
Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2019-2021 

Innledning 
Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2019-2021. Veiledningen gjelder for alle 
enheter under universitetsstyret som skal utarbeide årsplaner.  

Vedtatt årsplan sendes til Enhet for lederstøtte ved Gruppe for virksomhets- og økonomistyring i 
ePhorte. Frist for innsending er 14. desember 2018. 

Årsplanens formål og funksjon  
UiOs årsplan skal identifisere de viktigste tiltakene UiO setter i gang for å nå Strategi2020. Årsplanen 
skal være et godt grunnlag for å følge opp implementeringen av strategien, og er UiOs viktigste 
gjennomgående plandokument. Årsplanen har et treårig rullerende perspektiv, og revideres årlig.  
 
Enhetene skal ha årsplaner som sikrer at UiOs årsplanstiltak blir fulgt opp. Enhetene avgjør selv 
hvilke øvrige tiltak som eventuelt skal inngå i årsplanen, og hvordan tiltakene presenteres. Årsplanen 
har et treårig rullerende perspektiv, og revideres årlig. Enhetene avgjør om det skal utarbeides 
årsplaner for underliggende nivåer.   

Forventninger til enhetenes årsplaner 2019-2021 
I leveransen av årsplan 2019-2021 skal enhetene operasjonalisere UiOs tiltak under fremragende 
utdanning og læringsmiljø, grensesprengende forskning, ta kunnskap i bruk og en helhetlig 
personalpolitikk (tiltak 1-7) i egne aktiviteter. Aktivitetene skal sikre at enheten når styrets 
forventede resultater ved utgangen av 2019 og 2021. Enhetene står fritt til å strukturere egen 
årsplan, men det skal tydelig fremkomme hvilke aktiviteter som er en operasjonalisering av UiOs 
tiltak. Resultater av disse aktivitetene vil systematisk bli fulgt opp i plandialog og tertialvis 
rapportering. Enhetene står i tillegg fritt til å utarbeide egne årsplanstiltak utover dette.  
 
Når det gjelder de seks virksomhetsovergripende tiltakene som skal gjennomføres i organisasjonen 
som helhet, har UiOs ledelse og støtteenheter det koordinerende ansvaret i arbeidet. 
Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom nivåene i organisasjonen. For hvert av 
tiltakene må det defineres hvordan dette skal organiseres. Det er ikke forventet at fakulteter og 
tilsvarende enheter skal omtale sitt arbeid med disse punktene i enhetens årsplan 2019-2021. 

  



Tiltakene som skal omtales i enhetenes årsplaner er:  

Fremragende utdanning og læringsmiljø 

Tiltak 1:  

Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet og gi god oppfølging underveis i studiene. 

 Tiltak 2:  

Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø som bidrar til å aktivisere studentene, 

styrke læringsutbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans. 

Grensesprengende forskning 

Tiltak 3:  

Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram med særlig vekt på utviklingsavtalens 

prioriteringer og European Research Council (ERC). 

Tiltak 4:  

Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis og arbeide for å heve bevisstheten 

rundt forskningsetiske problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er sentralt for at 

forskning skal gjennomføres i samsvar med anerkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover 

og regler innen aktuelt fagområde.  

Ta kunnskap i bruk  

Tiltak 5:  

For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal enhetene utarbeide mål og tiltak innen 

næringsrettet og sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap og formidling.  

En helhetlig personalpolitikk 

Tiltak 6:  

Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere andelen midlertidighet innenfor 

stillingsgrupper med høy midlertidighet. 

Tiltak 7:  

Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til handlingsplanen for likestilling, 

kjønnsbalanse og mangfold. 

