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Etatsstyring 2022 

Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger på ambisjoner og 
måloppnåelse 
 
Dato og versjon: 7. juni 2022 – Endelig tilbakemelding  
 

1 Innledning 

Departementet vil berømme institusjonene for omstillingen og tilretteleggingen som er gjort 
gjennom koronapandemien, også i 2021, for å sørge for at studentene oppnår 
læringsutbyttet i utdanningene og i minst mulig grad blir forsinket i sine studier. KD vil særlig 
framheve den gode innsatsen hos institusjoner med profesjonsutdanninger, der det har vært 
særskilte utfordringer med å få gjennomført praksis i periodene med strenge restriksjoner.   
Vi overskuer fortsatt ikke de langsiktige konsekvensene av pandemien og det er derfor viktig 
at institusjonene har oppmerksomhet på nye studenter som begynner i høyere utdanning 
høsten 2022. Mange av disse studentene har hatt en stor del av sin videregående opplæring 
under pandemien og vil kunne oppleve overgangen til høyere utdanning som særskilt 
utfordrende.  
 
Koronapandemien har også synliggjort betydningen av langsiktig satsing på forskning og 
forskningssamarbeid på tvers av fag og landegrenser. Utstrakt deling av, og tilgang til, 
forskningsresultater var avgjørende for at det var mulig å gjenåpne samfunnet og gi sikkerhet 
til befolkningen. Pandemien har også medført forsinkelser og reduserte muligheter for 
forskningssamarbeid og datainnsamling. Institusjonene har ansvar for å vurdere eventuelle 
forlengelser av stipendiat- og post doc stillinger.  
Selv om pandemien har vært utfordrende, har den har også gitt nye muligheter. Økt 
kompetanse om digitale verktøy og digital undervisning skaper spennende muligheter 
fremover. Nå som smittevernstiltakene ikke lenger legger føringer, kan de faglige 
vurderingene for undervisningsform og metode igjen få veie tyngst. Den internasjonale 
studentmobiliteten har gått kraftig tilbake under pandemien, men nå forventer departementet 
at studentene igjen får bedre muligheter for å reise ut, ikke minst gjennom bruk av 
Erasmus+.  
 
Også krigen i Ukraina får konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren. Det har 
kommet et stort antall ukrainske flyktninger til Norge og anslagene for hvor mange som vil 
komme i tiden fremover er usikre. Det er viktig at flyktningene får mulighet til utdanning 
og/eller arbeid. Universitetene og høyskolene vil være viktige i dette arbeidet. Departementet 
har merket seg den positive innstillingen institusjonene har til dette.  
Institusjonene har en viktig rolle for å sikre tilstrekkelig tilgang på personell med riktig 
kompetanse. Tilgang på praksisplasser er en utfordring for mange av helse- og 
sosialfagsutdanningene. Departementet er kjent med at flere kommuner, som i dag ikke har 
studenter i praksis, ønsker å ta imot studenter i praksis. Departementet ber derfor 
institusjonene ta i bruk flere praksisplasser lenger unna campus.  
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Universitetet i Stavanger (UiS) skal være et innovativt og åpent universitetet med høy kvalitet 
i både utdanning, forskning, samt kunstnerisk utviklingsarbeid. UiS er opptatt av sitt ansvar 
for en bærekraftig omstilling. Satsingsområder er energi, helse og velferd, samt læring for 
livet. UiS jobber målrettet og godt for grønn omstilling som er kjernen i universitetets 
«Strategi 2030». Grønn omstilling er etablert for å gi tyngde og kraft til koordinering av arbeid 
på tvers av fagområde og fakultet ved UiS.  
 
UiS kan vise til gode resultater bl.a. med økt gjennomstrømming på bachelor og 
masterutdanningen. Det er fortsatt en vei å gå for å nå landsgjennomsnittet, men utviklingen 
er positiv. Andelen mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid har gått kraftig 
opp i 2021. KD håper at den gode trenden fortsetter. Universitetet kan også vise til et klart 
bedre resultat på studiebarometret for 2021 enn i 2020. Departementet er fornøyd med at 
UiS fortsatt har oppmerksomhet på dette. 

2 Resultater og måloppnåelse 

UiS justerte sin utviklingsavtale med KD i 2020. I årsrapporten for 2021 rapporteres det på 
utviklingsavtalen sammen med UiS sin strategi. Det reflekterer at de to dokumentene henger 
tett sammen. Mål, delmål og parametere er inkludert i tabeller i årsrapporten, men det 
rapporteres ikke systematisk i selve teksten på parametere. I årsrapporten for 2022 skal UiS 
sluttrapportere for måloppnåelsen av utviklingsavtalen. Departementet forventer at UiS da 
rapporter systematisk på måloppnåelsen ved å skille ut rapportering på mål og parametere i  
utviklingsavtalen i egne deler.  

