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1  Sammendrag 

1.1  Sammendrag på norsk 

1.1.1  Mandat 

Internasjonalt forskningssamarbeid tilkommer en nøkkelrolle i møtet med de store 

utfordringene vår globaliserte verden står overfor. På alle plan legges det derfor til rette for at 

forskning kan og må foregå i en internasjonal kontekst.  

 

I tråd med denne utviklingen har UiO satt som sitt overordnede strategiske mål å styrke sin 

stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Som et administrativt og 

organisatorisk bidrag til dette ble det igangsatt prosjektet Internasjonal forskning i fokus (ifif-

prosjektet) med formål å samordne og styrke UiOs mottakstjenester for utenlandske forskere. 

 

Internasjonalisering av forskning genererer økt forskermobilitet. Allerede i dag har rundt ¼ av 

alle forskere som er tilknyttet UiO utenlandsk statsborgerskap, og årlig tas det imot anslagsvis 

700-1000 utenlandske forskere fra hele verden. Disse tallene forventes å stige betydelig i årene 

som kommer, og det er lagt opp til at internasjonaliseringsaspektet vil gjøre seg gjeldende i 

flere og flere av våre fagmiljøer. 

 

Vellykket forskermobilitet krever et velfungerende mottaksapparat. Kvaliteten på et slikt 

apparat har direkte innvirkning på følgende forhold: 

 Internasjonal rekruttering: De beste internasjonale forskere er selvsagt også de mest 

ettertraktede. I valget mellom flere tilbud tillegger forskere kvaliteten på mottakstjenester 

stor vekt. Et velfungerende mottaksapparat utgjør derfor et vektig konkurransefortrinn i 

internasjonal rekruttering. 

 Kvalitet og gjennomføring av forskningsopphold: En forsker er ikke bare en fagperson, men 

også et menneske og vil bare kunne yte faglig optimalt dersom egen og familiens sosiale og 

kulturelle behov er ivaretatt. Undersøkelser viser at den hyppigste årsaken til kontraktsbrudd 

med utenlandske akademikere ikke ligger i faglige problemer, men i forskerens og/eller den 

medfølgende familiens mistrivsel. 

 Forskningsvilkår: Utenlandske forskningsopphold krever praktisk og administrativ 

tilrettelegging på en lang rekke områder. Et mottaksapparat avlaster forskeren her slik at 

vedkommende kan konsentrere seg mest mulig om forskningen sin. 

 Ressursforvaltning: Godt tilrettelagt vertskap generer overskudd hos alle involverte parter. 

Dårlig planlagt vertskap derimot kan raskt utvikle seg til et ressurssluk med store 

ringvirkninger og et tilsvarende frustrasjonspotensial. 

 Internasjonal omdømme: Utenlandske forskere er en institusjons viktigste faglige 

ambassadører. Deres opplevelse av forskningsoppholdet ved UiO påvirker vårt internasjonale 

omdømme og dermed vår framtidige rekrutteringsevne.  

 

På bakgrunn av disse sammenhengene framstår et velfungerende mottaksapparat som en 

forutsetning for at UiO kan nå sine ambisiøse internasjonaliseringsmål. Den eksisterende 

fragmenterte og lite koordinerte ordningen svarer ikke til dette kravet. Ifif-prosjektet fikk 

derfor i oppdrag å utvikle et mottakskonsept med en klar og hensiktsmessig ansvarsdeling, et 

dekkende tjenesteprofil og systematiske kvalitetssikringsprosesser. 
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1.1.2  Helhetlig mottakskonsept 

Oppgaven til et mottaksapparat er å gjøre en utenlandsk forskers integreringsprosess ved UiO 

så kort og smidig som mulig. Oppgaven løses grunnleggende som et samspill mellom fem 

aktørgrupper: 
 

                                      Mottaksapparatets  oppgave og involverte aktørgrupper (fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktørgruppene er sammensatte og samspillmønsteret dem imellom svært variert og komplekst. 

Det finnes utallige faktorer som kan stikke en kjepp i integreringshjulet for den enkelte 

utenlandske forskeren. Samspillet foregår dessuten under rammebetingelser som er i stadig 

endring. 

 

Et mottaksapparat må derfor sørge for at hver aktørgruppe har optimale forutsetninger for å 

kunne yte sitt bidrag til integreringsprosessen og for å kunne samhandle smidig og effektivt 

med de andre gruppene. 

 

Dette forutsetter et helhetlig konsept som: 

 tar utgangspunkt i institusjonens internasjonaliseringsmål; 

 bygger på en god forståelse av hver aktørgruppes særskilte utfordringer; 

 ivaretar alle aktørgruppenes grunnlegende behov; 

 sikrer mottaksapparatet en bærekraftig struktur slik at synergipotensialer kan realiseres; 

 inneholder hensiktsmessige kvalitetssikrings- og videreutviklingsprosesser slik at 

mottaksapparatet holder en minstestandard og fornyer seg i takt med endrede behov og 

rammebetingelser. 

 

På grunnlag av omfattende kartlegging, testing av idéer gjennom pilotprosjekter og referanse til 

løsningsmodeller hos best practice-institusjoner i Europa og USA, er det under 

prosjektperioden blitt utviklet et mottakskonsept som består av tre elementer: veiledende 

prinsipper
1
, sentrale tiltak og lokale tiltak. 

                                                 
1
 I dette sammendraget er integreringsprinsippet brukt som et samlebegrep for prinsippet om universell utforming, 

mainstream-prinsippet og helhetsprinsippet, jf. avsnittene 7.2.4-7.2.6. 

Faktorer som påvirker 

integreringsprosessen: 

‣ Juridisk tilknytning 

‣ Faglig tilknytning 

‣ Oppholdslengde 

‣ Oppholdsstatus 

‣ Finansiering 

‣ Nasjonalitet 

‣ Alder 

‣ Familieforhold 

‣ Språkkunnskaper  

‣ Personlighet 

‣ Ambisjonsnivå 

‣ Erfaringsbakgrunn 

‣ Nettverk i og utenfor Norge     
‣ Vitenskapelige 

(Inviterende forsker,         

veileder, 

forskermiljø)             

‣ Administrative          

(på lokalt, fakultets- 

og sentralt nivå) 

‣ Myndigheter                    

(UDI, politiet, skatteetaten, 

folkeregisteret, NAV)               

‣ Samarbeidspartnere       

(SiO, barnehage, reisebyrå) 

‣ Tjenesteytere                      

(transport, innkvartering) 

‣ Fysiske fasiliteter              

(kontor, lab, utstyr, bolig)               

‣ Tjenester                         

(tilpasning regulære tjenester, 

språk-, innreisetjenester)                

‣ Kontaktfora                         

(institusjonskontakter, nettverk) 

Dokumenter som 

definerer 

overordnete 

rammebetingelser 

(mål, ansvar, 

strategier, ressurser) 

Integreringsprosess 

kort tid 

lite 

turbulens 
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                        Helhetlig mottakskonsept for utenlandske forskere ved UiO (fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veiledende prinsipper 
 

Det foreslås vedtatt fem veiledende prinsipper som legger viktige føringer for den 

grunnleggende ansvars- og oppgavedelingen og sikrer at utviklingen av det eksisterende 

mottaksapparatet til et samordnet konsept skjer på en hensiktsmessig måte og kan orientere seg 

etter en felles kurs: 
 

1 Prinsippet om desentralisert integrering og 

sentral koordinering 

 Integrering av utenlandske forskere i det lokale 

arbeidsmiljøet forblir grunnleggende 

vertsenhetenes ansvar og oppgave, men 

vertsenhetene støttes av en felles, sentralt 

koordinert mottaksinfrastruktur. 
 

2 3-holdepunkt-prinsippet 

 Både utenlandske forskere og lokale 

vertskapsaktører gis tre holdepunkter for å 

kunne fungere optimalt i sine respektive roller 

som gjest og vert. Holdepunktene til utenlandsk 

forsker:  

 (1) lokal faglig kontaktperson  

 (2) lokal administrativ kontaktperson  

 (3) sentral kompetanseenhet 

 Holdepunktene til lokal vertskapsaktør:  

 (1) ”gjestvennlig” lokalt arbeidsmiljø  

 (2) sentral mottaksinfrastruktur 

  (3) sentral kompetanseenhet 
 

3 Matrise-prinsippet 

 Mottaksapparatet bygger i størst mulig grad på 

eksisterende kompetanse og tjenester som 

samordnes og videreutvikles til optimalt å 

kunne tjene mottaksapparatets 

integreringsformål. Sikrer effektivitet og 

synergi. Forutsetter en initierende og 

koordinerende sentral enhet. 
 

4 Integreringsprinsippet 

Internasjonalisering av forskning gjennom-

syrer hele UiO. Utenlandske forskere 

behandles som en likeverdig og integrert del 

av universitetssamfunnet. Konseptet 

universell utforming gjøres normgivende for 

utviklingen av forskningsmiljøet ved UiO. 

Mottaksapparatets enkeltelementer utformes i 

henhold til spesifikk funksjon og relasjon til 

helheten slik at apparatet sikres en bærekraftig 

struktur og realisering av synergieffekter. 
 

5 Kvalitetsprinsippet 

 Kvaliteten på mottaksapparatet skal svare til 

kvaliteten på forskningen. Sikrer at 

mottaksapparatet blir til et kvalitetsstempel og 

et forsterket visittkort for UiOs internasjonale 

forskningsmiljøer. Sikrer UiO en 

minstestandard på mottakstjenester. 

 

Prinsippene skal forankres på alle nivåer og gjøres konkret og levende i alle ledd av institusjonen.  
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Sentrale tiltak 
 

På sentralt nivå foreslås det implementert fem tiltakspakker: 
 

1 Sentral enhet 

 Det skal etableres en sentral kompetanse- og 

serviceenhet for inngående forskermobilitet 

ved UiO som skal betjene alle aktørgruppene 

og ivareta sentrale drifts-, utviklings- og 

kvalitetssikringsfunksjoner.  
 

2 Skriftlig informasjon 

 Det skal implementeres et helhetlig 

informasjonskonsept som sikrer alle 

aktørgruppene lett tilgang til pålitelig, 

brukerrettet og koordinert skriftlig 

informasjon om integreringssensitive forhold. 
 

3 Institusjonskontakter 

 Den sentrale enheten får ansvar for å etablere 

og holde vedlike kontakter til eksterne 

institusjoner for å sikre jevn 

informasjonsutveksling og optimalt samarbeid 

på området inngående forskermobilitet. 

 

4 Nettverk 

 Den sentrale enheten får ansvar for å 

etablere/videreføre og fasilitere 

hensiktsmessige UiO-interne nettverk 

innenfor og mellom aktørgruppene samt 

delta/bidra inn i relevante UiO-interne og -

eksterne nettverk. 
 

5 Statistikk 

 Det skal utvikles og implementeres et 

statistikkkonsept som sikrer UiO en pålitelig 

og jevnlig aktualisert oversikt over antall, 

sammensetning og fordeling av utenlandske 

forskere tilknyttet egen institusjon. Tiltaket 

foreslås organisert som et eget prosjekt. 

 

 

 

 

 

Lokale tiltak 
 

Konkretiseringen av de veiledende prinsippene på fakultets- og grunnenhetsnivå må foretas av 

den enkelte enheten og vil variere i forhold til dens størrelse, faglige profil, internasjonale 

innretning, økonomi m.m. Imidlertid vil følgende elementer måtte inngå i en lokal tiltaksplan: 
 

1 Lokal vertskapspolicy 

Konkretisering av rammebetingelsene for det 

lokale mottaksapparatet inklusive en klar 

ansvarsplassering og tilstrekkelig 

ressursallokering. 
 

2 Lokalt mottaksapparat 

Implementering av lokal vertskapspolicy og 

systematisk gjennomgang av lokalt 

arbeidsmiljø, tjenester og rutiner for å gjøre 

dem inkluderende for utenlandske forskere. 

Oppkobling mot sentral infrastruktur. 

3 Lokal mottakskompetanse 

 Sikring at lokale vertskapsaktører har god 

kompetanse i mottak av utenlandske forskere 

ved at de er godt kjent med lokal og sentral 

mottaksinfrastruktur, er tilsluttet relevante 

nettverk, deltar på relevante opplæringstilbud, 

behersker engelsk og kan kommunisere på en 

kultursensitiv måte. 

Et slikt konsept tar høyde for at implementering og drifting av et integrert og profesjonelt 

mottaksapparat for utenlandske forskere er en svært komplekst og dynamisk prosess som berører hele 

institusjonen. De veiledende prinsippene hjelper den enkelte aktør raskt å orientere seg i 

mottakslandskapet. Ved å legge grunnleggende drifts-, utviklings- og kvalitetssikringsoppgaver til en 

sentral enhet, sikrer man mottaksapparatet et sikkerhetsnett og et effektivt og smidig omdreiningspunkt. 

De lokale tiltakene sørger for at hver utenlandsk forsker trer inn i et gjestfritt rom der vedkommendes 

kontaktflate til UiO er viktigst. 

1.1.3  Implementering

Under prosjektets gang er det initiert flere prosesser som har påvirket dagens mottak av 

utenlandske forskere ved UiO. En rekke tiltak, som inngår i det foreslåtte mottakskonseptet, 

befinner seg således allerede i en implementeringsprosess eller er ferdig implementert: 
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1 Oppgaver til en sentral enhet 

 Hjelpedesk for vertskapsaktører og 

utenlandske forskere 

 Opplæring 

 Norskkurs til forskere/partnere 

 Skatteseminar 

 Seminar om regelverk knyttet til 

inngående forskermobilitet 

 Befaring Servicesenter 

 Koordinering forskerboligordning 

 Sosiale integreringstiltak 
 

2 Skriftlig informasjon 

 Nettportaler 

 International Researchers 

 Vertskapshåndbok 

 Utenlandsopphold 

 Oversettelse av regelverk, skjemaer og 

maldokumenter og regelverk til engelsk 

 Nyhetstjeneste overfor utenlandske 

forskere og vertskapsaktører 

 Tilgjengeliggjøring av UiO-interne nyhets- 

og informasjonskanaler for utenlandske 

forskere 

3 Institusjonskontakter 

 Utlendingsforvaltning 

 Skatteetaten 

 NAV 

 SiO 
 

4 Nettverk 

 UiO-internt 

 Administrative vertskapsaktører 

 Forum for forskerutdanning 

 Forum for SFF/SFI 

 UiO-eksternt 

 ERA-MORE Norge 

 UDIs brukerråd 

 Samarbeid med UiB og NTNU 

 Samarbeid med best practice institusjoner i 

Tyskland og Sveits 

 Samarbeid med International Network 

Norway (OHK)

 

Denne oversikten viser at både utenlandske forskere og vertskapsaktører ved UiO i dag har langt 

bedre forutsetninger til å lykkes i sine respektive integreringsprosessroller enn da ifif-prosjektet 

ble satt i gang.  

 

Imidlertid gjenstår det fortsatt et betydelig arbeid i å gjøre den sentrale mottaksinfrastrukturen 

dekkende i forhold til hele behovsspekteret. Fakultetene og grunnenhetene vil trenge tid og hjelp 

til å utvikle lokale vertskapsordninger som sikrer UiO en mottaksstandard som svarer til 

institusjonens forskningsambisjoner. Dessuten er sentraladministrasjonens kapasitet til å drifte den 

stadig økende etterspørselen etter allerede implementerte tjenester nå tydelig sprengt.  

 

Foreløpig har implementeringsprosessen ikke kommet langt nok til å kunne vurdere hvilken 

permanent driftsstruktur et integrert og profesjonelt mottaksapparat bør gis, og hvilke ressurser 

dette vil kreve. Det anbefales derfor å legge til rette for en prosjektfase 2 som går over to år og har 

følgende konkrete mål: 
 

1 Etablering av en sentral kompetanse- og serviceenhet for inngående forskermobilitet med de 

rollene og oppgavene som er skissert i avsnitt 7.3.1. Enheten foreslås organisatorisk tilknyttet 

OPA og bemannet med to medarbeidere på rådgivernivå og én medarbeider på 

førstekonsulentnivå. Enheten utvikler en handlingsplan og avlegger en årlig rapport. Enhetenes 

endelig organisatoriske plassering, bemanning og mandat vurderes på slutten av prosjektfase 2. 
 

2 Implementering av et helhetlig informasjonskonsept for inngående forskermobilitet som 

skissert i avsnitt 7.3.2 og vedlegg 8. Fra sentralt hold gis det høyeste prioritet til oppgradering 

av Vertskapshåndbok-portalen og vedlikehold og utvidelse av International Researcher-

portalen. 
 

3 Utvikling av en forskerboligstrategi for UiO og implementering av en tilsvarende 

forvaltningsordning. Ansvar: OPA, FA, TA og ØPA. 
 

mailto:host-helpdesk@uio.no
mailto:researcher-helpdesk@uio.no
http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/tax.html#assistance
http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/bolig.html
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/leisure.html
http://www.uio.no/english/research/guests/
http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/
http://www.admin.uio.no/opa/ps/utland/
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/news.html#printed
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/news.html#printed
http://www.oslohandelskammer.no/site/Default.aspx?mid=1&miid=11
http://www.oslohandelskammer.no/site/Default.aspx?mid=1&miid=11
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4 Utvikling og implementering av vertskapsordninger for utenlandske forskere ved fakultetene 

og grunnenhetene i tråd med UiOs mottakskonsept. Insentiv: Utlysning av en konkurranse. 

Ansvar: Enhetene. Støtte fra den sentrale kompetanse- og serviceenheten.  

1.1.4  Forutsetninger 

Den foreslåtte framdriften av ifif-prosjektet forutsetter, slik vi ser det, følgende beslutninger: 
 

1 Universitetsledelsen/Universitetsstyret vedtar mottakskonseptet for utenlandske forskere som 

det framkommer i ifif-rapporten. 
 

2 OPA tilføres ekstra ressurser for å lønne én rådgiver og én førstekonsulent i en toårsperiode. 

1.2  Summary in English 

1.2.1  Mandate 

International research cooperation plays a key role in addressing the major challenges our 

globalized world faces. Therefore, measures are been taken at all levels to ensure that research can 

and must be conducted in an international context. 

 

In keeping with this development, UiO has set the overriding strategic goal to strengthen its position 

as a research university of high international standard. As an administrative and organizational 

contribution to achieving this goal, the project International Research in Focus (ifif Project) has 

been launched with the aim of coordinating and strengthening UiO’s reception services for 

international researchers. 

 

Internationalizing research activity generates increased researcher mobility. Already today about ¼ 

of all researchers affiliated with UiO have foreign citizenship, and every year the University 

welcomes roughly 700-1000 researchers from around the world. These numbers are expected to 

increase significantly in the years to come and the strategies adopted are bound to spread the aspect 

of internationalization to more and more of our research environments. 

 

Successful researcher mobility requires a well functioning reception apparatus. The quality of such 

an apparatus has a direct impact on the following areas: 

 International recruitment: The best international researchers are obviously also the ones most 

sought after. When choosing between several job offers researchers place great value on the 

quality of reception services. A well functioning reception apparatus thus represents a significant 

competitive advantage to international recruitment. 

 Quality and completion of research stay: Researchers are not only professionals but also human 

beings and will only be able to perform professionally to the best of their ability if their own and 

accompanying family members’ social and cultural needs are adequately met. Studies show that 

the most common reason for disruption of contract by international academics does not stem from 

professional problems but from the researcher’s and/or accompanying family members’ 

maladjustment to their new home country. 

 Research conditions: Research stays abroad demand practical and administrative adjustments in a 

broad range of areas. Reception services alleviate researchers here so that they can concentrate as 

much as possible on their research. 

 Resource administration: Well-planned hospitality generates a surplus of energy for all parties 

involved. Poorly planned hospitality on the other hand can quickly develop into a devourer of 

resources with major repercussions and an according potential for frustration. 

 International reputation: International researchers are an institution’s most important professional 

ambassadors. The way they experience their research stay at UiO impacts our international 

reputation and thus our future recruiting ability.  
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In the light of these implications a well-functioning reception apparatus must be considered a 

prerequisite for UiO to achieve its ambitious internationalization goal. The existing fragmented and 

poorly coordinated services do not satisfy these requirements. Therefore, the ifif project received 

the mandate to develop a reception concept with a clear and appropriate allocation of responsibility, 

a comprehensive service profile, and systematic processes for quality assurance. 

1.2.2  Holistic Reception Concept 

The task of a reception apparatus is to render an international researcher’s integration process at 

UiO as short and smooth as possible. The task is essentially accomplished by interplay between five 

groups of actors: the international researcher her-/himself, host actors at UiO, external actors, 

infrastructure, and policy. 
 

 
 

 

  
 

The groups of actors are heterogeneous and the interplay between them highly varied and complex. 

There are innumerable factors that can prove disruptive for the integration process of an individual 

international researcher. Moreover, the interplay takes place under conditions that are exposed to 

constant change. 

 

Therefore, a reception apparatus must assure that each group of actors has the optimal prerequisites 

to render its distinct contribution to the integration process and to be able to cooperate smoothly and 

effectively with the other groups.  
 

This presupposes a holistic concept that: 

 takes the institution’s internationalization goals as a starting point; 

 is based on a solid understanding of each group of actors’ distinct challenges; 

 takes care of all groups of actors’ fundamental needs; 

 provides the reception apparatus with a sustainable structure so that potentials for synergy can be 

realized; 

 contains appropriate processes for quality assurance and development to assure that the reception 

apparatus maintains a minimum standard and is renewed in accordance with changing needs and 

conditions. 

 

Factors that impact the 

integration  process: 

‣ Legal affiliation 

‣ Academic affiliation 

‣ Length of stay 

‣ Residence status 

‣ Financing 

‣ Citizenship 

‣ Age 

‣ Family conditions 

‣ Language skills  

‣ Personality 

‣ Level of ambition 

‣ Personal experience 

‣ Network in and outside Norway     
‣ Academic  

(Inviting researcher,         

superviser, research 

group)                       

‣ Administrative          

(at local, Faculty, 

and central level) 

‣ Authorities                    

(UDI, Police, Tax Office, 

Population Registry, NAV)               

‣ Cooperation Partners       

(SiO, kindergarten, travel)   

‣ Service Providers                      

(transport, accommodation) 

‣ Physical facilities              

(office, equipment, housing)               

‣ Services                         

(adjustment of regular services, 

language & entry services)                

‣ Contact                         

(institutional contacts, networks) 

Documents that 

define overall 

conditions (goals, 

responsibility, 

strategies, resources) 

Integration Process 

short time 

little 

turbulence 
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Based on extensive surveys, testing of ideas through pilot projects, and models adopted by best 

practice institutions in Europe and the USA, a reception concept has been developed consisting of 

three main elements: guiding principles, central measures, and local measures. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guiding Principles 

We recommend the adoption of five guiding principles that provide the basis for the division of 

responsibility and tasks and ensure that the development of the existing reception apparatus into a 

coordinated concept happens in an expedient manner and can orient itself according to a common, 

overarching course: 
 

1 Principle of Decentralized Integration and 

Centralized Coordination 

The integration of international researchers in 

the local work environment remains basically 

the responsibility and duty of the host 

departments which, however, are supported by 

a common, centrally coordinated reception 

infrastructure.  
 

2 Principle of Three Fixed Points 

Both international researchers and local hosts 

are provided with three fixed points to help 

them function in an optimal manner in their 

roles as guests and hosts.  

Fixed points for international researchers: 

 (1) local professional contact person  

 (2) local administrative contact person  

 (3) central resource unit 

 Fixed points for local hosts:  

 (1) ”guest friendly” local work environment  

 (2) central reception infrastructure 

  (3) central resource unit 

3 Matrix Principle 

 The reception apparatus relies as much as 

possible on existing resources and services 

that are coordinated and further developed to 

 serve in an optimal manner the integration 

function of the reception apparatus. Ensures 

effectiveness and synergy. Requires an 

initiating and coordinating central unit. 
 

4 Integration Principle 

Internationalization of research permeates the 

entire UiO. International researchers are 

treated as an equal and integrated part of the 

University community. The concept of 

universal design is normative for the 

development of the research environment at 

UiO. The individual elements of the reception 

apparatus are designed according to their 

specific function and their relationship to the 

overall reception concept to ensure a 

sustainable structure of the reception 

apparatus and the realization of synergy 

effects. 

 

 

 
Infra-

structure 

 

Inter-
national 
Resear-
chers 

 
Policy 

 
External 

Actors 

 

Host 

Actors 

 

Central 
Unit 

G u i d i n g  P r i n c i p l e s  

Central 

Measures 

Local 

Measures 
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5 Quality Principle 

The quality of the reception apparatus shall 

correspond to the quality of research. Ensures 

that the reception apparatus serves  

as a stamp of quality and an enhanced 

 

visiting card for UiO’s research environments. 

Ensures UiO’s reception services a minimum 

standard. 

 

These principles are to be anchored at all levels and made concrete and alive in all parts of the 

institution.  
 

