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Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsområder og skisse 
til videre prosess 

Det vises til presentasjoner og diskusjon i styreseminar og styremøte 10. og u. september 2014. 

Styret la i sitt oppfølgingsvedtak vekt på at SAB-rapporten skal benyttes som grunnlag for å gjøre 
prioriteringer og for sikre gjennomføringskraft. Styret ba administrasjonen komme tilbake med 
forslag til prioriterte forbedringsområder og designe arbeids- og beslutningsprosesser med vekt på 
åpenhet, helhet og inldudering. Viktigheten av å skape engasjement for forbedringsarbeidet ble 
understreket i vedtaket. Samtidig ble det lagt vekt på at arbeidet skal bygge videre på eksisterende 
strategi og årsplan og på analyser som allerede foreligger. 

For å oppnå ambisjonene som ligger i Strategi 2020, peker SAB på behovet for å utvilde ledelse og 
kultur, forsterke evnen til å prioritere og gi retning og på viktigheten av å styrke 
gjennomføringsevnen. 

I oppsummeringen etter styreseminaret, pekte arbeidsgruppene på prioriterte forbedringsområder 
for oppfølging. Tre områder ble særlig fremhevet: 

• Studie- og forskningskvalitet 
• Tverrfaglighet 
• Governance 

Overskriftene trenger nærmere presisering, og i den videre arbeidsprosessen må innholdet drøftes 
mer i detalj for å sikre at det vi gjør, faktisk svarer på UiOs utfordringer. Flere av gruppene var også 
opptatt av finansiering, men det vil være et sentralt tema under governance, og foreslås derfor ild{e 
som eget område. 

Vedlagte notat redegjør for de vurderinger er gjort av administrasjonen i samråd med rektoratet og 
dekanene i tiden etter styremøtet. Det foreslås å erstatte begrepet governance med Organisasjons
og beslutningsstruktur som allerede er benyttet som formulering i Årsplan 2015-17. Det er litt delte 
meninger blant lederne av fakultetene/museene/DB om hvordan de tre områdene skal vektes i 
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forhold til hverandre og hvilket arbeidstempo det bør legges opp til. Dette er innspill som må vies 
mer oppmerksomhet i neste fase, også sett i lys av styrets behandling av saken. 
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Videre oppfølgingsprosess i 2014 og 2015 er forutsatt å kunne dekkes innenfor allerede avsatte 
budsjettrammer. Arbeidsinnsatsen vil først og fremst utføres av egne medarbeidere. Det legges opp 
til en arbeidsprosess der eventuelle budsjettkonsekvenser for konkrete tiltak i 2016 og senere 
avldares i ordinær budsjettfordeling i juni 2015. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Styret slutter seg til at følgende tre utviklingsområder prioriteres: Studie- og 
forsknings kvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur. 

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte områdene frem til høsten 2016. 

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen. 

4· Styret ber universitetsdirektøren lede det løpende arbeidet sammen med prorektor. 

5· Styret ber universitetsdirektøren utforme et presist mandat for området organisasjons- og 
beslutningsstruktur. Mandatet legges fremfor godkjenning i styrets møte 10. mars 2015 

sammen med milepælsplan som også omfatter studie- ogforskningskvalitet og 
tverrfaglighet (ref også Årsplan 2015-2017). 

6. Fakultetene, museene og UB involveres direkte i arbeidet. 

7. Organisasjonenes medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-møter i henhold til avtaleverket. 
Hovedverneombudet og Studentparlamentet inviteres til å delta i prosessen. 
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  Side  1 

Strategi 2020 
Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsområder og 
skisse til videre prosess  
For å oppnå ambisjonene som ligger i Strategi 2020, peker SAB på behovet for å utvikle 
ledelse og kultur, forsterke evnen til å gi retning og prioritere og på viktigheten av å styrke 
gjennomføringsevnen. 
  
I oppsummeringen etter styreseminaret 10. og 11. september 2014, ble tre forbedringsområder 
fremhevet:  
 

• Studie- og forskningskvalitet  
• Tverrfaglighet 
• Governance 

 
Dette må sees på som overskrifter, og det må brukes tid på å presisere hva som skal legges i 
begrepene. Det må også drøftes mer i detalj hvordan videre arbeid på de tre områdene best skal 
innrettes for å svare på de utfordringene SAB peker på. 
 
Styret understreket ved sitt vedtak at Strategi 2020 ligger fast. Styret ba videre om at det 
bygges på de tiltak som er i gang og at utredninger/analyser som vi allerede har, skal benyttes.  
 
Gjeldende årsplan ble utarbeidet og behandlet før SABs rapport forelå. Etter siste styremøte, 
har administrasjonen sett nærmere på hva som er nedfelt som tiltak i Årsplan 2015-2017, på 
status for planlagte/løpende arbeidsprosesser og på ansvarsplassering av disse. Det kan bli 
behov for å justere enkelte av årsplanstiltakene – for eksempel for å se nærmere på formål og 
fremdrift.  
 
