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UiS Etatsstyring 2020 - tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse 

Vi viser til vårt brev av 25. mars 2020 om gjennomføring av etatsstyringen våren 2020, 

tildelingsbrevet for 2020 punkt 5.3 om styringsdialogen og utkast til tilbakemelding. 

 

Vedlagt er departementets endelige skriftlige tilbakemelding til Universitetet i Stavanger 

(UiS). Tilbakemeldingen er basert på blant annet årsrapporten for 2019, Tilstandsrapport for 

høyere utdanning 2020, Nøkkeltall for universiteter og statlige høyskoler 2020 og 

resultatrapporteringen til DBH.  

 

Departementet forventer at UiS setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp 

tilbakemeldingen.  

 

Kunnskapsdepartementet er klar over at situasjonen med korona-pandemien kan gjøre det 

krevende å levere på samfunnsoppdraget med den kvalitet og omfang som UiS hadde 

planlagt og i tråd med mål og krav i tildelingsbrevet for 2020. Departementet vil ta hensyn til 

dette i etatsstyringsdialogen i 2021. 
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Etatsstyring 2020 

Tilbakemelding til Universitetet i Stavanger på ambisjoner og 
måloppnåelse 

 

Dato og versjon: 1. juli 2020 endelig tilbakemelding 

  

Universitetet i Stavangers (UiS) visjon er å være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og 

endringsprosesser i samfunnet. UiS sin ambisjon er å videreutvikle seg som et internasjonalt 

universitet med vekt på nyskaping, innovasjon og med et bredt samarbeid med eksterne 

virksomheter i både offentlig sektor og næringslivet. I de siste årene har UiS også hatt en 

satsing på helse og velferd.  

 

Universitetet har hatt en positiv utvikling på flere indikatorer for utdanning og forskning de 

siste årene. Skåren på indikatorene knyttet til studentmobilitet er imidlertid fortsatt lav, og 

studentmobilitet utgjør et utfordringsområde for universitet. Universitetet mener selv at evnen 

til å hente inn ekstern finansiering og samhandling med andre aktører er blant de kritiske 

suksessfaktorene. Kunnskapsdepartementet (KD) er enig i denne vurderingen.  

 

KD berømmer den store innsatsen fra universiteter og høyskoler under den pågående 

pandemien. Institusjonene har bidratt til samarbeid og fleksible løsninger i sektoren og 

håndtert bestillinger fra departementet. Det har vært viktig for regjeringens og 

departementets arbeid. Bruken av teknologi og digitale løsninger har vært imponerende. KD 

oppfordrer institusjonene til å videreutvikle potensialet som ligger i slike løsninger. 

 

Regjeringen la frem stortingsmeldingen "Kompetansereformen – Lære hele livet" i april 2020. 

Det er viktig for regjeringen at det er nok utdanningskapasitet, både for førstegangssøkere 

og i etter- og videreutdanning. Samtidig vil regjeringen gjøre det lettere å ta høyere 

utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon og har økt bevilgningene til drift og utvikling 

av fleksibel utdanning. Korona-krisen har forsterket behovet både for utdanning og 

kompetanse. KD forventer derfor at universiteter og høyskoler innretter sine utdanningstilbud 

slik at samfunnet får den kompetansen det er behov for nå og fremover i tid.  

 

Resultater og måloppnåelse 

UiS inngikk en utviklingsavtale med KD med varighet fra og med 2017 til og med 2020. 

Universitetet har rapportert om måloppnåelse for utviklingsavtalen i årsrapporten for 2019. 

Departementet merker seg at det har vært høy aktivitet og god måloppnåelse innenfor 

innovasjon, entreprenørskap og kunnskapsdeling for nyskaping og omstilling, samt 

studentenes entreprenørskapsaktiviteter. Universitetet har imidlertid utfordringer med 

internasjonalisering både i lærerutdanningen og annen studentmobilitet. Departementet 

merker seg at universitetet framholder at det retter stor oppmerksomhet mot tiltaksplanene 

som er utarbeidet for å innfri utviklingsmålene. Departementet viser for øvrig til egen prosess 

knyttet til justering av utviklingsavtalen slik at nåværende avtale med eventuelle justeringer 

får utløpsdato ved utgangen av 2022. 
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Kvalitet i utdanning  

Departementet registrerer at gjennomstrømmingen på bachelorutdanningene har økt 

betydelig i 2019 sammenliknet med årene 2014‒2018. Andelen studenter som gjennomfører 

på normert tid, er ikke langt unna gjennomsnittet for de statlige institusjonene i UH-sektoren.   