Central Measures 
At central level we recommend the implementation of five packages of initiatives: 
 

1 Central Unit 

There is to be established a central resource 

and service unit for incoming researcher 

mobility at UiO that shall serve all groups of 

actors and provide central maintenance, 

development and quality assurance functions.  
 

2 Written Information 

There is to be implemented a holistic 

information concept that ensures all groups of 

actors easy access to reliable, user focused, 

and coordinated written information on 

integration sensitive topics. 
 

3 Institutional Contacts 

The central unit is responsible for establishing 

and maintaining contacts to external 

institutions to ensure a regular exchange of 

information and optimal cooperation in the 

area of incoming researcher mobility. 

4 Networks 

 The central unit is responsible for 

establishing/continuing and facilitating 

appropriate UiO internal networks within and 

between the groups of actors and participating 

in/contributing to relevant UiO internal and 

external networks. 
 

5 Statistics 

There shall be developed and implemented a 

statistics concept that provides UiO with a 

reliable and regularly up-dated overview of 

the number, composition, and distribution of 

international researchers affiliated with its 

institution. We recommend that this measure 

be organized as a separate project. 

 

 

Local Measures 

The guiding principles will have to be specified at faculty and department level by the individual units 

and will vary according to the units’ size, academic profile, international exposure, financial situation, 

etc. However, a local measure plan will necessarily have to contain the following elements: 
 

1 Local Host Policy 

Specification of the basic conditions for the 

local reception apparatus, including a clear 

placement of responsibilities and adequate 

allocation of resources. 
 

2 Local Reception Apparatus 

Implementation of local host policy and 

systematic examination of local work 

environment, services, and routines with 

regard to making them inclusive for 

international researchers.  Compatibility with 

central reception infrastructure. 

3 Local Reception Competence 

Ensuring good local reception competence by 

providing local hosts with knowledge of local 

and central reception infrastructure, affiliation 

with relevant networks, participation in relevant 

training courses, English language competence 

and culture sensitive communication skills. 
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The outlined concept takes into account that the implementation and maintenance of an 

integrated and professional reception apparatus for international researchers is a highly complex 

and dynamic process that affects the entire institution. The guiding principles help the individual 

actors to quickly orient themselves in the “reception landscape”. By gathering basic maintenance, 

development, and quality assurance functions in a central unit the reception apparatus is provided 

with a security net and an effective and flexible fulcrum. The local measures ensure that every 

international researcher steps into a hospitable space where her/his interface with UiO is the most 

important. 

1.2.3  Implementation 

In the course of the project several processes have been initiated that have impacted the current 

reception of international researchers at UiO. Thus, a number of the measures suggested above 

already are partially or fully implemented: 
 

1 Functions of a Central Unit 

 Helpdesk for hosts and international 

researchers 

 Training 

 Norwegian courses for 

researchers/partners 

 Tax seminar 

 Seminar on regulations pertaining to 

incoming researcher mobility 

 Visit to the Service Centre for Foreign 

Workers 

 Coordinating researcher accommodation 

 Social integration measures 
 

2 Written Information 

 Websites 

 International Researchers 

 Host Website (Norw.) 

 Stay Abroad (Norw.) 

 Translation of rules, forms, and 

templates 

 Access to  UiO internal news and 

information channels 

3 Institutional Contacts 

 Administration of foreign nationals 

 Tax administration 

 NAV 

 SiO 
 

4 Network 

 UiO internally 

 Administrative hosts 

 Forum for researcher education 

 Forum for CoE/CfRBI 

 UiO externally 

 ERA-MORE Norway 

 UDI’s user council for Norwegian 

employers 

 Cooperation with UiB and NTNU 

 Cooperation with best practice 

institutions in Germany and 

Switzerland 

 International Network Norway (OCC)

 

This overview shows that both guests and hosts have far better conditions today to succeed 

in their respective roles of integrating international researchers at UiO compared to when the 

ifif project was launched.  

 

However, there remains a considerable amount of work to be done to extend the central 

reception infrastructure to cover all basic needs. The faculties and departments will need 

time and assistance to develop local host schemes that provide UiO with a reception 

standard that is in accordance with its research ambitions. Furthermore, the capacity of the 

central university administration to service the increasing demand for already implemented 

measures is now clearly overextended. 

 

Presently, the implementation process has not developed far enough to allow a proper 

assessment as to the kind of permanent organizational structure an integrated and 

professional reception apparatus should have and which resources are required. Therefore, 

mailto:host-helpdesk@uio.no
mailto:researcher-helpdesk@uio.no
mailto:researcher-helpdesk@uio.no
http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html
http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html
http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html
http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/leisure.html
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/leisure.html
http://www.uio.no/english/research/guests/
http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/
http://www.admin.uio.no/opa/ps/utland/
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/news.html#printed
http://www.uio.no/english/research/guests/guide/news.html#printed
http://www.oslohandelskammer.no/site/Default.aspx?mid=1&miid=11
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we suggest extending the project for an additional two years to achieve the following 

specific goals: 
 

1 Establishment of a central resource and service unit for incoming researcher mobility 

with the roles and tasks outlined in paragraph 7.3.1 of this report. We suggest that the 

unit be linked to the Organisation and Personnel Department (OPA) and staffed with two 

advisers and one higher executive officer. The unit is to develop an action plan and to 

write an annual report. The unit’s final organizational affiliation, staffing, and mandate is 

to be assessed at the end of the second project period. 
 

2 Implementation of a holistic information concept for incoming researcher mobility as 

outlined in paragraph 7.2.2 and appendix 8 of this report. At the central level highest 

priority shall be given to the up-grading of the Host Website and the maintenance and 

expansion of the International Researcher Website. 

3 Development of a strategy for researcher accommodation at UiO and implementation of 

an according administration scheme. Responsibility: OPA, Department of Research 

Administration (FA), Technical Department (TA) and Finance and Planning Department 

(ØPA). 
 

4 Development and implementation of host schemes for international researchers at the 

faculties and departments in accordance with UiO’s reception concept. Incentive: 

Announcement of a competition. Responsibility: Local units. Support from the central 

resource and service unit.  

1.2.4  Prerequisites 

The suggested implementation plan requires, as we see it, the following formal decisions: 
 

1 The University Leadership/University Board adopts the reception concept for 

international researchers as outlined in this report. 
 

2 OPA is granted additional resources to hire one adviser and one higher executive officer for a 

two year period. 
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2  Presentasjon av prosjektet 

2.1  Bakgrunn 

Med Forskningsmeldingen
2
 ble det innledet og konkretisert en storstilt nasjonal satsing på 

internasjonalisering av norsk forskning. I tråd med dette formulerer UiO i Strategisk plan for 

2005-2009 som overordnet mål for perioden at ”UiO skal styrke sin stilling som 

forskningsuniversitetet av høy internasjonal standard”, bl.a. ved å drive mer offensiv 

rekruttering (F2), sikre mer sammenhengende tid til forskning (F4), vinne styrke gjennom 

samarbeid (F5), styrke forskerutdanningen (F6) og skape større rom for faglig nyutvikling 

(F7). I et organisatorisk-administrativt perspektiv påpeker planen derfor nødvendigheten av å 

legge bedre til rette for å rekruttere dyktige forskere (særlig fra grupper hvor UiO har et stort 

uutnyttet potensial, som utenlandske forskere på et tidlig stadium i karrieren, F2), å bedre 

samordning og fokusering av administrative og tekniske støttetjenester (F4) og å sikre 

tilstrekkelig fleksibilitet i intern organisering (F7). 

 

Høsten 2004 inviterte Norges Forskningsråd (NFR) de norske forskningsinstitusjonene til å 

delta i prosjektet ERA-MORE Norge, som er den norske delen av det pan-europeiske ERA-

MORE-prosjektet
3
. På bakgrunn av Norges deltakelse i dette prosjektet har NFR fått i oppdrag 

å etablere et forpliktende samarbeid med norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter 

samt privat og offentlig næringsliv for å implementere tiltak som forenkler og øker mobilitet 

blant forskere. Mens NFR har påtatt seg ansvaret for å framskaffe og kvalitetssikre 

informasjon på nasjonalt nivå og gjøre den tilgjengelig på den nasjonale nettportalen
4
, er 

bestillingen til de samarbeidende forskningsinstitusjonene å etablere eller knytte seg til et 

informasjonssenter som kan bistå forskerne direkte og supplere med lokal og regional 

informasjon. Deltakerforpliktelsen innebærer brukerrettet og kvalitetssikret 

informasjonsarbeid, rutinemessig utlysning av vitenskapelige stillinger på den europeiske 

ERA-MORE-portalen samt utvikling og formalisering av konkrete servicefunksjoner for inn- 

og utreisende forskere
5
. 

 

For å støtte opp under disse prosessene, tok Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) ved 

Personalseksjonen i november 2005 initiativ til et prosjekt med formålet å samordne og 

profesjonalisere UiOs mottakstjenester for utenlandske forskere. Prosjektet fikk navnet 

Internasjonal forskning i fokus – Styrking av UiOs mottakstjenester for utenlandske forskere 

(ifif-prosjekt). 

  

Prosjektet tok utgangspunkt i følgende forståelse av status quo og utfordringer i forhold til 

inngående forskermobilitet ved UiO: 

 

                                                 
2
 St.meld.nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning 

3
 ERA er et akronym for European Research Area. ERA-MORE står for European Network of Mobility Centres 

og er et europeisk nettverk av sentre som skal fremme forskermobilitet i Europa gjennom informasjon og 

assistanse til mobilitetsinteresserte forskere og deres pårørende. Nettverket er lansert og finansiert av 

Europakommisjonen som et ledd i Bologna-prosessen og omfatter 350-400 sentre i 33 EU/EØS-land. Nettverket 

er knyttet sammen gjennom et nettportalsystem med tre nivåer: den sentrale europeiske portalen The European 

Researcher’ Mobility Portal (nivå 1) som er en database for både jobbsøkende forskere og vitenskapelig 

arbeidskraftsøkende institusjoner og som tilbyr skreddersydd praktisk informasjon og pekere til de nasjonale 

mobilitetsportalene (nivå 2) og tilknyttete forskningsinstitusjoner (nivå 3). 
4
 http://www.eracareers.no  

5
 For en oversikt over UiOs engasjement i ERA-MORE Norge-prosjektet jf. avsnitt 2.4 

http://www.eracareers.no/
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UiOs over tiårige betydelige internasjonaliseringsinnsats har uten tvil gitt gode og håndfaste 

resultater. Hos mange enheter, særlig der det foregår stor forskerutvekslingsaktivitet som 

f.eks. ved sentrene for fremragende forskning, er det utviklet gode rutiner og høy 

administrativ kompetanse for mottak og oppfølging av utenlandske forskere. Også innen 

Sentraladministrasjonen (SA) er det bygget opp et betydelig apparat for å støtte opp under 

internasjonaliseringsprosessen, særlig i Studieavdelingen (STA) og Forskningsadministrativ 

avdeling (FA), men også i OPA, Informasjonsavdelingen (IA) og Universitetets senter for 

informasjonsteknologi (USIT). 

 

Imidlertid mangler det et helhetlig, oversiktlig og godt forankret konsept som ivaretar 

behovene og prosessene som er i prosjektets søkelys. Informasjon og kompetanse er spredt og 

kan derfor være vanskelig å finne fram til, dobbeltarbeid forekommer, og det skjer lite 

kompetanseoverføring vertskapsenhetene seg imellom. Samtidig formulerer de ovennevnte 

dokumentene m.fl. tydelige, ambisiøse og forpliktende krav til å øke UiOs attraktivitet for 

internasjonale forskere i toppsjiktet og å bygge ut mottakskapasiteten. Det etterlyses derfor en 

koordinering som sikrer en klar og hensiktsmessig ansvars- og oppgavefordeling, både 

vertikalt og horisontalt, avdekker og fyller hull i behovsprofilen og muliggjør en overordnet 

kvalitetssikring og et kontinuerlig utviklingsarbeid. 

2.2  Mandat 

Prosjektet fikk i oppdrag å kartlegge de organisatoriske, administrative, logistiske, praktiske 

og strategiske forhold rundt mottak og opphold av utenlandske forskere ved UiO, både fra et 

gjesteperspektiv og et vertskapsperspektiv. Et sideblikk skulle dessuten vies introduksjons- og 

alumnusfasen
6
 av inngående forskermobilitet.  

 

Prosjektets formål er å bidra til å realisere følgende målbilde: 

Utenlandske forskeres opphold ved UiO er organisert på en profesjonell, integrert, fleksibel 

og bærekraftig måte: 

 som svarer til de forventningene som er skapt, og de forpliktelsene som er inngått i 

introduksjonsfasen, samt de forpliktelsene UiO har i forhold til myndigheter og eksterne 

samarbeidspartnere, 

 som støtter optimalt opp under formålene med den utenlandske forskerens opphold ved 

UiO, og 

 som legger et godt grunnlag for fruktbart samarbeid i et langsiktig perspektiv. 

 

Realiseringen av målbildet forventes å komme til uttrykk i følgende konkrete 

målobservasjoner: 

 Både en potensiell gjest og en potensiell vert har lett tilgang til informasjon vedkommende 

trenger for å vurdere realiserbarheten av et internasjonalt forskningsprosjekt ved UiO. 

 Gjester har en klar forståelse av hvordan de skal forholde seg og hva de kan forvente i 

søknads- og ansettelsesprosessen, i mottaksfasen og under og etter oppholdet ved UiO. 

 Vertskapsaktørene har en klar forståelse av eget ansvar og oppgaver overfor gjester og 

samarbeidsprosessene seg imellom samt et aktivt forhold til støtteapparatet på dette 

området.  

 UiOs ressurser på feltet er kartlagt, koordinert, supplert og under løpende vedlikehold og 

utvikling, slik at de på best mulig måte støtter opp under internasjonaliseringsprosessen på 

forskningsområdet. 

                                                 
6
 For en mer utfyllende beskrivelse av begrepene som brukes i denne rapporten, jf. avsnitt 3. 
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 UiO oppleves som et åpent, dynamisk og inspirerende møtested for akademisk søkende 

mennesker på tvers av faglige, kulturelle og aldersmessige skilnader. 

 

I en første fase fikk prosjektet i oppdrag å initiere og være pådriver for prosesser som ville 

generere interesse, kunnskap, idéer, samarbeid og en felles verdiplattform og eierskapsfølelse 

blant aktørene i forhold til å etablere et bedre integrert og mer profesjonelt mottaksapparat for 

utenlandske forskere ved UiO. Gjennom kartlegging av den eksisterende mottaksordningen 

og involverte aktørers utfordringer og behov, avklaring av det politiske og strategiske felt 

rundt prosjektets oppmerksomhetsområde, utforskning av mulige rollemodeller og fasilitering 

av utviklingsprosesser i form av nettverksbygging, workshops og seminarer, skulle det 

utvikles løsningsscenarier. Resultatene med tilhørende konsekvensanalyse ble forventet lagt 

fram i en rapport som beslutningsgrunnlag for avgjørende myndighet. Prosjektets andre fase 

skulle vies implementeringen av vedtatte tiltak innen gitte ressurs- og tidsrammer. 

 

Denne rapporten presenterer arbeidet som er blitt gjort i prosjektfase 1 og legger fram 

anbefalinger for det videre arbeidet i prosjektfase 2. 

2.3  Prosjektorganisering 

Prosjektet ble organisatorisk forankret i OPA, men har et oppmerksomhetsområde som favner 

hele UiO. OPA har derfor forstått sin prosjekteierrolle som et mandat på vegne av UiO, og la 

som premiss at prosjektets målsetninger skulle tilstrebes ikke bare i et snevert organisasjons- 

og personalfaglig perspektiv, men gjennom alle relevante innfallsvinkler. 

 

Etter anmodning fra Universitetsdirektøren er prosjektstrukturen holdt enkel og uformell. 

Rådgiver Suzanne-Ann Stämpfli har fungert som prosjektleder. Personalsjef Johannes Falk 

Paulsen og, siden september 2007, utviklingsrådgiver Irene Sandlie har ivaretatt 

prosjekteieransvaret ved OPA (med rapportering videre til HR-direktøren). I perioden 23.4.-

31.12.2007 var førstekonsulent Kathrine Torday Gulden tilknyttet prosjektet som assistent. 

Prosjektleder har hatt utstrakt kontakt og samarbeid med interne og eksterne ressurspersoner 

og har samlet arbeidsgrupper etter behov. 

2.4  Gjennomføring 

Prosjektarbeidet ble startet i desember 2005 med å utvikle en prosjektbeskrivelse
7
, som i den 

påfølgende kartleggingsprosessen ble videreutviklet og forankret i organisasjonen. 

 

Ved siden av et omfattende dokumentstudium ble vertskapsperspektivet kartlagt ved hjelp av 

25 referanseintervjuer og en lang rekke mindre formaliserte samtaler med vertskapsaktører og 

eksterne aktører i ulike roller
8
. Videre ble det samlet et representativt utvalg av administrative 

vertskapsaktører til en workshop for å kvalitetssikre og forankre det forutgående 

kartleggingsarbeidet og for å få input til utviklingen av organisasjonsmodeller for mer 

integrerte og profesjonelle mottakstjenester
9
. 

 

Gjesteperspektivet ble først og fremst kartlagt gjennom en bredt anlagt elektronisk 

spørreundersøkelse som ble besvart av om lag 10 % av prosjektets målgruppe i 

gjesteperspektivet. Analysen av svarene viser at respondentene utgjør en representativt 

                                                 
7
 Vedlegg 1 

8
 Funnene ble oppsummert i et notat av april 2006, jf. vedlegg 2. 

9
 Bearbeidelsen av workshopen har resultert i et detaljert oppgavekart som også synliggjør samspillet mellom 

aktørene og som lister opp forslag til tiltak med kommentarer, jf. vedlegg 3. 
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sammensatt gruppe, både med tanke på personlige forhold (kjønn, alder, statsborgerskap, 

partner/barn) og faglig og juridisk tilknytning til UiO. De innsamlete opplysningene er 

presentert i en omfattende rapport
10

 og utgjør verdifult grunnlagsmateriale for presentasjon av 

status quo og forslag til tiltak i denne prosjektrapporten. 

 

Data som kunne tegne et bilde av antall, sammensetning og fordeling av utenlandske forskere 

ved UiO per i dag, ble framskaffet fra de sentrale databasene FS, LT/POLS, FRIDA og 

DBH
11

. 

 

I løpet av prosjektperioden fikk prosjektleder anledning til å delta på en rekke konferanser
12

, 

seminarer
13

 og kurs
14

 og til å besøke andre utdanningsinstitusjoner
15

. Hun ble også invitert til 

å presentere prosjektet i flere fora i ulike stadier av prosjektperioden
16

. Disse møtene bydde på 

verdifulle anledninger til læring, dialog, refleksjon og inspirasjon. Involvering i tangerende 

prosesser
17

, samarbeid med Oslo Handelskammer
18

 og oppfølging av enkelthenvendelser fra 

både vertskapsaktører og utenlandske forskere har dessuten åpnet opp for et større mangfold 

av meningsfulle innfallsvinkler inn i prosjektets komplekse område.  

 

Under prosjektets gang er det initiert flere prosesser som har påvirket dagens mottak av 

utenlandske forskere ved UiO. Således har implementeringsprosessen delvis blitt startet før 

prosjektrapport foreligger, noe som er i tråd med forventningene som forelå på 

prosjektetableringsstadiet. Dette har vist seg til å være av stor verdi for prosessen som har 

ledet fram til denne rapporten: 

 

 Som et resultat av workshopen i juni 2006 ble det startet et nettverk blant administrative 

vertskapsaktører ved UiO. Det er blitt arrangert kompetanseutviklingstiltak for denne 

gruppen
19

, og en e-postliste (host-network@admin.uio.no) fungerer som en nyttig 

kontaktkanal og en effektiv informasjonsspreder blant et økende antall interesserte 

personer
20

. 

                                                 
10

 Internasjonal forskning i fokus – Gjestenes perspektiv, spørreundersøkelse blant utenlandske forskere ved 

UiO, juni 2006 (omtalt som Gjestespørreundersøkelse eller GSU); jf. vedlegg 4 
11

 For en redegjørelse av problemene knyttet til dette arbeidet jf. avsnitt 5.2.9. 
12

 Nordic Alumni Association, Oslo, april 2006; ERA-MORE, Sitges, Spania, 19.-21.3.2007  
13

 Seminar om forskermobilitet ved UiB 20.6.2007; workshop om Welcome Centres ved Alexander von 

Humbolt-Stiftung, Bonn, 31.5./1.6.2007 og 5.6.2008; seminar om forskermobilitet ved NTNU 23.10.2007; 

seminar om regelverk knyttet til forskermobilitet, NFR, Oslo, 15.11.2007 
14

 Kurs om beskatning av utlendinger i Norge og nordmenn i utlandet, holdt av Infotjenester for 

lønningsseksjonen ved UiO 28.9.2007 
15

 Universität Zürich og ETH Zürich, Euresearch og Dual Career Centre, 23.3.2007; Universität Bonn, Bonn 

International Scholar Services, 6.6.2008 
16

 Fakultetsdirekørene 2.6.2006; HMS-avdelingen 13.6.2006; kontorsjefer, personalavdelingen og 

internasjonaliseringsrådgiver ved Norges veterinærhøgskole 30.6.2006; Forum for forskerutdanning 2.9.2006; 

Forum for SFF/SFI 19.6.2007 og 11.6.2008; seminar om forskermobilitet ved UiB 20.6.2007; seminar om 

forskermobilitet ved NTNU 23.10.2007, instituttslederne ved SV 29.11.2007; personalkonsulentnettverk ved 

UiO 30.11.2007, HR-forum 4.1.2008; workshop om Welcome Centres ved Alexander von Humboldt-Stiftung, 

Bonn, 5.6.2008; UHR-seminar om internasjonalisering av forskning 9.6.2008 
17

 Forskermobilitet (FA, OPA), ERA-MORE Norge (NFR, FA, OPA), Forum for forskerutdanning (FA, 

fakultetene), webinformasjonsstrategi (OPA), prosjekt Nye websider for ansatte (NWA; IA, SA) 
18

 UiO har inngått en samarbeidsavtale med Oslo Handelskammer for å teste OHKs Expat Support Program i 

perioden H-2007/V-2008. 
19

 Befaring av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, 22./25.1.2008; seminar om beskatning av 

utenlandske forskere, 16.4.2008 
20

 Omfatter 56 personer pr. august 2008. 

mailto:host-network@admin.uio.no
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 Det er opprettet en hjelpedesk for forskere (researcher-helpdesk@uio.no) og for 

vertskapsaktører (host-helpdesk@uio.no). Begge deskene er aktive med 10 til 15 

henvendelser pr. uke. Foreløpig er det kun hjelpedesken for vertskapsaktører som 

markedsføres aktivt, grunnet kapasitetsbegrensninger i sentraladministrasjonen til å 

håndtere mange henvendelser fra forskere. Samtidig er det slik at enheten besvarer de 

henvendelser som kommer til begge hjelpedeskene.  

 

 UiO har gjennom hele prosjektperioden vært en aktiv lagspiller i ERA-MORE Norge-

prosjektet:  

- Siden april 2006 blir alle vitenskapelige stillingsutlysninger på engelsk rutinemessig 

kunngjort på den europeiske ERA-MORE-portalen
21

. 

- I 2006 bevilget NFR NOK 100.000 i støtte til etablering av et informasjonssenter for 

forskermobilitet ved UiO. Kravene knyttet til utbetaling av midlene ble dokumentert 

oppfylt gjennom sluttrapport av 29.11.2007
22

 og UiO har mottatt støtten. 

- Flere titalls administrative vertskapsaktører ved UiO har deltatt i seminarene om regelverk 

knyttet til forskermobilitet arrangert av koordinatoren for ERA-MORE Norge-prosjektet i 

2006 og 2007. 

- I mars 2007 deltok prosjektleder i ERA-MORE-konferansen i Spania. I kjølvannet av 

denne konferansen etablerte de norske universitetene som var representert der, dvs. UiB, 

NTNU og UiO, et eget nettverk. Medlemmene utveksler jevnlig informasjon, avholder 

møter og har hittil arrangert to seminarer om forskermobilitet
23

. Nettverket har dessuten 

utviklet seg til å være en viktig dialogpartner for NFR, som koordinerer ERA-MORE-

prosjektet i Norge. 

 

 Våren 2007 opprettet Utlendingsdirektoratet (UDI) et brukerråd som fungerer som et 

kontaktforum mellom UDI og arbeidsgivere og andre arbeidslivsrepresentanter. UiO er 

representert i brukerrådet gjennom ifif-prosjektleder, som innhenter synspunkter og 

spørsmål på aktuelle temaer fra vertskapsaktører ved UiO i forkant av møtene og sender ut 

møtereferater. 

 

 For å kunne ivareta hjelpedeskfunksjonen overfor vertskapsaktører og forskere på en mer 

effektiv måte, ble følgende nettsteder kvalitetssikret og delvis restrukturert og betydelig 

utvidet: 

- International Reseachers (http://www.uio.no/english/research/guests/): Engelskspråklig 

informasjon rettet mot utenlandske forskere om praktiske og administrative forhold ved 

inngående forskermobilitet. 

