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Status for UiOs tre store tverrfakultære satsinger 
– UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden 

På oppfordring fra styret under styreseminaret 15. og 16. september 2015 gis det i dette 
dokumentet en status for UiOs tre store tverrfakultære satsinger – UiO:Energi (etablert i 2012), 
UiO:Norden (etablert i 2015) og UiO:Livsvitenskap (etablert i 2015). For begrunnelser, behov og 
prosessene for etablering av satsingene, se vedlegg. 
 
Historikk 
UiO arbeider med tverrfaglighet på alle nivåer i institusjonen. De tre store tverrfakultære 
satsingene UiO i dag har på institusjonelt nivå, bygger på arbeidet som ble gjort i Prosess faglige 
prioriteringer i 2008. Med bakgrunn universitetsstyrets vedtak 25. november 2008 ble syv 
tverrfakultære forskningsområder opprettet ved UiO1.  Områdenes programplaner ble godkjent 
våren 2009, og hvert av dem ble tildelt en årlig bevilgning på 1,5 mill kroner over fem år fra 2009. 
De tverrfakultære forskningsområdene ble evaluert i 2012. 
 
Opprettelsen av UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden2 følger ledelsens ønske om å 
redusere antall satsinger på institusjonelt nivå. Gjennom prioriterte områder ønsker UiO å oppnå 
forskningspolitiske mål for å møte samfunnets behov for ny kunnskap som bidrag til å løse globale 
samfunnsutfordringer. Dette er i tråd med UiOs Strategi2020, hvor livsvitenskap er eksplisitt 
nevnt, og støttes i rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB). 
 
Å arbeide tverrfakultært ved UiO har gitt mange gode resultater samtidig som det viser seg å ha 
sine utfordringer. Erfaringene fra de syv tverrfakultære forskningsområdene, evalueringen av disse 
og anbefalingene fra Strategic Advisory Board3 (2014) har gitt viktig innsikt for UiOs videre 
utvikling. Universitetsdirektøren nedsatte en arbeidsgruppe som utarbeidet rapporten «Forslag til 
organisering av nye store tverrfaglige satsinger» (02.03.2014), som bygger på tidligere erfaringer 
og anbefalinger. Rapporten ligger til grunn for organiseringen av dagens tre tverrfakultære 
satsinger. Prinsippet om involvering og eierskap av alle beslutningsnivåer ved institusjonen, i 
planlegging så vel som gjennomføring, er sentralt i hvordan organiseringen av store satsinger er 
tenkt. Det foreligger også forslag til oppfølging av SAB eksplisitt på tverrfaglighet som p.t. følges 
opp på administrativt nivå. 
 
 
                                                           
1 https://www.uio.no/forskning/tverrfak/Kvalitet-og-relevans.pdf 
2 Tverrfaglige satsinger: http://www.uio.no/forskning/satsinger/ 
3 http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-board/sab-rapporten110814.pdf 
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Livsløpet for satsingene 
Det er fattet forpliktende budsjett for alle de tre satsingsforslagene (vist til i vedlegg om etablering 
av satsingene). Under vises livsløpet til satsingene i form av sentrale tildelinger vedtatt av styret. 
 

Satsing 
(Beløp i  1000 kr) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum 

UiO:Livsvitenskap*          3 413     7 168    11 298    15 842    20 839          58 560  

UiO:Energi     5 000      7 300    10 100    13 000    13 000              48 400  

UiO:Norden        1 909     7 884   11 567   15 128    13 417   13 450     9 977     7 203    80 535  

Sum tildeling     5 000      7 300   15 422   28 052   35 865   30 970   34 256   13 450      9 977      7 203    187 495  

* Livsvitenskapssatsingen har i tillegg 26 rekrutteringsstillinger 

 
 
Status for satsingene per januar 2016  
Satsingenes egne statusrapporter er vedlagt. Nedenfor følger en kort oppsummering. 
 
UiO:Energi har vært operativt i vel to år, og har foreløpig brukt ulike tiltak for å stimulere til økt 
aktivitet i fagmiljøene, faglige møteplasser og utvikling av tverrfaglig utdanningstilbud. Målet har 
vært å forene kunnskap fra forskjellige disipliner i en ny kontekst, samt fremme UiOs aktivitet på 
området. Det kan vises til aktiviteter og resultater på forskning, undervisning og utadrettet 
virksomhet. UiO:Energi er p.t. i utvikling jfr. styrevedtak i desember 2015 om omorganisering, 
prioriterte satsingsområder og med ny programplan under planlegging. Deres statusrapport er den 
samme som vedlagt styresaken i desember 2015. 

