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INNLEDNING  

Årsplanen til UiO:Energi er et supplement til UiOs sentrale årsplan, og er styrings-
dokumenter for å realisere Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende. 
Under følger utdrag fra UiOs årsplan som anses relevante for satsingen, supplert med 
satsingens egne prioriteringer. 
 
UiO: Energis årsplan er basert på satsingens programplattform. Den uttrykker styrets 
overordnede prioriteringer, samtidig som den skal gi stort rom for lokale tiltak. Planen 
skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt samspill og gi føringer til fakulteter, sentre 
og institutt som deltar i satsingen. 

Samfunnsoppdraget 

UiO:Energi skal som satsing ta et tydelig ansvar for å bidra til å løse globale utfordringer, 
og legge til rette for at forskning kan gi grunnlag for innovasjon. Satsingen skal bidra til et 
bærekraftig samfunn med vekt på å skaffe verden nok sikker energi, som er tilgjengelig 
for alle og møter de globale klima- og miljøutfordringene. 
 
UiO skal styrke sin posisjon som et internasjonalt ledende forskningsuniversitet. 
UiO:Energi har som ambisiøs visjon å oppnå en sentral posisjon i internasjonal 
energiforskning og -utdanning. For å nå disse målene skal vi videreutvikle vår kultur for 
tverrfaglighet, internasjonalisering og samarbeid med næringslivet. 
 
Gjennom tett samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskapsinstitusjoner, skal UiO 
også styrke sin profil som hovedstadsuniversitet. Skolesamarbeid, campus og byutvikling, 
samt innovasjon er særlig prioriterte områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO som 
internasjonalt attraktive. For den kommende perioden vil samarbeidet rundt Oslo som 
Europeisk Miljøhovedstad 2019 være høyt prioritert. 
 
I tråd med regjeringens satsing på verdensledende miljøer, har UiO utpekt fem miljøer 
som har potensial til å flytte forskningsfronten innenfor sine respektive områder. 
UiO:Energi vil aktivt fremme utviklingen av ett av disse, toppforskningsmiljøet SOLARIS. 
 

Innovasjonsaktivitetene ved UiO har økt betydelig det siste tiåret. Det er allikevel et stort 
potensial for å styrke institusjonens innsats innen innovasjon og kommersialisering 
ytterligere. UiO:Energi vil søke å utnytte vår lokalisering i Forskningsparken og vår 
deltagelse i relevante næringsklynger til å utvikle nye tiltak knyttet til entreprenørskap. 
Videre vil vi bruke deltagelsen i FME-sentrene og andre relevante prosjekter med 
eksisterende næringsliv, til å styrke kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til nyskaping og 
innovasjon for en bærekraftig energitransformasjon. 
 
UiO:Energi ønsker å bidra til ytterligere vekst i ekstern finansiering ved UiO, og satsingen 
vil tilby støtte til forskerne og enhetene både i strategisk arbeid, søknadsfase og 
gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Vi skal spesielt legge til rette for vekst i 
deltakelsen i EUs Horisont 2020. 
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UiO:Energi skal støtte opp under arbeidet til eiendomsavdelingen med å realisere Miljø- 
og klimastrategien samt å synliggjøre UiOs deltagelse i relevante universitetsnettverk for 
bærekraft, slik som UNICA GREEN og Nordic Sustainable Campus Network. 

Virksomhetsovergripende tiltak 

UiO:Energi skal forvalte sine samlede ressurser slik at de understøtter kjerneaktivitetene 
ved enhetene. Vi skal bidra til åpenhet, samarbeid og involvering av studenter og ansatte 
i utvikling av satsingen. 
 
UiO:Energi skal fokusere på noen få virksomhetsovergripende tiltak for å fremme 
arbeidsdeling, samarbeid og for å legge til rette for aktiviteter som bidrar til å realisere 
satsingens mål. Gjennomføring av tiltakene skal skje i samarbeid mellom alle nivå i 
organisasjonen. 
 

Tiltak som skal gjennomføres i UiO:Energi i 2018 

Tiltak 1:  
Organisere satsingen for ny fem-årsperiode 2018-2022. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Tilsatt ny direktør på UiO:Energi og etablert ny arbeidsdeling mellom satsingens 
tilsatte. 

 Styrket samarbeidet med de andre tverrfakultære satsingene når det gjelder 
administrative tjenester.  

 Styrket samarbeid med fakulteter og institutter, spesielt innen kommunikasjon og 
studier. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020:  

 Etablert fungerende struktur og arbeidsdeling for administrative tjenester 
mellom satsingene og med relevante enheter innenfor kommunikasjon, studie og 
forskningsstøtte. 

Utdanning 

UiO:Energi har som mål å utdanne kandidater som kan bidra til å skape fremtidens 
bærekraftige energisystem og fremtidens bærekraftige samfunn mer generelt. Satsingen 
skal tilby noen få tverrfaglige utdanningstilbud som skal gi studentene samarbeids-
kompetanse på tvers av disiplinene. Her kobles utdanning med næringsliv og forvaltning 
gjennom bidrag i forelesninger, institusjonsbesøk og prosjektoppgaver. 

