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Bakgrunnsnotat til universitetsstyrets seminar 14.-15. september 2015: 
SAB-gruppenes GAP-analyser. En liten oppsummering i 
kortversjon med vekt på videre oppfølgingstiltak – ref. Årsplan 
2016-18 
 
Universitetet i Oslo vedtok Strategi 2020 våren 2010 med følgende hovedmål for arbeidsperioden:  

UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom 
et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.  

Planen skiller seg fra tilsvarende, eldre dokumenter, ved at den internasjonale målestokken 
introduseres for alvor. Landets beste universitet må lykkes internasjonalt i konkurransen om 
finansiering og forskningsresultater, i å rekruttere fremragende forskere og i å fremstå som et 
attraktivt studiested for dyktige studenter. 

Grepet med å invitere et internasjonalt ekspertpanel inn i UiOs iverksetting av planen, er initiert av 
rektor selv. Hensikten er å få vurdert planens ambisjoner, resultatene som oppnås og 
forbedringsarbeider som er igangsatt av en gruppe med inngående kjennskap til hva som gjøres 
ved fremragende universiteter i andre land. Panelet (SAB) arbeidet over en to-årsperiode og 
sommeren 2014 forelå dokumentet «Build a Ladder to the Stars». SAB illustrerte sine konklusjoner 
gjennom en profildimensjonsanalyse med tilsammen 10 akser (se illustrasjon på neste side). 
Rapporten utdyper ekspertpanelets observasjoner og underbygger deres konklusjoner. Samtidig 
understrekes det at UiO selv må vurdere i hvilken grad analysene og rådene deres gir mening – vi 
kjenner selv både institusjonen og det nasjonale landskapet UiO opererer i bedre enn SAB.  

Denne utfordringen har universitetsstyret tatt på alvor og i samråd med ledelsen og dekanene ble 
det høsten 2014 lagt opp et omfattende løp for oppfølging av SABs råd til UiO.  

Tre arbeidsgrupper har allerede prioritert forbedringstiltak innenfor hhv. utdanningskvalitet, 
forskningskvalitet og tverrfaglighet og gitt sine innspill til en fjerde gruppe som skal vurdere 
behovet for endringer i UiOs organisasjons- og beslutningsstruktur.   

  



 2 

 

 

Før sommeren fikk styret fremlagt arbeidsgruppenes rapporter der de begrunner sine forslag til 
konkrete, kortsiktige tiltak. Alle gruppene har inngående kjennskap til hvordan UiO tradisjonelt 
arbeider med de tema som de har behandlet og medlemmene kjenner den interne 
universitetskulturen og de politiske og organisatoriske rammene som styrer norsk FoU. 

 

 

SABs vurdering av i hvilken retning UiO bør endre seg langs 10 ulike akser 

 
Nå – etter at SAB har fullført sitt arbeid – tegner Regjeringen Solberg et nytt Norges-kart for 
høyere utdanning og forskning (ref. Meld. St. 18 «Konsentrasjon for kvalitet» 2014-2015) der mye 
er satt i spill. Konkurranseforholdene i sektoren vil bli endret de kommende årene og regjeringen 
vektlegger også den internasjonale kvalitetsambisjonen både for forskning og utdanning langt 
sterkere enn før. Dette vil være bakteppet for diskusjonene i styreseminaret i september. På hvilken 
måte kan vi nyttiggjøre oss SABs råd i det nye landskapet? Er det strategiske grep som nå bør få 
større oppmerksomhet enn det vi så da Strategi 2020 ble utarbeidet? 

I arbeidsgruppenes mandat inngikk å lage en enkel «GAP-analyse» – dvs. å vurdere målene slik de 
er formulert i UiOs styringsdokumenter, vurdere hvordan de følges opp og i hvilken grad det som 
gjøres, fanger opp SABs anbefalinger til universitetet. Gruppene har gjort dette og bruker sine 
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konklusjoner som grunnlag for tiltaksforslagene. Men samtidig peker gruppene også på områder 
som etter deres oppfatning trenger mer oppmerksomhet før tiden er moden for å foreslå konkrete 
tiltak. Om UiO skal løfte seg ytterligere slik SAB tilrår på disse områdene, etterlyses det tydeligere 
ambisjoner og klarere målformuleringer fra ledelsen og styrets side fordi større endringer må til.  