 

UiS satser på digitalisering av utdanningene. Departementet har med interesse konstatert at 

HelseCampus Stavanger ble åpnet i 2019, som et nav i en regional forskningsbasert 

helseklynge med store faglige ambisjoner. Med etableringen av HelseCampus bidrar UiS til 

regional innovasjon, utvikling av digitale løsninger og samarbeid med sentrale aktører i UiS 

sine omgivelser.   

 

NIFU har på oppdrag fra UiS gjennomført en "Evaluering av Universitetet i Stavangers 

strategi i perioden 2009‒2019".1 Blant annet fant NIFU at nærmere 80 pst. av 

mastergradskandidatene som avsluttet studiene i 2017, var i relevant arbeid noe tid etter 

fullført utdanning. NIFU viser til at dette er høyest andel blant kandidater som er utdannet 

ved norske universiteter. NIFU fant videre at de fleste som studerte ved UiS, arbeider i 

Rogaland fylke, også de som ikke har Rogaland som opprinnelig hjemstedsfylke. NIFU tolker 

dette som at utdanningene som tilbys ved UiS, er spesielt relevante for både offentlig og 

privat sektor i dette fylket. Departementet mener at NIFUs funn er en god indikasjon på at 

UiS tilbyr relevante utdanninger og utdanner masterkandidater som er etterspurt i 

arbeidslivet.  

 

Departementet har notert at studentmobiliteten i 2019 var lavere enn det nasjonale 

gjennomsnittet. Se også kommentarer til utviklingsavtalen ovenfor.  

 

Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet er utsatt inntil videre pga. korona-

situasjonen. Stortingsmeldingen vil uttrykke en ambisjon om at internasjonal mobilitet blir en 

integrert del av alle studieprogrammer, og at på sikt skal halvparten av de som avlegger en 

grad i norsk høyere utdanning, ha hatt et studieopphold i utlandet. KD har forståelse for at 

det per i dag er vanskelig å legge til rette for å nå et høyt nivå av utveksling, men forventer at 

institusjonene følger opp regjeringens ambisjoner når situasjonen tillater det. 

 

Regjeringen har i mars 2020 tilkjennegitt sin intensjon om deltakelse i EUs neste 

rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+ fra 2021‒2027. Ved 

deltakelse forventer departementet at universiteter og høyskoler prioriterer fortsatt å øke 

andelen utreisende Erasmus+-studenter. Storbritannias deltakelse i Erasmus+ fra 2021 er 

usikker og institusjonene må ta høyde for dette i sin planlegging. Kunnskapsdepartementet 

er opptatt av å opprettholde et godt samarbeid med Storbritannia, og å finne gode partnere i 

andre Erasmus+-land. 

  

Kvalitet i forskning  

Andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år går ned i 2019. I tilbakemeldingen 

etter etatsstyringsdialogen i 2019 ba departementet UiS om å ha oppmerksomhet på 

 
1 NIFU Rapport 2020:8 
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gjennomføringen i doktorgradsutdanningen. Siden resultatet for 2019 viser en nedgang på 

indikatoren gjentar departementet forventningen om at UiS må ha oppmerksomhet på dette, 

og vurdere behovet for ytterligere tiltak.  

 

Departementet merker seg at det også i 2019 har vært en økning i publikasjonspoeng per 

faglig årsverk ved UiS, og at resultatet ligger høyt over gjennomsnittet for de statlige 

institusjonene.  

 

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral 

forskningspolitisk målsetting. Departementet forventer at institusjonene fortsatt har stor 

oppmerksomhet på dette, og at de er forberedt på kravene som vil gjelde fra og med 2021 

som følge av Plan S som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom den internasjonale 

koalisjonen av forskningsfinansiører, cOAlition S. 