UiO:Nordens aktivitet har pågått siden årsskiftet 2015. Gjennom det siste året kan UiO:Norden 
vise til aktualitet i tematikk, at de har etablert seg og har laget rutiner på en rekke områder.  
Satsingen har valgt ut forskningstemaer og forskergrupper: 1) ytringsfrihet og offentlighet i Norden 
i tidsrommet 1815 – 1900, 2) Nordisk velferdsutvikling som modell for fattige land, samt 3) 
Nordisk modell 2.0. I 2016 vil faglig utvelgelse fortsette og i tillegg utvikling av disse. Utvikling av 
utdanningstilbud samt etablering av seminarrekke.  

UiO:Livsvitenskap har siden styreoppnevningen i juni etablert seg, og særlig har rekruttering av 
direktør stått sentralt. Det har blitt arbeidet med intern og ekstern formidling, premisser for det 
nye Livsvitenskapsanlegget samt helt innledende arbeid på innovasjon, faglig handling og 
utdanning. Det arbeides p.t iherdig mot åpningskonferansen Oslo Life Science – Health 
Environment and Innovation4 16. februar 2016, som er en konferanse åpen for alle. 

 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

  

                                                           
4 http://www.uio.no/english/about/news-and-events/events/conferences/oslo-life-science.html 
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Vedlegg: 

- Begrunnelser, behov og prosessene for etablering samt organisering av de tre store 
tverrfakultære satsingene UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden 

- Statusrapporter fra UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden 
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Vedlegg: Begrunnelser, behov og prosessene for etablering samt 
organisering av de tre store tverrfakultære satsingene UiO:Energi, 
UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden 
 
Vedlegg til styresak 09.02.2016 
 
De tre store tverrfakultære satsingene har blitt utviklet med ulike begrunnelser og behov, og 
har blitt til via noe ulike prosesser. 
 
UiO:Energi1 som ble etablert først (2012) innlemmet det tverrfakultære forskningsområdet 
MILEN, og var opprinnelig et initiativ fra ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet som tidlig ble inspirert av andre universitet til å se på hvordan de kunne arbeide mer 
tverrfaglig og i samarbeid med eksterne aktører bidra til å svare på samfunnets miljø- og 
klimautfordringer i forbindelse med vår energibruk. Ønsket om å bidra til å løse globale 
utfordringer innen energi og klima ble ytterligere forsterket av klimaforliket og opprettelsen 
av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Spesielt var opprettelsen av de tre 
samfunnsvitenskapelige FME-ene med deltagelse fra flere institutt og sentre ved UiO i 2011 
et viktig insitament for å fremme forslag om opprettelsen av en mer helhetlig tverrfaglig 
energisatsing også på UiO.  
 
Etter råd fra dekanmøtet 15. juni 2011, hvor dette ble diskutert, opprettet rektor en 
arbeidsgruppe som skulle lage en beskrivelse for et mulig energiinitiativ ved UiO. 
Arbeidsgruppen ble ledet av Arild Underdal og besto av representanter fra ledelsen ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske 
fakultet, Det humanistiske fakultet, Senter for utvikling og miljø, Institutt for energiteknikk, 
Avdeling for fagstøtte (tidligere Forskningsadministrativ avdeling) og Studentparlamentet. 
Arbeidsgruppen utarbeidet en rapport som sammenstilte bakgrunn for, hensikt med og 
ramme for et UiO energiinitiativ, og hvordan arbeidsgruppen mente at dette tiltaket kunne 
styrke UiOs muligheter til å bidra til å løse globale utfordringer innen energi og klima. 
Rapporten ble diskutert i universitetsdirektørens ledergruppe, rektoratet og dekanmøtet før 
den ble lagt frem for universitetsstyret i desember 2011. På oppdrag fra universitetsstyret 
utarbeidet arbeidsgruppen et styrenotat med konkretisering av faglig ambisjonsnivå samt 
presentasjon av ulike organiseringsmodeller (ressurser og finansiering) for satsingen. Notatet 
ble lagt frem for universitetsstyret til diskusjon i april 2012. Med utgangspunkt i rapport og 
notat fra arbeidsgruppen samt diskusjon i styret, vedtok universitetsstyret opprettelse og 
organisering av UiOs energiinitiativ i juni 2012. På vegne av universitetsstyret oppnevnte 
rektor i oktober 2012 styret for UiO:Energi inkludert mandat, formål, organisering, 
myndighetsområde og virkemidler. Direktør ble tilsatt i mars 2013. 
 
UiO:Energi var opprinnelig organisert under universitetsstyret og med lokasjon ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet. Ihht styrevedtak i desember 2015 ble satsingen nylig 
omorganisert som enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet med styreleder fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med instituttledere fra aktuelle enheter som 
styremedlemmer. Styret har to tilknyttede rådgivende organer; Utvidet lederforum og SSAB 
(Vitenskapelig og strategisk rådgivingsgruppe). Satsingen har en stab med direktør og 
minimum én administrativ strategisk ansvarlig. Direktør tilsettes av universitetsstyret etter 
innstilling fra UiO:Energi-styret, og mandatet til direktøren er godt beskrevet i aktuell 
styresak2. Stab lyses ut og ansettes av direktør. Satsingen har i tillegg en faglig ledergruppe, 
som sammen med direktør rapporterer til styret. 