- Vertskapshåndboka (http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/): Norskspråklig 

informasjon rettet mot vertskapsaktører for utenlandske forskere ved UiO. 

- Utenlandsopphold (http://www.admin.uio.no/opa/ps/utland/): Norskspråklig informasjon 

rettet mot forskere ved UiO som planlegger å reise ut (vil bli oversatt til engelsk ifm. 

prosjektet Nye websider for ansatte) 

Dette arbeidet er blitt koordinert med prosjektet Nye websider for ansatte (NWA). 

 

 UiOs norskopplæringstilbud til utenlandske forskere og medfølgende partnere/ektefeller er 

blitt utvidet til å omfatte et forløp av fire kortere kurs som i sitt innhold og sin utforming er 

                                                 
21

 http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/english/ , klikk på lenken Academic positions recently posted 

on the EU web portal “EURAXESS – Researchers in Motion” 

22
 Jf. vedlegg 5 

23
 20.6.2007 i Bergen, 23./24.10.2007 i Trondheim 

mailto:researcher-helpdesk@uio.no
mailto:host-helpdesk@uio.no
http://www.uio.no/english/research/guests/
http://www.uio.no/for_ansatte/gjesteforskere/
http://www.admin.uio.no/opa/ps/utland/
http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/english/
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=13&l2=1&l3=1&initSearch=1&idorg=8959005&CFID=15293605&CFTOKEN=1abc85dbe7e78433-E8570A77-9372-D2E1-6A5209AF56845B8F
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=13&l2=1&l3=1&initSearch=1&idorg=8959005&CFID=15293605&CFTOKEN=1abc85dbe7e78433-E8570A77-9372-D2E1-6A5209AF56845B8F
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spesielt tilpasset behovene til denne gruppen. Ordningen ble prøvd ut sommer/høst 2007 

med stor suksess, og tilbys nå fast som ledd i UiOs sentrale opplæringsvirksomhet.
24

 

2.5  Varighet og ressursbruk 

Prosjektperioden for fase 1 ble først stipulert til 3-4 månedsverk, men etter hvert utvidet til to 

årsverk da prosjektets omfang og kompleksitet viste seg til å være betydelig større enn 

opprinnelig antatt. Mesteparten av tiden var kun prosjektleder formelt knyttet til prosjektet. 

April – desember 2007 ble hun assistert av en prosjektmedarbeider i førstekonsulentstilling. 

 

3  Begrepsavklaring 
Innenfor prosjektets oppmerksomhetsområde benyttes det en rekke begreper som alminnelig 

tillegges ulik betydning alt etter hvem som bruker disse begrepene og i hvilken kontekst. 

Mangel på begreper for å beskrive enkelte forhold og prosesser som er i prosjektets søkelys, 

har dessuten gjort det nødvendig å utvikle noen nye begreper. Det virker derfor 

hensiktsmessig å gi en kort oversikt over definisjon og bruksområde av begrepene som står 

sentralt i denne rapporten. 

3.1  Perspektiver og aktører 

For kartleggingen av prosjektets oppmerksomhetsområde ble det valgt to overordnete 

perspektiver: et gjesteperspektiv og et vertskapsperspektiv.  

 

Disse perspektivene inntas av ulike aktører: gjesteperspektivet av utenlandske forskere som i 

noen sammenhenger også omtales som assistansemottakere; vertskapsperspektivet av 

vertskapsaktører ved UiO, eksterne aktører, infrastruktur og policy, som i noen 

sammenhenger også omtales som assistanseytere. 

3.1.1  Gjesteperspektiv: utenlandske forskere 

Gjesteperspektivet inntas først og fremst av utenlandske forskere som er interessert i eller har 

knyttet seg til UiO i faglig øyemed. Skalaen for typer utenlandske forskere er bred og 

sammensatt
25

.  

 

Gjesteperspektivet kan også inntas av andre, f.eks. av utenlandske fagmiljøer som er 

interessert i eller har kontakt med kolleger ved UiO, eller av offentlige og private institusjoner 

i inn- og utland som ønsker innblikk i UiO som vertsinstitusjon for utenlandske forskere. 

3.1.2  Vertskapsperspektiv: vertskapsaktører, eksterne aktører, 
infrastruktur, policy 

Også vertskapsperspektivet er vidt. Institusjonsinternt inntas perspektivet, i en faglig og sosial 

kontekst, av den individuelle forskeren som har invitert en utenlandsk kollega til UiO, av 

forskergruppen/forskermiljøet som den utenlandske forskeren er del av, og av studentene som 

den utenlandske forskeren foreleser for, veileder og samarbeider med. På et mer meta- 

personlig plan inngår en utenlandsk forsker dessuten i det som ofte omtales som 

universitetssamfunnet, og vil være sensitiv overfor de vertskapskodene og –signalene som 

gjør seg gjeldende i dette samfunnet. 

                                                 
24

 Jf. http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html  
25

 For en beskrivelse av hvilke grupper og kategorier utenlandske forskere denne rapporten opererer med, jf. 

avsnitt 3.3 

http://www.admin.uio.no/opa/kompetanse/kurs/beskrivelseNorskforutenlandskeforskere2008Dengelsk.html


Internasjonal forskning i fokus 

Prosjektrapport 

 side 21 

Det administrative vertskapet ved UiO ivaretas av aktører på lokalt plan (administratorer ved 

mottakende vertskapsenhet, f.eks. administrasjons-, forsknings- og studiekonsulent, 

kontorsjef, instituttsleder), på fakultetsplan (f.eks. personal- og økonomikonsulent, 

forskningskoordinator/-rådgiver, fakultetsdirektør, dekan) og på sentralt plan 

(sentraladministrasjonen – særlig innen FA, STA og OPA – og universitetsledelsen). 

 

I denne rapporten brukes begrepet vertskapsaktører ved UiO (eller forkortet vertskapsaktører) 

som et samlebegrep for alle personer med UiO-tilknytning som utøver en eller annen form for 

vertskap overfor utenlandske forskere ved UiO. 

 

Vertskapsperspektivet inntas også av eksterne aktører: Særlig i forbindelse med ivaretakelsen 

av det administrative vertskapsansvaret foregår det på alle plan – til dels utstrakt – kontakt 

med eksterne aktører som myndigheter (f.eks. UDI, politiet, skattekontoret og folkeregisteret, 

NAV), samarbeidspartnere (dvs. tjenesteytere med formalisert samarbeid i form av 

rammeavtaler eller særavtaler, f.eks. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ved Boligdivisjon og 

Studenthelsetjenesten, Hogg Robinson Nordic reisebyrå, Blindern barnehagestuer), og 

tjenesteytere uten formalisert samarbeid (f.eks. hoteller, flyttebyråer, transporttjenester). 

 

Vertskapsperspektivet er dessuten grunnleggende for utformingen av infrastrukturen og 

policy som gjør seg gjeldende i forbindelse med mottak og oppfølging av utenlandske 

forskere. Begrepet infrastruktur brukes som regel i vidt forstand og omfatter alt fra fysiske 

fasiliteter som kontor-, laboratorie- og møtelokaler, kontor- og vitenskapelig utstyr og 

forskerboliger, tjenester
26

, skriftlig informasjon som veiledning, rutiner, retningslinjer og 

maler, til kontaktfora som interne og eksterne nettverk og institusjonskontakter, mm. Med 

policy menes dokumenter som definerer overordnete rammebetingelser som mål, ansvar, 

strategier og ressurser. Infrastruktur og policy er selvsagt ikke fysiske personer, men de er 

skapt av fysiske personer og er av grunnleggende betydning for alle som innehar gjeste- eller 

vertskapsroller; de omtales derfor i denne rapporten ofte som aktører
27

. 

3.2  Faser: introduksjon, opphold, alumnus 

Langs en tidsakse kan en utenlandsk forskers kontakt til UiO deles opp i tre faser: en 

introduksjonsfase som omfatter alle prosesser som går forut for forskerens fysiske ankomst 

ved UiO, en oppholdsfase som omfatter alle prosesser som foregår mens forskeren fysisk 

oppholder seg ved UiO, og en alumnusfase som omfatter kontakten med forskeren etter at 

vedkommende har dratt fra UiO. 

3.3  Forskere 

3.3.1  Forsker, utenlandsk forsker, internasjonal forsker 

En forsker er en person som utfører vitenskapelig arbeid, dvs. undervisning, forskning og 

formidling, på akademisk nivå og på grunnlag av en utdanning tilsvarende mastergrad eller 

høyere
28

. Når det ikke er nærmere spesifisert, brukes begrepet forsker i denne brede 

betydningen
29

. 
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 Jf. avsnitt 3.4 
27

 Jf. avsnitt 4 
28

 En person som utfører vitenskapelig arbeid, men ennå ikke har fullført en utdanning tilsvarende mastergrad, er 

en student og ikke en forsker. 
29 Forsker er også en stillingsbetegnelse i henhold til lønnsplanheftet i staten som er forbeholdt vitenskapelige 

ansatte med en arbeidsplikt som disponeres uavkortet til forskningsaktivitet 
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Adjektivet utenlandsk betegner noe eller noen som er ikke-norsk, beskriver altså fenomenet av 

å være fra et annet land sett fra et norsk ståsted. 

 

En utenlandsk forsker er en forsker med ikke-norsk statsborgerskap. 

 

En internasjonal forsker er en utenlandsk forsker som oppholder seg i Norge i 

forskningsøyemed, dvs. formålet med oppholdet i Norge er i overveiende grad å utføre 

vitenskapelig arbeid. Objektivt vil dette komme til uttrykk i at vedkommendes rett til å 

oppholde seg og evt. arbeide i Norge er knyttet til forskningsvirksomhet. Subjektivt vil 

initiativet til å flytte til Norge som regel også være faglig begrunnet, men her vil det 

forekomme et bredt spekter av tilleggsmotiver med varierende subjektiv vekting. Vanligvis 

vil en internasjonal forskers flytting til Norge være tidsmessig koplet opp mot starten på 

forskningsvirksomhet ved UiO og derfor utløse behov for og en forventing om 

innreiseassistanse. 

3.3.2  Forskergrupper 

For å tillate en mer nyansert framstilling av oppgaven som et mottaksapparat for utenlandske 

forskere skal løse (jf. 4.1), skilles det med bakgrunn i definisjonene ovenfor (3.2.1) mellom 

følgende grupper forskere: 

Alle forskere = norske forskere + (utenlandske forskere  internasjonale forskere)
30

 

3.3.3  Forskerkategorier 

En kategorisering av utenlandske forskere ved UiO som kan fungere hensiktsmessig i et 

administrativt mottaksperspektiv, må bygge på forskernes tilknytningsform til UiO. 

Tilknytningsformen er retningsgivende for hva som er rimelig og ønskelig å yte av assistanse 

overfor en utenlandsk forsker og for hva vedkommende selv normalt vil og bør kunne 

forvente av vertsinstitusjonen. Tilknytningsformen er også av grunnleggende betydning for 

ansvars- og oppgavefordelingen blant de involverte vertskapsaktørene, og speiler seg således i 

UiOs organisatoriske struktur. De to tyngste tilknytningsformene en forsker kan ha til UiO, er 

å stå i et formelt ansettelsesforhold og/eller i et formelt utdanningsforhold. I prosjektets 

kontekst skilles det derfor mellom følgende tre hovedkategorier utenlandske forskere
31

:  

 

 Gjesteforskere (kategori 1) 

Gjesteforskere er definert som forskere som verken befinner seg i et formelt 

ansettelsesforhold eller i et formelt utdanningsforhold til UiO. Deres opphold ved UiO er 

som regel av kortere varighet (inntil ett år) og registreres i FRIDA (mobilitetsmodul) 

dersom det er av minst én ukes varighet. Aldersspennet for denne kategorien er fra rundt 25 

til over 70, og brorparten har ikke med seg pårørende. Gjesteforskernes profesjonelle 

identitet spenner fra en ambisjon om å kvalifisere seg til en forskerkarriere til svært godt 

etablert forsker. Deres forventinger til UiO som vertsinstitusjon er vanligvis moderate ved 

at de selv oppfatter seg som gjester. 
 

 Forskere i utdanningsforhold/ph.d.-kandidater (kategori 2) 

Forskere i utdanningsforhold er definert som forskere som befinner seg i et formelt 

utdanningsforhold til UiO i tilknytning til en doktoravhandling. Begrepet formelt 

utdanningsforhold innebærer at forskeren enten avlegger hele doktorgraden ved UiO eller i 

det minste et emne eller kurs, og derfor nødvendigvis må registreres i FS (ellers vil 
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 Jf. figur 3 i avsnitt 4.1 
31

 For en utdypende skjematisk framstilling av kategorienes kjennetegn jf. vedlegg 6 
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vedkommende tilhøre kategori 1). Lengden på deres opphold ved UiO avhenger av om de 

tar hele doktorgradsutdanningen sin her (3-4 år pluss evt. forlengelser), eller kun deler av 

den (1-2 semestre). Avhengig av gruppetilhørighet er mellom 1/3 (internasjonale forskere) 

og litt over halvparten (alle forskere) av forskerne i utdanningsforhold formelt ansatt i 

utdanningsstillinger ved UiO og dermed også registrert i POLS. Deres alder ligger som 

regel mellom 25 og 35, og de har med seg pårørende avhengig av oppholdslengde og 

finansiering. Profesjonelt er de grunnleggende drevet av en ambisjon om å kvalifisere seg 

til en forskerkarriere. Både oppholdslengde og ansettelsesforhold er avgjørende for denne 

kategoriens forventinger til UiO som vertsinstitusjon: De beveger seg i spennet moderat 

(gjeste-doktorgradsstudent) til betydelig (ansatt stipendiat). 
 

 Ansatte forskere over doktornivå (kategori 3) 

Ansatte forskere over doktornivå er definert som forskere som befinner seg i et formelt 

ansettelsesforhold, men ikke i et formelt utdanningsforhold til UiO. Det dreier seg altså om 

vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. De er nødvendigvis registrert 

i POLS. Lengden på deres opphold ved UiO avhenger av om de er midlertidig (som regel 

inntil 5 år) eller fast ansatt (inntil slutten av yrkeskarrieren). Aldersspennet for denne 

kategorien er fra rundt 30 til 70, og de har med seg pårørende avhengig av oppholdslengde. 

Deres profesjonelle identitet spenner fra kvalifisert forsker til svært godt etablert forsker. 

Som arbeidstakere har de gjennomgående betydelige forventninger til UiO som 

vertsinstitusjon, og den enkeltes forventinger er som regel en funksjon av vedkommendes 

etableringsgrad som forsker. 
 

En slik kategorisering er eksklusiv ved det at en bestemt utenlandsk forsker kun kan plasseres 

i én kategori. Dette muliggjør en mer presis analyse av de enkelte kategorienes utfordringer 

og behov. 

3.4  Tjenester 

3.4.1  Tjenester 

Med begrepet tjenester betegnes som regel alle tjenester som UiO yter overfor personer som 

er tilknyttet institusjonen som forsker.  

3.4.2  Tjenestetyper 

I et administrativt mottaksperspektiv er det hensiktsmessig å skille mellom tre grunnleggende 

tjenestetyper
32

: 

 

 Regulære tjenester 

Regulære tjenester omfatter alle tjenester som inngår i UiOs standardtilbud til forskere. 

Systemene som håndterer dette tilbudet overfor norske forskere vil som regel også kunne 

betjene ikke-norske forskere, men på mange områder er det nødvendig med til dels 

omfattende og arbeidsintensive tilpasningstiltak. 

 

 Språktjenester 

Språktjenester har som formål å kompensere for manglende eller utilstrekkelige 

norskkunnskaper hos en utenlandsk forsker og spenner fra en inkluderende språkpolitikk og 

omfattende, brukerrettet informasjon på engelsk til en stab av vertskapsaktører med god 

kommunikasjonsevne på engelsk og et brukertilpasset norskopplæringstilbud. 
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 Jf. figur 3 i avsnitt 4.1 
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 Innreisetjenester 

Innreisetjenester omfatter alle former for assistanse som knytter seg til det forholdet at en 

forsker ikke bor i Norge på det tidspunktet tilknytningen til UiO innledes og formaliseres. 

Disse tjenester retter seg derfor i all hovedsak mot internasjonale forskere, og omfatter 

assistanse med en lang rekke formelle avklaringer og registreringer ved innreise (visum, 

oppholds- og arbeidstillatelse, personnummer, skatt, trygd, pensjon, forsikring, innføring av 

registreringspliktige eiendeler, førerkort etc.), organisering av bolig, tilknytning til sosiale 

nettverk og flytting og integrering av familie (godkjenning av utdanning og jobb til 

partner/ektefelle, innplassering av barn i barnehage/skole etc.). 

 

4  Mottak av utenlandske forskere:                           
oppgaven, aktører, utfordringer og behov 

4.1  Oppgaven og involverte aktører 

Et mottaksapparat for utenlandske forskere har som oppgave å lette og akselerere 

integreringsprosessen til utenlandske forskere med behov for spesiell assistanse.  

 

Utgangspunktet er naturligvis det eksisterende regulære mottaksapparatet som ble utviklet 

med først og fremst norske forskere i tankene. For å forstå hvordan dette mottaksapparatet bør 

tilpasses og suppleres slik at det også optimalt kan støtte opp under utenlandske forskeres 

integrering, er det viktig å få avklart når og på hvilken måte en utenlandsk forskers 

assistansebehov skiller seg fra tilsvarende behov til en norsk kollega.  

 

Ikke-norsk statsborgerskap er ikke nødvendigvis synonymt med behov for spesiell assistanse. 

Mange forskere med ikke-norsk statsborgerskap som er tilknyttet UiO, klarer seg fint med det 

regulære tjenestetilbudet myntet på nordmenn, evt. supplert med tilpasningstiltak. Spesielle 

behov oppstår imidlertid hvor det foreligger betydelig ulikhet i en utenlandsk forskers 

juridiske, sosiale og kulturelle integrering i Norge sammenlignet med en norsk kollega i 

tilsvarende posisjon.  

 

Ulikhetens omfang og behovet for assistanse er påvirket av mange forhold av så vel saklig
33

 

som personlig art
34

. Imidlertid er det to forhold som påvirker tilretteleggingsbehovet på en 

spesielt tungtveiende og gjennomgripende måte: Flytting fra utlandet til Norge, som 

kjennetegner gruppen internasjonale forskere, og behov for informasjon og kommunikasjon 

på engelsk på grunn av manglende eller for svake norskkunnskaper, som vil gjelde de fleste 

internasjonale, men også et visst antall utenlandske forskere. 

 

Nedenstående figur 3 synliggjør størrelses- og relasjonsforholdet mellom gruppene alle 

forskere, utenlandske forskere, internasjonale forskere og forskere med behov for informasjon 

og kommunikasjon på engelsk ved UiO, og setter det i sammenheng med gruppenes 

grunnleggende tjenestebehovsprofil. 

 

 

 

                                                 
33

 F.eks. oppholdsstatus og –varighet i Norge, juridisk og faglig tilknytning til UiO, finansiering, arbeidsplassens 

infrastruktur 
34

 F.eks. forskerens alder, familiære forhold, nasjonalitet/kulturell bakgrunn, personlighet, språkkunnskaper, 

erfaringsbakgrunn, ambisjonsnivå, faglig og sosialt nettverk i og utenfor Norge 
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Prosjektets målgruppe i gjesteperspektivet og dens grunnleggende tjenestebehovsprofil (fig. 3) 

 

 
 

Figuren viser at prosjektets målgruppe i gjesteperspektivet ikke lar seg klart avgrense: 

Gruppen vil ligge et sted mellom den fiolette sirkelen internasjonale forskere og den oransje 

sirkelen utenlandske forskere. Dessuten kan en forskers gruppetilhørighet skifte over tid, 

f.eks. ved at en internasjonal forsker bosetter seg i Norge og derved beveger seg over i den 

oransje delen av sirkelen utenlandske forskere, eller ved at en utenlandsk forsker blir norsk 

statsborger og derved beveger seg over i den gule delen av sirkelen forskere ved UiO. Det 

anslås at om lag 1200 utenlandske forskere hadde behov for en eller annen form for spesiell 

assistanse i 2005. Dette svarer til rundt 90 % av alle utenlandske forskere og ca. 20 % av alle 

forskere tilknyttet UiO i 2005.  
 

Figur 3 illustrerer videre at forskergruppene ikke har en ensartet tjenestebehovsprofil: Mens 

gruppen internasjonale forskere potensielt etterspør alle tjenester myntet på utenlandske 

forskere (i tillegg til tjenestene myntet på norske forskere), har forskerne som befinner seg i 

den røde delen av sirkelen forskere med behov for informasjon og kommunikasjon på engelsk, 

ikke behov for innreisetjenester, og forskerne som befinner seg i den oransje delen av sirkelen 

utenlandske forskere verken behov for innreise- eller språktjenester, men blott for tilpasninger 

av de regulære tjenestene. Uttrykt i tall for 2005, lå etterspørselspotensialet for 
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innreisetjenester på anslagsvis 600 personer
35

, for språktjenester på 1000-1100 personer og 

for tilpasning av regulære tjenester på 1300 personer. I tillegg kommer et ukjent antall 

personer i en rekognoseringsfase av et mulig forskningsopphold ved UiO. 
 

Figur 3 synliggjør dessuten at et mottaksapparat som tilbyr alle typer tjenester som gruppen 

internasjonale forskere har behov for, også vil ivareta behovene til gruppen utenlandske 

forskere så fremt det er tatt høyde for dimensjoneringen. 
  

Også tjenesteetterspørselen er dynamisk, ved at ulike tjenester etterspørres til ulike tider med 

ulik intensitet av ulike assistanseytere. Nedenstående figur 4 prøver å framstille utviklingen 

av forskergruppenes typiske assistansebehovsprofiler langs en tidsakse. 
 

Forskergruppenes assistansebehovsprofiler langs en tidsakse (fig. 4) 
 

 
 

Assistansebehovet for alle tre grupper forskere vil som regel være størst like før og etter 

ankomst ved UiO, dvs. i introduksjons- og mottaksfasen. I oppfølgingsfasen, som kan vare fra 

noen få dager til et helt yrkesaktivt liv (og derfor er framstilt i figur 4 som stiplet linje), vil 

behovskurven stabilisere seg på et visst nivå for så å stige noe igjen i avslutningsfasen. 

Assistansebehovspotensialet vil vare ut livet for alle forskere som noen gang har vært 

tilknyttet UiO på en eller annen måte. Dens omfang vil være avhengig av gjeldende lover, 

inngåtte avtaler og UiOs/vertskapsenhetens alumnusvirksomhet. 

 

Både før, under og etter oppholdet ved UiO vil assistansebehovet til gruppen internasjonale 

forskere være størst (fordi denne gruppen potensielt etterspør alle tjenestetyper, jf. fig. 3) og 

samtidig utvise de største individuelle forskjeller (synliggjort i fig. 4 ved at den fiolette 

                                                 
35

  466 (78 %) tilhørte kategori 1 gjesteforskere, 79 (13 %) tilhørte kategori 2 forskere i utdanningsforhold, og 56 

(9 %) tilhørte kategori 3 ansatte forskere over doktornivå 
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kurven er tykkest). I oppfølgingsfasen vil det som regel være et økt assistansebehov i 

forbindelse med pårørendes ankomst til Norge. 

 

Et profesjonelt mottaksapparat for utenlandske forskere må ta høyde for både mangfoldet av 

assistansebehovet og dynamikken i assistanseetterspørselen hvis det skal kunne tjene sitt 

formål, nemlig å sikre utenlandske forskere en optimal integreringsprosess ved UiO. Dette 

krever at alle involverte aktører – det vil si både assistansemottakerne (de utenlandske 

forskerne) og assistanseyterne (vertskapsaktører ved UiO, eksterne aktører, infrastruktur og 

policy) gis forutsetningene til å være trygge og dyktige i sine roller og derved i stand til å 

samhandle på en ryddig og effektiv måte. Til dette trengs det en inngående forståelse for 

hvilke utfordringer de enkelte aktørene står overfor, og hvilke behov som må være dekket for 

at utfordringene kan mestres på en tilfredsstillende måte. 

4.2  Aktørenes utfordringer og behov 

4.2.1  Utenlandske forskere 

Utenlandske forskere som kommer til UiO står overfor utfordringen med å takle en til dels 

svært omfattende, krevende og komprimert integreringsprosess i Norge og/eller ved UiO
36

. 

