
masterprogrammer og på PhD. Året har ellers vært preget av den enestående innsatsen som er gjort
ved enhetene for å bringe fakultetets budsjetter i balanse. En konsekvens av dette har vært redusert
bruk av timelærere og reduksjoner i den vitenskapelige staben, noe som selvsagt kan straffe seg i form
av lavere produksjon i 2010.

Forskning
Fakultetet la i 2008 ned et betydelig arbeid i prosessen rundt faglige prioriteringer. Seks
prioriterte forskningstema ble valgt ut, og fakultetet fikk i tillegg administrativt og faglig ansvar for to
tverrfakultære satsinger (Miljøendringer og bærekraftig energi - MILEN og Demokrati som idé og
praksis - DEMOKRATIPROGRAMMET). Arbeidet med faglige prioriteringer har vært fulgt opp
også i 2009. I forkant av fakultetsstyrets behandling av prosessen i april utarbeidet alle enheter

bemanningsplaner for perioden 2009-2013. Videre oppfølging og iverksetting skjer heretter i
styringsdialoger med enhetene.
Fakultetet etablerte i april 2009 ett nytt administrativ nettverk for forskning og forskningsfinansiering.
Den nye støtteenheten (FANE) er administrativt lagt til fakultetsnivået og skal gi våre forskere
administrativ bistand i arbeidet med forskingsprosjekter. En ressursside for forskning er etablert på
fakultetets nettsider, og en ny nettbasert internavis (SV-nytt) ble lansert i november 2009 og
publiserer to nummer i måneden. FANE-modellen er fanget opp av Forskningsadministrativ avdeling
som har etablert en tilsvarende funksjon for UiO under samme navn.
Fakultetet har en nedgang i antall avlagte doktorgrader fra 2008 til 2009 (fra 55 til 46). Nedgangen
var ikke overraskende og må ses på bakgrunn av at fakultetet hadde særdeles gode resultat i 2007 og
2008. Flere års satsing på å styrke gjennomstrømmingen i doktorgradsutdanningen synes nå å bære
frukter. Tiden som går fra avtaleperiodens utløp til innlevering og disputas er i perioden 2005 til 2009
redusert fra nesten to år til under ett år.
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Publikasjonsaktiviteten totalt ved fakultetet målt i publikasjonspoeng fortsetter å øke. Den samme
økningen finner man om man ser på publikasjonspoeng per tilsatt. Også andel publikasjonspoeng på
nivå 2 fortsetter å øke.
I 2009 har det vært arbeidet målbevisst for å sikre tilsatte mer sammenhengende tid til forskning og
for å stimulere til etablering av forskergrupper og forskningssamarbeid både internt og eksternt.
Institutt- og fakultetsledelsen har gjennomført Program for ledelsesutvikling i regi av Organisasjonsog personalavdelingen høsten 2009.

Utdanning
Enhetene har i 2009 iverksatt en rekke tiltak for å tydeliggjøre strukturen på bachelorprogrammene.
Programporteføljen er gjennomgått for å sikre at man unngår overlapp og unødig ressursbruk. Det er
jobbes godt med kvalitetssikring av programmene på alle nivåer. Flere enheter og programmer meldte
i 2009 om at bortfall av særavtalen og budsjettkutt skapte utfordringer når det galdt å opprettholde
god undervisningskvalitet. Fakultetet så seg som følge av dette nødt til å iverksette ekstraordinære
tiltak for å unngå nedleggelse av enkelte tverrfaglige programmer.
Vi er blant de to beste fakultetene ved UiO når det gjelder studentutveksling og våre aktive studenter
produserer bra med studiepoeng. Fakultetet har utfordringer i forhold til frafall på
bachelorprogrammene og lav studiepoengproduksjon om man sammenligner total produksjon for alle
studenter ved søsterfakulteter elles i Norge.

Kunnskap i bruk
I forbindelse med etablering av FANE i april 2009 tilsatte fakultetet en webredaktør og en
kommunikasjonsmedarbeider. Disse er tillagt ansvaret for interninformasjon, samfunnskontakt og
forskingsformidling. I tillegg har de ansvar for å etablere en felles informasjonsstruktur for nettsidene
og legge til rette for bedre profilering av forskningen på nettet. Webmedarbeideren vil fungere som
koordinator i forhold til innføring av nye UiO- web ved fakultetet i juni 2010.

Organisasjon og ressurser
Fakultetet startet arbeidet med strategisk plan for perioden 2010 – 2014 i januar 2009. Utkast til plan
ble diskutert i flere fakultetstyremøter i løpet av 2009. Fakultetene er bedt om å vente med å vedta
egne planer til Universitetsstyret vedtar UiOs strategiske plan våren 2010.
Fakultetet hadde en sterk økning i antall vitenskapelige årsverk fram til og med 2008. Deretter en
kraftig nedgang fra 2008 til 2009. Fakultetet har også halvert bruken av time- og hjelpelærere og
kuttet tilsvarende 23 slike årsverk fra 2006 til 2009.
Det er grunn til å tro at den relative andelen mellom vit/ta vil jevne seg ut noe grunnet
aktivitetsøkning i 2010, men vi ser at kuttene i 2009 i mindre grad rammet administrative
oppgaver/stillinger.
Fakultetets nettverk for admininistrative ledere hadde i 2009 en gjennomgang av de administrative
tjenestene og opprettet egne prosjekter med spesiell fokus på funksjonene økonomi og IT. Fire enheter
(TIK, ISV, SAI og ARENA) valgte å samorganisere og samlokalisere sine IT-tjenester med virkning
fra 11.1.2010.
Forslag til ny organisering av økonomifunksjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av
fakultetsdirektøren. Forslaget ble presentert for instituttene og organisasjonene høsten 2009.
Fakultetet tar sikte på å omorganisere økonomifunksjonen i løpet av våren 2010.
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En full gjennomgang av bemanningsplan for de administrative tjenestene for hele fakultetet skjer i
løpet av våren 2010.
Fakultetet har i 10 år ventet på oppussing etter at fakultetsbiblioteket flyttet ut av Eilert Sundts 4.
etasje. Planene er å lage et læringssenter for våre masterstudenter. Budsjettsituasjonen i 2009 gjorde at
fakultetets behov for ombygging tidligst vil kunne finne sted i 2012. Saken er derfor utsatt.
Fakultetet er i gang med en plan for arealfordeling mer generelt som ventes ferdigstilt sommeren
2010.