GAP-analysene for de tre tematiske områdene er ganske ulike i form og detaljeringsgrad. I 
arbeidsgruppenes rapporter er analysene kommentert og satt inn i en større sammenheng, mens de 
i dette notatet gjengis i kortform. En slik fremstilling yter ikke gruppenes arbeid full rettferdighet, 
men det gir et oversiktsbilde som forhåpentligvis kan fungere som et verdifullt underlag for 
styreseminaret.  

Slik SAB-prosessen er lagt opp, med styret som styringsgruppe, må flere av de utfordringene 
arbeidsgruppene trekker frem etterhvert på styrets bord for å avklare om det er behov for å justere 
eller supplere Strategi 2020 for å gi retning og rammer for kommende tiltak utover det som så 
langt er tatt inn i Årsplan 2016-18. 
 
GAP-analysen for arbeidet med utdanningskvalitet  
Svært kort oppsummert påpeker arbeidsgruppen for utdanningskvalitet følgende: 

• For lite ledelsesoppmerksomhet og -fokus på utdanningsfeltet 
• For lite oppmerksomhet på fremragende undervisning og utdanning 
• Manglende gjennomføringskraft – det er satt av mye midler til studiekvalitet de siste årene, 

men vanskelig å se hva som har skjedd 
• Det foregår mye utvikling og mange tiltak, men det skjer for tilfeldig og fragmentert 
• Studentene våre vet for lite om hva de går til når de begynner ved UiO 
• Usikkert om studentene våre opplever mestring fra første stund 
• Forskning og utdanning ses på sammen i for liten grad 
• For generelle og vage formuleringer om utdanning i UiOs plandokumenter 

 
I Årsplan 2016-18 har arbeidet med å lage en utdanningsvisjon for UiO fått en fremtredende plass. 
Dette er en prosess som forutsetter medvirkning fra fagmiljøene ved UiO både under arbeidet med 
å gi visjonen form og innhold og når den skal gjøres gjeldende for alle universitetets studieprogram 
og i undervisningen. Arbeidsgruppen for utdanningskvalitet arbeider med et første utkast til 
visjonsinnhold og -tekst og bruker Utdanningskomiteen som drøftingsarena for å komme frem til 
et forslag som forutsettes presentert for styret før det sendes ut på en høringsrunde og senere 
legges frem for vedtak.  
 
Ideen om å formulere en slik visjon, springer direkte ut av gruppens gap-analyse. Mange av 
utfordringene som gruppen har identifisert, antas å bli drøftet og bedre avklart 1) i løpet av 
visjonsprosessen og 2) som følge av de innspillene utdannings-gruppen har gitt til gruppe 4.  
 
Tanken er derfor å avvente konklusjonene i de to nevnte arbeidsprosessene før det iverksettes tiltak 
utover det som fremgår under overskriften Utdanning i Årsplan 2016-18. 2016 er UiOs arbeids- og 
læringsmiljø-år. Det er en naturlig anledning for ytterligere oppmerksomhet om tema som 
arbeidsgruppen for utdanningskvalitet har vært opptatt av – for eksempel forfølge ideen om å 
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etablere en intern læringsarena som stimulerer til faglig utvikling og erfaringsutveksling om 
undervisning på tvers i hele organisasjonen. 
 
GAP-analysen for arbeidet med forskningskvalitet  
Innledningsvis i denne gruppens analyse pekes det på at en av SAB’s anbefalinger er systemisk i 
den forstand at dette er ivaretatt i UiOs struktur: «Teaching and research staff in the strategic 
research areas must be well connected». Gruppen anser det naturlig å inkludere konkrete 
oppfølgingstiltak på dette området til arbeidet med utdanningsvisjonen. Utover det peker 
arbeidsgruppen på seks konkrete anbefalinger fra SAB. 
 