 

Integreringsprosessens omfang, kompleksitet og varighet er avhengig av en lang rekke saklige 

og personlige faktorer
37

. Den vil som regel være mest krevende der oppholdet er langvarig og 

kravet til integrering dyptgående, noe som ofte er tilfelle hos utenlandske forskere i kategori 3 

(ansatte forskere over doktornivå). Satt litt på spissen kan det sies at integreringsprosessen i 

det norske samfunnet, som hos en innfødt nordmann normalt foregår over en periode på 25-35 

år, blir presset sammen til noen få måneder for en utlending som varig flytter sin arbeidsplass 

til Norge. På den andre siden vil integreringsutfordringen framstå som atskillig mindre når en 

utenlandsk forskers opphold ved UiO kun har karakter av et kort besøk, noe  som gjelder 

mange utenlandske forskere i kategori 1 (gjesteforskere). Imidlertid er det kun summen av alle 

saklige og personlige faktorer som kan tegne et korrekt bilde av utfordringen en gitt 

utenlandsk forsker står overfor: En svensk professor som etter mangeårig samarbeid med 

fagfeller ved UiO blir fast ansatt her og av den grunn flytter til Oslo, vil etter all sannsynlighet 

oppleve minimale integreringsproblemer sammenlignet med en senegalesisk professor som 

skal delta i et ukelangt NUFU-finansiert seminar ved UiO. Vedkommende er som regel 

avhengig av kontanter utbetalt i Norge for å kunne dekke elementære utgifter som mat og 

transport under oppholdet, men må bruke opptil en halv dag (altså 10 % av oppholdstiden) 

bare for å få hevet en sjekk her. I hvilken grad en utenlandsk forsker føler seg i stand til å 

mestre praktisk-administrative utfordringer blir således av stor betydning for i hvilken grad 

oppholdet ved UiO oppleves som suksess eller ei. 

 

Når det gjelder å forstå hvilke utfordringer en integreringsprosess innebærer, er det dessuten 

viktig å være klar over at initiativet til, formålet med og vilkårene for oppholdet ved UiO i 

dag i mindre grad har utspring i den utenlandske forskerens egenbestemte sfære enn i 

overordnete politiske og institusjonelle føringer. Dette innebærer at forskningsoppholdet som 

regel er underlagt et mer komplekst og resultatstyrt juridisk regime enn det som var tilfelle 

tidligere ved at det stilles større krav til bl.a. effektivitet og dokumentasjon. 

 

                                                 
36

 For en presentasjon av hvordan utenlandske forskere ved UiO selv opplever integreringsprosessens 

utfordringer og behov, jf. rapporten fra gjestespørreundersøkelsen, vedlegg 4 
37

 Jf. 4.1, særlig fotnoter 33 og 34 
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For å kunne mestre påtatte forskningsoppgaver under slike rammebetingelser er en 

internasjonal aktiv forsker avhengig av akademiske vertsinstitusjoner med optimalt tilrettelagt 

infrastruktur. Dette tilsier for det første rask og enkel tilgang til velstrukturert, pålitelig og 

uttømmende informasjon på engelsk om alt som kan være relevant å vite i introduksjons-, 

oppholds- og alumnusfasen av forskningsoppholdet. For det andre har forskeren behov for 

kompetente, serviceinnstilte og igjen lett tilgjengelige dialogpartnere for å få svar på 

utdypende spørsmål samt veiledning og assistanse i forhold til de mange administrative og 

praktiske gjøremål et utenlandsopphold fører med seg. For det tredje har forskeren en 

forventning om raskt å kunne være operativ på sin nye arbeidsplass ved UiO, dvs. at 

oppholdet er forberedt på en profesjonell måte fra vertsinstitusjonens side og at det foreligger 

en fysisk, administrativ, faglig og sosial infrastruktur som optimalt støtter opp under 

oppholdets formål. I denne sammenhengen er det dessuten viktig å være klar over at det for 

en utenlandsk forsker ikke alltid er lett å oppfatte hva som er årsaken til at noe har gått galt og 

om det er UiO-interne eller eksterne aktører som har ansvar for dette. Generelt vil 

vedkommende ha en forventning om at UiO samarbeider optimalt med eksterne aktører om 

egen integreringsprosess, og vil legge denne forventningen til grunn for sin vurdering av UiOs 

mottakstjenester. 

 

Behovsprofilen til en utenlandsk forsker er som regel mer kompleks og omfattende dersom 

vedkommende har med seg pårørende til Norge. Utover assistanse i forhold til mer 

kompliserte innreiseformaliteter og mer krevende boligbehov, vil vedkommende ofte etterlyse 

informasjon og veiledning for å få plassert barn i egnete skoler/barnehager og for å få 

godkjent partnerens/ektefellens utdanning samt hjelp til at denne får innpass i det norske 

arbeidsmarkedet. Dessuten vil mange oppleve det som en vektig og kjærkommen 

håndstrekning i integreringsprosessen dersom UiOs språkopplæringstilbud og sosiale tilbud 

overfor utenlandske forskere også inkluderer pårørende. 

4.2.2  Vertskapsaktører ved UiO 

Ansatte ved UiO med vertskapsansvar overfor utenlandske forskere står overfor utfordringen 

med å være satt til å yte optimal assistanse til mennesker med en kompleks og varierende 

behovsprofil under forhold med mange krysspress. Som vist i avsnitt 3.4, 4.1 og 4.2.1 har 

utenlandske forskere behov for et bredt spekter av assistansetjenester, som skal ytes med ulik 

intensitet til ulike tider og som ofte krever spesiell kompetanse og samarbeid mellom en rekke 

aktører på kryss og tvers av organisasjonen og delvis også utenfor organisasjonen. I tillegg er 

rammebetingelsene for denne tjenesteytingen i stadig endring ved at de er underlagt forhold 

som kontinuerlig påvirkes av dynamiske organisasjons- og samfunnsrelaterte prosesser. For 

de fleste ansatte ved UiO med en eller annen form for vertskapsansvar overfor utenlandske 

forskere utgjør dette ansvaret kun en liten til moderat del av deres samlete oppgaveportefølje. 

Enkelte steder er det dessuten et betydelig gjennomtrekk i administrative stillinger som er 

tillagt vertskapsansvar overfor utenlandske forskere. 

 

De skisserte vilkårene for yting av assistanse overfor utenlandske forskere ved UiO 

understreker viktigheten av en klar ansvars- og rollefordeling på dette området. Hver 

vertskapsaktør må raskt kunne skaffe seg en oversikt over hvordan mottak og oppfølging av 

utenlandske forskere er organisert ved UiO (lokalt/semi-lokalt og sentralt) samt oppnå en 

korrekt forståelse for hvilket ansvar og hvilke konkrete oppgaver som påfaller han/henne og 

hvordan han/hun kan/bør samarbeide med hvilke andre vertskapsaktører. Vertskapsaktører 

med omfattende og sentrale ansvarsområder og/eller som forvalter oppgaver som krever 

spesialkompetanse, har behov for et skreddersydd opplæringstilbud samt adgang til 

kompetent veiledning og et nettverk hvor erfaringer kan utveksles, informasjon spres, 
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kompetanse overføres og inspirasjon genereres. Videre er en godt utbygget, integrert, 

vedlikeholdt og bekjentgjort infrastruktur selvsagt av enorm betydning for vertskapsarbeidets 

kapasitet, effektivitet og kvalitet. For at alle nevnte behov kan ivaretas på en optimal måte, 

kreves det en overordnet koordinering. 

4.2.3  Eksterne aktører 

Mens representanter for myndigheter, samarbeidspartnere og tjenesteytere har utstrakt 

samarbeid med vertskapsaktører ved UiO i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker, kan 

det være vanskelig for eksterne aktører å komme i dialog med UiO på institusjonsbasis om 

temaet utenlandske forskere. Pr. i dag finnes det ingen person eller enhet ved UiO som har 

den samlete, overordnete tilretteleggingen for mottak og oppfølging av utenlandske forskere 

som sitt faste arbeidsfelt og med et mandat til å opptre på dette området på vegne av hele 

institusjonen overfor eksterne aktører. Utviklingen av et optimalt samarbeid mellom eksterne 

og interne aktører forutsetter imidlertid kvalifisert kjennskap til egen og den andre partens 

organisering, rammebetingelser, utfordringer og behov og en åpen og jevn dialog mellom 

faste, kompetente representanter for hver part.  

4.2.4  Infrastruktur 

Det voksende antallet utenlandske forskere ved UiO utfordrer den eksisterende 

mottaksinfrastrukturen ved at den skal betjene flere brukere og brukergrupper med mer 

omfattende og komplekse behov enn det den opprinnelig ble utviklet for, og dette i en 

virkelighet som er i kontinuerlig og stadig raskere forandring. En velfungerende infrastruktur 

er en viktig forutsetning for at både gjester og vertskapsaktører kan fungere optimalt. Selve 

infrastrukturen er et produkt av mange forskjellige bidragsytere og varierende faktorer, og 

kravene til infrastrukturen vil forandre seg i takt med politiske, sosiale og kulturelle 

utviklingsprosesser. 

 

Utviklingen av en god og koordinert infrastruktur krever derfor en åpen, konstruktiv, 

systematisk og kontinuerlig dialog mellom alle involverte aktører. Selv om infrastruktur har et 

synlig uttrykk, er den ikke statisk, men kan heller sammenliknes med en levende organisme 

som drives fram av mange ulike pulser og prosesser. For å opprettholde sin kvalitet, må 

infrastrukturen stadig tilpasses en virkelighet i kontinuerlig endring. Endringer skjer både i 

forhold til infrastrukturens rammebetingelser (f.eks. endret policy/strategi/regelverk, ny 

teknologi) og brukernes behov. En økning av infrastrukturens kvalitet kan oppnås gjennom 

pålitelige og systematiske evaluerings- og erfaringsinndragningsprosesser og gjennom økt 

ressurstilførsel. Prosessen krever en sentral, dedikert koordinator og pådriver. 

4.2.5  Policy 

Utfordringen for organer som forvalter et policyansvar i forhold til utenlandske forskere ved 

UiO består i å definere mål, utvikle strategier og ta økonomiske beslutninger som bygger på 

en korrekt virkelighetsoppfatning, og som effektivt kan styre utviklingen i den ønskete 

retningen under optimal ivaretakelse av alle involverte aktørers interesser. Dette forutsetter 

kunnskap om virkeligheten, kunnskap om utviklingstendenser og –prognoser samt dialog og 

samarbeid mellom representanter for alle involverte aktørgrupper. For å kunne generere slik 

kunnskap, må nøkkeldata om utenlandske forskere ved UiO systematisk bli registrert i 

sentrale databaser som er utstyrt med hensiktsmessige rapportmuligheter. 
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4.3  Overordnet utfordring 

Sett fra et overordnet perspektiv består utfordringen i å utvikle et mottaksapparat for 

utenlandske forskere som er helhetlig. Dette innebærer at det utvikles strukturer, prosesser og 

tjenester som ivaretar alle involverte aktørers grunnleggende behov, at enkeltproblemer løses 

på en måte som ikke skaper problemer andre steder, og at enkeltdelene av mottaksapparatet 

utformes slik at de kan føyes sammen til en helhet. Konseptet må forankres på alle nivåer og 

gjøres levende i alle ledd av organisasjonen. Bare et slikt helhetlig konsipert, aktivt, 

vedlikeholdt og videreutviklet mottaksapparat vil utvise en bærekraftig struktur og gjøre det 

mulig å realisere synergieffekter fult ut. 

 

5  Mottak av utenlandske forskere ved UiO:                        
status quo og diagnose 

5.1  Dagens organisering av mottaket 

I dag er mottak av utenlandske forskere ved UiO grunnleggende desentralt organisert. I 

motsetning til mottaket av utenlandske studenter finnes det ingen sentral enhet som har et 

overordnet, koordinerende ansvar for mottaket av utenlandske forskere og som yter 

grunnleggende tjenester på dette feltet. Det er instituttet/enheten som mottar den utenlandske 

forskeren, som har hovedansvaret for vedkommende, både før og under oppholdet. Ved noen 

fakulteter er enkelte vertskapsoppgaver lagt til fakultetssekretariatet, for eksempel 

personalkonsulent-, økonomikonsulent- og forskningskoordinatoroppgaver.  

 

Fagavdelingene i SA bistår vertskapsenhetene med råd og informasjon. En framtredende rolle 

her spiller FA, som veileder, koordinerer og yter assistanse i spørsmål knyttet til 

forskerutdanning, forskningsfinansiering, forskningspolitikk og internasjonalt 

forskningssamarbeid, og OPA som bistår i alle ansettelsesrelaterte forhold. Disse to 

avdelingene har dessuten på hvert sitt fagområde ansvar for norsk- og engelskspråklig 

nettinformasjon som retter seg spesielt mot utenlandske forskere og/eller vertskapsaktører ved 

UiO. Videre har de systemansvaret for to sentrale databaser hvor nøkkeldata om utenlandske 

forskere blir registrert: POLS (OPA) og FRIDA (FA). FA har også kvalitetssikrings- og 

videreutviklingsansvaret for doktorgradsmodulen i FS, som for øvrig forvaltes av STA. 

 

I forhold til en spesiell gruppe utenlandske forskere er mottaket og den ikke-akademiske 

oppfølgingen lagt sentralt til Seksjon for internasjonalisering av studier (SIS), som ligger 

under STA og som fungerer som sentral mottaksenhet for internasjonale studenter. Det dreier 

seg om noen typer stipendfinansierte ph.d.-kandidater (NUFU, Kvote, NFR, mm.) med 

oppholdsvilkår og en behovsprofil som svarer mer til situasjonen som internasjonale studenter 

(med stipendfinansiering fra de samme kildene) befinner seg i enn situasjonen for utenlandske 

kolleger. 

 

Generelt forvalter SA fagporteføljer som påvirker utenlandske forskeres vilkår ved UiO på 

mangfoldig vis. Enkelte avdelinger innehar et ansvar for personaltjenester og velferdstilbud 

som er mer direkte og synlig relatert til det eksisterende mottaksapparatet for utenlandske 

forskere. Et eksempel er forskerboliger hvor Teknisk avdeling (TA) har ansvar for bygging og 

teknisk vedlikehold av boligene, Økonomi- og planavdelingen (ØPA) har ansvar for 

leieforhold (der UiO leier boliger fra andre) og generelt økonomiforvaltning av forskerboliger 

gjennom Tøyenfondet, SiO Boligdivisjon har ansvar for drifting av utleien til utenlandske 

forskere og OPA har et personalpolitisk ansvar og informasjonsansvar og står for den 
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overordnete koordineringen. Andre eksempler er målgruppetilpassete norskkurs for 

utenlandske forskere/partnere til utenlandske forskere som siden sommeren 2007 tilbys i regi 

av Opplæringskomiteen (OPA)
38

, eller barnehagetilbudet til stipendiater og ansatte ved UiO 

hvor opptaket administreres av OPA
39

. 

5.2  Sentrale problemstillinger 

5.2.1  Ansvars- og oppgavedeling 

Både fra gjestenes og vertskapsaktørenes side etterlyses det en bedre avklaring og 

utkommunisering av ansvars- og oppgavedelingen mellom vertskapsaktørene, såvel vertikalt 

(sentraladministrasjonfakultetgrunnenhet) som horisontalt (f.eks. OPAFASTA eller 

innenfor vertsenheten). Tilbakemeldingene vitner om at dagens organisering av mottaket ikke 

er underlagt et helhetlig konsept og derfor er beheftet med hull, gråsoner, motsigelser og 

inkonsekvenser
40

. På en lang rekke områder er ansvars- og oppgavedelingen ikke spesifikk 

nok. Det mangler standarder som er en forutsetning for at den enkelte aktøren kan forstå og 

vurdere egen og andres rolle og prestasjon og opptre som en proaktiv lagspiller. Slike 

uklarheter vanskeliggjør dessuten en korrekt vurdering av ressursbehov og dermed en 

hensiktsmessig prioritering av oppgaver. 

 

Disse forholdene tyder på at gjeldende ansvars- og oppgavedeling ikke er tilstrekkelig 

forankret og implementert på de enkelte nivåene og i de enkelte enhetene. Mange 

vertskapsaktører er enten uvitende om sine oppgaver eller mangler tilstrekkelig kompetanse, 

tid og/eller støtte fra over-, side- og underordnete for å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Spesiell oppmerksomhet må vies formaliseringen av ansvaret for mottak og oppfølging av den 

sammensatte, stadig voksende og prioriterte gruppen utenlandske ph.d.-kandidater som pr. i 

dag delvis bærer preg av et ”administrativt ingenmannsland”. 

 

Konsekvensen av den skisserte situasjonen er at utenlandske forskere ikke vet hvem de skal 

henvende til for å få løst enkelte oppgaver, og heller ikke får hjelp til å finne ut av det. Mange 

beretter om at de følger seg avvist av vertskapsaktører eller at de blir ”avspist” med lettvinte 

eller ukorrekte svar som ikke bidrar til å løse problemet
41

. Vertskapsaktørene på sin side 

opplever ofte avmakt i forhold til de konkrete utfordringene de står overfor. Med ansvar for 

mange presserende oppgaver får de ikke endene til å møtes. Resultatet blir at det brukes mye 

kostbar tid til å håndtere frustrasjoner og slukke branner i stedet for å bidra til at frustrasjons- 

og brannårsakene fjernes. 

 

                                                 
38

 Som et supplement til norskkursene tilbudt av Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og Den 

internasjonale sommerskole (ISS), jf. http://www.uio.no/english/research/guests/guide/language_courses.html  
39

 Jf. http://www.uio.no/for_ansatte/barnehage/index-eng.html  
40

 Følgende sitat fra en ph.d.-kandidat hentet fra gjestespørreundersøkelsen illustrerer dette grunnleggende 

poenget godt: My personal feeling about UiO regarding international scholars is that there is no policy on how 

to deal with us. We are an administrative burden within UiO and not a resource. 
41

 Dette dilemmaet kommer til uttrykk i gjestespørreundersøkelsen gjennom utsagn som ”Most of my 

information came in form of rumors from my colleagues, I did not know who was the right person to talk to.” 

eller ”...new employees learn (things) thanks to the patience of colleagues...”. Det er dessuten tankevekkende at 

kun snaut halvparten av respondentene oppgir at de har en faglig og administrativ kontaktperson ved sin 

vertskapsenhet. Rundt en tredjedel vet ikke om de har det, og mellom 1/7 og 1/5 svarer at de ikke har det, jf. 

GSU s. 5. 

http://www.uio.no/english/research/guests/guide/language_courses.html
http://www.uio.no/for_ansatte/barnehage/index-eng.html
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Under dagens forhold er det tilfeldigheter som avgjør kvaliteten på en utenlandsk forskers 

integreringsprosess ved UiO. Uten en klarere, mer spesifikk og bedre forankret og 

implementert ansvars- og oppgavedeling i forhold til mottak av utenlandske forskere vil 

frustrasjonen hos alle involverte aktørgrupper øke i takt med inngående forskermobilitet. 

5.2.2  Sentrale tjenester 

Den tydeligste og mest gjennomgående tilbakemelding fra både vertskapsaktører og 

utenlandske forskere har vært behovet for å styrke sentrale tjenester i forhold til mottak og 

oppfølging av utenlandske forskere. Det etterlyses et sentralt plassert støtteapparat som på den 

ene siden har ansvar for å bygge opp/ut, koordinere, kvalitetssikre og til dels også drifte en 

rekke spesielle tjenester (jf. 5.2.3 – 5.2.9), og på den andre siden bidrar i utviklingen og 

implementeringen av policy og strategier, dvs. fungerer som en prosesspådriver som tenker 

helhetlig i forhold til alle involverte aktørenes behov og UiOs overordnete 

internasjonaliseringsmål
42

. 

 

”Landskapet” som er i prosjektets søkelys er svært komplekst og dynamisk. For å forstå dets 

struktur samt prosessene som kontinuerlig påvirker denne strukturen, kreves det ”aktiv 

observasjon” over tid. Med ”aktiv observasjon” menes det en type observasjon som ikke bare 

forholder seg undersøkende og konstaterende, men som i tillegg aktivt sender impulser inn det 

observerte systemet for å oppnå en pålitelig forståelse av lovmessighetene i sammenhengen 

mellom årsak og virkning. På grunnlag av en slik kvalifisert forståelse vil det for et sentralt 

støtteapparat ikke bare være mulig å ivareta spesielle tjenester på en optimal måte, men også å 

opptre som en verdifull bidragsyter i utviklingen av UiOs vertskapspolicy og -strategier 

overfor utenlandske forskere. 

5.2.3  Skriftlig informasjon 

Gjennomgangen av relevant informasjon på nettet og i form av trykksaker samt 

tilbakemeldingene fra både vertskapsaktørene og de utenlandske forskerne avdekker et svært 

omfattende handlingsbehov i forhold til skriftlig informasjonsarbeid. Pr. i dag mangler det 

også på dette området et helhetlig konsept som sikrer de ulike brukergruppene lett tilgang til 

pålitelig, skreddersydd og uttømmende informasjon om forhold som er av betydning for 

integreringsprosessen.  

 

Utenlandske forskere etterlyser først og fremst mer omfattende, kvalitativt bedre og mer 

brukertilpasset informasjon på engelsk, særlig på nettet, men også som trykksak (f.eks. pre-

arrival informasjon, startpakke ved ankomst, expat-håndbok)
43

.  Det savnes dessuten en mer 

                                                 
42

 Problemstillingen formulert med ordene til en respondent i gjestespørreundersøkelsen lyder slik: ”UiO 

definitely needs an office dedicated to the needs of international (...) guests with comprehensive knowledge about 

all aspects of integrating into the Norwegian society, particularly with respect to tax and residence and work 

permit issues. By dedicated I mean that the staff in this office has to really know their stuff inside-out, and they 

have to know how to make things work vis-à-vis tax offices and UDI quickly and smoothly. Currently, this simply 

doesn’t work, and foreign PhD students and postdocs are typically left to their own devices to slog through the 

morass of Norwegian bureaucracy, rarely knowing what to expect, what rights they have, and how to maneuver. 

It is really ridiculous that a major university can’t do this better. I know many other institutions that accomplish 

this, why not UiO?” 
43

 Dette ønsket går igjen i hele gjestespørreundersøkelsen, hvor respondentene til dels er svært spesifikke i 

forhold til sine informasjonsbehov og legger fram mange gode forslag til forbedring. Disse tilbakemeldingene 

har vist seg å være av stor verdi i arbeidet med å restrukturere og utvide nettportalen International Reseachers 

(jf. avsnitt 2.4). Videre er det betegnende at respondentene i gjestespørreundersøkelsen retter den vektigste 

kritikken mot assistanse ytet (eller ikke ytet) i forbindelse med tjenester som først og fremst er 

informasjonsarbeid (veiledning og assistanse i forbindelse med. visum, oppholds- og arbeidstillatelse, 



Internasjonal forskning i fokus 

Prosjektrapport 

 side 33 

inkluderende holdning overfor fremmedspråklige ved valg av språk i e-poster, brev, 

møtereferater, internaviser, oppslag, skilt og lignende: utstrakt bruk av norsk i 

kommunikasjon som også er betydningsfull for fremmedspråklige virker ekskluderende både 

rent faktisk, men også psykisk, ofte uten at norske kolleger er seg bevisste om det
44

. Videre 

forventes det en mer proaktiv holdning fra vertsinstitusjonens side med tanke på formidling 

og timing av relevant informasjon, dvs. at utenlandske forskere i tide gjøres oppmerksom på 

den informasjonen de trenger for å kunne ivareta sin gjesterolle på best mulig måte.  

 

Også for vertskapsaktører vil et forbedret informasjonstilbud til utenlandske forskere være av 

stor verdi og innebære en betydelig avlastning og kvalitetssikring av egne 

informasjonsoppgaver. I tillegg etterspør de arbeidsstøtte til seg selv i form av en oppdatert, 

utvidet og mer brukergruppedifferensiert vertskapshåndbok på norsk og en lang rekke brev- 

og kontraktmaler samt skjemaer og reglementer på engelsk. 

 

Både for aktørgruppene og for UiO som institusjon er det av grunnleggende betydning at den 

enkelte aktøren i størst mulig grad er autonom i forhold til å løse integreringsprosessens 

oppgaver og samtidig vet hvor nødvendig hjelp er å finne. Skriftlig informasjon kan i dette 

perspektivet betegnes som integreringsinfrastrukturens ryggmarg. Arbeidet med å forbedre 

forholdene på dette området bør derfor gis høy prioritet. 

5.2.4  Institusjonskontakter 

Ett av de mest frustrerende og tidkrevende forhold som særlig vertskapsaktørene i 

førstelinjetjenester og utenlandske forskere rapporterer om, er kontakten til eksterne aktører, 

især myndigheter og offentlige institusjoner. Dette gjelder først og fremst UDI og Oslo 

politikammer i forbindelse med søknader om visum, oppholds- og arbeidstillatelse, men også 

Oslo skattekontor og folkeregister (skattekort, personnummer, ligning), NAV (medlemskap 

og rettigheter i forhold til folketrygden), NOKUT (godkjenning av utenlandsk utdanning), 

mm. Det etterlyses derfor etablering og vedlikehold av institusjonskontakter, og det helst i 

form av navngitte personer med et særlig saksbehandleransvar overfor utenlandske forskere 

ved UiO. Videre påpekes det at institusjonskontakter også ville gjøre det mulig for UiO å 

fremme aktørenes interesser på et overordnet policymessig plan og bidra til at byråkratiske 

prosesser forenkles og nedkortes
45

. Som vist i avsnitt 4.2.3 har eksterne aktører 

sammenfallende interesser og behov på dette området og har delvis også gitt konkret uttrykk 

for dem. 

