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Rapporteringskrav for Årsrapport (2019−2020)  
  
Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2020 sende dokumentet Årsrapport  
(2019−2020) til Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no), Database for 
statistikk om høgre utdanning (dbh@nsd.no) med kopi til Riksrevisjonen 
(postmottak@riksrevisjonen.no).    

      
Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt.  
1.5.1:    

I. Styrets beretning    
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall    
III.Årets aktiviteter og resultater    
IV. Styring og kontroll i virksomheten    
V. Vurdering av fremtidsutsikter    
VI. Årsregnskap    

    
Nedenfor følger nærmere krav til innhold i årsrapporten for statlige universiteter og 
høyskoler. Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for 
departementets styring og oppfølging, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, 
pkt. 2.3.3. Vi viser for øvrig til Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige 
universiteter og høyskoler og veiledning fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 
om utarbeidelse av årsrapport.1 Departementet gjør oppmerksom på at 
årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai 2020.2    
  
Årsrapporten skal være et strategisk dokument som gir god informasjon til departementet 
om institusjonens resultater, mål og planer. Dokumentet bør vise hva institusjonen har 
lyktes med, hva som er sentrale utfordringer, og hvordan disse skal møtes. Departementet 
mener årsrapporten også bør være et viktig dokument for institusjonens egen 
resultatoppfølging og planlegging.   

  
  

I. Styrets beretning    
  

Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde    
• styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse 

for 2019    
• kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig 

innvirkning på oppnådde resultater    
• overordnet fremstilling av de viktigste prioriteringene for 2020    

    
Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.     
    
  

                                              
1 https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap  
2  Kunnskapsdepartementet har avklart med DFØ at institusjonene kan benytte en hyperlenke fra 
virksomhetenes nettside til DBHs nettside for årsrapportene, så lenge det går klart fram at lenken fører dem 
til årsrapporten.   
  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Hovedinstruks-for-okonomiforvaltningen-ved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/
https://dfo.no/fagomr%C3%A5der/%C3%A5rsrapport
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/dokumenter_htmlRapport.action?undermeny=statistikk_dokumenter&tabellId=621
http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/dokumenter_htmlRapport.action?undermeny=statistikk_dokumenter&tabellId=621
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II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall    
  

Hensikten med dette kapitlet er å presentere virksomheten for andre lesere av 
årsrapporten enn departementet og virksomheten selv. Introduksjonen bør inneholde  

• omtale av virksomhetens departementstilhørighet, tilknytningsform og 
samfunnsoppdrag  

• omtale av lokalisering, toppledelsen og organisasjonsstruktur, gjerne i form av et 
overordnet organisasjonskart. Vesentlige endringer skal omtales.     

• presentasjon av utvalgte hovedtall: Vi anbefaler at det minimum oppgis antall 
årsverk, antall registrerte studenter, totale inntekter og total tildeling fra  
Kunnskapsdepartementet og andre departementer. Det vil for øvrig være 
hensiktsmessig å vise til at statistikk fremgår i DBH.   
  

Innholdet i og omfanget av del II vil variere i samsvar med virksomhetens egenart, men vi 
anbefaler at presentasjonen holdes innenfor to sider.    

    
  

III.  Årets aktiviteter og resultater  
   
Dette er hovedkapitlet i årsrapporten og skal hovedsakelig inneholde 
resultatrapportering i henhold til institusjonens egne virksomhetsmål og 
styringsparametere samt de nasjonale styringsparameterne. Resultatene skal vurderes 
i lys av utviklingen over tid, ambisjonsnivå, institusjonsstrategien samt andre data og 
kilder. Det skal også rapporteres på samfunns- og effektmål for byggeprosjekter. Se 
nærmere omtale nedenfor.  
  
I tillegg skal kapitlet inneholde rapportering om bruk av særlig tildelte midler. Se nærmere 
omtale nedenfor. Dersom tiltakene, ikke er avsluttet tidsnok til å rapportere fullstendig i 
Årsrapport (2019−2020), må institusjonen gi en foreløpig rapport og redegjøre kort for 
videre planer med tiltaket. Fullstendig rapport om gjennomføring og resultater må i slike 
tilfeller gis i Årsrapport (2020−2021).   
   
Rapporteringen skal også omfatte tildelinger og føringer for rapportering som omtales i 
eventuelle supplerende tildelingsbrev som institusjonene mottar i løpet av 2019.    
   
Resultatrapportering på virksomhetsmål  
Vi viser til kapittel 2 i tildelingsbrevet for 2019. Rapporteringen skal ta hensyn til både ettårig 
og flerårig perspektiv og skal inneholde følgende:  

  
• Vurdering av resultatene på nasjonale styringsparametere. Data for alle de nasjonale 

styringsparameterne vil være tilgjengelig på DBHs nettside. Institusjonen kan selv 
velge om vurderingen skal fremkomme under egne overskrifter tilknyttet relevant 
virksomhetsmål eller samlet under én overskrift. Vesentlige endringer i resultater og 
resultater som institusjonen er henholdsvis særlig fornøyd med og ikke fornøyd med, 
bør nevnes. Omtalen bør være kort.  

