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Hovedresultater
Det er også i år mye å glede seg over. Antall publiseringspoeng for fakultetet sett under ett fortsetter
å øke, det samme gjør publisering per ansatt og publisering på nivå 2 – dvs i de antatt beste
publiseringskanalene. Vi har fått gode evalueringer av flere av våre fagmiljøer fra NFR og det er
avlagt 46 nye doktorgrader. Fagmiljøene lykkes også godt i forhold til å få gjennomslag for sine
søknader om eksterne midler. Det er god søkning til fakultetets studieprogrammer og enhetene har i
2010 fortsatt arbeidet som startet i 2009 med 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 økonomiske snuoperasjonen som
særlig PSI har iverksatt for å bringe fakultetets budsjetter i balanse og som resulterte i et solid
overskudd for fakultetet i 2010.Utfordringen i 2011 er å øke aktiviteteten til et nivå som gir balanserte
budsjetter i årene som kommer..

Forsking
Det har vært flere gode tilslag til enhetene på eksterne søknader, bl. annet fra relevante programmer i
NFR, som VAM, RENERGI, NORKLIMA og Miljø2015. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i å
utvikle søknader til EUs grunnforskningsråd European Research Council. I 2010 søkte tre forskere fra
fakultetet om Advanced Grant (AdG), og fem om Starting Grant (StG). Av de tre AdG-søkerene kom
en videre til 2. evalueringsrunde, noe som er en stor prestasjon. Resultater for de fem søkerne til StG
blir klart i løpet av våren 2011.
Arbeidet med de seks faglige prioriteringer som ble vedtatt i 2008 har vært fulgt opp også i 2010.
I påvente av Forskningsrådets 3. SFF-utlysning (våren 2011) startet flere forskergrupper ved fakultetet
å planlegge søknad om å bli Senter for Fremragende Forskning. Fakultetet oppfordret til dette
gjennom å utlyse stimuleringsmidler og tildelte fem faglige prioriterte miljøer et støttebeløp (100 000
kr.) til bruk i søknadsutviklingen.
Publikasjonsaktiviteten totalt ved fakultetet målt i publikasjonspoeng fortsatte å øke i 2010. Også
andel publikasjonspoeng på nivå 2 fortsetter å øke. I gjennomsnitt for hele fakultetet var denne 35,66
% i 2010 (tilsvarende tall i 2009 var 30,1 %).
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Fakultetet har fortsatt faglig ansvar for to av universitetes tverrfakultære satsinger, MILEN
(Miljøendringer og bærekraftig energi) og Demokratiprogrammet (Demokrati som idé og praksis) .
Fakultetet er deltaker i de tverfaglige satsingene LEVE (Levekår i utviklingsland: Helse, miljø og
fattigdom), KULTRANS og PluRel (Religion i pluralistiske samfunn) og KULTRANS.
I november arrangerte fakultetet et møte for å innlede en dialog om hvordan samarbeidet med
instituttsektoren i Oslo-regionen kan utnyttes bedre, særlig med tanke på ph.d. utdanningen. Omtrent
60 % av fakultetets ph. d.-kandidater har arbeidssted utenfor fakultetet, de fleste i instituttsektoren.
Antallet avlagte doktorgrader var i 2010 det samme som året før, 46. Etter store opptakskull i
perioden 2006-2008 har antall nye kandidater vært 50-60 de to siste årene. Fra og med høsten 2010
har fakultetet praktisert kontinuerlige opptak, med unntak for i samfunnsøkonomi som har opptak en
gang i året.
Fakultetets obligatoriske felleskurs i vitenskapsteori for ph. d. studenter ble revidert i 2010, med
virkning fra våren 2011. Kurset ble utvidet med en komponent om etikk og om forskerrollen.
Fakultetet innfører i løpet av 2011 obligatorisk midtveisevaluering ved alle studieretninger på ph. d.
programmet.