I Strategi 2020 er mål- og strategistrukturen svært overordnet, og først i underliggende tekster kan 
presiseringene sammenlignes med SAB-anbefalingene. Utover formuleringen «Universitetets 
fagmiljøer skal etterstrebe de de høyeste kvalitetsstandarder", finns det til sammen 18 strategier og 
tekstlige målformuleringer i strategidokumentet som tolkes som drivende for forskningskvalitet. 
 
En gjennomgang av disse formuleringene viser at mye av det det allerede arbeides med handler om 
forbedringer som SAB også etterlyser, men to anbefalinger fra SAB gjenfinnes ikke i Strategi 2020: 
 

• International mobility among academic staff is too low  
• There is need for clearer paths beyond the post-doctoral fellowship – develop a system of 

career paths that is more in line with the international community 
 
Når det gjelder de øvrige fire anbefalingene fra SAB, er de dekket i mål, strategier og tekst i 
Strategi 2020. Når SAB likevel finner å komme med anbefalinger på disse punktene, kan det tolkes 
dithen at man finner UiOs innsats her utilstrekkelig, og arbeidsgruppen er åpen for at det er riktig. 
 
De to anbefalingene fra SAB som ikke dekkes i Strategi 2020, er det naturlig nok heller ikke spor 
av i universitetets årsplaner. For de øvrige fire oppsummerer gruppen situasjonen slik: 
 

• UiO should strive to develop a more competitive and performance-oriented culture.          
Det er ingen årsplanstiltak som så langt adresserer dette direkte. 
 

• UiO must decide on its priorities and selects its peak areas.                                                   
Dette er i noen grad gjort slik det reflekteres i Årsplan 15-17, men spørsmålet er om det er 
sterkt nok gjennomført som prinsipp? 

 
• The recruitment policy has to become more outward-looking and more focused on 

attracting global talent.                                                                                                                         
Dette reflekteres i tiltak 16 i Årsplan 15-17, og i Årsplan 16-18 inngår at det skal utarbeides 
og implementeres en rekrutteringsstrategi. Arbeidet er i gang og er høyt prioritert for 
oppfølging av Forum for forskningsdekaner (= Arbeidsgruppen for forskningskvalitet). 
Essensielt er å få opp farten på ansettelsesprosessene og jobbe langsiktig og systematisk.   

• UiO should take a more active role in initiating international research collaboration.         
Det er ikke noe tiltak i årsplanene som så langt omhandler dette. 
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For de to SAB-anbefalingene som ikke reflekteres i Strategi 2020, hhv. mobilitet og 
karriereutvikling for tidligfaseforskere, mener arbeidsgruppen at det bør sette mål og iverksettes 
tiltak. Universitets- og høgskolerådet har nylig lagt frem en rapport om karriereutvikling. Dette er 
et viktig arbeidsområde for UiODoc og flere. Forum for forskningsdekaner er opptatt av at dette 
arbeidet følges opp ved UiO på en god måte, og vil diskuterte behovet for å gi noen klare og tydelige 
føringer for at dette arbeidet skal gå i en ønskelig retning. Mobilitet vil trolig trenge en grundigere 
vurdering om UiO skal få til et betydelig løft. Mobilitet inngår som et naturlig ledd i en 
forskerkarriereutvikling. Mobilitet og internasjonalisering er definert som viktige tema lokalt i 
fagmiljøene, men det kan ligge god drahjelp i at det samtidig løftes institusjonelt.  

Når de gjelder de anbefalingene fra SAB om forskningskvalitet som allerede er dekket i Strategi 
2020, mener arbeidsgruppen at det med rette kan stilles spørsmål ved om innsatsen er sterkt nok 
til å drive prosessene fremover. Det er svært viktig at prosjekt Bedre forskerstøtte fullføres og 
iverksettes på en god måte. 

I tillegg til de SAB-temaene som er omtalt over, ønsker Forum for forskningsdekaner å jobbe mer 
med innovasjon framover. 