Kvalitet i utdanning  

Departementet ser at UiS målrettede arbeid for å bedre gjennomstrømmingen på både 
bachelor og masterutdanningene gir resultater i form økt av gjennomstrømming på begge 
gradsnivåer. UiS ligger fortsatt noe under landsgjennomsnittet. Departementet forventer at 
den positive utviklingen fortsetter framover.  
 
Departementet merker seg at studentenes oppfattelse av studiekvalitet er forbedret og ligger 
på landssnittet. Svarinngangen på Studiebarometeret har økt og ligger nå på 41 pst 
gjennomførte. Inngangen fullførte svar er likevel for lav til å gi entydige svar på om 
igangsatte tiltak har gitt resultater.  
 
Departementet vil berømme UiS for å ha levert UiS sitt beste resultat på andelen som reiser 
ut med ERASMUS+ - og det til tross for pandemien. Videre registrerer departementet at UiS’ 
deltagelse i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) bidrar positivt til å 
videreutvikle digital, arbeidsrelevant og utfordringsdrevet undervisningsmetodikk.  
 
NOKUT gjennomførte tilsyn av det reviderte kvalitetssystemet for utdanning i desember 
2021. Departementet er tilfreds med at NOKUT har godkjent det reviderte systemet, og at 
det er integrert i hele organisasjonen.  
 
Departementet merker seg UiS arbeider for etablere flere nye utdanninger. Departementet 
ber om bli orientert om arbeidet med profesjonsutdanning i psykologi og masterprogram i 
rettsvitenskap. 
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Kvalitet i forskning 

Departementet har notert at EU-midler per faglig stilling har økt i perioden 2016-2021, men 
samtidig er EU-midlene klart lavere enn gjennomsnittet for statlige UH-institusjoner i 2021. 
For verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk har utviklingen vært klart negativ 
siden 2019 og ligger i 2021 like klart under gjennomsnittet for de statlige UH-institusjonene. 
Departementet forventer at UiS intensiverer og prioriterer arbeidet for å øke verdien av i 
Horisont Europa-kontraktene og å øke tilfanget av øvrige EU-midler.  
 
Departementet har videre merket seg at avlagte doktorgrader per faglig stilling har holdt seg 
konstant i samme periode, og at andelen er den samme ved UiS som gjennomsnittet for 
statlige institusjoner.    
 
Forskningsaktiviteten har i 2021 vært variabel grunnet koronapandemien. Det har også vært 
en nedgang i disputaser av samme årsak, og KD merker seg at styret vil følge denne 
utviklingen nøye framover.  
 
Publiseringspoeng per faglig årsverk har gått ned fra 2020, men ligger i 2021 på 
gjennomsnittet for statlige UH-institusjoner. Ser vi perioden 2016 til 2021 under ett, finner vi 
at den vitenskapelig publiseringen ved UiS har hatt en positiv utvikling. 
 
Bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk er en indikator på forskningskvalitet 
og suksess i nasjonale konkurranser om forskningsmidler. Departementet registrerer at  
bidragsinntektene per faglig årsverk har økt fra 2016 til 2021, men fremdeles er inntektene 
klart lavere enn gjennomsnittet for de statlige institusjonene. Departementet mener det bør 
være et mål for UiS å øke bidragsinntektene anselig i årene framover. På den annen side er 
KD fornøyd med at «andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk» har vokst hvert 
år siden 2017, og i 2021 var disse inntektene høyere enn gjennomsnittet for de statlige 
institusjonene.  
 
Samarbeid med omverden  
Stavanger, Universitetet i Stavangers vertsby, er 900 år i 2025 og universitetet er 
medarrangør av jubileet for byen. Jubileumsarbeidet skaper grunnlag for flere møteplasser 
for meningsbrytning, kunnskapsdeling og kunstnerisk utvikling, departementet ser positivt på 
dette.  
 
Etterspørselen til etter- og videreutdanning (EVU) ved UiS øker. Universitetet kan se tilbake 
på en økning både i 2020 og 2021. Dette er positivt. Universitetets satsing på samarbeid 
med omverden gjenspeiles i økt bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). BOA økte både i 2020 
og 2021, og ligger nå over gjennomsnittet for sektoren. Her er UiS i en positiv utvikling.  