5.2.5  Nettverk 

De fleste vertskapsaktørene beretter om en følelse av å ”være overlatt til seg selv”. De kjenner 

ikke til kolleger som har tilsvarende oppgaver ved andre enheter/institusjoner og føler seg for 

nedlesset i presserende oppgaver til selv å kunne ta initiativ til intern og ekstern 

nettverksbygging. Sporadiske erfaringer eller erfaringer fra andre områder tilsier imidlertid at 

                                                                                                                                                         
personnummer, skattekort, trygdeordninger, helsetjenester og banktjenester): 1/4 til over 1/3 av respondentene 

opplevde denne assistansen som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 
44

 Problemstillingen gjelder selvsagt ikke bare skriftlig, men også muntlig kommunikasjon, jf. GSU s. 24, 28 ff. 

og 33 ff. 
45

 Et godt eksempel på dette området er UiOs deltakelse i UDIs brukerråd: På bakgrunn av bl.a. innspill fra 

medlemmer i brukkerrådet har UDI, Oslo politidistrikt, Skatteetaten og Arbeidstilsynet gått sammen og pr. 

15.10.2007 etablert et servicesenter som tilbyr utenlandske arbeidstakere en fast track-ordning i forhold til bl.a. 

oppholds- og arbeidstillatelse, skattekort og personnummer. Dette innebærer en radikal forenkling og 

framskynding av disse prosessene for brorparten av UiOs utenlandske forskere. 
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det er svært nyttig og inspirerende å drøfte felles problemstillinger og utveksle kunnskap og 

idéer med kolleger mot å ”sitte på sin egen lille tue og finne opp kruttet helt på egen hånd”. 

 

Også mange utenlandske forskere føler seg isolert, særlig i den første tiden ved UiO, og 

savner adgang til nettverk både faglig og sosialt
46

. Problemet ligger ofte ikke i fraværet av 

nettverk, men i manglende informasjon om dem og/eller i en for høy terskel for å slutte seg til 

dem. Med henvisning til mottaksordningen for internasjonale studenter, oppfordres UiO 

derfor til å gi det allerede eksisterende faglige, kulturelle og sosiale tilbudet på alle nivåer en 

utforming som gjør det til inkluderende, relevante og stimulerende møteplasser også for 

utenlandske forskere og medfølgende familie, og evt. supplere det med ekstratiltak som 

fadderordninger og velkomstmøter.  

 

Disse tilbakemeldingene peker på kjensgjerningen at en vertskapsprofil av høy kvalitet krever 

et velfungerende informasjonsspredningssystem og dynamiske dialogkanaler og –fora for 

både gjester og vertskapsaktører. Kun på denne måten vil den enkelte aktøren kunne ivareta 

sin rolle optimalt i forhold til ytre rammer og personlige forutsetninger, og kun på denne 

måten vil UiO som vertskapsinstitusjon kunne høste synergieffektene av den rike erfaringen 

og kompetansen dens individuelle gjester og representanter har med seg og/eller bygger opp 

over tid. 

5.2.6  Opplæring og kompetanseheving 

Vertskapsaktørene savner tilbud om opplæring og kompetanseheving i forhold til den rollen 

de skal ivareta overfor utenlandske forskere. Også på dette feltet etterlyses det en sentralt 

plassert dialogpartner som kan fange opp signaler, kartlegge behov og legge til rette for en 

målrettet, effektiv og inspirerende opplærings- og kompetanseutviklingsprosess for de ulike 

vertskapsaktørgruppene. Konkret etterlyses det kurs som går på spesifikke saksfelt (f.eks. 

håndtering av søknader om visum, oppholds- og arbeidstillatelse overfor UDI og Oslo 

politikammer; regelverk rundt trygde- og pensjonsrettigheter; regelverk og prosedyrer i 

forhold til skatt) og workshops for å utveksle erfaringer om og utvikle løsninger på spesifikke 

problemstillinger (f.eks. støttetjenester til medfølgende familie, spesielle behov til forskere fra 

u-land, boligbistand). Slike tiltak ville selvsagt også være et viktig bidrag til intern og ekstern 

nettverksbygging samt kvalitetssikring av tjenesteyting, særlig på steder der det er høy 

gjennomtrekk i vertskapsaktørstillinger. 

 

Også utenlandske forskere melder fra om opplæringsbehov som kunne tenkes best ivaretatt 

gjennom kurstilbud. Aktuelle temaer her er språkopplæring (først og fremst norsk
47

, men også 

engelsk
48

), innføring i UiO/norske forhold, beskatning og utfylling av selvangivelsen, mm.  

Erfaringen viser at slike kurs også utgjør en trygg og stimulerende sosial møteplass med 

ypperlige muligheter for nettverksbygging og informasjonsutveksling. 

                                                 
46

 I gjestespørreundersøkelsen oppgir hele 90 % av respondentene at de ikke bodde i Norge før deres tilknytning 

til UiO, og rundt halvparten opplyser at de hadde ingen eller kun én kontaktperson i Norge før de flyttet hit. 
47

 For en presentasjon av utenlandske forskeres utfordringer og behov i forhold til norskopplæring jf. GSU s. 33-

35. 
48

 Kontakt med utenlandske forskere og tilbakemeldinger fra ulike hold tyder på at flere fremmedspråklige 

forskere ville hatt stort utbytte av både regulære engelskkurs og kurs i engelsk til akademiske formål. I denne 

sammenhengen er det verdt å merke seg at nesten 4/5 av alle utenlandske forskere som har deltatt i 

gjestespørreundersøkelsen verken oppgir et skandinavisk språk eller engelsk som sitt morsmål.  
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5.2.7  Veiledning 

Det registreres bred enighet om at regulære tjenester
49

 bør ytes av de samme aktørene til både 

norske og utenlandske forskere. Noen enkeltsakers kompleksitet og/eller presedenskarakter 

tilsier imidlertid at det kan hentes råd og utredningsassistanse hos en sentral 

kompetanseenhet. I visse tilfeller kan det være hensiktsmessig å løfte selve 

saksbehandleransvaret på et høyre nivå hvor det kan ivaretas med større kompetanse og 

gjennomslagskraft og ved behov også følges opp policymessig. 

5.2.8  Infrastruktur 

Dagens infrastruktur
50

 som støtter opp under utenlandske forskeres integreringsprosess, 

kjennetegnes ved å være punktuell og ved at utviklingen skjer i rykk og napp. Det mangler et 

helhetlig konsept som sikrer at arbeidet med å få på plass et integrert og profesjonelt 

mottaksapparat foregår på en planlagt, systematisk og effektiv måte. Det er behov for å 

kvalitetssikre, koordinere og integrere eksisterende infrastruktur, styrke svake områder (f.eks. 

skriftlig informasjon
51

, organisering av forskerboligformidling
52

, helsetjenester
53

, 

norskopplæring
54

, støttetjenester til medfølgende familie
55

) og tette hull (f.eks. 

institusjonskontakter
56

, sosiale og kulturelle tilbud på tvers av UiO
57

) samt å utvikle og 

implementere prosesser som sikrer en kontinuerlig evaluering og videreutvikling av 

infrastrukturen i tråd med aktørenes behov, definerte ambisjonsmål og tildelte ressurser. 

 

En samstemt og ajourført institusjonsintern infrastruktur vil dessuten lettere kunne koples opp 

til ekstern infrastruktur. Den politiske og økonomiske utviklingen i Norge de siste årene har 

ført til en merkbar opptrapping av eksterne aktørers innsats for å forbedre de juridiske 

rammebetingelsene og den administrative og sosiale infrastrukturen for utenlandske 

arbeidsinnvandrere i Norge
58

. Fokus er på arbeidsinnvandrere med kompetanse som offentlig 

og privat sektor etterspør, bl.a. forskere. Som en sentral aktør innen forskning har UiO både 

en forpliktelse til og en stor egeninteresse i å gjøre sin egen integreringsinfrastruktur 

kompatibel med den eksterne samt å opptre som en aktiv og konstruktiv dialogpartner for 

myndighetene i deres pågående arbeid med å utvikle infrastrukturen (jf. 4.2.3). 

 

                                                 
49

 For en definisjon av begrepet regulære tjenester, jf. avsnitt 3.4. 
50

 Begrepet infrastruktur brukes i denne rapporten i svært vid forstand, jf. begrepsavklaringen i avsnitt 3.1.2. 
51

 Jf. avsnitt 5.2.3 
52

 En gjennomgang av dagens organisering av forskerboligformidlingen (jf. 5.1 siste avsnitt) har vist at 

situasjonen på dette området må betegnes som utilfredsstillende. Store ressurser investeres i et opplegg  med 

middelmådige til dårlige resultater.  Et tilbud som kunne utgjøre en ”kronjuvel” i UiOs mottaksordning for 

utenlandske forskere, blir i dag altfor ofte en kilde til stor frustrasjon, både for forskerne selv, deres 

vertsinstitutter og aktørene som er satt til å ivareta tilbudet. Et forskerboligtilbud innebærer forvaltning av 

betydelige verdier og ivaretakelse av omfattende forpliktelser. Et stort mangfold av oppgaver skal løses av 

mange aktører som står i komplekse samarbeidsforhold til hverandre. I fravær av en overordnet 

forskerboligstrategi, en helhetlig og godt forankret ansvars- og oppgavedeling og en dedikert koordinator, er 

dagens organisering beheftet med alvorlige svikt i mange ledd og på mange nivåer. OPA, TA og ØPA har derfor 

gått sammen og satt i gang en rekke prosesser for å rette opp på de problematiske forhold, både på kort og lengre 

sikt. Dette arbeidet bør fortsatt gis høy prioritet i prosjektets implementeringsfase. 
53

 Jf. GSU s. 20 
54

 Jf. avsnitt 5.2.6 
55

 Rundt 3/4 av respondentene i gjestespørreundersøkelsen opplyser at de har partner/ektefelle og/eller barn; om 

lag 2/3 av disse har med seg en eller flere pårørende med til Norge, jf. GSU s. 3. For en presentasjon hvilken 

type assistanse til pårørende som etterlyses, og hvilken betydning den har, jf. avsnitt 4.2.1 og GSU s. 26. 
56

 Jf. avsnitt 5.2.4 og 4.2.3 
57

 Jf. avsnitt 5.2.5 og GSU s. 24 og 28-32 
58

 F.eks. ERA-MORE Norge-prosjektet; UDIs arbeidsgiverservice, brukerråd og utmerkete 

webinformasjonstjenster; servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, jf. fotnote 45 
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En infrastruktur vil bare kunne betegnes som velfungerende dersom alle relevante brukere, 

både på gjeste- og vertskapssiden, har behørig kjennskap til den. Eksisterende infrastruktur og 

oppdatering/utvidelse av den må derfor aktivt bekjentgjøres overfor brukerne. I tillegg må 

brukerne sikres tilgang til oppdatert og uttømmende informasjon om eksisterende 

infrastruktur på nettet. 

5.2.9  Statistikk 

Som nevnt innledningsvis
59

 ble det i forbindelse med prosjektet forsøkt framskaffet data som 

kunne tegne et bilde av antall, sammensetning og fordeling av utenlandske forskere ved UiO. 

Dertil ble de sentrale databasene FS, LT/POLS, FRIDA og DBH benyttet. Imidlertid viste det 

seg at dataene fra disse kildene er av høyst varierende kvalitet og at ingen av disse databasene 

pr. i dag er optimalt tilrettelagt for å generere pålitelig statistikk som dokumenterer 

internasjonalisering av forskning ved UiO. Disse forhold vanskeliggjør og svekker kvaliteten 

på arbeidet til personer og organer som forvalter ansvarsområder som policy, planlegging, 

evaluering og kvalitetssikring, rapportering, PR mm. For å rette på situasjonen må det skapes 

de tekniske forutsetningene og de administrative rutinene for at all relevant nøkkeldata om 

utenlandske forskere ved UiO systematisk blir registrert i sentrale databaser, og det må 

utvikles og implementeres et dekkende evaluerings- og rapporteringssystem på dette området. 

Dette vil kreve institusjonsomfattende samarbeid. 

5.3  Diagnose 

Den foretatte kartleggingen av prosjektets oppmerksomhetsområde bekrefter hypotesen som 

ble formulert som utgangspunktet for prosjektet
60

. Den viser tydelig at den aktuelle 

organiseringen av UiOs mottaksapparat for utenlandske forskere ikke er i takt med dagens og 

slett ikke med morgendagens krav til kapasitet og kvalitet. I mangel av et helhetlig og godt 

forankret konsept er både utenlandske forskerne og vertskapsaktørene i for stor grad overlatt 

til seg selv og har mangelfull kjennskap til eksisterende infrastruktur. Eksterne aktører savner 

en dedikert dialog- og samarbeidspartner som kan opptre på vegne av hele institusjonen og 

som kan sette enkelte problemstillinger i en større sammenheng og løse dem også på 

overordnete nivåer. Dagens infrastruktur utviser hull og flaskehalser, er fragmentert og ikke 

tilstrekkelig kvalitetssikret. Kvaliteten på mottaket av en utenlandsk forsker er over store 

deler av organisasjonen overlatt til tilfeldigheter, UiO kan ikke garantere en minstestandard. 

 

Det eksisterende mottaksapparatet framstår som et brønntrau med mange og til dels store 

sprekker. Det er fare for at det lekker ut mer vann enn det som renner inn, særlig når 

vanntilførselen økes over et kritisk nivå.  Miljøer som har kommet langt i sin tilrettelegging 

for utenlandske kolleger – først og fremst sentrene for framragende forskning som har mye 

internasjonalt forskningssamarbeid og en økonomi som tillater å øremerke ressurser til 

mottaksarbeid – kan i denne metaforen beskrives som lommer i brønntrauet hvor det tydelig 

er mindre lekkasje, men hvor vannomsetningen likevel ikke fungerer optimalt fordi 

svakhetene av det overordnete brønnsystemet også påvirker lommene. For å rette opp i 

situasjonen bør sprekkene tettes i en hensiktsmessig rekkefølge og brønntrauet 

redimensjoneres i henhold til planlagt vanntilførsel. 

 

Denne diagnosen avdekker et betydelig handlingsbehov på tvers av institusjonen dersom 

prosjektets målbilde og målobservasjoner
61

 skal realiseres. 
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 Jf. avsnitt 2.4 
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 Jf. avsnitt 2.1 
61

 Jf. avsnitt 2.2 
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6  Mottak av utenlandske forskere ved andre   
forskningsinstitusjoner 

6.1  Historisk bakgrunn 

Mens forskere har samarbeidet på tvers av landegrenser i hundrevis av år, er 

institusjonsmessig organisering av mottakstjenester for utenlandske forskere et forholdsvis 

ungt fenomen. Tradisjonelt har besøket av utenlandske forskere først og fremst blitt oppfattet 

som en sak mellom inviterende kollega og gjesten, med ingen eller minimal involvering fra 

vertsinstitusjonens side. Framveksten av en globalisert verden har imidlertid forandret både 

behovet, innholdet og vilkårene for internasjonalt forskningssamarbeid fundamentalt. 

Utvikling av kunnskap som kan hjelpe oss å mestre de store utfordringene som verden står 

overfor i dag, forståes ikke lenger bare som et privat forskeranliggende, men har inntatt 

lederplassen på så vel institusjonelle som nasjonale og internasjonale politiske agendaer
62

. 

Erkjennelsen av at framragende forskning har de beste vilkårene i internasjonale miljøer, har 

verden over ført til politiske satsinger og økonomiske insentiver som skal fremme 

internasjonalisering av forskning.  

 

På bakgrunn av denne utviklingen kan det i de siste årene observeres en betydelig 

omorganiseringsaktivitet i forhold til mottakstjenester for utenlandske forskere ved de enkelte 

institusjonene, både i Norge, Europa og andre deler av verden. Lengst erfaring med en 

systematisk innsats på dette området har nok amerikanske eliteuniversiteter som Harvard, 

Berkeley, MIT, mm.
63

 Faktorer som fokus på kvalitet, stimulerende internasjonale miljøer, 

private eierskaps- og finansieringsstrukturer, men også et krevende regelverk rundt innreise 

og opphold har bidratt til en bevisst og vedvarende satsing på en profesjonell og attraktiv 

vertskapsprofil overfor utenlandske forskere i verdens ledende forskningsnasjon. Også i 

Europa er det de mest prestisjetunge forskningsinstitusjonene som var tidligst ute med å ta 

administrative grep for å tiltrekke seg de beste internasjonale hodene
64

. Men først lanseringen 

av ERA-MORE-prosjektet i 2004 satt for alvor fart på grunnleggende nytenkning og 

organisert erfaringsutveksling og samarbeid om tilretteleggingstiltak for forskermobilitet på 

denne siden av Atlanteren
62

.  

6.2  Aktuell utvikling 

6.2.1  Generelle utviklingstendenser 

Den generelle utviklingstendensen går fra en mer fragmentert, ukoordinert og ad hoc-preget 

løsning av oppgaver til en kombinasjon av sentral koordinering av infrastruktur og 

desentralisert personlig mottak og oppfølging av utenlandske forskere. Mens det legges vekt 

på at den enkelte forskeren trenger å bli tatt imot og integrert lokalt, sørger en sentral enhet 

for at spesielle assistansebehov blir ivaretatt på en koordinert og profesjonell måte. Best 

Practice-institusjoner sikter i størst mulig grad mot helhetlige, profesjonelle og langsiktige 

løsninger som optimalt er rettet inn mot målgruppens behov. Hvilken konkret utforming den 
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 Jf. avsnitt 2.1 
63

 Jf. http://www.hio.harvard.edu (Harvard International Office); http://internationaloffice.berkeley.edu 

(Berkeley International Office); http://web.mit.edu/scholars (MIT International Scholars Office) 
64

 Jf. f.eks. http://www.ox.ac.uk/international/international_support_services (University of Oxford); 

http://www.cam.ac.uk/cambuniv/visitors/scholars.html (University of Cambridge); 

http://www.dca.ethz.ch/index_EN (ETH Zürich); http://www.medewerker.uva.nl/english/home.cfm (Universiteit 

van Amsterdam); http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=592&l=en&fromnode=290 (Karolinska Institutt); 

http://www.helsinki.fi/international/ (University of Helsinki); http://www.ku.dk/pers/hrm/ (Københavns 

Universitet) 

http://www.hio.harvard.edu/
http://internationaloffice.berkeley.edu/
http://web.mit.edu/scholars
http://www.ox.ac.uk/international/international_support_services
http://www.cam.ac.uk/cambuniv/visitors/scholars.html
http://www.dca.ethz.ch/index_EN
http://www.medewerker.uva.nl/english/home.cfm
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=592&l=en&fromnode=290
http://www.helsinki.fi/international/
http://www.ku.dk/pers/hrm/


Internasjonal forskning i fokus 

Prosjektrapport 

 side 38 

enkelte institusjonen velger å gi sitt mottaksapparat for utenlandske forskere, er naturligvis 

avhengig av mange faktorer: institusjonens størrelse, faglig profil, internasjonal innretning, 

antall og sammensetning av utenlandske forskere, organisasjonsstruktur og -kultur, 

eksisterende infrastruktur, juridiske og økonomiske rammebetingelser, mm. Men også ytre 

faktorer spiller inn, f.eks. bestemmelsene som regulerer utlendingers oppholds- og 

arbeidsvilkår i landet, institusjonens geografiske beliggenhet, nasjonal og regional konjunktur, 

institusjonens forhold til øvrig forskningssektor og næringsliv. Mangfoldet og mulighetene på 

dette området illustreres spesielt godt i et innovativt bidrag fra Tyskland, det tyske Welcome 

Centre-konseptet. 

6.2.2  Det tyske Welcome Centre-konseptet 

I et initiativ til å generere nye impulser gikk tre tyske stiftelser
65

 våren 2006 sammen og 

utlyste konkurransen ”Welcome Centres for internationally mobile researchers”
66

. Den 

overordnete målsetningen for konkurransen var ”å sikre utenlandske forskere – samt 

returnerende tyske forskere – et originalt, adekvat og fungerende støtte- og omsorgstilbud og 

optimale ytre betingelser slik at disse helt og holdent kunne konsentrere seg om forskning ved 

verdensåpne tyske universiteter”
67

. Gjennom en prisbevilgning på EUR 125.000 (NOK 1 

mill.) ville man sette tre vinnere i stand til å realisere innovative idéer, optimere eksisterende 

konsepter og bygge opp bærekraftige strukturer ved sin institusjon. 32 institusjoner eller rundt 

en tredjedel av alle tyske universiteter sendte inn bidrag. Universitetene Bochum, Bonn og 

Marburg ble høsten 2006 kåret til vinnere, og er nå godt i gang med å sette sine forslag om i 

praksis
68

. Alexander von Humboldt-Stiftung, som er en av initiativtakerne til konkurransen og 

som fungerer som ERA-MORE-prosjektkoordinator i Tyskland, har utgitt en brosjyre som 

presenterer de beste idéene fra alle bidragsyterne
67

. For å sikre initiativet en bredest og lengst 

mulig stimulerende virkning, inviterer Alexander von Humboldt-Stiftung to ganger i året alle 

interesserte parter til en faglig samling om temaet forskermobilitet
69

 hvor bl.a. vinnerne av 

konkurransen deler sine erfaringer fra implementeringsprosessen. 

 

Felles for alle innsendte konkurransebidrag er oppfatningen at et ideelt velkomstsenter skal 

bygges opp på en bærekraftig måte med et langtidsperspektiv. Videre skal et velkomstsenter 

fungere som et multifunksjonelt instrument ved å bidra til selvoptimering, nettverksbygging, 

marketing og serviceyting: 

 

 Selvoptimeringsinstrumentet 

Utgangspunktet for de fleste institusjonene var at de hadde flere administrative enheter som 

isolert sett fungerte bra, men som hadde et betydelig uutnyttet videreutviklings- og 

synergipotensial. Utfordringen besto i å finne en hensiktsmessig måte å koble disse 

enhetene organisatorisk sammen og gi dem en profesjonell innretning for mottak av 

internasjonale forskere. Welcome Centre-konseptet bygger på en sentral koordinerende 

enhet og et desentralisert mottak og oppfølging av internasjonale forskere. Et velstrukturert 

og meningsfylt implementert velkomstsenter forenkler og optimerer interne strukturer og 

                                                 
65

 Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutsche Telekom Stiftung og Stifterverband für Deutsche Wissenschaft 
66

 Jf. http://www.humboldt-foundation.de/en/stiftung/welcomecentres/index.htm 
67

 Summery of the results of the competition ”Welcome Centres” s. 3, http://www.humboldt-

foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/brochure.pdf  
68

 Jf. http://www.ruhr-uni-bochum.de/welcome-centre/en/index.html (Bochum); http://www.uni-

bonn.de/en/International_Relations/Guest_Scholars.html (Bonn); http://www.uni-marburg.de/internationales-

en/welcome-en/index_html_en (Marburg) 
69

 Jf. http://www.eracareers-germany.de/portal/veranstaltungen.html; ifif-prosjektleder deltok på workshopene 

30.5./1.6.2007 og 5.6.2008 hvor hun var invitert til å presentere mottakssituasjonen for utenlandske forskere i 

Norge. 

http://www.humboldt-foundation.de/en/stiftung/welcomecentres/index.htm
http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/brochure.pdf
http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/brochure.pdf
http://www.ruhr-uni-bochum.de/welcome-centre/en/index.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/Guest_Scholars.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/Guest_Scholars.html
http://www.uni-marburg.de/internationales-en/welcome-en/index_html_en
http://www.uni-marburg.de/internationales-en/welcome-en/index_html_en
http://www.eracareers-germany.de/portal/veranstaltungen.html
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administrative prosesser. Velkomstsenteret yter assistanse både til utenlandske forskere og 

medfølgende familie, deres gjestgivere og institusjonen som helhet. Integreringen av den 

enkelte forskeren må nødvendigvis skje lokalt, men en rekke spesielle tjenester samles og 

koordineres sentralt for å sikre effektivitet og synergi. Det foregår et tett samarbeid mellom 

velkomstsenteret, fakultetene og grunnenhetene gjennom en dialogbasert møtekultur. En 

meldeplikt sikrer institusjonen en sentral og enhetlig registrering av alle utenlandske 

forskere. Samlet fører en slik organisering til kontinuerlig informasjonsflyt og 

kompetanseoverføring og derigjennom en høy kvalitet og yteevne av tilgjengelige tjeneste- 

og assistansetilbud. Et slikt organisert velkomstsenter fungerer også som en kompetent 

bidragsyter i utvikling av policy, både institusjonsinternt og eksternt på lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå. Velkomstsenteret skal helst knyttes tett opp til 

universitetsledelsen, enten ved å legge det organisatorisk direkte til universitetsdirektørens 

kontor eller til en fagavdeling i sentraladministrasjonen (f.eks. internasjonal avdeling, 

forskningsadministrativ avdeling, personalavdeling). 

