
Utvalg for Nord-Sør-samarbeid 
 
• Startet opp 1979 med eget sekretariat under navnet 

Rådet for internasjonale utviklingsstudier (38 år i år!) 
• Opprettet ved kollegievedtak 1977 
• Hadde sitt utspring i Interessegruppe for internasjonale 

Utviklingsstudier som var en studentorganisasjon fra 
70-åra 

 
 

Inger Johanne Røste, 
En av pionerene og den 
første sekretær for utvalget 

Sammensetning: 
Vitenskapelig ansatte fra alle fakultetene, museene og sentrene (velges for 
to år om gangen). Representant fra Studentparlamentet. Sekretær. 
 
Ny modell for forskningssamarbeid og annet intellektuelt samarbeid som 
skulle bryte med den ulikhet og dominans som hadde hatt så lange 
tradisjoner. 
 
LIKEVERDIGHET       GJENSIDIG SAMARBEID       KOMPETANSEOPBYGGING 



1987 – 1989, første formelle samarbeid: 
Departementet for Utviklingshjelp, støttet 3 års 
samarbeidsavtale mellom UiO og University of Zimbabwe 
 
• Staff development (allowing Zimbabwean staff members to 

acquire MSc and PhD-degrees) 
• Joint research projects 
• Support for participation in meetings 
• Teacher exchange.  
 
• Economics, 
• Sociology 
• Law (particularly law relating to women) 
• Education 
• Nutrition 
• Pharmacy 
• Botany and biodiversity 



1987 
• Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og undervisning (NUFU) ble 

nedsatt av Universitetsrådet 
• Finansieringsavtale med Utenriksdepartementet. 
 
NUFUs samarbeidsmodell støtter universitetenes autonomi og akademiske 
frihet overfor politiske myndigheter. 
 
NUFU avsluttet 2012 
 
 
 



Ikke lenger en del 
av arbeidet 



Retningslinjer for nord-sør-samarbeid 

• Utvalget bidro i arbeidet med retningslinjene som ble vedtatt av rektor 7. 
januar 2013 

• Retningslinjene gjelder UiOs samarbeid om akademisk kompetanse- og 
kapasitetsutvikling i lav- og mellominntektsland 

• Skal sikre at samarbeidet er i tråd med UiOs verdigrunnlag 

• Prioriteringene som gjøres skal være til gjensidig, faglig nytte for de deltakende 
partnerne 

 

http://www.uio.no/om/regelverk/forskning/nord-sor-samarbeid/index.html 
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Inger Johanne Røste (1999): 
«En tyveåring vil naturlig nok ha 
blikket rettet framover. Hva ønsker 
jubilanten seg av et helt ubeskrevet 
århundre? Det store ønske ville være 
å bli overflødig. At 'uland‘ ikke var 
'uland‘ lenger og at Universitetet i 
Oslo kunne organisere sitt forsknings-
samarbeid med alle verdens 
universiteter etter samme mal.» 


