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Råd fra Strategi c Advisory Board. Videre oppfølgingsprosess etter 
styreseminaret 10. og 11. september 2014. 

I september 2012 oppnevnte UiO et internasjonalt rådgivningspanel - Strategic Advisory Baard 
(SAB) - for en periode på to år for å få råd om hvordan universitetet skal nå de strategiske mål som 
er formulert i Strategi 2020. Av oppnevningsbrevet fremgår det at SAB skal rapportere til rektor og 
at styret etter nærmere diskusjon beslutter hvordan UiO skal forholde seg til og følge opp de rådene 
somSAB gir. 

SAB's konklusjoner og råd forelå i august 2014 i en enstemmig rapport: "Build a Ladder to the 
Stars". Rapporten vil bli presentert, begrunnet og utdypet av SAB's leder, Eska Aho, i et åpent møte 
den 10. september 2014. Universitetsledelsen inviterer deretter styret og dekanene til et lukket 
fellesseminar for en første diskusjon av hvordan styret og ledelsen ved UiO finner det 
hensiktsmessig å videreføre denne prosessen. 

SAB sier i sitt oversendelsesbrev: "Our analyses, assesments and recommendations are designet to 
both support efficient executions of the current strategy and set priorities for future reforms." 

Universitetsdirektøren finner det naturlig å avvente diskusjonen i seminaret før det formuleres et 
konkret oppfølgingsmandat, men ønsker likevel å invitere styret til å gjøre et vedtak i styremøtet 
den 11. september som gir overordnede rammer og føringer for ledelsens og administrasjonens 
videre arbeid. Det er også naturlig å se oppfølgingen i lys av den Årsplanen for 2015-17 som styret 
vedtok i juni. Den omfatter ulike utviklingstiltak som allerede er identifisert og igangsatt, men det 
kan være behov for å justere den etter hvert for å forsterke eller fange opp nye tiltak som springer 
ut av rådene fra SAB. 

Vedtaksforslag: Formuleres i styremøtet i tråd med styrets diskusjon og konklusjoner 
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