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Tilrådning 
Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2007 – 2008 til 
etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i lys av behandlingen i Styret. 

_________________________________________________________________________________ 

Innledning 
Rapport og planer (2007–2008) er NTNUs rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) i forhold til 
gitte mål og fokusområder for virksomheten, samt planer for 2008. KD gir detaljerte retningslinjer for 
disposisjon og innhold i rapport- og plandokumentet. 

Rapport- og plandokumentet har følgende struktur for 2007-2008: 

• Innledning 
o NTNU – Internasjonalt framifrå 2020 (kapittel 1) 
o Generell tilstandsrapport (kapittel 2) 

• Resultatrapport for 2007 (kapittel 3) 
• Planer for 2008 (kapittel 4) 

o NTNUs arbeid med strategi og budsjettprosessen i 2008 (kapittel 4.1) 
o Planer for virksomheten i 2008 (kapittel 4.2) 

 

Rapportdelen (kapittel 3) omfatter resultater i forhold til oppsatte mål og indikatorer for 2007 (både 
NTNUs egne indikatorer og indikatorer gitt av KD), samt til utvalgte områder hvor NTNU i 
tildelingsbrevet for 2007 ble bedt om å ha spesiell fokus. I tilfeller hvor det er vesentlig avvik mellom 
mål og resultater, gis det en kortfattet analyse av årsaken(e) til dette. 

I tillegg inneholder dokumentet en plandel for 2008. KD har endret begrepsbruken i målstrukturen for 
2008 og strukturen er som følger: 

• Sektormål (tidligere hovedmål) 

• Virksomhetsmål (tidligere delmål) 

• Styringsparameter (tidligere resultatindikator) 

De nye begrepene skal benyttes for å beskrive mål og fokusområder i plandelen. For å lette lesingen 
av Rapport og planer (2007 – 2008) er de nye begrepene benyttet gjennom hele dokumentet. 

Planene for 2008 skal konkretiseres gjennom virksomhetsmål og kvantitative mål for 
styringsparametre fastsatt av KD og NTNUs Styre for 2008. 
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Rapport- og plandokumentet for 2007 – 2008 er lagt ved. Nedenfor gis en kort oppsummering av 
essensen i dokumentet. 

 
Resultatrapport 2007 
Hovedbildet som dokumentet tar sikte på å formidle, er at: 

• oppgavene vi er pålagt i tildelingsbrevet for 2007, er fulgt opp og/eller er under oppfølging.  
• NTNU har i 2007 oppnådd gode resultater til flere av målområdene etter en målrettet innsats 

(eksempelvis vitenskapelig publisering på høyt nivå, bidrags- og oppdragsaktivitet1 og 
kandidatproduksjon (studenter)). 

o Foreløpige tall viser en positiv trend mht vitenskapelig publisering, spesielt på nivå 2 
(endelige tall vil foreligge 01.03.) 

o de totale inntektene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NTNU har økt 
med 13,7 % fra 2006 til 2007 og med 20,5 % i forhold til 20052. Dette er vesentlig 
mer enn målet for 2007 som var 12,7 % økning i forhold til 2005. Spesielt har 
omsetninga økt for prosjekter finansiert av næringsliv/private 

o NTNU har hatt betydelig fokus mot EU-finansiert forskning og satte for 2007 et 
ambisiøst mål på 37 % økning i forhold til 2005. Resultatet ble en økning på 32 %. Da 
økningen fra 2006 har vært på hele 42 % ansees resultatet å være akseptabelt. NTNU 
oppnådde imidlertid en svakere tilslagsprosent på søknader til EUs 7rammeprogram en 
forventet (11,5 %) 

o Antall uteksaminerte PhD er økt siden 2006 (257 mot 244), men ikke så mye som 
forventet (prognosen etter 2. tertial var på 293 doktorander) 

o den positive trenden i studentsøknaden til NTNU fortsetter i 2007  
o kandidatproduksjonen har økt med 11,5 % i forhold til i 2006. 

• NTNU har styrket det internasjonale samarbeidet innen forskning og utdanning, og spesielt vil 
vi nevne at NTNU ble en del av et eksklusivt, internasjonalt forskingsfellesskap, da vi i august 
fikk Nordens første Kavli-institutt innenfor nevrovitenskap 

• NTNU har en betydelig randsonevirksomhet, god kontakt med samfunns- og næringsliv og 
nyskapingsvirksomheten har fått større oppmerksomhet. Spesielt viktig er etableringen av tre 
Sentra for forskingsbasert innovasjon (SFI) som NTNU er vertsinstitusjon for i 2007. NTNU 
deltar dessuten i 10 av Forskningsrådets 14 SFI.  

• tverr- og flerfaglig forsknings- og undervisningsprogram er videreført og flere er kommet til.   
• NTNU har hatt en omsetning på 3 6773 millioner kr i 2007. Inntekter fra Norges 

forskningsråd og annen bidrags- og oppdragsaktivitet utgjør om lag 1 043 millioner kr av 
omsetningen. NTNUs avsetninger er økt med 33 mill kroner i 2007. Nedbyggingen i 2005 og 
2006 er først og fremst et resultat av ekstraordinære strategiske satsninger og større 
byggeprosjekter. I 2007 har nedbyggingen i større grad vært opp til den enkelte enhets evne til 
å gjennomføre mindre ekstraordinære tiltak. Årsaken til manglende nedbygging ved enhetene 
skyldes nok mye at det utvises stor forsiktighet ved anvendelse av oppsparte midler. NTNU 
vil gjennom sine fremtidige langtidsbudsjett fortsatt ha fokus på avsetningsnivået, men ser 
nødvendigheten av å styrke kvaliteten på både budsjettarbeid, prognosevurdering og løpende 
rapportering for å nå målene.  