 

Departementet merker seg at det er satt i gang tiltak for å øke ekstern finansiering fra 

Forskningsrådet og fra EU. Dette gjenspeiles i resultater for både bidragsinntekter fra 

Forskningsrådet per faglig årsverk og verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk. 

Sistnevnte tilsvarer nærmest gjennomsnittet for sektoren. Dette står imidlertid ikke omtalt 

spesifikt i årsrapporten. Departementet ber om at de to indikatorene blir omtalt hver for seg i 

neste årsrapport.   

 

Sammenlignet med tilsvarende institusjoner har UiS oppnådd gode resultater for eksternt 

finansiert forskning i 2019. Departementet oppfordrer UiS til å tilrettelegge for at fagmiljøer 

og forskere ved egen institusjon deltar aktivt i Horisont Europa fra oppstarten av 

programmet. 

 

Samarbeid med omverden  

Regjeringen vil forbedre samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å 

møte omstillingsutfordringene i samfunnet, og regjeringen skal etter planen legge frem en 

stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning våren 2021. Institusjonene må 

bruke ulike samarbeidsarenaer og -former for å øke arbeidsrelevansen i utdanningene. 

 

Det er positivt at arbeidsrelevans allerede er et prioritert område ved universitetet, jf. også 

mål 2 i utviklingsavtalen om å øke studentenes entreprenøraktivitet. Universitetet er opptatt 

av regional utvikling og samarbeider bredt med ulike aktører i samfunnet, bl.a. på 

helseområdet.  

 

Universitetets satsing på samarbeid med omverden gjenspeiles i økt bidrags- og 

oppdragsaktivitet (BOA) utenom Forskningsrådet og EU. Andre BOA-inntekter per faglig 

årsverk økte med 28 pst. fra 2018 til 2019 etter en negativ utvikling i perioden 2015–2018. 

Resultatet ligger på omtrent samme nivå som andre sammenlignbare institusjoner, men er 

fortsatt under gjennomsnittet i sektoren. Skal universitetet realisere visjonen om å være en 

drivkraft for kunnskapsutvikling og endring, vil det være behov for ytterligere satsing. 

Departementet ser frem til videre positiv utvikling.  
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UiS kan vise til både økt antall og flere fornøyde etter- og videreutdanningsstudenter og høy 

gjennomføringsgrad. Det er positivt og viktig at universitetet møter samfunnets etterspørsel 

etter utdanning, særlig i lys av konsekvensene av koronasituasjonen fremover.  

 

Regjeringen er generelt opptatt av økt kommersialisering av forskning som er offentlig 

finansiert. Departementet ser positivt på at det har vært en økning i 

kommersialiseringsaktiviteten ved UiS i 2019. 

 

God ressursbruk og forvaltning 

Det er positivt at UiS har økt andelen kvinner i dosent- og professorstillinger og fortsatt har 

oppmerksomhet på dette.  

 

Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren har gått ned. Institusjonene må fortsatt 

jobbe målrettet for å redusere denne. Totalt sett har UiS redusert andelen midlertidig ansatte 

noe i 2019. Likevel har det vært en økning i andelen midlertidig ansatte både i faglige 

stillinger og støttestillinger til undervisning og forskning. Departementet forventer at UiS 

reduserer midlertidigheten. Midlertidighetsproblematikken vil også følges opp i strategi for 

rekruttering og karriere i høyere utdanning som departementet tar sikte på å legge fram 

sommeren 2021.  

 

Det er positivt at UiS har oppmerksomhet på å redusere universitetets avsetninger og å 

gjennomføre planlagte aktiviteter på fagenhetene og i forskerutdanningen, samt 

investeringer. 

 

KD forventer at UiS følger opp informasjonssikkerhet og personvern jf. styringsmodellen som 

Unit forvalter på vegne av departementet. Videre forutsetter KD at UiS har kontinuitets- og 

beredskapsplan for alvorlige IKT-sikkerhetshendelser og at dette planverket øves. KD minner 

om at Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren skal revideres. Det er viktig 

at UiS bidrar i strategiarbeidet slik at studentene får yrkestilpasset og profesjonstilpasset 

digital kompetanse. 
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