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Styreutvikling 2015 



Opplæring for styrets medlemmer 

Tidspunkt Hovedinnhold 

3. mars  

kl. 14-16 

 Rolleavklaring – forventninger 

 Type saker 

 Forhold til OUS/Ahus 

 Formaliteter 

(normalregler/forretningsorden) 

23. juni  

kl. 14-16 

 Fakultetets styringsdokumenter (strategi, 

årsplan) 

 Innføring i UiOs og fakultetets økonomi-

modell, forståelse av rapporter 

  

15. desember  

kl. 14-16 

 Evaluering av styrearbeidet, 

erfaringsutveksling 

  



Agenda 

• Introduksjon v/dekan Frode Vartdal (5 min)  

• Formål v/Bent Andersen AFF (15 min) 

• Innledning om temaet v/fakultetsdirektør Bjørn Hol (5 
min) 

• Økonomimodellen v/Mette G. Langballe (30 min) 

• Regnskapsmodellen v/Halvor Fahle (30 min) 

• Styrets handlingsrom v/Bjørn Hol (10 min) 

• Spørsmål/diskusjon (25 min) 

 

 

 



Styret behandler 

• Årsplan og budsjett. Godkjenning av disse er et av styrets 
instrumenter for å følge opp virksomheten 

 
• Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for 

virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel 
strategisk plan og faglige prioriteringer innen forskning og 
undervisning 



Hva styret har behov for å forstå 

• Prosessen fra strategi til årsplan til årsbudsjett 

• Når tas hvilke konkrete beslutninger 

• Hva slags behandling styret inviteres til i løpet av året mht plan og 
styring 

• Hvilke handlingsalternativer ligger i prosessen? 

• aktiviteter som foreslås styrket i 2016 

• aktiviteter som foreslås kuttet i 2016 

• Hvordan skal styrets medlemmer få øye på andre 
handlingsalternativer? 

• Forståelse for mekanismer som utløser midler 

• Budsjettmodellen 

• Regnskapet 

• Prinsipper for overføring av midler og reduksjon av ubrukte 
midler i fordelingsnotatet 

• Faguttrykk som tilpasningselement, resultatbasert tildeling, 
Faktor 2015 etc. 

 



Utfordringer og dilemmaer 

• Hvordan skal vi forklare regnskap og styringssystem slik at 
styremedlemmene forstår det og skjønner hvordan de skal bruke 
det? 

• Hvis styringsverktøyet er for upresist - Hvordan bruker vi da 
styringsverktøyet på best mulig måte? 

• Hvilket handlingsrom har fakultetet og styret?  

• Hvor mye skal deles ut til instituttene – hvor mye skal styres 
strategisk fra fakultetet? 

• Hvordan må vi satse for å kunne hente mer EU-midler? 

• Hvordan kan vi ta ut det handlingsrommet vi har? 

• NFR mener vi bør bruke midlene mer strategisk. Hva innebærer 
dette? Hva slags prosess må styret legge opp for å få det til? 

• Vi har et mer egalitært prinsipp enn andre land – skal vi gi mer 
insentiver til de beste forskerne? Hvilke andre parametere kan vi 
justere? 

 



Styringssystemet – Tidsvindu 2015 

2010                     Strategi           2020 

       Årsplan 2015         2016  2017 

       5-årig prognose        2016  2017 2018 2019 

Fordeling   Årsbudsjett 2015 

Fordeling   Årsbudsjett 2016 