  
• Institusjonene skal  rapportere status for oppfølging av utviklingsavtalen. Det skal 

fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med 
utgangspunktet for avtalen. Rapporteringen kan være under egen overskrift eller 
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sammen med de øvrige virksomhetsmålene med synliggjøring at dette inngår i 
utviklingsavtalen.  

 
• Resultater på institusjonens egne styringsparametere og vurdering av måloppnåelse 

på virksomhetsmålene. Institusjonen skal  rapportere på en måte som gir god 
oversikt  og innsikt i institusjonens prioriteringer og utfordringer. Hovedfunn i 
gjennomførte evalueringer skal omtales. Rapporteringen bør ikke legge altfor mye 
vekt på gjennomførte aktiviteter og tiltak.  

 
 
Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter    
Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter 
i sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for 
virksomheten og redegjøre for arbeidet med å sikre måloppnåelse. Rapporteringen gjelder 
avsluttede byggeprosjekter. For byggeprosjekter som fortsatt er i byggefase må 
institusjonene gjøre rede for hvordan de legger til rette for at byggeprosjektets samfunns- og 
effektmål  vil  nås etter at bygget står ferdig.  
   
Midler til oppgradering av forsknings- og læringsareal   
Institusjoner som har mottatt midler fra Kunnskapsdepartementet til oppgradering og 
modernisering av bygg og lokaler skal rapportere resultater og måloppnåelse i henhold til 
føringene i aktuelle tildelingsbrev. 

  
Midler til verdensledende fagmiljøer (UiO, UiB, UiT, NTNU, NMBU)    
I 2015 ble det bevilget totalt 70 mill. kroner fordelt etter spissede kvalitetskriterier til fem 
institusjoner med fagmiljø som har særlige forutsetninger for å strekke seg mot 
verdenstoppen. Midlene vil gi en langsiktig styrking av budsjettene til de institusjonene som 
nådde opp i konkurransen, og skal brukes til rekruttering av internasjonale toppforskere.   
  
Institusjoner som har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til verdensledende 
fagmiljøer, skal rapportere om hvordan midlene er disponert og beskrive resultater og 
måloppnåelse.   
  
Midler tildelt over andre kapitler   
Institusjoner som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet over andre kapitler og 
poster, skal beskrive resultater og måloppnåelse for hvert av disse tiltakene, samt bekrefte 
at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Rapporteringen 
for hvert tiltak bør ikke overstige en halv side.    
   
I denne delen gis det ingen anbefaling om antall sider, men rapporten må være oversiktlig 
og leservennlig.  
 
 

IV. Styring og kontroll i virksomheten     
  

Den første delen av kapitlet skal inneholde rapportering om styring og kontroll i virksomheten. 
I den andre delen skal institusjonene under dette kapitelet i årsrapporten rapportere på 
kravene i tildelingsbrevets kapittel 4 for 2019 (føringer som er felles). Dette er  på 
inkluderingsdugnad, motvirke arbeidslivskriminalitet og sikkerhet- og beredskapsarbeidet. 
Redegjørelsesplikten etter lovverket om likestilling og diskriminering bør også fremkomme 
under dette kapitlet.  
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Rapportering om styring og kontroll  
Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens 
egenart, risiko og vesentlighet.3 Rapporteringen skal inneholde  
 

•    om system for risikovurdering er etablert   
• overordnet vurdering av tilstanden for styring og kontroll i institusjonen. Dette 

innebærer en vurdering av om opplegget for styring og kontroll bidrar til at  
- fastsatte mål og resultatkrav nås  
- ressursbruken er effektiv  
- lover og regler overholdes  
- resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig  
- vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes og håndteres  
- internkontrollen er dokumentert  

• nærmere omtale av vesentlige forhold ved styring og kontroll:  
- vesentlige forhold institusjonen mener departementet må kjenne til - oppfølging 

av revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen  
  
Fellesføringer 
 
Inkluderingsdugnad  
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. I Årsrapport (2019–2020) skal institusjonene 
redegjøre for hvordan institusjonens rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet 
og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. 
 
Motvirke arbeidslivskriminalitet 
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) 
redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens 
anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.  
  
Sikkerhet og beredskap 
Det vises til kapittel 4 i tildelingsbrevet for 2019. Institusjonen skal i Årsrapport (2019-2020) 
rapportere om følgende: 
 

1. Informasjonssikkerhet: Har institusjonen innført rutine for å håndtere uønskede 
digitale hendelser?  

2. Øvelser: Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018 eller 2019, og er 
læringspunktene fra øvelsen fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak? Beskriv kort 
hvilken type øvelse som ble gjennomført. 

 
Dersom ett eller begge spørsmål besvares med "nei", må institusjonen opplyse om hvorfor 
tiltaket ikke er gjennomført og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal 
gjennomføres.  
 
