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Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Stavanger
På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 sender
Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er
Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av
institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom
supplerende tildelingsbrev i løpet av 2017.
Departementet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens nettsider
så snart det er mottatt, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 2.3.2.
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Sektormål 1: Høy kvalitet i
utdanning og forskning


Sektormål 2: Forskning og
utdanning for velferd,
verdiskaping og omstilling
 andel mastergradskandidater
sysselsatt i relevant arbeid et
halvt år etter fullført
utdanning
 bidragsinntekter fra
Forskningsrådet per faglig
årsverk
 andre bidrags- og
oppdragsinntekter per faglig
årsverk
 andel forskningsinnsats i
MNT-fag

Sektormål 3: God tilgang til
utdanning

andel bachelorkandidater
 kandidattall på helse- og
som gjennomfører på
lærerutdanningene1
normert tid
 andel mastergradskandidater
som gjennomfører på
normert tid
 andel ph.d.-kandidater som
gjennomfører innen seks år
 skår på hvordan studentene
oppfatter studiekvaliteten
 faglig tidsbruk (timer) per
uke blant heltidsstudenter
 antall publikasjonspoeng per
faglig årsverk
 verdien av Horisont 2020kontrakter per FoU-årsverk
 andel utreisende
utvekslingsstudenter på
Erasmus+ av totalt antall
studenter
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
 antall studiepoeng per faglig årsverk2
 andel kvinner i dosent- og professorstillinger
 andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
 andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart

Se Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) nettside for dataspesifikasjon.
2.2 Om prøveordningen med utviklingsavtaler
Departementet prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og
den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole). I 2016 har det vært dialog om avtaler med
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger,
Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Departementet vil utvide prøveordningen og
vil ha dialog om avtaler med ytterligere fem institusjoner i 2017: Nord universitet, Universitetet i
Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og
Høgskolen i Innlandet. Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere
profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i
utdanning og forskning er det overordnede målet.
Innholdet i avtalene utarbeides i hovedsak etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan
også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. En forutsetning for utviklingsavtalen er at
Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar.
Sammen med de andre styringsparametrene under sektormål 1 og 2, gir denne styringsparameteren
indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.
1
2
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departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalene skal
vare i 3-4 år, og at vurdering av måloppnåelse vil skje gjennom måleparametre eller på annen
måte som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. Målene i
utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av
eller samordnes med institusjonens øvrige målstruktur.
Utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og de skal være til
støtte for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i
virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for
planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte saker
eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på
gjennomføring.
Prøveordningen skal legge grunnlaget for at utviklingsavtaler kan bli en fast del av
styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet vil i den forbindelse også
vurdere behovet for forenklinger i målstrukturen for sektoren, i dialog med institusjonene.
Departementet tar sikte på at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Det
innebærer at departementet tar sikte på dialog om utviklingsavtaler med de resterende elleve
institusjonene i 2018.
Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske
virkemiddel til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i Prop. 1 S (2017–2018) for
Kunnskapsdepartementet.
2.3 Utviklingsavtale med Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger (UiS) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som
pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og
den enkelte institusjonen.
Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de overordnede
rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til
å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i sektoren.
Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra UiS og dialog med
departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet.
Målene i avtalen er forankret i universitetets målstruktur i plan- og
virksomhetsoppfølgingsprosessen og inngår som et element i den pågående strategirevisjonen
som fullføres inneværende studieår. Den reviderte strategien vil gjelde fram til 2020 og
utviklingsavtalen har således en tidshorisont godt tilpasset UiS sin strategi.
Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om måloppnåelse
skal inngå i UiS' årsrapport for 2019 som ferdigstilles i mars 2020.
I 2017 vil det ikke være knyttet midler til avtalen. Målene i avtalen skal kunne realiseres
innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom departementet vil knytte økonomiske
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virkemidler til utviklingsavtalen i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om
eventuell justering av avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger.
Institusjonen skal omtale status for oppfølging av avtalen i årsrapporten hvert år. Her skal det
fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med utgangspunktet for
avtalen.
Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan også gi
muligheter for justeringer i avtalen.
Utviklingsmål for Universitetet i Stavanger
1. Økt innovasjon, entreprenørskap og kunnskapsdeling for nyskapning og omstilling
UiS er lokalisert i en innovativ vekstregion med sterke internasjonale innslag som nå står overfor
store utfordringer på grunn av det langvarige kraftige fallet i oljeprisen. Den nære framtid vil
stille store krav til universitetets og regionens evne til nyskaping og omstilling. Universitetet har
identifisert særlig viktige fagområder for nyskaping og omstilling som prioriteres for framtidig
utvikling: Med utgangspunkt i eksisterende tung kompetanse i petroleums- og offshorerelaterte
fag vil UiS utvikle nye fagområder innen energi og hav, smarte byer og helseteknologi.
Måloppnåelse på disse fagområdene vil bli vurdert i forhold til et statusdokument 2016.
Måleparametere:
A. Øke aktiviteten i studier og forskning innen områdene energi og hav, smarte byer og
helseteknologi i forhold til statusdokument 2016: Teknologifagene står i en særstilling for
innovasjons- og omstillingsarbeidet som viktige områder for egen omstilling og som
omstillingsdrivere for andre virksomhetsområder. I perioden 2017-2020 prioriteres
arbeidet med nyskaping, innovasjon og omstilling i teknologifagene. Dette skal måles
med et sett av aktivitetsparametere som universitetet setter verdier på med utgangspunkt i
regnskapet for 2016 (base line).
B. Antall kommersialiseringer totalt i regi av Validé: Det samlede innovasjonssystemet på
Ullandhaug leverer betydelige bidrag til nyskaping og omstilling i regionen. Sentralt i
arbeidet som fasilitator for kommersialiseringsprosessene står Validé, en sammenslått
enhet av Ipark og PrekubatorTTO. I 2015 var det 60 kommersialiseringer i regi av
Validé. Målet er å øke antallet.
C. Ekstern finansiering, spesielt Horizon2020: Universitetets internasjonale ambisjoner og
samarbeidet med European Consortium of Innovative Universities (ECIU) vises blant
annet igjen i tildelingen fra Horizon 2020 til innovasjonsprosjektet ”The Role of
Universities in Innovation and Regional Development”, RUNIN der UiS er koordinator.3
RUNIN er et prosjekt der det nettopp skal forskes på effekten av innovasjon mellom
universiteter og deres region. Målet er å øke ekstern finansiering.
D. Øke antall deltakelser og medlemskap av forskere i europeiske forsker-/industrinettverk:
UiS vil øke sitt internasjonale engasjement i relevante europeiske fora f.eks. European
Energy Research Alliance, EERA sine joint programmes (JPs)4 og mobilitetsordninger,
3
4