 

 Nettverksinstrument 

En sentral kompetanse- og koordineringsenhet er også godt egnet til å etablere/videreføre 

og fasilitere institusjonsinterne og -eksterne nettverk og fungere som en dialog- og 

samarbeidspartner for lokale, regionale og nasjonale institusjoner. Forskere har en rett til og 

etterspør et felles betjeningssystem som sikrer en enhetlig og helhetlig oppfølging av den 

enkelte. Samlet kunnskap i et senter gjør det enklere å representere gruppen overfor en 

tredjepart. Noen konkurransedeltakere foreslo at et velkomstsenter også kunne håndtere 

henvendelser fra andre forskningsinstitusjoner i regionen eller tilby tjenester til lokal 

industri og næringsliv. 

 

 Marketinginstrument 

Et velfungerende velkomstsenter utgjør et viktig virkemiddel i markedsføringen av et 

universitet ved å fungere som et forsterket visittkort. Velkomstsenteret blir oppfattet som et 

kvalitetsstempel og utgjør et vektig konkurransefortrinn i rekrutteringssammenheng. 

 

 Serviceinstrument 

Et velkomstsenter er tiltenkt viktige servicefunksjoner. Det skal fungere som et 

utviklingssenter og koordineringspunkt for administrative rutiner og tjenester knyttet til 

internasjonal forskermobilitet. Konkurransedeltakerne presenterte dessuten en bred vifte av 

idéer til tjenester som et velkomstsenter selv kan tilby den enkelte forskeren, både i forkant, 

under og ved avslutning av forskningsoppholdet
70

. Hvilken oppgavedeling i forhold til 

serviceyting mellom velkomstsenteret, andre sentrale enheter og lokale vertskapsenheter 

som framstår som den mest hensiktsmessige, ansees å være avhengig av organisatoriske, 

ressurs- og policymessige forhold ved den enkelte institusjonen og vil derfor variere i 

betydelig grad. Det er imidlertid bred enighet om at velkomstsentre bør inneha en 

hjelpedeskfunksjon i forhold til spørsmål av praktisk-administrativ art knyttet til inngående 

– og i noen tilfeller også utgående – forskermobilitet. Videre bør sentrene få ansvar for å 

utvikle og spre informasjon om disse forholdene ved hjelp av nettportaler (engelskspråklige 

rettet mot forskere, landsspråklige rettet vertskapsaktører), elektroniske nyhetstjenester 

(f.eks. Welcome Newsletter, Monthly Newsletters, e-post-servelister), trykksaker (f.eks. 

Pre-Arrival Information, Newcomers Guide, Expat Handbook), introduksjons- og 

orienteringsmøter, kurs, programmer (f.eks. Discussion Groups for Spouses) og individuell 

                                                 
70

 Jf. Summery of the results of the competition ”Welcome Centres” s. 18-21, http://www.humboldt-

foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/ 

http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/
http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/welcomecentres/doc/
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veiledning. Også opplæring av ansatte på fakultets- og grunnenhetsnivå i administrativt 

relevante temaer og sikring av statistisk grunnlagsmateriale – føring av sentral database for 

registrering av utenlandske forskere – ansees av mange som best ivaretatt av et 

velkomstsenter. De fleste oppfatter velkomstsenteret dessuten som en naturlig promotor for 

integrering og tverrkulturell forståelse ved å fasilitere møteplasser, kurs og sosiale og 

kulturelle aktiviteter. 

6.2.3  Utviklingen i Norge 

Blant annet gjennom ERA-MORE Norge-prosjektet er det i de siste tre år også her i Norge 

blitt utløst en god del aktivitet for å sikre utenlandske forskere et mer profesjonelt mottak
71

. 

Den tyngste og mest fokuserte satsingen kan observeres ved de tre største 

forskningsinstitusjonene NTNU, UiB og UiO. Som ved UiO er det også ved UiB og NTNU 

satt i gang prosjekter som etter en grundig kartleggings- og løsningsutviklingsfase nå står 

overfor en omfattende implementeringsfase for tiltak. Alle tre institusjonene har utviklet en 

første versjon av en engelskspråklig nettportal rettet mot utenlandske forskere med praktisk-

administrativ informasjon
72

. Det foregår utstrakt samarbeid mellom disse tre institusjonene 

som påvirker prosjektarbeidet på en konstruktiv og inspirerende måte
73

. 

 

 

 

                                                 
71

 Jf. oppsummeringen i NFRs ERA-MORE Periodic Activity Report for 1.12.2006-30.11.2007, vedlegg 7 
72

 http://uib.no/english/Guests/index.htm (UiB); 

http://www.ntnu.no/portal/page/portal/eksternwebEN/research/research_vacancies/researc_eramore?menuSectio

nId=12980 (NTNU), http://www.uio.no/english/research/guests/ (UiO) 
73

 Jf. avsnitt 2.4 

http://uib.no/english/Guests/index.htm
http://www.ntnu.no/portal/page/portal/eksternwebEN/research/research_vacancies/researc_eramore?menuSectionId=12980
http://www.ntnu.no/portal/page/portal/eksternwebEN/research/research_vacancies/researc_eramore?menuSectionId=12980
http://www.uio.no/english/research/guests/
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7  Løsningsforslag 

7.1  Løsningskonsept 

De forutgående avsnitt i denne rapporten har tydeliggjort at utvikling, implementering og 

drifting av et integrert og profesjonelt mottaksapparat for utenlandske forskere er en høyst 

kompleks og dynamisk prosess. Denne prosessen ikke bare berører hele institusjonen, men 

forutsetter bevisste holdninger og pro-aktive handlinger hos alle aktører skal prosjektets 

målbilde bli til en levd og opplevd realitet. Prosessen vil ha mange og stadig skiftende uttrykk 

preget av innspill fra og samhandling mellom ulike aktører på bakgrunn av varierende 

rammebetingelser og en lang rekke tangerende prosesser.   

 

For å sikre mottaksapparatet for utenlandske forskere ved UiO en helhetlig utvikling og en 

felles overordnet kurs, foreslås det et sett av syv veiledende prinsipper som både kan 

organisere, styre og kvalitetssikre enkeltelementene og mottaksapparatet som helhet. 

Prinsippene legger en rekke viktige føringer for den grunnleggende ansvars- og 

oppgavedelingen på området. Videre fungerer de som en rettesnor når eksisterende elementer 

av mottaksapparatet skal tilpasses utenlandske forskeres spesielle behov eller nye elementer 

skal utformes. Prinsippene vil også utgjøre hensiktsmessige kriterier når implementerte tiltak 

skal evalueres og eventuelt videreutvikles.  

 

Alle enhetene på alle nivåer får i oppgave å gjøre prinsippene konkret og levende på eget nivå 

og ved egen enhet. Prinsippene og det omfattende materialet de bygger på, sammen med 

allerede iverksatte og framtidige sentrale tiltak gir enhetene kart og kompass samt en 

vandrestav og en innholdsrik ”idésekk” med på veien. Enhetene kan dessuten legge ut på sin 

ferd i forvissning om at egne anstrengelser føyer seg inn i en institusjonsomfattende dugnad 

som byr på verdifull drahjelp og innebærer et stort synergipotensial. 

 

I det følgende presenteres først de syv veiledende prinsippene (avsnitt 7.2) og så forslag til 

hvordan de best kan avspeile seg i konkrete tiltak på sentralt nivå (avsnitt 7.3). 

Konkretiseringen av prinsippene på fakultets- og grunnenhetsnivå vil – utover en 

minstestandard – være opp til den enkelte enheten og variere i forhold til dens størrelse, faglig 

profil, internasjonal innretning, økonomi, osv. For å illustrere mulighetene og deres 

oppkopling til den foreslåtte sentrale infrastrukturen, vil det imidlertid bli presentert en 

sjekkliste til slutt i dette kapittelet om løsningsforslag (avsnitt 7.4). 

7.2  Veiledende prinsipper for utviklingen av mottaksapparatet  

7.2.1  Prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering 

Prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering fastsetter at integreringen av 

den enkelte utenlandske forskeren i det lokale arbeidsmiljøet grunnleggende faller inn under 

vertsenhetens ansvars- og oppgaveportefølje, men at prosessen understøttes av en felles 

mottaksinfrastruktur som er samlet og koordinert sentralt for å sikre effektivitet og synergi. 

 

En utenlandsk forsker har sin arbeidsplass, dvs. sin største, mest intense og betydningsfulle 

kontaktflate til UiO, i det lokale arbeidsmiljøet. Det er først og fremst her vedkommende skal 

fungere faglig, administrativt og sosialt, og det er derfor her de fleste individualiserte tjenester 

til medarbeidere tilbys og er best ivaretatt. Lokale vertskapsaktører vil imidlertid være 

avhengig av at det fra sentralt hold organiseres en rekke tjenester som kan bidra til å dekke 

utenlandske forskeres spesielle behov for assistanse. 
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Prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering er i tråd med den generelle 

utviklingstendensen for organisert mottak av utenlandske forskere verden over. Den svarer 

også til den eksisterende mottaksordningen for utenlandske forskere ved UiO, men inneholder 

et vesentlig supplement ved at den på en forpliktende måte postulerer mer helhetlige og bedre 

koordinerte sentrale grep. 

7.2.2  3-holdepunkt-prinsippet 

3-holdepunkt-prinsippet legger fast at både utenlandske forskere og vertskapsaktører gis tre 

holdepunkter for å kunne fungere optimalt i sine respektive roller som gjest og vert. 

 

En utenlandsk forskers tre holdepunkter består i (1) en faglig og (2) en administrativ 

kontaktperson ved vertsenheten vedkommende er knyttet til, som kan veilede, yte assistanse 

eller henvise videre til andre personer/instanser i henholdsvis faglige og praktisk-

administrative anliggender, samt (3) en sentral kompetanseenhet som forskeren kan henvende 

seg til dersom det er uklarheter rundt identitet og funksjon til holdepunkt 1 og 2 eller dersom 

det er behov for spesiell assistanse som den sentrale enheten er satt til å yte.  

 

En vertskapsaktørs tre holdepunkter består i (1) et lokalt arbeidsmiljø (ledere og kolleger) 

med klare og godt forankrete holdninger, policy og rutiner i forhold til integrering av 

utenlandske kolleger, (2) en bærekraftig sentral mottaksinfrastruktur for utenlandske forskere 

og (3) en sentral koordinerende kompetanseenhet. 

 

3-holdepunkt-prinsippet sikrer utenlandske forskere faste, kompetente kontaktpersoner ved 

vertsenheten og samtidig et ”sikkerhetskontaktpunkt” ved den sentrale enheten. Enhetene på 

sin side får en enkel retningslinje på hvordan de kan etablere en klar ansvars- og 

oppgavedeling i forhold til mottak og oppfølging av utenlandske forskere, samt en sentral, 

pålitelig back-up-løsning i tilfelle interne rutiner skulle svikte. Samarbeidet mellom de tre 

holdepunktene sikrer UiOs mottaksapparat en kontinuerlig forankring og integrering i 

institusjonen. 

7.2.3  Matrise-prinsippet 

Begrepet matrise kommer fra det latinske ordet matrix (= livmor) og betegner en struktur som 

omgir og ordner noe annet. En matriseorganisering tillater å samle og tilgjengeliggjøre en 

institusjons kompetanse og tjenester til nye formål uten å løfte dem ut av deres eksisterende 

organisatoriske plassering. 

 

I ifif-prosjektets kontekst fastsetter matrise-prinsippet at mottaksapparatet for utenlandske 

forskere ved UiO i størst mulig grad skal bygge på eksisterende kompetanse og tjenester ved 

at disse samordnes og videreutvikles på en måte som optimalt støtter opp under 

mottaksapparatets integreringsformål. Det skal ikke skapes en ny, tung, isolert og 

ressurskrevende struktur. Matrise-prinsippet forutsetter imidlertid en mindre sentral enhet som 

kan ta initiativ til, fasilitere og koordinere kreative samarbeidsprosesser mellom relevante 

aktører for å utvikle mottaksapparatets enkeltelementer og føye dem sammen til en helhet. En 

slik framgangsmåte sikrer prosessen effektivitet samt den nødvendige medvirkningen og 

forankringen hos de impliserte partene.  

 

Matriseorganisering er en krevende, men fleksibel og kompetansegivende organiseringsform, 

og egner seg derfor godt for et så mangfoldig og institusjonsomfattende fenomen som et 

mottaksapparat for utenlandske forskere. I forhold til hvert enkeltelement må myndigheten 

fordeles og ressursene disponeres på en måte som tillater klare ansvarsforhold og tydelige 



Internasjonal forskning i fokus 

Prosjektrapport 

 side 43 

oppfølgingssystemer. Fleksibiliteten er avhengig av medvirkning, tilpassede styringssystemer, 

god flyt av informasjon, intern og ekstern arbeidsdeling og gode arbeidsforhold. Således vil 

det være viktig at den sentrale enheten får en tett tilknytning til UiOs øverste ledelse og at det 

i implementeringsfasen jobbes bevisst videre med å generere bred oppslutning rundt 

prosjektet. 

7.2.4  Prinsippet om universell utforming 

Universell utforming er opprinnelig betegnelsen på en strategi for å gjøre samfunnet mer 

inkluderende overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. I dag brukes begrepet i langt 

bredere forstand: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik 

måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 

tilpasning eller spesiell utforming.
74

 Prinsippet innebærer et fokus på omgivelsene framfor 

den enkeltes forutsetninger. 

 

Som oppfølging av UiOs strategiske plan for perioden 2005-2009 ble prinsippet om universell 

utforming 1.3.2007 vedtatt som normgivende for UiOs arbeide for et bedre læringsmiljø.
75

 

Prinsippet utgjør imidlertid også en velegnet rettesnor for å utforme forskningsmiljøer på en 

slik måte at utenlandske forskere føler seg inkludert og kan, i så stor utstrekning som mulig, 

fungere autonomt. Prinsippet om universell utforming bør derfor legges til grunn ved 

evaluering av eksisterende og planlegging av nye tiltak rettet mot utenlandske forskere, både 

på sentralt og lokalt nivå. Mye inspirasjon vil kunne hentes fra erfaringene med 

læringsmiljøutviklingen. Prinsippet vil sikre at tjenester og omgivelser får en utforming som 

dekker behovet til flest mulig utenlandske forskere. På noen områder vil det fortsatt være 

behov for særskilt tilrettelegging, f.eks. innen norskopplæring, men slike som regel mer 

ressurskrevende tiltak vil  kunne reduseres til et minimum. 

7.2.5  Mainstream-prinsippet 

Mainstream betyr hovedstrømning, hovedtendens (substantiv) eller generell, gjengs 

(adjektiv). I ifif-prosjektets kontekst peker mainstream-prinsippet på at UiO kun kan lykkes 

med å styrke sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard dersom 

internasjonaliseringsaspektet gjennomsyrer hele institusjonen. Dette innebærer blant annet at 

utenlandske forskere ikke oppfattes og behandles som en sær liten gruppe som til tider 

kanskje er mer til bry enn til gagn
76

, men som en viktig, verdsatt og integrert del av 

universitetssamfunnet. Ivaretakelsen av deres ve og vel skal ikke delegeres til noen få 

spesialister, men skal defineres som et felles anliggende på linje med norske fagfellers 

interesser. Mainstream-prinsippet skal således komme til uttrykk både generelt i holdninger 

og konkret i utformingen av mottaksapparatets enkeltelementer. 

7.2.6  Helhetsprinsippet 

Helhetsprinsippet fungerer som en garant for kvaliteten på mottaksapparatets 

sammenføyninger. Prinsippet stipulerer at mottaksapparatets enkeltelementer utformes slik at 

de kan inngå i en overordnet helhet.  

 

Helhetsprinsippet innebærer at aktørene som utvikler et konkret enkeltelement, ikke bare har 

dette elementets funksjon for øye, men i tillegg sørger for at elementets relasjon til 

                                                 
74

 NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet – rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt 

funksjonsevne, s. 41 
75

 Jf. UiOs strategiske plan 2005-2009, s. 9, mål U2, og brosjyren Universell utforming av læringsmiljøet ved 

UiO – En veileder for ansatte, s. 7, på http://www.uio.no/studier/lm/universell.html  
76

 Jf. sitat fra GSU i fotnote 40 

http://www.uio.no/studier/lm/universell.html
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mottaksapparatet for øvrig er optimalt ivaretatt. Dette forutsetter – og sikrer – aktørenes 

kjennskap til og forståelsen av mottaksapparatet som helhet samt deres innbyrdes samarbeid 

om utviklingen av det. For å lykkes med denne oppgaven vil aktørene imidlertid trenge en 

sentral koordinerende enhet. 

 

Helhetsprinsippet forebygger faren for at enkeltproblemer løses på en måte som skaper nye 

problemer andre steder
77

. Prinsippet bidrar til at det utvikles et mottaksapparat med strukturer, 

prosesser og tjenester som ivaretar alle fem involverte aktørgruppenes behov, dvs. som stiler 

etter win-win-win-win-win-løsninger
78

. Mottaksapparatet sikres en bærekraftig struktur og 

derigjennom realiseringen av synergieffekter. 

7.2.7  Kvalitetsprinsippet 

Kvalitetsprinsippet postulerer som ambisjon å heve mottaksapparatets kvalitet til samme nivå 

som forskningens kvalitet.  

 

Prinsippet har fokus på den funksjonen av mottaksapparatet som innenfor det tyske Welcome 

Centre-konseptet
79

 omtales som marketinginstrument: Et velfungerende mottaksapparat 

utgjør et viktig virkemiddel i markedsføringen av et universitet ved å fungere som et 

forsterket visittkort. Mottaksapparatet blir oppfattet som et kvalitetsstempel og utgjør et 

vektig konkurransefortrinn i rekrutteringssammenheng. 

 

Kvaliteten på forskning er ikke ens over hele universitetet, og kvalitetsprinsippet vil derfor gi 

ulike utslag ved de enkelte enhetene. Samtidig er det slik at de fleste spissmiljøene ved UiO 

kjennestegnes av en høy internasjonaliseringsgrad og særlig fokus på tilrettelegging for 

utenlandske kolleger. Kvalitetsprinsippet beskriver i så måte kanskje selvregulerende 

mekanismer, men det gjør også oppmerksom på hvilke tiltak som kan støtte en enhets 

ambisjon om å øke kvaliteten på egen forskning. 

 

Uavhengig av enhetenes håndtering av kvalitetsprinsippet, bør UiO som institusjon sette en 

generell minstestandard på måten utenlandske forskere blir tatt imot, og iverksette sentrale 

tiltak som kan støtte opp under enhetenes integreringsarbeide. Hvilke tiltak som framstår som 

de mest hensiktsmessige og påkrevde her, beskrives i det følgende avsnittet. 

 

                                                 
77

 I et system som er så stort og komplekst som et mottaksapparat for utenlandske forskere ved en svær 

forskningsinstitusjon som UiO, må denne faren anslås som rimelig stor, og prosjektets kartleggingsarbeide har 

avdekket mange eksempler på dette fenomenet. 
78

 Jf. avsnitt 4.1 – 4.3 
79

 Jf. avsnitt 6.2.2 
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7.3  Tiltak på sentralt nivå 

7.3.1  Sentral enhet 

Som det mest grunnleggende tiltaket på sentralt nivå foreslås det etablering av en sentral 

kompetanse- og serviceenhet for inngående forskermobilitet ved UiO med følgende 

målgrupper, roller og oppgaver: 

 
Målgrupper, roller og oppgaver til en sentral kompetanse- og serviceenhet 

for inngående forskermobilitet ved UiO (tabell 1) 

 

SENTRAL KOMPETANSE- 

OG SERVICEENHET FOR 

INNGÅENDE 

FORSKERMOBILITET  

R         O         L         L         E         R 

Yter av spesialtjenester Prosesspådriver 

 

O         P         P         G         A         V         E         R 

 

M 

 

Å 

 

L 

 

G 

 

R 

 

U 

 

P 

 

P 

 

E 

 

R 

Utenlandske forskere  

og medfølgende familie 
 Hjelpedesk 

 Skriftlig informasjon 

 Opplæring 

 Nettverk 

 Forskerboligformidling 

 Norskkurs 

 Karriereveiledning for partnere 

 Sosiale og kulturelle 

integreringstiltak 

Vertskapsaktører  Hjelpedesk 

 Skriftlig informasjon 

 Opplæring 

 Nettverk 

 Støtte i utvikling og drift av 

integrert lokal 

mottaksinfrastruktur 

Eksterne aktører  Hjelpedesk 

 Skriftlig informasjon 

 Dedikert representant for UiO i 

relevante utvalg, nettverk o.l. 

 Støtte i utvikling og 

vedlikehold av effektive 

samarbeidsrutiner og 

koordinert mottaksinfrastruktur 

UiO som institusjon  Kompetanseressurs 

- Dokumentasjon  

- Utredning 

- Ekspertise 

 ”Internasjonal radar” 

 Dedikert representant for UiO i 

relevante utvalg, nettverk o.l. 

 Sikring av mottaksapparat i 

tråd med overordnete mål, 

vedtatt policy og bevilgete 

ressurser 

 Generering og rapportering av 

nøkkeldata 

 

 

Enheten skal i første omgang ha fokus på inngående forskermobilitet. På sikt framstår det 

imidlertid som naturlig og hensiktsmessig å utvide enhetens kompetanse- og serviceområde til 

også å omfatte utgående og returnerende forskermobilitet
80

.  

 

Enheten skal betjene alle aktørgruppene som samhandler om integreringsprosessen av 

utenlandske forskere
81

 og som fra enhetens perspektiv opptrer som målgrupper: Utenlandske 

forskere og medfølgende familie, vertskapsaktører ved UiO, eksterne aktører samt UiO som 

institusjon
82

. 

 

                                                 
80

 Utgående og returnerende forskermobilitet har ligget utenfor ifif-prosjektets mandat. Prosjektarbeidet har 

imidlertid avdekket et betydelig behov for bedre tilrettelegging for mobilitet ut av og tilbake til UiO, særlig i 

form av mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon av praktisk-administrativ art. Slik informasjon tilbys pr. i 

dag på nettportalen Utenlandsopphold (www.uio.no/opa/ps/utland) og gjennom hjelpedesken researcher-

helpdesk@uio.no, men forbedringspotensialet må betegnes som stort.  

For en interessant empirisk studie i 2006/2007 ved UiB blant 1500 ph.d.-kandidater med utenlandsopphold, jf. 

www.uib.no/fa/content/PhD%20Eduaction/Rapoort%20IPOD_prosjekt%202006-2007.pdf.  
81

 Jf. avsnittene 3.1, 4.1 og 4.2 
82

 UiO som institusjon ivaretar i denne konteksten perspektivet til aktørene policy og infrastruktur. 

http://www.uio.no/opa/ps/utland
mailto:researcher-helpdesk@uio.no
mailto:researcher-helpdesk@uio.no
http://www.uib.no/fa/content/PhD%20Eduaction/Rapoort%20IPOD_prosjekt%202006-2007.pdf


Internasjonal forskning i fokus 

Prosjektrapport 

 side 46 

Enheten skal ivareta sin sentrale kompetanse- og servicefunksjon i forhold til inngående 

forskermobilitet gjennom to grunnleggende roller: På den ene siden skal enheten yte en rekke 

spesialtjenester, altså inneha en driftsfunksjon, på den andre siden skal enheten opptre som en 

generell prosesspådriver, altså utøve en utviklingsfunksjon. Prosesspådriverrollen omfatter i 

denne sammenhengen aktiviteter som initiering, fasilitering, koordinering og kvalitetssikring 

av utviklings-, implementerings- og driftsprosesser i forhold til et mottaksapparat for 

utenlandske forskere. Hvilket aspekt av pådriverrollen som er den mest framtredende i en 

bestemt prosess, vil være en funksjon av hva som understøtter denne prosessen best til enhver 

tid, og av enhetens rådende ressurs- og kapasitetssituasjon. Pådriverrollen vil derfor variere i 

forhold til den aktuelle prosessens karakter, stadium og involverte aktører samt enhetens 

rammebetingelser.  

 

Ivaretakelsen av de to rollende overfor de fire ulike målgruppene kommer til uttrykk i sett av 

konkrete oppgaver. Noen oppgaver går igjen hos flere målgrupper (f.eks. hjelpedesk, skriftlig 

informasjon, opplæring, nettverk), men vil da ha et varierende innhold i forhold til hvilken 

målgruppes behov som skal ivaretas.  

 

Både rollene og oppgavene står i et innbyrdes og dynamisk forhold ved at de støtter opp under 

hverandre og delvis avløser/utløser hverandre eller foregår parallelt. Ved å legge begge 

rollene og de tilhørende sett av oppgaver til én og samme enhet, sikrer man mottaksapparatet 

et dynamisk og effektivt omdreiningspunkt – et hjerte som kontinuerlig sørger for jevn 

oksygen- og næringstilførsel til og god flyt i apparatets informasjons- og kompetansekretsløp. 