I den kommende perioden vil UiO:Energi arbeide videre for å utvikle et nasjonalt og 
internasjonalt tverrfaglig utdanningstilbud på ph.d.-nivå. Vi vil tilstrebe en tydeligere 
arbeidsdeling og mer samarbeid i sektoren. UiO:Energi skal dessuten styrke samarbeid 
med forvaltning og næringsliv ytterligere både i undervisning og på master- og ph.d.-
oppgaver. 

UiO:Energi vil stimulere til utviklingen av flere relevante emner på bachelor og 
masternivå innenfor enhetenes studieprogram. Dette for å bedre tilbud om utdanninger 
som er relevant for satsingen. 
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Tiltak 2:  
Karrierefremmende tiltak: Videreføre tiltak for internasjonalisering. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Økt antall søknader til utlysningene om UiO:Energis internasjonaliseringsmidler. 
 Etablert finansieringsordning for å fremme utveksling mellom industri og 

internasjonale forskningspartnere på FME-senteret MoZEES. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
 Alle ph.d.-kandidater ved MoZEES har gjennomført eller planlegger å gjennomføre 

utveksling med ekstern partner. 

Ansvar: 
 UiO:Energi har koordinerende ansvar, enhetene og MoZEES utførende ansvar 

Milepæler: 
 V 2018: Vedtatt prinsipper for utvekslingsprogram på MoZEES.  
 H 2018: Gjennomført første utlysning. 

Tiltak 3:  
Forankre utvikling av utdanningstilbudet innen bærekraftig energi i UiOs ledelse og bistå 
enhetene i planlegging og utvikling av relevante emner/studieprogram. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 
 Ha etablert overordnet mål for utvikling av utdanningstilbudet i samarbeid med 

UiOs ledelse. 
 Opprette utdanningsutvalg/arbeidsgruppe med representanter fra relevante 

institutt/sentra som skal bidra til å utvikle helhetlig utdanningstilbud. 
 Etablere støtteordning for utvikling av nye emner. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
 Utviklet «energy minor» (emnetråd i bærekraftig energi) på bachelornivå. 
 Gjennomført minimum to tverrfaglige ph.d.-kurs. 
 (Re)etablert NorRen som nasjonal plattform for ph.d.-utdanning for FME-

sentrene sammen med NTNU. 
 Nytt masterprogram etablert ved Institutt for teknologisystemer (MN). 

Ansvar: 
 UiO:Energi koordinerende ansvar og ansvar for støtteordning. Enhetene ansvar 

for gjennomføring av utdanningstilbudet. 

Milepæler: 
 2018: Opprette utdanningsutvalg/arbeidsgruppe med representanter fra 

relevante institutt/sentra som skal bidra til å utvikle helhetlig utdanningstilbud. 

Tiltak 4:  
Bidra til å ta i bruk nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer for å 
styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans. 

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 
 Gjennomføre pilot med sommerstipend ved relevante enheter. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Etablert system for sommerstipend og for samarbeid med forvaltning og 
næringsliv på master- og ph.d.-oppgaver. 

Ansvar: 
 UiO:Energi i samarbeid med enhetene. 
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Milepæler: 
 V 2018: Annonsering og koordinering av pilot sommerstipend  
 2019: Etablert system for sommerstipend 

Forskning 

UiO har stor faglig bredde og fagmiljøer som er langt framme i forskningsfronten. UiO skal 
fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt samarbeidspartner. Høy 
kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig både på nasjonale og 
internasjonale arenaer. 

Basert på samfunnets behov, UiOs potensiale til å bidra med faglig aktivitet av høy kvalitet 
i samarbeid med partnere, samt muligheter for ekstern finansiering har UiO:Energi 
definert fire innsatsområder for aktiviteten fremover: 

 Materialer for energi 
 Energisystemer 
 Karbonfangst og –lagring 
 Energiomstilling og bærekraftige samfunn 

En sentral målsetning for kommende periode er å koble disse tematiske innsatsområdene 
og aktiviteten i store prosjekter for å styrke UiOs synlighet og konkurransekraft. Det vil 
være særlig fokus på utvikling av FME-sentrene og toppforskningsinitiativet SOLARIS. Vi 
ønsker å bidra til at UiO i økt grad tar koordinatorrolle i store prosjekter. Det vil dessuten 
være et særlig fokus på å styrke aktivitetene i de samfunnsvitenskapelige 
forskningsgruppene. På sikt skal UiO:Energi skal etablere noen få større tverrfaglige 
forskningsgrupper (konvergensmiljøer) der brukerinvolvering/samarbeid med 
næringsliv og forvaltning også står sentralt. 

Tiltak 5: 
Støtte enhetene i utvikling av nye initiativ og bidra til å styrke forskningsaktiviteten 
gjennom ekstern finansiering 

Forventede resultater ved utgangen av 2018: 
 Koordinert en god prosess for både skisser og full søknad til FME-SAMFUNN. 
 Bistått enhetene med å identifisere relevante utlysninger innenfor de tematiske 

utlysningene i siste del av H2020. 
 Etablere de fire innsatsområdene med felles profil og aktiviteter. 
 Etablere prosess for utlysning av midler til større tverrfaglige forskningsgrupper. 