http://www.innoresource.org/runin/
http://www.eera-set.eu/eera-joint-programmes-jps/
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blant annet innen ECIU. Flere av ECIU medlemmene er kommet lengre enn man er i
Norge med hvordan man ser på indikatorer for måling av samfunnseffekten av forskning.
E. Utvikle en metodikk som beskriver innovasjons- og samfunnseffekter av forskning ved
UiS: Utviklingsarbeidet er etter en modell fra britiske REF5 og svenske VINNOVA6. UiS
er i dialog med UiO og særlig NTNU fordi de tre institusjonene har lignende
nyskapingsmål.
2. Økt volum på studentenes innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter
Studentenes entreprenørskapsaktiviteter spiller en viktig rolle i nyskapings- og
omstillingsarbeidet. I et samarbeid mellom UiS og Validé etableres og bemannes en
studentinkubator, samlokalisert med Validés lokaler. I studentinkubatoren vil det også utføres
studentprosjekter som skal løse oppgaver fra arbeidslivet. Dette koordineres av senter for
entreprenørskap ved UiS. UiS har inngått en avtale om å utføre dette gjennom det finske
konseptet DEMOLA.7 Der samarbeider studenter i 3 måneder i tverrfaglige grupper om konkrete
prosjektoppgaver fra nærings- og arbeidsliv.
Studentinkubatoren og deltakelsen i DEMOLA er universitetets hovedsatsinger for
studententreprenørskap.
Måleparametere:
A. Øke antall bedriftsetableringer fra studenter
B. Øke antall DEMOLA prosjekter til 8-10 per år
C. Øke antall bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor8
3. Styrket digital kompetanse og økt internasjonalisering i lærerutdanningene
UiS tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og praktiskpedagogisk utdanning. De to områdene som universitetet i særdeleshet ønsker å sette søkelys på i
perioden fram til 2020 er digital kompetanse og internasjonalisering. I begge områdene har UiS
forbedringspotensial og ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen.
UiS skal utvikle lærerutdanninger preget av digitale arbeidsprosesser og læringsressurser der
digitale ferdigheter er en viktig del av læringsutbyttet. Flere studier påpeker det store gapet
mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags behov det er i skolen,
og flere viser at selv om det er læringsutbytter skrevet inn i rammeplaner, programplaner og
emneplaner, så er det et godt stykke fra formuleringsnivå til handlingsnivå. Følgegruppen for
grunnskolelærerutdanning (2010-2015) påpekte også at lærerutdanningene nasjonalt sett ikke er
utstyrt for å kunne ivareta utvikling av lærerkompetanse for digital anvendelse i skolen. Dette
ønsker UiS å endre.
UiS skal utvikle gode ordninger for internasjonalisering og studentutveksling i
lærerutdanningene. Betydningen av internasjonal erfaring for lærerutdanning har ikke vært like
framtredende som i andre utdanninger. Rammeplanene kan gjøre det utfordrende å få til god
5