 

Som et uttrykk for prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering samt 3-

holdepunkt-, matrise- og helhetsprinsippet foreslås det å konsentrere den sentrale enhetens 

tjenesteyter- og prosesspådriverrolle – i hvert fall i en første, oppbyggende fase – rundt 

følgende oppgaver:  

 

 Hjelpedesk 

Begrepet hjelpedesk betegner her et sted som en person kan henvende seg til – pr. e-post, 

telefon eller gjennom personlig oppmøte – for å få informasjon om og veiledning i forhold 

til et definert sett av temaer eller for å bli henvist til kompetent instans. Med utgangspunkt i 

denne definisjonen, foreslås det å gi den sentrale enhetens hjelpedesktjeneste følgende 

innhold: 

- Hjelpedesktjenesten sikrer målgruppene et sentralt kontaktpunkt ved UiO for alle 

praktisk-administrative aspekter ved inngående forskermobilitet.  

- Generelt har hjelpedesken som oppgave å gi informasjon om mottakstjenester ved UiO og 

formidle kontakt og informasjon til interne og eksterne aktører.  

- Hjelpedeskens veilederoppgave overfor utenlandske forskere og medfølgende familie er, i 

tråd med prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering og 3-holdepunkt-

prinsippet, tenkt som en andrelinjetjeneste: For generell veiledning
83

 skal hjelpedesken 

formidle kontakt til administrativ/vitenskapelig kontaktperson ved vertsenheten, mens 

spesialveiledning
84

 av denne målgruppen er hjelpedeskens eget ansvar. 

                                                 
83

 Generell veiledning er allmenn, bred veiledning i henhold til ordinære, kurante forhold. Informasjonen som 

generell veiledning bygger på, foreligger som regel skriftlig og tematisk samlet, dvs. i en form som er 

umiddelbart og lett tilgjengelig for den veiledningssøkende. Generell veiledning vil derfor ofte bestå i enkel, 

effektiv informasjonsformidling.  
84

 Spesialveiledning er spesifikk veiledning i henhold til ekstraordinære, ukurante forhold. Informasjonen som 

spesialveiledning bygger på, foreligger som regel kun fragmentarisk, dvs. i en form som ikke umiddelbart er 

tilgjengelig for den veiledningssøkende. Spesialveiledning krever derfor ofte en mer tidskrevende vurdering på 

grunnlag av spesialkompetanse. 
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- Hjelpedeskens veilederoppgave overfor vertskapsaktører er langt mer omfattende og ytes 

som en førstelinjetjeneste: Vertskapsaktører skal kunne hente råd vedrørende alle 

praktisk-administrative assistansebehov til en utenlandsk forsker og medfølgende familie 

som kan være aktuelle i forkant, under og ved avslutning av et opphold ved UiO. 

Veiledning skal også gis i forhold til funksjon, adgang og bruk av intern og ekstern 

mottaksinfrastruktur. 

- En slik konsipert hjelpedesk fungerer som et åpent vindu (interface) og en brobygger 

(liason) alle målgruppene imellom. Informasjonskanalene og kontaktnettene som løper 

sammen her og går ut herifra, tillater kartlegging og overordnet oppfølging av sentrale 

problemstillinger og behov, systematisering og tilgjengeliggjøring av relevant kompetanse 

og oppbygging og vedlikehold av hensiktsmessige nettverk. Hjelpedesktjenesten kan 

således betegnes som en sentral ressurs og en forutsetning for at enheten kan ivareta alle 

sine andre oppgaver. Samtidig vil informasjonen og kompetansen som flyter sammen og 

bygges opp i den sentrale enheten gjennom ivaretakelsen av de andre oppgavene, komme 

brukerne av hjelpedesken til gode ved at tjenesten ytes kompetent og oppdatert til enhver 

tid. 

 

 Skriftlig informasjon 

Enheten ivaretar en institusjonsomfattende prosesspådriverrolle i forhold til utvikling, 

koordinering, implementering og kvalitetssikring av et helhetlig skriftlig 

informasjonskonsept på området inngående forskermobilitet. Samtidig er enheten 

hovedprodusent og -vedlikeholder av mobilitetsspesifikk skriftlig informasjon fra sentralt 

hold som inngår i et slikt informasjonskonsept. Konseptet er beskrevet som et eget tiltak i 

avsnitt 7.3.2. og vedlegg 8. Hovedproblemstillingene knyttet til informasjon er beskrevet i 

avsnitt 5.2.3 og i sammendraget av gjestespørreundersøkelsen s. 7 og 12-13. 

 

 Opplæring 

Enheten kartlegger løpende utenlandske forskeres og vertskapsaktørers opplæringsbehov og 

utvikler og tilbyr – enten selv eller i samarbeid med relevante partnere
85

 – opplegg som er, 

både i innhold og form, skreddersydd til målgruppenes behov. Aktuelle problemstillinger 

og behov på dette området er presentert i avsnitt 5.2.6 og i sammendraget av 

gjestespørreundersøkelsen s. 25 og 31-35. Den løpende kartleggingen vil i hovedsak kunne 

skje gjennom ivaretakelsen av enhetens ulike oppgaver, evt. supplert med spesifikke 

spørreundersøkelser. Utover skriftlig informasjon i form av trykksaker, nettportaler og 

dynamiske elektroniske informasjonskanaler
86

 og utover veiledning gjennom hjelpedesken, 

kan opplæring gis i form av kurs, orienterings- og dialogmøter, workshops o.l. 

Helhetsprinsippet tilsier at hvert enkelt opplæringstiltak gis et innhold og en form som best 

føyer seg inn i et dekkende og effektivt opplæringskonsept. 

  

 Nettverk og representasjon 

Enheten formidler og fasiliterer hensiktsmessige nettverk blant utenlandske forskere og 

vertskapsaktører ved UiO og promoterer det inngående forskermobilitetsperspektivet i 

relevante interne og eksterne nettverk. I en sentral kompetanse- og serviceenhet for 

inngående forskermobilitet får eksterne aktører og UiO som institusjon dessuten en dedikert 

og kompetent representant for UiO i relevante utvalg, arbeidsgrupper, råd, nettverk o.l. 

Slike fora er av stor betydning for utvikling og vedlikehold av effektive samarbeidsrutiner 

mellom interne og eksterne aktører og av en koordinert mottaksinfrastruktur. Aktuelle 

                                                 
85

 I forhold til en konkret opplæringsoppgave vil den sentrale enheten derved ofte opptre både som tjenesteyter 

prosesspådriver.  
86

 F.eks. e-postlister, RSS 
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problemstillinger og behov på dette området er beskrevet i avsnittene 4.2.1-4.2.3, 5.2.4-

5.2.5. og i sammendraget av gjestespørreundersøkelsen s. 24 og 30-32. Arbeidet med å 

bygge opp og sikre representasjon i relevante nettverk er beskrevet som eget tiltak i avsnitt 

7.3.4. Oppgaven å sikre effektive samarbeidsrutiner og koordinert mottaksinfrastruktur med 

eksterne aktører er presentert som eget tiltak i avsnitt 7.3.3. 

 

 Generell kompetanseressurs og ”internasjonal radar” 

Utover de allerede beskrevne oppgavene, utgjør enheten en generell kompetanseressurs som 

gjennom sin kontinuerlige, systematiske og bredspektrete aktivitet i forbindelse med 

inngående forskermobilitet kan tilby dokumentasjon, utredning og ekspertise i alle relevante 

sammenhenger som er av betydning for UiO. Som sentralt plassert knutepunkt for 

informasjon, kontakter og kompetanse er enheten ideelt skikket til å fungere som en 

”internasjonal radar”, dvs. å fange opp, analysere, følge opp og videreformidle signalene og 

impulsene som hele tiden påvirker feltet inngående forskermobilitet.
87

   

 

 Sikrer av et profesjonelt og integrert mottaksapparat 

I kraft av sin prosesspådriverrolle sikrer den sentrale enheten UiO på institusjonsbasis 

utvikling og vedlikehold av et profesjonelt og integrert mottaksapparat for utenlandske 

forskere som er i tråd med overordnete mål, vedtatt policy og bevilgete ressurser. Dette vil 

komme utenlandske forskere og medfølgende familie til gode i form av en velfungerende, 

koordinert og behovsdekkende infrastruktur. I tillegg til de allerede nevnte tjenestene som 

den sentrale enheten direkte yter overfor utenlandske forskere – hjelpedesk, skriftlig 

informasjon, opplæring og nettverk –, er hovedområdene her forskerboligformidling, 

norskkurs, karriereveiledning for partnere samt sosiale og kulturelle integreringstiltak. 

Lokale vertskapsaktører vil kunne få støtte og drahjelp fra den sentrale enheten til å utvikle 

og drifte en mottaksinfrastruktur ved egen enhet som er optimalt koplet opp til den sentrale 

mottaksinfrastrukturen. Eksterne aktører vil i den sentrale enheten få en fast, pålitelig og 

kompetent dialog- og samarbeidspartner for å utvikle og holde ved like smidige, effektive 

samarbeidsrutiner og en koordinert mottaksinfrastruktur, jf. tiltak beskrevet i avsnitt 7.3.3. 

På vegne av UiO som institusjon vil den sentrale enheten dessuten kunne ivareta rollen som 

pådriver og koordinator i forhold til generering og rapportering av nøkkeldata om 

inngående forskermobilitet. Denne oppgaven er beskrevet som eget tiltak i avsnitt 7.3.5. 

 

En sentral kompetanse- og serviceenhet for inngående forskermobilitet som skal ivareta de 

skisserte rollene og oppgavene, vil ha behov for kompetanse som forvaltes spredt over hele 

sentraladministrasjonen. Den tyngste faglige forankringen ligger imidlertid hos FA og OPA. 

Deres ansvarsfelt i forhold til forskermobilitet har mange berøringspunkter og fellesområder, 

noe som tilsier et utstrakt behov for koordinering og samarbeid. Ideelt sett bør derfor FA og 

OPA gå sammen og etablere en sentral enhet som en matriseorganisasjon. Imidlertid er dette 

en krevende organisasjonsform som det foreløpig ikke er noen tradisjon for i 

sentraladministrasjonen. FA og OPA er i ferd med å etablere et tettere samarbeid på en rekke 

områder, men denne prosessen er fortsatt i en startfase. Det virker derfor prematurt å 

organisere en sentral enhet som en fellesenhet mellom disse to fagavdelingene. Dessuten vil 

det i den forestående implementeringsfasen av prosjektet være hovedfokus på tiltak som først 

og fremst krever en type erfaring og kompetanse som OPA har opparbeidet seg gjennom sitt 

eieransvar for ifif-prosjektet. Det anbefales derfor at enheten i første omgang plasseres 

organisatorisk i OPA ved Personalseksjonen og at Lønningsseksjonen og FA, som de to andre 

sentrale faglige aktører, avgir dedikerte ressurser til enheten etter matrise-prinsippet. OPA og 
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FA vil dermed få tid til å innrette seg mer systematisk og opptre mer samordnet i forhold til 

de relaterte sett av oppgaver disse to enhetene forvalter på området forskermobilitet. Hvilken 

plassering av den sentrale enheten som framstår som den mest hensiktsmessige på lengre sikt, 

vil implementeringsfasens utfall danne et solidere vurderingsgrunnlag for. Dette spørsmålet 

bør derfor tas stilling til når prosjektet går over i en driftsfase.
88

 Samarbeidet med øvrige 

avdelinger i sentraladministrasjonen vil kunne foregå i regulære former. 

 

Ved valg av navn på den sentrale enheten bør det legges vekt på at navnet i størst mulig grad 

gir positive og korrekte assosiasjoner til tjenestene som enheten yter overfor målgruppene. 

Samtidig bør navnet ikke være for lang og må kunne fungere både på norsk og engelsk og 

også som akronym. Et forslag som møter disse kriteriene, er ”Servicesenter for internasjonale 

forskere (SSIF) / Service Centre for International Researchers (SCIR)”. Dersom enheten 

utvides til også å omfatte utgående og returnerende forskermobilitet, kunne navnet endres til 

”Servicesenter for mobile forskere (SSMF) / Service Centre for Mobile Researchers 

(SCMR)”. En omfattende samordning av tjenester overfor forskere mellom FA og OPA ville 

føre til et ”Servicesenter for forskere (SSF) / Service Centre for Researchers (SCR)”. 

7.3.2  Skriftlig informasjon 

Prosjektets kartleggingsarbeid har avdekket et omfattende handlingsbehov med hensyn til 

skriftlig informasjon på området inngående forskermobilitet.
89

 For å etterkomme dette 

behovet foreslås det implementering av et helhetlig informasjonskonsept som sikrer alle 

involverte aktører lett tilgang til pålitelig, brukerrettet og koordinert skriftlig informasjon om 

forhold som er av betydning for integreringsprosessen av utenlandske forskere i Norge og ved 

UiO.  

 

Realiseringen av et slikt helhetlig informasjonskonsept vil tjene følgende formål: 

 Sikre aktørene en korrekt forståelse av egen og andres rolle og ansvar 

 Gjøre aktørene i størst mulig grad selvhjulpne 

 Sette aktørene i stand til å samhandle optimalt 

 Avlaste mottaksapparatet for rutinemessig informasjons- og veiledningsarbeide 

 Koordinere, effektivisere og kvalitetssikre forberedelses-, mottaks-, oppfølgings- og 

avslutningsprosessene overfor utenlandske forskere og medfølgende familie 

 Sikre systematisk evaluering og videreutvikling av UiOs informasjonsplattform på dette 

området 

 Koordinere UiOs informasjonsplattform med eksterne informasjonskilder og realisere 

synergipotensialer 

 

Et helhetlig informasjonskonsept for inngående forskermobilitet må nødvendigvis bygge på 

eksisterende informasjonskilder og -strukturer for så å tilpasse og supplere dem i forhold 

mobilitetsrelevante informasjonsbehov. I vedlegg 8 presenteres det et detaljert forslag til et 

slikt informasjonskonsept: 

 

 Målgrupper for mobilitetsrelevant informasjon 

På området inngående forskermobilitet har UiO et grunnleggende informasjonsansvar 

overfor tre aktørgrupper: utenlandske forskere, vertskapsaktører ved UiO og eksterne 
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aktører. Konseptet tar utgangspunkt i disse tre gruppene og gir en særskilt presentasjon av 

informasjonen som er relevant for hver gruppe.
 90

 

 

 Konseptets presentasjonskriterier 

Konseptet presenterer informasjonen som er relevant for de enkelte aktørgruppene i henhold 

til følgende kriterier: 

- Nummer: Hver informasjonskilde har fått et nummer for å lette henvisninger. 

- Kilde = informasjonskilde: Konkret, avgrenset informasjonsenhet hvor relevante 

informasjonselementer er samlet og strukturert i henhold til informasjonens innhold og 

adressatgruppe. 

- Type = type informasjonskilde: Her skilles det mellom internett (Web), trykksak (TS), 

dynamiske elektroniske informasjonskanaler som e-postlister og RSS (DEIK), media som 

aviser og tidskrifter i trykt og elektronisk form (M), og skilt og oppslag (S/O). 

- Språk = informasjonenes publiseringsspråk: Her er det foreløpig kun aktuelt med engelsk 

og norsk. 

- Innhold: Kort, summarisk beskrivelse av informasjonens innhold. Der det er relevant, er 

det tatt med om informasjonen gjelder sentrale eller lokale forhold. 

- Adressatgruppe: Gruppen av personer som informasjonen er skrevet for. 

- Aktivitet: Handlinger som er påkrevd for at informasjonen foreligger i oppdatert og 

koordinert form og er – til riktig tidspunkt – tilgjengelig for gruppen den er relevant for. 

- Status: Opplysninger om hvilken utviklingsfase informasjonskilden befinner seg i. Her 

skilles det mellom: Forslag, planlagt for <dato>, i drift og varierende. 

- Ansvar: Enheten(e) som har ansvar for de postulerte aktivitetene. 

 

 Informasjonsansvarets omfang 

Omfanget til UiOs informasjonsansvar på området inngående forskermobilitet er 

omfattende og gjelder all informasjon som er relevant for aktørgruppene i et 

mobilitetsperspektiv, dvs. all informasjon som kan støtte aktørene i å fungere optimalt i 

deres respektive roller ved eller overfor UiO.  

 

I mobilitetsperspektivet begrenser rollen til vertskapsaktører og eksterne aktører seg til å 

være assistanseytere i integreringsprosessen. Utenlandske forskere derimot opptrer ikke 

bare som mottakere av integreringsassistanse, men innehar alltid flere andre roller som 

utløser et informasjonsbehov, f.eks. rollen som ansatt/ph.d.-kandidat/gjest ved UiO/lokal 

enhet, rollen som forsker i Norge/ved UiO/lokal enhet, rollen som IT-bruker, rollen som 

bruker av bibliotekstjenester, rollen som leietaker av en forskerbolig, rollen som benytter av 

helsetjenesten og generelt rollen som medlem av UiO-samfunnet som ferdes på campus og 

som ønsker å følge med og delta i hva som skjer ved institusjonen og i forsknings-Norge. 

 

Inngående forskermobilitet utløser derfor et behov for å utforme mobilitetsspesifikk 

informasjon
91

 for hver enkel aktørgruppe.  I tillegg er det et behov for å gjøre omfattende 

ikke-mobilitetsspesifikk informasjon
92

 tilgjengelig for aktørgruppen utenlandske forskere 

ved å tilpasse dens innhold til den utvidete adressatgruppen og ved å oversette den til 

engelsk.
93
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 Informasjon relevant for utenlandske forskere 

I kraft av dens mange ulike roller og mulige fravær av norskkunnskaper har gruppen 

utenlandske forskere det desidert største og mest komplekse informasjonsbehovet på 

området inngående forskermobilitet. Konseptet lister opp hele 17 informasjonskilder som 

relevante for denne gruppen, og på listen er alle typer informasjonskilder representert: 
 

- Web 

Internett med sin umiddelbare, globale tilgjengelighet og sin innholds- og 

oppdateringsmessige fleksibilitet, utgjør naturligvis den sentrale og mest omfattende 

informasjonskilden: 

 I løpet av prosjektperioden er det blitt bygget opp nettstedet International Researchers 

hvor all engelskspråklig mobilitetsspesifikk informasjon fra sentralt hold rettet mot 

utenlandske forskere er samlet og strukturert på en brukertilpasset måte (kilde # 1). 

Stedet ligger for tiden under portalen Research, dvs. den engelske versjonen av portalen 

Forskning. Når den nye For ansatte-portalen foreligger i engelsk versjon, vil det være 

aktuelt å flytte en god del informasjon over dit og foreta en omstrukturering av 

nettstedet International Researchers. 

 I dag har ikke-norskspråklige personer med UiO som arbeidsplass kun mangelfull 

tilgang til engelskspråklig informasjon om relevante praktisk-administrative forhold. Et 

stort hull vil bli fylt når den nye For ansatte-portalen lanseres på engelsk (kilde # 2).  

 Et betydelig tilpassings-, oversettelses- og koordineringsarbeide gjenstår også på andre 

sentrale UiO-webportaler, f.eks. på IT-tjenester og Bibliotek, men også på portalene 

Forskning og Om UiO og den planlagte HMS-portalen, samt på nettstedene til 

fakultetene og grunnenhetene (kilde # 3-6 og 8). 

 Den sentrale enhetens ansvar, organisering, tjenester og kontaktinformasjon foreslås 

presentert på et eget nettsted i en norsk og en engelsk versjon (kilde # 7). 
 

- Trykksaker 

Webinformasjonen anbefales supplert med noen utvalgte trykksaker: 

 En liten folder som henvender seg til utenlandske forskere i introduksjons- og 

mottaksfasen og gir en helt grunnleggende oversikt over UiOs mottakstjenester og 

viktigste informasjonskilder. En slik folder er tenkt å fungere som en knipe 

”informasjonsnøkler” som nærmest på ett øyekast åpner de sentrale dørene til UiO som 

forskningssted. Your Keys to UiO kunne derfor være en passende tittel. 

 Prosjektets kartleggingsarbeid har avdekket at internasjonale forskere etterspør en trykt 

håndbok som presenterer praktisk informasjon om alt en forsker som flytter sitt bo- og 

arbeidssted til Norge, kan ha behov for og glede av å vite (kilde # 10). En slik håndbok 

vil utgjøre et viktig hjelpemiddel for forskeren og eventuelt medfølgende familie til å 

planlegge og forberede oppholdet i Norge på best mulig måte. Under oppholdet vil 

boken kunne tjene som oppslagsverk og veiviser i forhold til utallige spørsmål av 

praktisk-administrativ art. Boken vil dermed bidra til å gjøre internasjonale forskere 

mer selvhjulpne i forhold til egen integreringsprosess og samtidig kvalitetssikre denne 

prosessen. Dessuten vil boken være en kjærkommen informasjonskilde til alle 

vertskapsaktører med veiledningsoppgaver samt bistå og avlaste disse i nettopp denne 

oppgaven. En International Researcher Handbook vil være relevant for alle 

internasjonale forskere som kommer til Norge og vil trenge jevnlig oppdatering. 

Utvikling og vedlikehold av en slik bok bør derfor skje i regi av Universitets- og 

høgskolerådet (UHR) eller NFR. 
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 Avhengig av de saklige og personlige forhold
94

 som preger en utenlandsk forskers 

opphold ved UiO, bør vedkommende motta eller gis tilgang til et utvalg av relevante 

interne og eksterne brosjyrer, delvis i forkant og delvis i starten av oppholdet ved UiO 

(kilde # 11 og 12). I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig at brosjyren legges ut på 

web som pdf-fil, i andre tilfeller bør brosjyren sendes forskeren som trykksak. Den 

sentrale enheten vil være best egnet til å ivareta utvalgs-, bestillings-, forvaltnings- og 

distribusjonsoppgavene på dette området. 
 

- Dynamiske elektroniske informasjonskanaler 

I forhold til dynamiske elektroniske informasjonskanaler registreres det følgende behov: 

 For å kunne spre aktuell integreringsrelevant informasjon blant interesserte utenlandske 

forskere ved UiO på en rask, direkte og lite ressurskrevende måte, bør den sentrale 

enheten få i oppdrag å etablere og drive en e-postliste/RSS for denne adressatgruppen 

(kilde # 13). Hver ny utenlandsk forsker bør få tilbud
95

 om å registrere seg på en slik 

liste, men det vil selvsagt være opp til den enkelte forskeren å bestemme om og 

eventuelt hvor lenge vedkommende ønsker å ta imot tilbudet. 

 I tråd med mainstream-prinsippet og prinsippet om universell utforming bør forvaltere 

av eksisterende og nyopprettete e-postlister/RSS undersøke om målgruppen for 

listen/nyhetsstrømmen også omfatter ikke-norskspråklige personer. Der dette er tilfelle, 

bør informasjonen enten gis tospråklig eller den norskspråklige versjonen bør suppleres 

med et innholdssammendrag på engelsk (kilde # 14). 
 

- Media 

Igjen som en konsekvens av mainstream-prinsippet og prinsippet om universell utforming 

samt kvalitetsprinsippet bør all UiO-intern media utformes inkluderende overfor ikke-

norskspråklige personer innenfor deres respektive adressatgruppe ved å tilføye et 

sammendrag av de viktigste sakene på engelsk og ved å publisere noen artikler på engelsk 

(kilde # 15). Det er gledelig å se at det elektroniske nyhetsbrevet fra universitetsledelsen 

har gått i spissen for denne prosessen og siden mars 2008 utgir sin publikasjon i en 

tospråklig versjon. Det er å håpe at Uniforum og Apollon snart følger etter og statuerer et 

godt eksempel for internaviser og -tidsskifter ved fakulteter og grunnenheter. 
 

- Skilt og oppslag 

Ved at prinsippet om universell utforming er blitt vedtatt som normgivende for 

utviklingen av læringsmiljøet ved UiO, er skilt og oppslag som henvender seg til 

studenter for det meste tospråklige. Dette kommer selvsagt mange steder også 

utenlandske forskere til gode. Skilt og oppslag inneholder ofte informasjon som er av 

grunnleggende betydning for geografisk orientering, sikkerhet, bruk mm. For å sikre ikke-

norskspråklige forskere overalt uhindret tilgang til slik informasjon, bør alle enhetene 

saumfare forskerrelevante skilt og oppslag som de har ansvar for, og erstatte 

norskspråklige med tospråklige versjoner (kilde # 16 og 17). 

 

 Informasjon relevant for vertskapsaktører 

Som nevnt begrenser rollen til gruppen vertskapsaktører seg til å være assistanseytere i 

integreringsprosessen til utenlandske forskere. Deres informasjonsbehov på området 

inngående forskermobilitet omfatter derfor kun mobilitetsspesifikk informasjon. Videre kan 

man gå ut fra at vertskapsaktører behersker både norsk og engelsk og dermed kan benytte 

seg av så vel norsk- som engelskspråklig informasjon i utførelsen av sin vertskapsrolle. I 

tillegg er flere informasjonskilder som primært er relevante for utenlandske forskere, også 
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relevante for vertskapsaktører i deres informasjons-, veileder- og saksbehandlerrolle overfor 

utenlandske forskere (kilde # 1, 7, 8 og 10).  Dette utgangspunktet gjør det mindre 

ressurskrevende å dekke vertskapsaktørenes mobilitetsrelevante informasjonsbehov: 
 

- Web 

Internet utgjør naturligvis også i forhold til denne gruppen den sentrale 

informasjonskilden: 

 Nettstedet Vertskapshåndbok (kilde # 18) presenterer informasjon fra sentralt hold om 

praktisk-administrative forhold ved inngående forskermobilitet i et 

vertskapsaktørrelevant perspektiv. Stedet er innholdsmessig lagt opp som et supplement 

til portalen International Researchers og er plassert under For ansatte-portalen. 