GAP-analysen for arbeidet med tverrfaglighet – detaljert og innholdsrik 
SAB-panelets observasjon er svært entydig når det gjelder tverrfaglighet – her har UiO en lang vei å 
gå. Men etter panelets vurdering, har UiO også mye å hente her. Potensiale for å bygge identitet og 
for å profilere institusjonens styrker internasjonalt på en tydeligere måte går etter SABs vurdering 
nettopp gjennom tverrfaglighet.  
 
Dette er opplagt et område som må få utvikle seg over tid fordi suksess vil bygge på initiativer og 
engasjement godt forankret i fagmiljøene særlig om ambisjonen skal være en mer integrert 
tverrfaglighet slik SAB mener er nødvendig.  
 
Men skal vi få det til, er det viktig å merke seg hva arbeidsgruppen for tverrfaglighet sier i sin gap-
analyse som under disse syv overskriftene inneholder til sammen 47 mer konkrete påpekninger: 
 

• Strategi 2020 er for utydelig mht. strategi, prioriteringer og ambisjonsnivå når det gjelder 
tverrfaglighet 

• Undervurdering av ledelsesbehovet for utvikling av tverrfaglighet 
• En rigid studieprogramstruktur hemmer 
• Gjennomføringsevnen er for svak 
• Uklare roller og ansvarsforhold 
• Menneskelige ressurser og kapasitet 
• Økonomiske ressurser og fasiliteter 

 
Men selv om det er mye ugjort, må arbeidet starte et sted, og UiO har allerede under etablering tre 
(fire?) store satsinger som snarest mulig må få vilkår som sikrer at de blir vellykket og som setter 
lederne i stand til å gjøre en god jobb. 

Tiltakene i Årsplan 2016-18 handler om 1) å klargjøre hva som skal kjennetegne strategiske, 
tverrfaglige satsinger ved UiO og 2) hvordan tverrfaglighet i mindre skala skal stimuleres. I tillegg 
må det tas grep for å fjerne hindringer som ligger ”i systemet” i dag. Dette er tre oppgaver som 
henger nøye sammen. Men også når det gjelder de øvrige fellestiltakene i årsplanen berøres 
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tverrfaglighet av flere, og ser en på hvilke signaler som gis til fagmiljøene gjennom årsplanen så 
omfattes mange fagmiljøer ganske konkret av dette. 

Det organisatoriske fundamentet for samarbeid mellom nivåene om dette – og mellom fag og 
administrasjon – er i utgangspunktet ikke etablert annet enn ad hoc for de enkelte satsingene ved 
UiO.  Et rammeverk og en organisasjonsstruktur må på plass for å sikre funksjonelle fellesløsninger 
på tvers av ulike fag. De fakultetene som allerede har fått vertskapsansvar for en tverrfaglig satsing, 
må engasjere seg i å finne praktiske løsninger og deler sine erfaringer med andre. 

Det gjenstår å finne en god struktur på arbeidsområdet tverrfaglighet, men universitetsdirektøren 
har konkludert med at det ikke kan skje i regi av en arbeidsgruppe. Det defineres derfor som et  
særlig utviklingsområde godt forankret i den ordinære ledelsen på ulike nivåer og med nær tilgang 
til styret dersom det er behov for avklaringer på mer overordnet nivå. Arbeidsgruppen for 
tverrfaglighet oppløses derfor (i motsetning til det som står på side 6 i årsplanen) og erstattes av et 
ledelsesutvalg bestående av prorektor og viserektor. Det at de to også leder hver sin komité 
(Utdanningskomiteen og Forum for forskningsdekaner) gjør tverrfaglighet til et felles tema når det 
gjelder forskningsbasert utdanning og særlige utdanningsprogram tilknyttet de tverrfaglige 
satsingene.  

SAB-sekretariatets ressurser kunne være til disposisjon for det nye utvalget og arbeidsgruppens 
gap-analyse vil være av stor verdi for dette utvalget. Utvalget vil ha sitt første møte i uke 37 og vil 
kunne utfylle notatets innhold mer i styreseminaret 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Inger Stray Lien 
spesialrådgiver 

 