http://www.ref.ac.uk/
http://www.vinnova.se/modell-samverkan
7
http://www.demola.net/
8
I samarbeid med NTNU ønsker vi å utvikle en systematisk måte å registre antall bachelor- og masteroppgaver som
samarbeider med arbeidslivet. Dette krever noe nye felter i FS. Hvis FS tilpasses, vil det kunne benyttes av alle
institusjoner.
6
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internasjonalisering. Internasjonaliseringsarbeidet må prioriteres for å komme «over kneiken» og
få etablert bedre rutiner og bedre tilbud.
Måleparametere:
A. Et digitalt didaktisk verksted for studentene og lærerutdannere: Det fysiske utstyret
som kreves for at en utdanning skal kunne gi studenter anledning til å prøve ut,
anvende og studere IKT og digitale verktøy i læringssituasjoner, er ikke til stede i
tilstrekkelig grad. UiS skal etablere et digitalt didaktisk verksted som skal være i full
drift innen 2020.
B. Lærerutdanningsstudenters rapportering om bruk av digitale læremidler: Studenter
skal rapportere høy grad av utforskning og læring innenfor digital teknologi og innen
undervisningsformer som anvender digital læring / læremidler.
C. Lærere på lærerutdanningen sin bruk av digitale undervisningsformer: En større
andel av lærere på lærerutdanningen skal være engasjert i utforskning og anvendelse
av digitale læringsressurser.
D. Andel ferdige kandidater for lærerutdanninger som har gjennomført et
utenlandsopphold i løpet av graden: Andelen skal økes med fire prosentpoeng pr år i
perioden.
E. Antall innreisende utvekslingsstudenter til barnehagelærerutdanningen,
grunnskolelærerutdanningen og lektorutdanningen: Antallet skal øke med et
gjennomsnitt på fire prosent pr år i perioden 2017–2020.
F. Antall vitenskapelig personale i lærerutdanningene som har internasjonalt
forskningsopphold: Antallet skal økes.
4. Økt attraktivitet gjennom studentmobilitet
UiS skal være et universitet med gode ordninger for internasjonalisering og resultater for
internasjonal mobilitet på godt nasjonalt nivå.
Europeiske premissleverandører som OECD, EUA etc. peker i stadig større grad på
internasjonalisering som et avgjørende viktig element i kvalitetsutviklingen av utdanning og
forskning. Studentmobilitet står høyt på den politiske agenda nasjonalt og internasjonalt.
Siden årtusenskiftet har utvikling av internasjonale masterprogrammer vært en viktig del av
universitetets internasjonaliseringsstrategi og et viktig element for internasjonalisering hjemme.
UiS har således en betydelig portefølje internasjonale programmer og et økende antall
internasjonale studenter på campus. UiS bør også videreføre og styrke denne profilen gjennom å
styrke ”Internasjonalisering hjemme”. UiS har et betydelig potensial for bedring innen
internasjonalisering, blant annet beskrevet gjennom prosjektet «Internasjonalisering gjennom
studentutveksling, herunder utveksling med ECIU-partnerne».
Måleparametere:
A. Ordninger og avtaler for studentutveksling: Alle gradsstudier skal ha tydelige ordninger
og tilstrekkelige avtaler for studentutveksling, som er faglig relevante og forankret i
fagmiljøet.
B. Andel internasjonale studenter på campus: Andelen skal øke med ett prosentpoeng pr år i
gjennomsnitt i perioden 2017–2020.
C. Andel ferdige bachelor- og masterkandidater som har gjennomført et utenlandsopphold i
løpet av graden: Andelen skal øke med fire prosentpoeng i gjennomsnitt pr år i perioden
2017–2020.
D. Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+: Andelen skal dobles.
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