Utdanning
I 2010 ble det satt av midler øremerket arbeidet med studiekvalitet. Flere av fakultetets
studieprogrammer fikk, i tillegg til dette, kutt i antall studieplasser for å heve inntakskvaliteten og
skape handlingsrom til arbeid med studiekvalitet på programnivå. Fakultetet gjennomførte også et
pilotprosjekt rettet mot førsteårsstudenter og oppfølgingen av disse gjennom faddergrupper og
studieveiledning, med den hensikt å betre faglig og sosial integrering av nye studenter.
Fakultetet engasjerte i 2010 egne skolebesøkere (SV-studenter) for å styrke rekruttering til våre
bachelorprogram. Skolebesøkerne besøkte videregående skoler hvor de holdt foredrag og informerete
om studier ved SV-fakultetet.
Det har blitt arbeidet mye med opprettelse av et nytt tverrfaglig masterprogram i organisasjon, ledelse
og arbeid, som etter tildelelse av 30 nye studieplasser vil ha oppstart høsten 2011 og administreres ved
ISS.
I 2010 ser vi en viss økning i både innreisende og utreisende utvekslingsstudenter.

Kunnskap i bruk
Fakultetet har i 2010 fått nye nettsider som et ledd i Ny UiO-web prosjektet. Det har spesielt blitt
arbeidet med å forbedre informasjonen om våre forskningsaktiviteter. De nye nettsidene synliggjør
forskningen, og legger i større grad til rette for forskningsformidling på nett. En rekke
forskningskategorier (Vi forsker på) er definert av enhetene, for å gi en tematisk inngangsvei til
forskningen, og gjør det lettere for brukerne av våre nettsider å finne fram i forskningen. Om lag 80
av våre forskningsprosjekter har fått en egen presentasjonsside på nett. Det er blitt utnevnt
webredaktører for hver enhet som møtes jevnlig i fakultetets webredaksjon.
SV-nytt ble etablert om et internt nyhetsbrev i november 2009, og har hatt nye utgaver hver 14.dag
om forskning, studier og organisasjon.
Det ble inngått avtale med medieovervåkingsbyrået Opoint for å sikre bedre informasjon om våre
forskere og lederes aktivitet i media.
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Organisasjon og ressurser
Fakultetet har i 2010 vedtatt strategisk plan for perioden 2010 – 2020. Planen bygger opp underUiO
Strategi2020 som ble vedtatt av Universitetsstyret våren 2010.
Fakultetet gjennomfører vinteren 2010/2011 en arbeidsmiljøkartlegging ved hele fakultetet. Alle
grunnenhetene ble i november bedt om oppnevne egne representativt sammensatte arbeidsmiljøutvalg
(der også verneombudene inngår) som skal utarbeide rapporter som oversendes fakultetet for
sammenfatning innen 14. januar 2011.
Fakultetstyret vedtok i juni nye plantall for enhetene med virkning fra 2012. Plantallet inngår i
fakultetets budsjettmodell og angir fakultetets vurdering av enhetenes relative dimensjonering.
Fakultetet har i løpet av 2010 omorganisert økonomifunksjonen og fra 1.1.2011 legges personal- og
fagansvar for stillingene inn under en ny økonomileder ved fakultetet.Målsettingen er å oppnå høyre
kvalitet på tjenestene gjennom spesialisering av funksjoner og standardisering av arbeidsoppgaver på
tvers av enhetene.
Arbeidet med å utvikle FANE-nettverket er pågående. Administrativ støtte til søknadsutvikling er gitt
i forbindelse med større utlysninger og det avholdes månedlige møter for forskningskonsulentene ved
enhetene.
Fire enheter valgte i 2010 å samle sine IT-tjeneester i en felles IT-tjeneste lokalisert i 7. etasje i Eilert
Sundts hus. Målsettingen er mindre sårbarhet ved fravær, kompetanseutvikling og bedre utnyttelse av
ressursene.
Universitetsstyret vedtok i juni å be universitetsdirektøren gjennomgå de administrative tjenestene
med tanke på forenklinger og overføring av ressurser fra administrasjon til primæroppgavene. I løpet
av høsten er det arrangert flere ledersamlinger med dette som tema. En omfattende kartlegging av de
administrative tjenestene vil finnne sted i løpet av våren 2011. Prosjektet kalt ”Internt handlingsrom”
vil bli organisert slik at fakultetene koples med sentrale fagavdelinger i den hensikt å kartlegge
gjennomgående arbeidsprosesser i hele organisasjonen. SV-fakultetet har signalisert at vi gjerne
koples til Stduiavdelingen.
Fakultetet har ventet i 12 år på oppussing etter at fakultetsbiblioteket flyttet ut av Eilert Sundts 4.
etasje. Planene er å lage et læringssenter for våre masterstudenter. Fakultetet har fått beskjed om at
dette tidligst vil kunne finne sted i 2012. Fakultetssekretariatet i 3. etasje gjennomgikk en lettere
oppussing dekekt av egne midler høsten 2010.