God ressursbruk og forvaltning  

Departementet registrerer at UiS i sin campusutviklingsplan legger til rette for flere 
studentboliger på campus, mer bruk av sykkel og buss for både studenter og tilsatte og at 
grønn omstilling er kjernen i UiS sin Strategi 2030. 
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UiS har økt midlertidighet i 2021 (fra 11,2% til 12,2%), særlig på støttestillinger (fra 19,1% til 
29,7%). Regjeringen har som mål at midlertidigheten skal ned på nivå med 
arbeidslivet for øvrig i denne regjeringsperioden. UiS ligger fortsatt et godt stykke 
over nivået for midlertidighet i arbeidslivet for øvrig og departementet har 
forventninger om at UiS jobber målrettet med bemanningsplanleggingen og sørger 
for at midlertidigheten reduseres framover. 
 
KD registrerer at det ble etablert en langsiktig, institusjonell investeringsplan for bygg og 
infrastruktur med et overordnet tiårs-perspektiv, etter at styret ga sin tilslutning til 
campusutviklingsplanen i 2020. Prioriterte tiltak i fase 1 (2021-2024) ble vedtatt av styret i 
mars 2021 med en kostnadsramme på omlag 78 mill. kr.  Planen ble oppjustert av styret i 
desember 2021 med en samlet kostnadsramme på 126 mill. kr for gjennomføring av fase 1. 
Departementet merker seg at prioriteringer i tråd med campusutviklingsplanen vil inngå i 
langtidsbudsjettet for UiS framover. 
 
UiS har gjennomført følgende konkrete inkluderingstiltak i 2021:  Kurs om mangfold og 
inkludering for HR-avdelingen, kurs for nytilsatte ledere etc. Styret vedtok i 2021 en 
handlingsplan for likestilling og mangfold (2022-2025) med konkrete rekrutteringstiltak for å 
hjelpe UiS med å nå mål i UiS strategi 2030 og inkluderingsdugnaden i staten. UiS har dog 
fortsatt ikke nådd målet om 5 pst av alle nyansatte skal være personer med nedsatt 
funksjonsevne eller hull i CV-en. 
 
Departementet merker seg at UiS har satt ned en utredningsgruppe med et bredt mandat 
som bl.a. skal legge til rette for implementering av den nasjonale strategien for digital 
omstilling i UH-sektoren. Utredningsgruppen skal bl.a. beskrive viktige læringspunkt fra bruk 
av digital undervisning under pandemiperioden og vurdere mulige konsekvenser som digital 
omstilling vil ha for utvikling av UiS som organisasjon. 
 

Departementet viser til HK-dirs kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern ved UiS, 
og forventer at de konkrete anbefalingene i direktoratets brev til universitetet følges. 
Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i rundskriv F-04-20 Policy for informasjonssikkerhet 
og personvern i høyere utdanning og forskning.  Departementet merker seg at UiS har 
etablert et prosjekt for innføring av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern 
i hele organisasjonen, og at UiS har iverksatt flere tekniske og organisatoriske sikringstiltak. 
Vi forutsetter at arbeidet med å forbedre sikkerheten videreføres og at innføringen av 
ledelsessystemet ferdigstilles.  
 

Departementet viser til tilbakemeldingen i 2021 og videre til den sikkerhetspolitiske 
situasjonen i forbindelse med krigen i Ukraina, samt departementets brev om denne datert  
1. mars 2022. Vi merker oss at UiS allerede har lagt en plan for å videreføre og styrke 
arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern og at det innebærer bl.a. å innarbeide et 
ledelsessystem for personvern og informasjonssikkerhet i hele organisasjonen i 2022.  
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som bl.a. skal legge til rette for implementering av den nasjonale strategien for digital 
omstilling i UH-sektoren. Utredningsgruppen skal bl.a. beskrive viktige læringspunkt fra bruk 
av digital undervisning under pandemiperioden og vurdere mulige konsekvenser som digital 
omstilling vil ha for utvikling av UiS som organisasjon. 

Departementet viser til HK-dirs kartlegging av informasjonssikkerhet og personvern ved UiS, 
og forventer at de konkrete anbefalingene i direktoratets brev til universitetet følges. 
Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i rundskriv F-04-20 Policy for informasjonssikkerhet 
og personvern i høyere utdanning og forskning. Departementet merker seg at UiS har 
etablert et prosjekt for innføring av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet og personvern 
i hele organisasjonen, og at UiS har iverksatt flere tekniske og organisatoriske sikringstiltak. 
Vi forutsetter at arbeidet med å forbedre sikkerheten videreføres og at innføringen av 
ledelsessystemet ferdigstilles. 

Departementet viser til tilbakemeldingen i 2021 og videre til den sikkerhetspolitiske 
situasjonen i forbindelse med krigen i Ukraina, samt departementets brev om denne datert 
1. mars 2022. Vi merker oss at UiS allerede har lagt en plan for å videreføre og styrke 
arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern og at det innebærer bl.a. å innarbeide et 
ledelsessystem for personvern og informasjonssikkerhet i hele organisasjonen i 2022. 
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