For virksomheter som har institutter i utlandet, gjelder de ordinære oppgavene og ansvaret 
for samfunnssikkerhet og beredskap i egen virksomhet også for instituttene i utlandet 
 

                                              
3  Opplegg omfatter systemer, rutiner og prosesser knyttet til bl.a. mål- og resultatstyring, risikostyring og 
internkontroll, budsjett og regnskap, prosjekt- og porteføljestyring, investeringsoppfølging og evaluering.  
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Virksomheter som eier mer enn femti prosent av aksjene i aksjeselskaper, bør vurdere å legge 
til rette for aksjeselskapets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet  
Styret har ansvar for at rapporteringen i årsrapporten tilfredsstiller redegjørelsesplikten 
institusjonen har etter Likestillings- og diskrimineringsloven.  
  

  
V. Vurdering av fremtidsutsikter    

  
Dette kapitlet skal inneholde den fremtidsrettede delen av årsrapporten. Rapporteringen 
skal ta hensyn til både ettårig og flerårig perspektiv og inneholde omtale av fremtidsutsikter, 
planer og større byggeprosjekter.   

   
Omtalen av fremtidsutsikter  
Institusjonen skal gi en overordnet omtale av forhold, i og utenfor virksomheten, som kan 
virke inn på evnen til å nå fastsatte mål og resultater på sikt, og skal gi en overordnet 
risikovurdering. Institusjonen må beskrive hvordan institusjonen forholder seg til disse 
risikoene, for eksempel ved oppfølging eller iverksetting av tiltak.    
  
Planer    
Institusjonen skal presentere virksomhetsmål og styringsparametere med ev. 
ambisjonsnivå.   
  
For institusjonene som har utviklingsavtale, skal det innledningsvis fremgå hvordan målene 
i utviklingsavtalen er en integrert del av eller samordnet med institusjonens øvrige 
målstruktur.   
    
Institusjonen må synliggjøre overordnede prioriteringer og budsjettvirkning av disse. Styrets 
vedtatte budsjett skal presenteres.   
 
Campusutviklingsplaner  og større byggeprosjekter 
Det vises til kap. 4.7 Bygg og infrastruktur i tildelingsbrevet for 2019 og 
Kunnskapsdepartementets brev av 29. september 2015 og Instruks om håndtering av 
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. 4  Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) 
rapportere på følgende:  

• Webadresse til gjeldende campusutviklingsplan 
• Planperioden og hvordan campusutviklingsplanen er knyttet til institusjonens 

overordnede strategi.   
• Institusjoner som ikke har ferdigstilt en campusutviklingsplan, skal vise planlagt 

tidsplan for revidering eller ferdigstillelse av sin campusutviklingsplan.  
 
Kunnskapsdepartementet forutsetter at institusjonen følger bygge- og leiesaksinstruksen, 
utredningsinstruksen og retningslinjene for behandling av kurante byggeprosjekter. Før nye 
byggeprosjekter foreslås, må institusjonene vurdere om behovene kan dekkes innenfor 
eksisterende bygningsmasse. Institusjonen skal i Årsrapport (2019–2020) rapportere på 
følgende:  
• Byggeprosjekter som institusjonen fremmer som satsingsforslag utenfor rammen.   

                                              
4 fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret 13. januar 2017 
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• Byggeprosjekter som er forutsatt dekket innenfor institusjonens nåværende 
bevilgning, slik som for eksempel Statsbyggs kurantprosjekter, egenfinansierte større 
og mindre  byggeprosjekter  eller andre leieprosjekter.   

• Gjennomførte behovsutredninger og risikoanalyser knyttet til fremtidige forpliktelser 
som følge av byggeprosjektet. 

 
Kurantprosjekter på 50 mill. kroner eller mer må meldes til Kunnskapsdepartementet før 
institusjonene setter byggesakene i bestilling hos Statsbygg.5  
 
Private husleieavtaler med en samlet kostnad på 100 mill. kroner eller mer for leieperioden 
skal legges fram for vurdering av Kunnskapsdepartementet.6 
 
Selvforvaltende institusjoner skal ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold og 
oppgraderinger med tilhørende årlige budsjettavsetninger.  
 
Selvforvaltende institusjoner skal utarbeide forvaltningsplaner for bygninger og anlegg i 
verneklasse 1 og 2. 

 
    

VI. Årsregnskap    
  
Dette kapitlet skal inneholde årsregnskapet med noter og ledelseskommentarer undertegnet 
av styret. Regnskapet skal være i henhold til krav fastsatt i økonomiregelverket, rundskriv 
R-115 fra Finansdepartementet og de krav Kunnskapsdepartementet har fastsatt.   
   

                                              
5 Rundskriv H-11/14 av 7. november 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-
kurantprosjekter/id2340398/?q=rundskriv om kurantprosjekter  
6 Leiekontrakter med private tilbydere skal være i tråd med Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker 
i statlig sivil sektor, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-kurantprosjekter/id2340398/?q=rundskriv%20om%20kurantprosjekter%20
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Retningslinjer-kurantprosjekter/id2340398/?q=rundskriv%20om%20kurantprosjekter%20
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
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