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Universitetet i Oslo - Dagsorden for etatsstyringsmøtet 6. juni 2018 

 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2018 og innkalling av Universitetet i Oslo til etatsstyringsmøte 

6. juni 2018 kl. 0900-1100. Møtet vil finne sted hos Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18, 

Oslo. 

   

I etatsstyringsmøtet ønsker departementet å ha en strategisk dialog med styret og ledelsen 

om institusjonens profil, ambisjoner, strategiske prioriteringer, utvikling og utfordringer. 

Dialog om utviklingsavtalen vil også være en viktig del av møtet. 

 

Dagsorden for etatsstyringsmøtet er vedlagt. Vi gjør oppmerksom på at styret inviteres til å 

innlede den strategiske dialogen, og at det ikke legges opp til bruk av power point.  

 

Vi ser frem til dialogen i etatsstyringsmøtet. 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf L. Larsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 

Linda Johansen Elmrhari 

seniorrådgiver 
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Dagsorden for etatsstyringsmøtet med Universitetet i Oslo    

6. juni 2018 kl 0900-1100 
 

Innledning  

Vi ber styret først innlede om institusjonens profil, utvikling, ambisjoner og strategier. Deretter 

ber vi om en vurdering av hvordan institusjonen bidrar til oppnåelse av sektormålene, 

eventuelle utfordringer institusjonen møter og hvordan institusjonen har fulgt opp 

utviklingsavtalen og fjorårets tilbakemelding fra departementet. Styret vil få inntil 20 minutter 

til denne innledningen. Det legges ikke opp til bruk av Power Point.  

 

1. Måloppnåelse og sentrale tema 

Dialogen vil ta utgangspunkt i den enkelte institusjonens resultater, egne mål og 

måloppnåelse, utfordringer og videre planer/strategier. Tema som er sentrale for 

regjeringens politikk vil også bli diskutert. Statsråden for forskning og høyere utdanning har 

følgende prioriterte områder: kvalitet i høyere utdanning, lærerutdanning, øke næringslivets 

innsats og involvering i forskning, grønt skifte og digitalisering.  

 

 Kvalitet i høyere utdanning  

Videre oppfølging av stortingsmeldingene om struktur og kvalitet, faglig konsolidering og 

samordning som del av institusjonsbyggingen, helhet og sammenheng i 

studieprogrammene/studieportefølje, utdanningenes/studietilbudenes relevans for 

arbeidslivet, ikt-studieplasser, livslang læring, kvalitetskultur og meritteringssystemer for å 

løfte status for undervisning, læringsmiljø, Erasmus+  

 

 Lærerutdanning 

Oppfølging av regjeringens strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen 

(Lærerutdanning 2025). UiOs planer om å utvikle en mer helhetlig profil på 

lærerutdanningen, og ambisjonene om å ta et større ansvar for etter- og videreutdanning av 

lærere. Deltakelse av disiplinfaglige humaniora miljøer i lærerutdanningen og utviklingen av 

skolen, jf. humaniora meldingen. 

 

 Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge 

Oppfølgingen av humaniora meldingen med vekt på de temaene som departementet løftet 

fram i tildelingsbrevet for 2018. 

 

 Forskning 

Kvalitet i forskning og doktorgradsutdanning, samspill mellom universiteter og høyskoler og 

næringslivet, tettere kobling mellom forskning og innovasjon, samarbeid med instituttsektor, 

grønt skifte, Horisont 2020, åpen forskning (publikasjoner og forskningsdata). 

 

 Digitalisering  

Oppfølging av digitaliseringsstrategien, informasjonssikkerhet. 

 

 

 



 

 

 God ressursbruk og forvaltning  

Rekruttering/karriere, avbyråkratiserings- og effektivisering, campusutvikling/bygg, tiltak for å 

forebygge seksuell trakassering. 

 

 Overordnet dialog om utviklingsavtalen  

Overordnet dialog om institusjonens bruk av utviklingsavtalen så langt. Status på 

måleparametere og milepæler for de enkelte målene i avtalene drøftes underveis i møtet der 

de måtte høre hjemme. 

 

2. Innmeldte saker fra institusjonen 

Innmeldte saker vil bli tatt opp der de naturlig hører hjemme i møtets gang.  

 

1. Utviklingsavtalen  - Behov for justeringer knyttet til: 

a) Utviklingsmål 2: Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020 

o UiOs ambisjoner på ERC tildelinger mangler i dagens avtale 

b) Utviklingsmål 3: Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og 

innovasjonssamarbeid. 

o Endringer i formuleringene om GUILD/europeisk universitetsnettverk 

o Justere tidsplan som er angitt for Innovasjonsløftet 

2. Autonomi og arbeidsdeling nasjonalt (jf. tilknytningsform) 

3. Campusutvikling og UiO integrert i byen 

4. Livslang læring 

5. Kunnskap i bruk 

6. Arbeid med en ny strategi 
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