Regnskap 2009
Enhetene har gjort en formidabel innsats for å balansere budsjettene i 2009. Særlig Psykologisk
institutt bør fremheves med et resultat som var hele 8 mkr bedre enn budsjettert.
De fleste enhetene presenterte et bedre resultat enn budsjettert i 2009. Unntaket er ISS som har et
akkumulert underskudd på 2,4 mkr og et negativt resultat for 2009 isolert på 4 mkr. Enheten har
iverksatt tiltak og har avganger i stillinger og regner med å komme i balanse allerede i 2010/2011.
De forbedrede resultatene for fakultetet sett under ett er oppnådd gjennom kutt i seminarundervisning,
utsatt rekruttering i vitenskapelige stillinger, nulloppgjør og kutt i driftsmidler til forskningen.
Fakultetets handlingsrom – dvs muligheter til å frigjøre midler for ønskede formål – er bedre ved
inngangen til 2010 enn det var ved inngangen til 2009. Hovedårsaken til dette er kuttene i 2009 og at
fakultetet de nærmeste fem årene vil ha 25 % turnover i den faste vitenskapelige staben.
Fakultetets eksterne prosjektportefølje er på 87 aktive eksternt finansierte prosjekter ved inngangen til
2010. Det er en økning fra 47 mkr kostnadsført på ulike eksterne prosjekter i 2005 til 80 mkr
kostnadsført i 2009. Dette utgjorde i 2009 rundt 20 % av fakultetets regnskapsførte kostnader.
NFR er vår klart største eksterne bidragsyter (56 mkr). Også inntekter fra andre norske kilder, som
departementer o.a. har økt fra 3 mkr i 2005 til 8 mkr i 2009. EU er i dag vår tredje største eksterne
bidragsyter. Her ser vi også en økning, fra 2 mkr i 2005 til 6 mkr i 2009.

Måleindikatorer
2007

2008

2009

2010

Resultat

Resultat

Mål

Resultat

Mål

Undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger (DBH) *

334

367

326

326

334

Publikasjonspoeng totalt i henhold til tall fra DBH
Publikasjonspoeng per undervisnings, forsknings- og
formidlingsstilling
NFR tildeling per undervisnings, forsknings og
formidlingsstilling (Langtidsbudsjett)
EU tildeling per undervisnings, forsknings og formidlingsstilling
(Langtidsbudsjett)
Antall doktorgrader per undervisnings-, forsknings- og
formidlingsstilling (eksklusive stipendiater)

374

413

420

469,8

400

1,1

1,1

1,3

1,4

1,2

159000

135000

159000

196000

160000

11000

9300

15900

10000

16000

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Antall nye studiepoeng per student (DBH)**
38
39
39
38
* Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger omfatter alle stillinger (inkl eksternt finansierte), unntatt
administrative og tekniske registrerte personer
** DBH: Studiepoeng per student (totalt) i gjennomsnitt for hele året,
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Fakultetet har hatt en jevn økning i antall publikasjonspoeng siden 2005. I måltavlen i årsplanen for
2010 regner vi med noe lavere produksjon i 2010 fulgt av en gradvis vekst i 2011 og 2012. Det virker
realistisk med tanke på nedgangen i vitenskapelige årsverk.
Antall publikasjonspoeng per tilsatt økte kraftig fra 1,1 til 1,4 fra 2008 til 2009. Dette er trolig delvis
fordi publikasjonspoengene nå deles på færre tilsatte enn i 2008.
Også når det gjelder prosentandel publikasjoner på nivå 2 har fakultetet hatt en vekst i perioden fra 25
til 30 %. (Nivå 2 skal i utgangspunkt være begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de
mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands
forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner. )
Totalt antall nye doktorgrader gikk ned fra 2008 til 2009, men antall doktograder per tilsatt er på
tilnærmet samme nivå som før. Fakultetet har en relativt høy andel ekstern finansiering (20 % av
totale regnskapsførte kostnader i 2009). EU-inntekten er som man ser noe lavere enn de mål fakultetet
satte seg, mens vi for NFR-inntekters vedkommende ligger langt foran vår egen målsetting for 2009
på kr 159 000.

Vedlegg
1. Aktiviteter, hendelser og nøkkeltall ved SV-fakultetet i 2008
2. Studiekvalitetsrapport for bachelor-, master-, profesjonsprogrammer og videreutdanning
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