Regnskap 2010
2010 har vært et år hvor SV-fakultetet har styrket sin økonomiske stilling og lagt et godt fundament
for å kunne realisere de faglige ambisjonene som ligger i ny strategisk plan for perioden 2011-2020.
Fakultetet har arbeidet målrettet med å bedre den interne økonomistyringen og regnskapet for 2010
viser at fakultetet samlet sett har en betydelig bedret økonomisk situasjon sammenlignet med
foregående år.
Resultatregnskapet for fakultetets basisvirksomhet viser ved utgangen av 2010 et samlet positivt
akkumulert resultat på vel 18,4 mill kr. Sammenlignet med regnskapsåret 2009 innebærer dette en
økning på hele 17,6 mill kr. Regnskapet viser at det i særlig grad er Institutt for Psykologi som som
står for mesteparten av regnskapsresultatet med en resultatforbedring i forhold til opprinnelig budsjett
på totalt 9 mill kr. På institutt-/enhetsnivå oppleves ellers basisøkonomien generelt som noe anstrengt,
men samlet anses fakultetets handlingsrom – dvs muligheter til å frigjøre midler for ønskede formål –
å være bedre ved inngangen til 2011 enn det var ved inngangen til 2010. Den forbedrede økonomiske
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situasjonen for fakultetet sett under ett er i stor grad et resultat av utsatt rekruttering i vitenskaplige
stillinger samt reduksjon i kostnader knyttet til undervisning som er en effekt av tidligere endringer.
Fakultetets eksterne prosjektportefølje er relativt stabil og bestod ved utgangen av 2010 av til sammen
115 aktive eksternt finansierte prosjekter. Totalt 41 prosjekter ble avsluttet i løpet av regnskapsåret,
mens det i samme periode var en tilgang på 40 nye prosjekter. De totale regnskapsførte kostnadene
for prosjektporteføljen beløp seg til om lag kr 96 mill. NFR er vår klart største eksterne bidragsyter og
står for vel 60% av de samlede prosjektinntektene.
Fakultetets samlede regnskapsførte avsetninger (dvs ubrukte midler) utgjorde ved utgangen av 2010
til sammen kr 40,148 mill mot tilsvarende kr 29,972 mill ved utgangen av 2009. Økningen skyldes
utelukkende resutatet innenfor den bevilgningsfinaniserte virksomheten (basisøkonomien), og isolert
sett er avsetningene knyttet til prosjektporteføljen blitt redusert i perioden. Av de totale avsetningene
pr 31.12.2010 er kr 18,464 mill knyttet til basisøkonomien, men de resterende knytter seg til bidragsog oppdragsfinansiert virksomhet hvorav NFR alene står for til sammen kr 21,232 mill.
Det er i løpet av året lagt inn mye ressurser på å øke presisjonen og kvaliteten i budsjett- og
prognosearbeidet, og dette vil fortsatt ha høy fokus også i 2011 i forbindelse med implementering og
tilpasning av ny økonomiorganisering.

Måleindikatorer

Undervisnings, forsknings og
formidlingsstillinger (DBH) *
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)
Antall nye studiepoeng per student (DBH)**

2007

2008

2009

2010

Resultat

Resultat

Mål

Resultat

Mål

Resultat

334

367

326

326

334

321

374

413

420

469,8

400

498

1,1

1,1

1,3

1,4

1,2

1,6

159000

135000

159000

196000

160000

147000

11000

9300

15900

10000

16000

18000

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

38

39

39

38

40

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

Fakultetet har hatt en jevn økning i antall publikasjonspoeng siden 2005. I måltavlen i årsplanen for
2010 regnet vi med noe lavere produksjon i 2010 fulgt av en gradvis vekst i 2011 og 2012. Det virket
realistisk med tanke på nedgangen i vitenskapelige årsverk. Likevel fikk vi en økning fra 470 til 498
fra 2009 til 2010.
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.Imidlertid fortsetter også dette å øke i
2010.
Også når det gjelder prosentandel publikasjoner på nivå 2 har fakultetet hatt en vekst i perioden fra
2005. (Nivå 2 skal i tgangspunkt være begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de mest
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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. )

Vedlegg
1. Studiekvalitetsrapport for bachelor-, master-, profesjonsprogrammer og videreutdanning
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