 
1 I de nye retningslinjene for eksternfinansiert virksomhet frå Kunnskapsdepartementet er terminologien for 
eksternfinansiert virksomhet endret til bidrags- og oppdragsaktivitet 
2 Inntekt fra bidrags- og oppdragsaktivitet er hentet fra NTNUs regnskap og omfatter således ikke aktivitet ved NTNU 
Samfunnsforskning. 
3 Regnskapet i 2007 er tilpassa nye regnskapsprinsipp knyttet til aktivering av anleggsmidler og er derfor ikke direkte 
sammenlignbare for tall fra 2006  
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Samtidig peker dokumentet på flere utfordringer:  
• Kuttet i bevilgningen på til sammen 70 millioner i perioden 2005 – 2007. Dette rammer 

primærvirksomheten ved NTNU og således også vår evne til å møte kravene som stilles fra 
KD, samt mulighetene for å gjennomføre strategiske grep som er viktige for å kunne bli 
internasjonalt fremragende i 2020. Situasjonen forverres da bevilgninger fra Norges 
forskningsråd til vitenskapelig utstyr er betydelig lavere enn forventet.  

• NTNU må bedre rekrutteringen av internasjonalt fremragende forskere gjennom å skape 
konkurransedyktige arbeidsvilkår og ikke minst rekruttere og holde på flere kvinner i 
vitenskapelige stillinger, spesielt innen naturvitenskap og teknologi. Flere fagmiljø har også 
betydelige utfordringer mht å rekruttere fremragende PhD-studenter. 

• Vi har enda ikke nådd et tilfredsstillende nivå på rekrutteringen til realfagsstudiene, frafallet i 
enkelte studier er for høyt.  

• Utvekslingen av studenter med utenlandske læresteder er fortsatt for lavt, spesielt gjelder dette 
utreisende studenter.  

• Det må fortsatt jobbes for å etablere en bedre balanse mellom forskning og undervisning i 
kjølvannet av Kvalitetsreformen. 

• Samarbeid med utenlandske universitet om fellesgrader innebærer en systematisk utfordring 
som gjelder teknologiområdet spesielt. Utfordringen ligger i vår 5-årige integrerte modell for 
mastergraden, som skiller seg fra den europeiske som stort sett har 3+2-modell 

• Økt aktivitet innenfor forskning og undervisning, samt innføringen av Kvalitetsreformen, har 
medført et underskudd på velegnede og tilstrekkelige arealer ved institusjonen.  

 
Det er satt i verk tiltak, eller mulige tiltak utredes, på de fleste av disse områdene for å møte 
utfordringene. Eksempler er målrettede rekrutteringstiltak for å få ungdom interessert i teknologi og 
realfagsstudier, nasjonal og internasjonal profilering av studiene, etablering av engelskspråklige 
masterprogram, gjennomgang av studieprogramportefølje med tilhørende emneportefølje blant annet 
i forhold til samfunnets behov, relasjonsbygging med eksterne aktører i offentlig og privat sektor for 
å øke bidrags- og oppdragsaktiviteten, tiltak for å bedre den administrative støtten til 
primærvirksomheten, utredning av tiltak for å frigjøre sammenhengende tid til forskning og 
stimuleringstiltak for å øke internasjonaliseringen blant ansatte. 

 
Planer for 2008 - Resultatmål 

Innledningsvis i plankapitlet (kapittel 4) er det gitt en kort redegjørelse for NTNUs strategi- og 
budsjettprosess for 2008. Planer og resultatmål for 2008 er gitt i kapittel 4.2. 

Departementet har fastsatt 25 styringsparametre knyttet til 12 virksomhetsmål som skal 
operasjonaliseres med kvantitative resultatmål. Noen av disse er sammenfallende med NTNUs egne 
styringsparametre. NTNU har i tillegg 12 styringsparametre som ikke er sammenfallende med KDs 
parametre. Disse står oppført som NTNU-spesifikke styringsparametre.  

I NTNUs strategi- og budsjettprosess for 2008 ble det satt resultatmål for egne styringsparametre, 
samt til syv prioriterte styringsparametre gitt av KD. Disse ble behandlet i Styret i desember 2008 (S-
sak 74/07).   

I arbeidet for å bli internasjonalt fremragende i 2020 har NTNU valgt å fokusere på enkelte 
målområder i strategien i 2008, for å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet og ressurser til de områder 
hvor konsekvensen av ikke å lykkes er størst. Strategiske handlingsplaner ble utarbeidet til disse 
målområdene. For de styringsparametrene gitt av KD som ikke ble tallfestet høsten 2007, er det valgt 
å sette et ambisjonsnivå tilsvarende resultatene i 2007.   
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I tillegg til å operasjonalisere virksomhetsmålene gjennom fastsettelse av resultatmål, fremmer KD 
ulike områder som skal vektlegges spesielt i 2008. Disse områdene er listet opp i kapittel 4.2. 

 
Vedlegg: Rapport og planer (2007 – 2008) 
Kap 1 + 2
Kap 3
Kap 4