Flere fra fakulteter/museer/UB har etter styreseminaret etterlyst en grundigere drøfting av hva 
som er det reelle gapet mellom de rådene SAB kommer med og de tiltakene som UiO allerede 
har initiert i årsplanen. Det legges opp til en slik drøfting tidlig i det videre arbeidet. 
Det er litt delte meninger om hvordan de tre prioriterte forbedringsområdene skal vektes i 
forhold til hverandre og hvor raskt det er hensiktsmessig å rykke frem. Dette er derfor innspill 
som må vies mer oppmerksomhet i neste fase.   
 
Studie- og forskningskvalitet 
Det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedring av forskning og utdanning på UiO. Ansvaret 
ligger primært på fakultets- og instituttnivå.  
 



    
   Side 2 

Studie- og forskningskvalitet omfatter først og fremst tiltak som står omtalt i Årsplan 2015-
2017. Det kan bli behov for å justere enkelte av årsplanstiltakene.  
2016 er året for lærings- og arbeidsmiljø. Programmet for året skal utarbeides i 2015 og bør 
sees i sammenheng med relevante tiltak for kvalitetsutvikling av undervisning og forskning.  
 
Fakulteter/museer/UB vil inviteres inn i diskusjoner om mulige tiltak for å forbedre studie- og 
forskningskvaliteten, som for eksempel hvordan koble utdanningsprogrammer mer direkte til 
forskningsområder. 
 
Tverrfaglighet 
Viserektor Knut Fægri har allerede et overordnet ansvar for arbeidsområdet tverrfaglighet ved 
UiO. Tiltak 2 i Årsplan 2015-2017 omhandler dette området. 
 
Tverrfaglighet er ikke et mål i seg selv, men SAB peker på det som et virkemiddel som gjør det 
mulig for UiO å ta i bruk den store faglige bredden for å lage nye, attraktive 
utdanningsprogram og mer banebrytende forskning. Skal det skje, må vi legge til rette for og 
stimulere til tverrfaglighet på en enkel måte. Det blir i den sammenheng også viktig å avklare 
hvilke grep som kan redusere eller fjerne administrative hindringer som mange fagmiljøer 
opplever som sterke bremseklosser for tverrfaglighet. 
 
2015 er definert som Tverrfaglighetens år ved UiO. Programmet for året er under arbeid. 
 
For både studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet gjelder det også at det videre 
arbeidet med områdene vil omfatte en grundig gjennomgang av gapet mellom SABs råd og 
allerede initierte tiltak, samt eventuell justering av årsplanstiltak. Viktige temaer innen 
områdene berører også gjennomgangen av organisasjons- og beslutningsstruktur. 
 
Planlegging av - og rapportering fra - tiltak for studie- og forskningskvalitet, tverrfaglighet og 
organisasjons- og beslutningsstruktur, må samordnes, og en felles milepælsplan for arbeidet 
fremlegges for styret i mars 2015. 
 
Governance 
Mange har gitt uttrykk for at begrepet ”governance” – som benyttes av SAB – ikke er særlig 
velegnet. Universitetsdirektøren foreslår derfor at det erstattes med organisasjons- og 
beslutningsstruktur som er det begrepet som allerede er brukt i UiOs årsplan. 
 
Universitetets organisasjons- og beslutningsstruktur skal ivareta svært ulike 
virksomhetsområders behov slik SAB også peker på. En større prosess med å gjennomgå 
organisasjons- og beslutningsstruktur må bygge på saklige vurderinger av hva i dagens 
modeller som hindrer UiO å nå Strategi 2020. 
 
En prosess som omfatter mange svært ulike – og relativt sammensatte – spørsmål, vil være 
krevende og kontroversiell også fordi fakultetene er svært ulike og i varierende grad har 
sammenfallende ønsker og behov. Prosessen vil derfor trenge et tydelig og godt 
gjennomarbeidet mandat fra styret. 
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Universitetsdirektøren ser behov for å bruke god tid til å bearbeide og forankre et forslag til 
mandat for dette området før det legges frem for styret og før en omfattende arbeidsprosess 
initieres. 
Fakulteter/museer/UB vil bli invitert til å bidra aktivt til og støtte opp om en åpen, grundig og 
kritisk gjennomgang av nåværende organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO. Som del av 
dette arbeidet, vil det tas initiativ til et møte der ulike modeller for organisering av utenlandske 
universiteter vil bli presentert og diskutert.  
 
Prosessen må forberedes i nært samspill med lederne fram til et samlet program kan presenteres 
for styret i mars 2015. Deretter sammenstilles ideer og råd, og alternative forslag til 
forbedringer beskrives og begrunnes. Våren 2016 kan det gjennomføres en ordinær 
høringsrunde før endelige konklusjoner trekkes og konkrete beslutninger fremmes for styret. 
 
Organisasjonenes medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-møter i henhold til avtaleverket. 
IDF-møter koordineres sentralt. Hovedverneombudet og Studentparlamentet inviteres til å delta 
i prosessen. 
 