Forventede resultater ved utgangen 2020: 
 UiO leder eller har en meget sentral rolle i minst ett nytt samfunnsvitenskapelig 

FME-senter. 
 UiO deltar i flere relevante prosjekt innenfor relevante tematiske områder i 

Horisont 2020 (Secure, clean and efficient energy; Smart, green and integrated 
transport; Climate action, environment, resource efficiency and raw materials; 
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies). 

 UiO har fått tildelt minst ett ERC grant som er relevant for satsingen. 
 UiO:Energi har etablert minst en stor tverrfaglig forskningsgruppe innen 

temaområdet bærekraftig energi. 
Ansvar: 

 UiO:Energi i samarbeid med både enheter og forskere. 
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Milepæler: 
 2019: Få tildelt et antall rekrutteringsstillinger til satsingen. 
 H 2019: Første utlysning av konvergensmiljøer i regi av UiO:Energi. 

Samfunnskontakt og forskningsformidling 

UiO:Energi legger til rette for økt eksternt samarbeid gjennom en kombinasjon av 
spissede arrangement og mer åpne møteplasser. UiO:Energi-forelesninger er etablert 
som en åpen møteplass for deling av energirelatert kunnskap og diskusjon, og følges av 
studenter, ansatte og eksterne deltagere.  

Gjennomføring av idédugnader og seminarer på tvers av disipliner på UiO og med 
eksterne fagfolk, industri og forvaltning i Osloregionen har også vært viktige for å 
stimulere til utvikling av nye prosjekter. Årlig gjennomføres UiO:Energiforum, der 
universitetenes rolle i de globale energi- og klimautfordringene diskuteres med inviterte 
internasjonale toppforskere. UiOs strategiske posisjon er styrket gjennom deltagelse i 
ulike nasjonale og internasjonale fora. UiO:Energi vil spesielt bruke sin deltagelse i ulike 
næringslivsrettede nettverk til å styrke UiOs synlighet.  

UiO:Energi ønsker også å synliggjøre innsatsområdene og sterke faggrupper innenfor 
temaområdet bærekraftig energi bedre og derved øke deres konkurransekraft. 

Tiltak 6:  
Enhetene skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støtter opp om universitetets 
samfunnsoppdrag og enhetens strategiske prioriteringer og iverksette og gjennomføre 
målrettede og målbare tiltak for forskningsformidling og samfunnskontakt. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Videreføring og videreutvikling av møteplassene UiO:Energiforelesninger og 
UiO:Energiforum. 

 Formalisere det strategiske samarbeidet med Oslo kommune og ha en aktiv rolle 
i forbindelse med Oslo som Europas Miljøhovedstad 2019. 

 Utarbeide en detaljert plan for ulike arrangementer knyttet til Miljøhovedstaden, 
både i regi av UiO og sammen med partnere. 

 
Forventede resultater ved utgangen av 2020: 

 Opprettholde et tett samarbeid med Oslo kommune også etter 2019. 
 Evaluert hvilken effekt kommunikasjonstiltakene har hatt for de ulike 

innsatsområdene. 
 Bidratt til at sterke forskningsmiljøer har oppnådd økt synlighet utenfor UiO. 

Ansvar: 
 UiO:Energi har koordinerende ansvar, i samarbeid med 

kommunikasjonspersoner på enhetene. 

Innovasjon  

Innovasjon vil fortsatt integreres godt i de tre aktivitetskategoriene Forskning, Utdanning 
og Utadrettet virksomhet. Flyttingen av UiO:Energi til Forskningsparken gir imidlertid 
nye muligheter når det gjelder koblingen til både næringsliv og oppstartsbedrifter, bl.a. 
til gründermiljøet i StartupLab og til Digital Norway. UiO:Energi er også i ferd med å 
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etablere et samarbeid med Oslo Business Region (OBR). Alle disse mulighetene vil 
utforskes i perioden. 

UiO:Energi skal også utnytte vår deltagelse i relevante næringslivsrettede nettverk som 
Næring for klima, OREEC, Solenergiklyngen og NCE Energy Technology (Subsea Valley) 
til å fremme våre bidrag innen alle former for innovasjon. 

Tiltak 7:  
Kommersialisering og entreprenørskap; Organisering av strategiske allianser, 
næringslivskontakt og nye møteplasser; Studentinnovasjon 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2018: 

 Gjennomført minst to arrangement i samarbeid med næringslivsklyngene. 
 Bidratt til minst to gründer/entreprenørskap-arrangement i samarbeid med OBR. 
 Videreutviklet strategisk samarbeid med NCE Energy Technology og utvalgte 

partnere. 

Forventede resultater ved utgangen av 2020: 
 UiO fremstår som en aktiv, attraktiv og foretrukken partner i relevante nettverk. 

Ansvar: 
 UiO:Energi, i godt samarbeid med eksterne aktører. 