Vertskapsaktører finner her informasjon, råd og maldokumenter for å ivareta sine 

vertskapsoppgaver overfor utenlandske forskere på en korrekt og effektiv måte. 

Tematiske kryssreferanser til International Researchers-portalen knytter disse to 

nettstedene sammen og letter vertskapsaktørenes informasjonsarbeid overfor 

utenlandske forskere. Vertskapshåndbok-portalen er i løpet av prosjektperioden blitt 

kvalitetssikret og også noe utvidet. Forbedringspotensialet er imidlertid fortsatt stort. 

Realiseringen av dette potensialet vil nødvendigvis involvere representanter for 

nettstedets adressatgruppe, og bør gis høy prioritet i implementeringsprosessen. 

 Informasjon fra lokalt hold om praktisk-administrative forhold ved inngående 

forskermobilitet bør være tilgjengelig for vertskapsaktørene på fakultetenes og 

grunnenhetenes nettsteder (kilde # 19). 
 

- Trykksaker 

Også i forhold til vertskapsaktører anbefales webinformasjonen supplert med noen 

utvalgte trykksaker: 

 For å sikre vertskapsaktørene kjennskap til den sentrale enheten, bør enhetens ansvar, 

organisering, tjenester og kontaktinformasjon presenteres i en liten, oversiktlig brosjyre 

(kilde # 20). 

 Offentlig sektor utgir jevnlig brosjyrer som kan støtte vertskapsaktører i deres rolle 

overfor utenlandske forskere (kilde # 21). Den sentrale enheten bør derfor få i oppgave 

å bygge opp rutiner som sikrer vertskapsaktørene tilgang til slik informasjon. 
 

- Dynamisk elektronisk informasjonskanal 

Behovet for en dynamisk elektronisk informasjonskanal er naturligvis også til stede for å 

forsyne vertskapsaktører med aktuell informasjon samt å gi disse et virtuelt debattforum. 

E-postlisten host-network@admin.uio.no ble opprettet av prosjektlederen sommeren 

2006, og har siden fungert som en nyttig kontaktkanal og en effektiv informasjonsspreder 

blant et økende antall vertskapsaktører (kilde # 22). Listen anbefales videreført av den 

sentrale enheten og systematisk promotert overfor alle enheter ved UiO. 

 

 Informasjon relevant for eksterne aktører 

Eksterne aktørers informasjonsbehov på området inngående forskermobilitet retter seg 

generelt mot UiOs virksomhet og organisering og spesielt mot institusjonens 

mottaksordning for utenlandske forskere
96

. Informasjonen etterlyses i hovedsak på norsk, 

men delvis også på engelsk. Informasjonskildene som er relevante for utenlandske forskere 

og vertskapsaktører, vil for det meste også dekke eksterne aktørers informasjonsbehov 

(særlig gjennom kildene # 2, 7, 9, 10 og 20). Ved utformingen/videreutviklingen av disse 

kildene bør man imidlertid ha eksterne aktørers spesifikke innfallsvinkel i mente. Det kan 

dessuten være behov for å oversette noen UiO-interne trykksaker til engelsk (kilde # 23). 
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 Ansvar for informasjonsaktiviteter 

Det er naturlig å la ansvarsdelingen i forhold til de foreslåtte informasjonsaktiviteter følge 

den etablerte ordningen hvor hver enhet er ansvarlig for informasjon om egen organisering 

og virksomhet overfor alle aktuelle adressatgrupper. I tråd med dette er all 

informasjonsaktivitet vedrørende mobilitetsspesifikk skriftlig informasjon fra sentralt hold 

foreslått lagt til den sentrale enheten. Den sentrale enheten er dessuten best egnet til å 

ivareta en generell, institusjonsomfattende prosesspådriverrolle for å få på plass et helhetlig 

skriftlig informasjonskonsept på området inngående forskermobilitet ved UiO. 

7.3.3  Institusjonskontakter 

Økt inngående forskermobilitet krever et mer systematisk og bedre koordinert samarbeid 

mellom UiO og eksterne institusjoner som er involvert i integreringsprosessen med 

utenlandske forskere. Både utenlandske forskere, vertskapsaktører ved UiO og eksterne 

aktører etterlyser initiativ fra UiO sentralt som sikrer alle involverte aktører et optimalt 

brukergrensesnitt mellom UiO-intern og ekstern forvaltning
97

. Det foreslås derfor at den 

sentrale enheten får ansvar for å etablere og holde ved like kontakter til eksterne institusjoner 

for å sikre jevn informasjonsutveksling og optimalt samarbeid på området inngående 

forskermobilitet. 
 

Tiltak som iverksettes for å ivareta denne oppgaven, vil tjene følgende formål: 

 Kvalitativ forbedring av samarbeidsforhold mellom UiO og eksterne institusjoner: 

Regelmessig dialog fremmer gjensidig forståelse, trygghet og utvikling av ”win-win”-

løsninger. Tradisjonelle motsetningsforhold får mulighet til å utvikle seg til partnerforhold. 

Prosessen frigjør tid, energi og ressurser for alle involverte parter og blir derfor 

selvforsterkende. 

 Insitament til å utvikle hensiktsmessige kvalitetssikringsprosesser ved UiO: For å kunne 

presentere problemstillinger overfor eksterne institusjoner, må UiO selv først ha en klar 

forståelse av de aktuelle utfordringene og hvordan de fortoner seg på de forskjellige 

nivåene. Dette forutsetter systematiske, institusjonsgjennomgripende rutiner i forhold til 

kartlegging og analyse av problemstillinger og muliggjør grunnleggende og varige 

løsninger av disse. 

 Løsninger på enkeltproblemer kan gis en prinsipiell og derved preventiv og 

institusjonsdekkende utforming. Mottaksapparatet kan umiddelbart justeres tilsvarende. 

 Regelmessig dialog med eksterne institusjoner sikrer UiO oppdatert kunnskap om ekstern 

infrastruktur og optimal oppkobling av egen infrastruktur til den. 

 UiO får anledning til å fremme de utenlandske forskernes og vertskapsaktørenes interesser 

overfor eksterne institusjoner på et overordnet policymessig plan og kan bidra til at 

byråkratiske prosesser forenkles og nedkortes. 

 

Følgende eksterne institusjoner utgjør sentrale aktører i forhold til utenlandske forskeres 

integreringsprosess: 

 Utlendingsforvaltningen (Utlendingsdirektoratet, Politiet, Utenriksdepartementet, Norges 

utenriksstasjoner) 

 Skatteetaten (Finansdepartementet, Skattekontoret, Folkeregisteret) 

 Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (UDI, Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet) 

 NAV (trygd, helseforvaltningen, EURES) 

 SiO (Boligdivisjonen, Studenthelsetjenesten, Karrieresenteret) 
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I løpet av prosjektperioden er det blitt etablert og/eller befestet kontakter med de fleste av 

disse aktørene, både i forhold til enkeltsaker og på overordnet plan. Erfaringene er svært 

positive og tilsier et vedvarende fokus på dette arbeidet. Innsatsen blir understøttet av positive 

tendenser innen offentlig forvaltning som ikke lenger forstår sin rolle utelukkende som 

beskytter av regelverk, men mer og mer også som en tjenesteyter overfor de gruppene 

regelverket gjelder. Dette kommer konkret til uttrykk i etablering av dialogfora med 

brukergrupper, mer omfattende og brukerrettete informasjons- og servicetjenester og bedre 

koordinering mellom etatene
98

.  

7.3.4  Nettverk 

Kartleggingen har tydeliggjort at en mottaksinfrastruktur er avhengig av ulike nettverk for å 

være leve- og utviklingsdyktig. Det foreslås at den sentrale enheten får ansvar for å 

etablere/videreføre og fasilitere hensiktsmessige UiO-interne nettverk innenfor og mellom 

aktørgruppene samt delta/bidra inn i relevante UiO-interne og -eksterne nettverk. 

 

Dersom informasjon betegnes som mottaksinfrastrukturens ryggmarg eller nervesystem, kan 

UiO-interne nettverk beskrives som mottaksinfrastrukturens hjerte-kar-system og UiO-

eksterne nettverk som mottaksinfrastrukturens lungesystem. Interne nettverk sørger for at alle 

relevante interne aktørgrupper jevnlig blir forsynt med den næringen de trenger for å kunne 

bidra optimalt til inngående mobilitetsprosesser. Eksterne nettverk sikrer institusjonen 

oksygen, dvs. evnen til samhandling med omverden. Begge systemer er selvsagt ”livsviktige” 

og vil konkret tjene følgende formål: 

 Sikre aktiv deltakelse av aktørgruppene i utviklingen, konkretiseringen og 

implementeringen av et integrert mottaksapparat ved UiO 

 Sikre kjennskap til og bred forankring av mottaksapparatet blant utenlandske forskere og 

vertskapsaktører 

 Skape fora for informasjons- og erfaringsutveksling og kompetanseoverføring innenfor og 

mellom aktørgruppene 

 Skape en struktur for systematisk opplæring, kompetanseutvikling og gjensidig støtte og 

hjelp for vertskapsaktørene og utenlandske forskere 

 Skape kanaler som sikrer at kompetansen som bygges opp ved UiO om inngående 

forskermobilitet, kommer alle interesserte parter til gode 

 Sikre UiO en hensiktsmessig aktørrolle innen nasjonalt og internasjonalt samarbeid på 

forskermobilitetsfeltet 

 

Følgende typer nettverk er mest aktuelle for tiden: 
 

 UiO-internt 

- Administrative kontaktpersoner ved vertskapsenhetene 

Dette nettverket ble startet i forbindelse med en workshop i juni 2006. Nettverket har hatt 

et jevnt tilsig av nye medlemmer etter word of mouth-metoden og omfatter pr. august 

2008 56 personer. Hittil er nettverket blitt fasilitert av prosjektleder. En e-postliste har 

fungert som en nyttig kontaktkanal og en effektiv informasjonsspreder. Flere 

arrangementer har bidratt til å styrke medlemmenes administrative vertskapskompetanse 

og gitt dem anledning til å drøfte erfaringer, behov og ideer med hverandre. I 

implementeringsfasen av ifif-prosjektet vil den sentrale enheten få anledning til å 

promotere nettverket systematisk overfor alle enheter ved UiO og til å trappe opp 

aktivitetsnivået. 
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- Mottaksansvarlige/-koordinatorer ved fakultetene 

MN og MED har det siste året utpekt en personalkonsulent med et særlig ansvar for 

mottak og oppfølging av utenlandske forskere. Det anbefales at alle fakultetene 

oppnevner mottaksansvarlige/-koordinatorer for utenlandske forskere. Disse bør samles i 

et eget nettverk med regelmessig møteaktivitet etter modellen som FA har valgt for 

Forum for forskerutdanning (FFF) og Forum for SFF/SFI, eller STA/SIS har valgt for 

fakultetenes internasjonaliseringsansvarlige på studentsiden. 

- Utenlandske forskere 

I første omgang bør man konsentrere seg om å etablere en direkte informasjonskanal til 

alle utenlandske forskere som befinner seg i integreringsfasen. Pr. i dag kan disse kun nås 

med aktuell informasjon gjennom kontorsjefene, noe som er en sen, unødvendig 

arbeidskrevende, ikke alltid pålitelig og ikke interaktiv framgangsmåte. En enkel løsning 

ville være å etablere en e-postliste hvor enten interesserte utenlandske forskere selv 

meldte seg på eller hvor kontorsjefer rutinemessig meldte på nye utenlandske forskere 

ved egen enhet. På dette grunnlaget vil det være enkelt å utvide nettverksaktiviteten fra å 

formidle aktuell skriftlig informasjon til også å omfatte introduksjons- og 

opplæringsarrangementer samt sosiale og kulturelle tilstelninger. 

- Det er hensiktsmessig at representanter for den sentrale enheten, enten på invitasjon eller 

på eget initiativ, jevnlig deltar i nettverk som Forum for forskerutdanning, Forum for 

SFF/SFI, personalkonsulentnettverk o.l. og bidrar med innspill og innlegg om temaer som 

inngår i den sentrale enhetens kompetanse- og oppgaveportefølje. 
 

 UiO-eksternt 

- ERA-MORE 

Gjennom sin deltakelse i prosjektet ERA-MORE Norge har UiO fått tilgang til et stort og 

variert nettverk av aktører innen forskermobilitet, både nasjonalt og internasjonalt: 

 Europakommisjonen arrangerer annet hvert år en internasjonal konferanse for å gi 

nasjonale og lokale aktører i ERA-MORE-prosjektet faglig påfyll og anledning til å 

utveksle erfaringer og knytte kontakter. Dette er et meget verdifult og inspirerende 

arrangement, og det bør derfor jobbes for å sikre UiO framtidig deltakelse.  

 Kontakter som er blitt knyttet til aktører innen forskermobilitet i Tyskland og Sveits, 

anbefales videreført og utvidet til flere land.  

 UiO bør også forbli en proaktiv bidragsyter til ERA-MORE Norge-nettverket. Givende 

samarbeidsrelasjoner er særlig bygget opp til UiB og NTNU
99

. Disse tre institusjonene 

har dessuten markert seg som en viktig dialogpartner for NFR, som koordinerer ERA-

MORE-prosjektet i Norge. Prosjektet har nå gått inn i sin andre 3-års-fase, hvor en av 

hovedutfordringene vil ligge i å skape bedre kontaktfora for og samhandling mellom de 

internasjonalt aktive forskningsinstitusjonene i Norge
100

. 

- Brukerrådet 

Våren 2007 opprettet UDI et brukerråd for å komme i tettere og mer uformell kontakt 

med representanter for offentlige og private arbeidsgivere som rekrutterer utenlandske 

arbeidstakere. Det holdes tre møter i året hvor det tas opp aktuelle temaer innen 

utlendingsforvaltning. Etter hvert er også representanter for andre etater (f.eks. Politiet, 

Skatteetaten, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere) blitt faste møtedeltakere. På 

denne måten oppstår det ikke bare fruktbare dialoger mellom arbeidsgivere og offentlige 

etater, men også etatene seg i mellom. Konkrete resultater av dette verdifulle 

nettverksarbeidet er etableringen av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i 
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oktober 2007
101

 og lanseringen av UDIs regelverk-portal i mars 2008
102

; flere er i 

støpeskjeen. UiO har hittil vært representert i brukerrådet gjennom prosjektleder. 

Representasjon anbefales opprettholdt gjennom den sentrale enheten. 

7.3.5  Statistikk 

For å sikre UiO en pålitelig og jevnlig aktualisert oversikt over antall, sammensetning og 

fordeling av utenlandske forskere tilknyttet egen institusjon, må det skapes de tekniske 

forutsetninger og de administrative rutinene for at all relevant nøkkeldata systematisk blir 

registrert i sentrale databaser. Videre må det utvikles og implementeres et dekkende 

evaluerings- og rapporteringssystem på dette området. 

 

Slike nøkkeldata er viktig i følgende sammenhenger: 

 I planleggingsarbeid: Muliggjør spesifisering av strategiske mål, korrekt dimensjonering av 

mottaks- og oppfølgingsapparat på alle nivåer samt allokering av tilstrekkelige ressurser til 

dette arbeidet (penger, personal, infrastruktur) 

 I evalueringsarbeid: Det blir målbart om spesifikke plantall er blitt oppnådd. 

 I rapporteringsarbeid: Både internt (f.eks. til Universitetsstyret, fakultets- og 

instituttledelsen) og eksternt (f.eks. til NIFU-Step, DBH, NFR) 

 I profileringsarbeid: UiO vil f.eks. kunne underbygge påstander om å være ”et 

forskningsuniversitet av høy internasjonal standard” med tall og fakta, noe som vil øke 

institusjonens troverdighet og styrke dens attraktivitet overfor målgruppen internasjonale 

forskere. Internt vil dokumentert økt internasjonalisering i et miljø virke inspirerende og 

motiverende for andre miljøer. Systematisk promotert data bidrar til at 

internasjonaliseringsprosessen utvikler en selvforsterkende dynamikk. 

 

Aktuelle databaser er POLS, FRIDA og FS. 

 

Jevn generering av pålitelig og hensiktsmessig statistikk er en kompleks utfordring. Utvikling 

av en helhetlig løsning krever medvirkning av flere fagenheter i sentraladministrasjonen (FA, 

OPA, STA, USIT). Prosessen må også involvere fakultetene og grunnenhetene, som vil stå 

for mesteparten av registreringsarbeidet og vil trenge dataene til egne formål. Utvikling av et 

statistikkonsept bør derfor organiseres som et eget prosjekt. 
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7.4  Tiltak på fakultets- og lokalnivå 

I ifif-prosjektets implementeringsfase vil det bli en viktig oppgave for den sentrale enheten å 

presentere mottakskonseptet for de ulike vertskapsaktørgrupper på fakultets- og 

grunnenhetsnivå. Slike møter vil sette i gang verdifulle dialog- og samarbeidsprosesser og 

bidra til konseptets konkretisering og forankring på lokalt plan. Det vil bli anledning til å 

drøfte og eksemplifisere følgende råd om lokal omsetting av mottakskonseptet: 

 

 Konkretisering av veiledende prinsipper for egen enhet  

1.  Prinsippet om desentralisert integrering og sentral koordinering (jf. avsnitt 7.2.1): 

- Utvikle lokal vertskapspolicy i samsvar med enhetens internasjonale profil og med klar 

ansvarsplassering og tilstrekkelig ressursallokering for mottak og integrering av 

utenlandske forskere (differensiert etter forskerkategorier) 

- Systematisk gjennomgang av alle rutiner og tjenester som berører forskere med tanke 

på å gjøre dem utenlandsk forsker-inkluderende 

- Sørge for at alle personer tilknyttet enheten har tilstrekkelig kjennskap til enhetens 

vertskapspolicy og ansvars- og oppgavefordeling ift. mottak av utenlandske forskere, 

slik at alle kan bidra optimalt til integreringsprosessen ut fra egen vertskapsrolle 

- Sikre enheten god kjennskap og tilgang til sentral mottaksinfrastruktur 

2.  3-holdepunkt-prinsippet (jf. avsnitt 7.2.2): 

- Utvikle policy og etablere rutiner som sikrer hver utenlandsk forsker en faglig og en 

administrativ kontaktperson ved egen enhet 

- Gjøre vertskap til et felles ansvar og en felles glede 

3.  Matrise-prinsippet (jf. avsnitt 7.2.3): 

- Gjennomgå den lokale infrastrukturen og de lokale ressursene for å se hvordan de kan 

brukes/utvikles for å styrke den lokale vertskapsprofilen 

4.  Prinsippet om universell utforming (jf. avsnitt 7.2.4): 

- Systematisk gjennomgang av det fysiske og virtuelle arbeidsmiljøet med tanke på å 

gjøre dem utenlandsk forsker-inkluderende 

5.  Mainstream-prinsippet (jf. avsnitt 7.2.5): 

- Utvikle policy og etablere rutiner som gjør international til default mode 

6.  Helhetsprinsippet (jf. avsnitt 7.2.6): 

- Utforme enkeltelementene av den lokale mottaksinfrastrukturen slik at de til sammen 

utgjør et helhetlig konsept og er optimalt koplet opp til den sentrale infrastrukturen 

7.  Kvalitetsprinsippet (jf. avsnitt 7.2.7): 

- Spesifisere kvalitetskrav til lokal mottaksinfrastruktur 

- Bruke egen og sentral mottaksinfrastruktur aktivt i rekrutterings- og 

profileringsprosesser 

 

 Skriftlig informasjon 

Systematisk gjennomgå lokale informasjonskilder (lokalt nettsted, trykksaker, e-postlister, 

e-post-policy, media, oppslag/skilt) mtp. å gjøre dem utenlandsk forsker-inkluderende og 

dekkende ift. denne gruppens og de lokale vertskapsaktørenes informasjonsbehov. 

 

 Opplæring og nettverk 

Sørge for at lokale vertskapsaktører har god kompetanse i mottak av utenlandske forskere 

ved at de er tilsluttet relevante nettverk, deltar i relevante opplæringstilbud, seminarer, 

workshops, konferanser etc., behersker engelsk og evner å kommunisere på en 

kultursensitiv måte. 
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8  Anbefalinger for videre arbeid 
 

Prosjektets faser og aktivitetsnivåer (fig. 5) 

 

 
 

Med denne rapportens behandling av avgjørende myndighet vil fase 1 av ifif-prosjektet være 

avsluttet. Det foreligger nå en analyse av dagens mottaksordning for utenlandske forskere og 

forslag til et framtidig helhetlig mottakskonsept som er tilpasset eksisterende behov og UiOs 

internasjonaliseringsmål innen forskningsvirksomheten. Foreslåtte tiltak på sentralt nivå er 

med unntak av tiltak 7.3.5 (statistikk) blitt testet ut med gode resultater og implementeringen 

av disse har på en rekke områder kommet langt. Både utenlandske forskere og 

vertskapsaktører ved UiO har i dag langt bedre forutsetninger til å lykkes i sine respektive 

integreringsprosessroller enn da prosjektet ble satt i gang.  

 

Imidlertid gjenstår det et betydelig arbeid med å få bygget ut den sentrale 

mottaksinfrastrukturen til å dekke alle aktørenes grunnleggende behov. Fakultetene og 

grunnenhetene vil trenge tid og hjelp til å utvikle lokale vertskapsordninger som sikrer UiO en 

mottaksstandard som svarer til institusjonens forskningsambisjoner. Dessuten er OPAs 

kapasitet til å drifte den stadig økende etterspørselen etter allerede implementerte tjenester nå 

nå tydelig sprengt. 

 

Av de foreslåtte tiltak på sentralt nivå bør det gis prioritet til etablering av en sentral enhet
103

, 

implementering av et helhetlig skriftlig informasjonskonsept
104

 og utvikling av en koordinert 

forskerboligordning
105

. 

 

Det anbefales å legge til rette for en prosjektfase 2 som går over to år og har følgende 

konkrete mål: 
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Hovedfokus 

Hovedfokus 

Fast organisering 
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1 Etablering av en sentral kompetanse- og serviceenhet for inngående forskermobilitet 

med de rollene og oppgavene som er skissert i avsnitt 7.3.1. Enheten foreslås 

organisatorisk tilknyttet OPA og bemannet med to medarbeidere på rådgivernivå og én 

medarbeider på førstekonsulentnivå. Enheten utvikler en handlingsplan og avlegger en 

årlig rapport. Enhetenes endelig organisatoriske plassering, bemanning og mandat 

vurderes på slutten av prosjektfase 2. 
 

2 Implementering av et helhetlig informasjonskonsept for inngående forskermobilitet som 

skissert i avsnitt 7.3.2 og vedlegg 8. Fra sentralt hold gis det høyeste prioritet til 

oppgradering av Vertskapshåndbok-portalen og vedlikehold og utvidelse av 

International Researcher-portalen. 
 

3 Utvikling av en forskerboligstrategi for UiO og implementering av en tilsvarende 

forvaltningsordning. Ansvar: OPA, FA, TA og ØPA. 

 

4 Utvikling og implementering av vertskapsordninger for utenlandske forskere ved 

fakultetene og grunnenhetene i tråd med UiOs mottakskonsept. Insentiv: Utlysning av en 

konkurranse. Ansvar: Enhetene. Støtte fra den sentrale kompetanse- og serviceenheten. 

 

En slik opptrapping av prosjektaktiviteter i fase 2 vil tillate en rask utrulling av flere piloter, 

gi den sentrale enheten kapasitet til å betjene hele institusjonen og sikre alle interesserte 

parter kjennskap til tilgjengelige mottaksressurser. Mottakskonseptets hovedtrekk vil derfor 

nokså fort komme de aktørene til gode som er tyngst involvert i integreringsprosessen, dvs. 

utenlandske forskere og administrative vertskapsaktører. Men oppgavene er mange og delvis 

svært komplekse. Det vil derfor ta tid å få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvilken mer 

permanent driftsstruktur et integrert og profesjonelt mottaksapparat bør gis, og hvilke 

ressurser dette vil kreve. 

 

Ressursbehovet i prosjektfase 2 vil i all hovedsak bestå i personalkostnader for bemanning av 

den sentrale enheten. For å kunne håndtere det aktivitetsnivået som kreves for å få på plass en 

bærekraftig mottaksinfrastruktur innen den stipulerte toårsperioden, bør den sentrale enheten 

bemannes med minst to medarbeidere på rådgivernivå og én medarbeider på 

førstekonsulentnivå.  
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