Parallelt med en gjennomgang av organisasjons- og beslutningsstruktur, vil det arbeides videre 
med relevant lederrolleforståelse og kompetanseutvikling både for linjeledere og for andre 
lederfunksjoner slik tiltak 12 i årsplanen beskriver. 
 
Oppsummering 
Følgende tre områder foreslås prioritert: 

 
• Studie- og forskningskvalitet  
• Tverrfaglighet 
• Organisasjons- og beslutningsstruktur  

 
Studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet omfatter først og fremst tiltak som står omtalt 
i Årsplan 2015-2017, men viktige tema fra begge disse områdene berører også gjennomgangen 
av organisasjons- og beslutningsstruktur.  
 
Planlegging av og rapportering fra tiltak innenfor studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet 
vil samordnes og settes inn i en felles milepælsplan som også inkluderer gjennomgangen av 
organisasjons- og beslutningsstruktur. Fakultetene/museer/UB vil inviteres til aktiv deltagelse i 
arbeidet. 
 
Organisasjons- og beslutningsstruktur  
Fakulteter/museer/UB vil inviteres til å bidra i en åpen, grundig og kritisk gjennomgang av 
nåværende organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO. En plan for prosessen forberedes i 
samarbeid med disse og presenteres for styret i et samlet program i mars 2015. 
 
Skisse til faseplan 
(Forutsettes detaljert med mer presise milepæler til styrets møte i mars 2015, og da inkluderes også studie- og 
forskningskvalitet og tverrfaglighet) 
 
Fase 1: november 2014 - mars 2015 

Etablering av prosjektet – avklare mandat, struktur, bemanning etc. 
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• Grundigere gjennomgang av SAB med dekanene 
• Invitere til innspill fra institusjonen  
• Utforming av prosjektmandat for organisasjons- og beslutningsstrukturarbeidet   
• Etablering av organisasjon for arbeidet  
• Definisjon og bemanning av evt. delprosjekter 
• Avklare nærmere hvordan studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet skal koples til arbeidet 

med organisasjons- og beslutningsstruktur og vurdere behovet for å justere eller samordne 
arbeidsplaner og tiltak nedfelt i Årsplan 2015-2017 

• Avklare behov for og evt. frikjøp av interne krefter eller innkjøp av eksterne tjenester 
• Utforming av samlet program for aktivitetene våren 2015  

 
Endelig mandat og samlet milepælsplan legges frem for styret for godkjenning i mars 
2015. 

 
Fase 2: mars 2015 – september 2015 

Oppstart. Problemavklaring, idé- og diskusjonsfase 
• Kritisk gjennomgang av dagens organisasjons- og beslutningsstruktur 
• Identifisering av problemområder, konfliktområder og dilemmaer 
• Idéutvikling og beskrivelse av alternativer. Konsekvenser og sammenhenger 
• Åpne diskusjoner i organisasjonen om alternative modeller 

 
Budsjett- og årsplanvedtak i styret i juni.  
Konkrete forslag fra fase 2 drøftes med styret i et nytt felles seminar med dekanene 
medio september 2015.  

 
Fase 3: september 2015 – desember 2015 

Prioritering og konklusjon 
• Utarbeide alternative forslag til organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO  

 
Fase 4: våren 2016  

Ordinær høringsrunde og vedtak 
• Høringsprosess 
• Oppsummering av høringssvar og anbefaling 
• Drøftinger og forhandlinger med organisasjonene 
• Utarbeiding av styresak og endelig vedtak i styret (juni 2016) 

 
Fase 5: høsten 2016 

Start gjennomføring 
• Utarbeide plan for gjennomføringsprosessen og starte iverksetting  
• Gjennomførte tiltak, sammenstilling av resultater og presentasjon av planene fremover i forhold 

til ulike mål i Strategi 2020, presenteres i avsluttende allmøte. Esko Aho inviteres. 
 
Ansvar 
Ansvaret for hele arbeidsprosessen foreslås ivaretatt av Universitetsdirektøren i samarbeid med 
prorektor og ledelsen ved fakultetene, museene og UB.  
 
 
 
 
 



    
   Side 5 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Styret slutter seg til at følgende tre utviklingsområder prioriteres: Studie- og 
forskningskvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur. 
 

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte områdene frem til høsten 2016.  
 

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen.  
 

4. Styret ber universitetsdirektøren lede det løpende arbeidet sammen med prorektor.  
 

5. Styret ber universitetsdirektøren utforme et presist mandat for området organisasjons- og 
beslutningsstruktur. Mandatet legges frem for godkjenning i styrets møte 10. mars 2015 
sammen med milepælsplan som også omfatter studie- og forskningskvalitet og 
tverrfaglighet (ref. også Årsplan 2015-2017).  
 

6. Fakultetene, museene og UB involveres direkte i arbeidet.   
 

7. Organisasjonenes medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-møter i henhold til 
avtaleverket. Hovedverneombudet og Studentparlamentet inviteres til å delta i prosessen.  
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