 

 

For ytterligere presisering av tiltakene henvises det til malen som er sendt ut: «Mal for Årsplan 2019-

2021 – Enhet A» 

 

  



Enhetenes årsplaner skal inneholde følgende elementer:  
For tiltakene under fremragende utdanning og læringsmiljø, grensesprengende forskning, ta 

kunnskap i bruk og en helhetlig personalpolitikk (tiltak 1-7) skal enhetene konkretisere følgende i 

egen årsplan:  

 Forventede resultater ved utgangen av 2019 
Enheten skal konkretisere hvilke resultater enheten forventer at aktivitetene vil gi ved 

utgangen av 2019. Dette kan være flere resultater enn forventede resultatene som er omtalt 

i UiOs årsplan 2019-2021. Formålet med å spesifisere forventede resultater er at det skal 

bidra til god sammenheng mellom igangsatte aktiviteter og faktisk måloppnåelse. En 

konkretisering av forventede resultater på kort og mellomlang sikt vil også gjøre det enklere 

å evaluere hvorvidt igangsatte aktiviteter bidrar til måloppnåelse.  

 
 Forventede resultater ved utgangen av 2021 

Enhetene skal konkretisere hvilke resultater enheten forventer at aktivitetene vil gi ved 

utgangen av 2020. Formålet med å spesifisere forventede resultater er at det skal bidra til 

god sammenheng mellom igangsatte aktiviteter og faktisk måloppnåelse. En konkretisering 

av forventede resultater på kort og mellomlang sikt vil også gjøre det enklere å evaluere 

hvorvidt igangsatte aktiviteter bidrar til måloppnåelse.  

 

 Aktivitet 
Enheten skal spesifisere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i perioden 2019-2021 for å 
sikre at UiOs forventede resultater nås.  
 

 Milepæler for gjennomføring 
Enheten skal spesifisere tidspunkt for når sentrale delaktiviteter/delleveranser i 
gjennomføring av aktiviteten skal være ferdig.  
 

 Ansvarlig   
Enheten skal spesifisere hvilken funksjon som har ansvar for at aktiviteten gjennomføres og 
at forventede resultater nås.  
 

 Frist 
Enhetene skal spesifisere innen hvilket tidspunkt i kommende treårsperiode tiltaket skal 
være fullført. 
 

Det er utarbeidet et forslag til mal for årsplan 2019-2021 som kan benyttes av enhetene. Dersom 

malen benyttes står man fritt til å gjøre endringer i strukturen, men det skal tydelig fremkomme 

hvilke tiltak/aktiviteter som er knyttet opp mot UiOs årsplan 2019-2021. 

 

  



Vedlegg: Leseveiledning til UiOs årsplan 2019-2021 

UiOs årsplan 2019-2021 gir utrykk for overordnede prioriteringer og omfatter områder hvor 
universitetsstyret mener det er særlig viktig å oppnå endring. For å tilrettelegge for fakultetene og 
tilsvarende enheters egenart skal videre konkretisering av tiltak skje i enhetenes egne årsplaner.  

Tiltakene i UiOs årsplan 2019-2021 er strukturert i fem deler. I de første fire delene spesifiseres tiltak 

som fakultetene og tilsvarende enheter har ansvar for å gjennomføre. I femte del spesifiseres tiltak 

som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet. 

Tiltak som skal gjennomføres av fakultetene 

Under overskriftene fremragende utdanning og læringsmiljø, grensesprengende forskning, ta 

kunnskap i bruk og en helhetlig personalpolitikk spesifiseres tiltakene som skal gjennomføres av 

fakulteter og tilsvarende enheter. Her skisseres først en strategisk måltekst som beskriver en ønsket 

fremtidig tilstand, før det punktvis omtales momenter som vil være viktig å vektlegge for å nå 

målsettingen. Årsplanen omtaler videre tiltak innen hvert av områdene som skal gjennomføres på 

fakultetsnivå.  

Virksomhetsovergripende tiltak  

Årsplanen spesifiserer seks virksomhetsovergripende tiltak. UiOs ledelse og støtteenheter (LOS) har 

ansvar for at de virksomhetsovergripende tiltakene iverksettes og koordineres, mens fakulteter og 

tilsvarende enheter bidrar etter behov. LOS skal i enhetens årsplan konkretisere hvordan det skal 

arbeides med de virksomhetsovergripende tiltakene. Det er ikke forventet at fakulteter og 

tilsvarende enheter skal omtale sitt arbeid med disse punktene i enhetens årsplan 2019-2021.  

 