 
 

                                                           
1 http://www.uioenergi.uio.no/ 
2 http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/8/v-sak-4-uio-energi.pdf 
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UiO:Livsvitenskap3 ble etablert i 2015, og har sitt fundament i det tverrfakultære 
forskningsområdet Molecular life science, som igjen har utspring i EMBIO (2001). 
Universitetets styre fremhevet i Strategi2020 (2009) livsvitenskap som et område UiO skulle 
ha en særlig innsats på i strategiperioden gjennom fagutvikling og nybygg. Det tverrfakultære 
området MLS utarbeidet en livsvitenskapsstrategi som skal sette UiO i stand til å 
videreutvikle den intensjonen som er uttrykt for livsvitenskap i Strategi 2020 og de 
strategiske elementer som ligger i Konseptutvalgsutredningen for et nytt forsknings- og 
undervisningsanlegg for livsvitenskap, inkl. kjemi og farmasi: «...å sikre og styrke 
internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap». Strategien ble vedtatt i september 
2015, og skal bidra til at UiO 1) frembringer og videreutvikler kvalitetsmiljøer innen 
livsvitenskap, 2) posisjonerer UiO for stor deltakelse i Horisont2020, og med det gjør at 
forskningsmiljøene bidrar til løsninger på globale samfunnsutfordringer, og 3) sette UiO i 
stand til å bidra til utviklingen av et voksende næringsliv innen livsvitenskap. I samme 
styremøte ble det vedtatt å utarbeide mandat og organisering for en livsvitenskapssatsing, for 
ivaretakelse og implementering av UiOs livsvitenskapsstrategi. Som grunnlag for en 
fremtidig livsvitenkapssatsing vedtok universitetsstyret MLS sitt budsjett for en fremtidig 
femårsperiode – fra 2015 til 2019 – som del av årsplan juni 2014. MLS ble lagt ned desember 
2014. I mars 2015 vedtok styret mandat for livsvitenskapssatsingen. Organiseringen av 
satsingen ble delvis vedtatt av universitetsstyret mars 2015 og endelig i mai samme år.  

UiO:Livsvitenskap er som en interimløsning organisert under universitetsstyret, med Det 
medisinske fakultet som vertsfakultet og med styreleder fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. Satsingen har et instituttlederforum og et regionalt forum. 
Satsingen skal ha en ledelse bestående av direktør for satsingen og en administrativ leder i 
fulltidsstilling knyttet til denne. Direktør ansettes av universitetsstyret etter råd fra 
UiO:Livsvitenskap-styret. Administrativ leder ansettes av direktør4. 

UiO:Norden5 ble etablert i 2015. Initiativet har sin bakgrunn i budsjettseminaret våren 
2013, hvor UiOs ledelse oppfordret fakultetene til å komme med forslag til en ny 
tverrfakultær satsing ved UiO. Med utgangspunkt i økende internasjonal interesse for 
nordiske lands kultur- og samfunnsliv, foreslo initiativtakerne høsten 2013 en satsing med 
arbeidstittel Unpacking «the Nordic Model». Formålet er å rette et kritisk søkelys mot 
begreper og forestillinger om «den nordiske modellen», analysere historiske forutsetninger 
og endringsdynamikk og undersøke ulike nordiske samfunnsområder komparativt og 
kontrastivt til andre land og regioner. 
 
Med utgangspunkt i UiOs strategi og evalueringen av de eksisterende samarbeidsområdene, 
ble det opprettet en styringsgruppe for etableringen bestående av viserektor Knut Fægri 
(leder) og alle HumSam-dekanene. Styringsgruppen utarbeidet en programplan: «Unpacking 
the Nordic Model – forslag til et tredje strategisk satsingområde ved UiO». Satsingen har 
blitt diskutert i dekanmøtet ved flere anledninger, og innspill er kommet fra samtlige 
fakulteter samt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Senter for utvikling og miljø 
(SUM). Satsingen hviler på et bredt kunnskapsgrunnlag og skal gjennom ulike 
incentivordninger bidra til at det utvikles nye tverrfakultære spissmiljøer. Norden-/ 
Unpacking the Nordic Model-satsingen var diskusjonssak på styremøtet i mars 2014 og ble 
vedtatt i budsjettbehandlingen på junimøtet samme år. Organisering av satsingen, inkludert 
plassering (HF, på fakultetsnivå), mandat og styresammensetning ble vedtatt på styremøtet i 
juni 2015. 
 
 

                                                           
3 http://www.uio.no/forskning/livsvitenskap/ 
4 https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/3/v-sak-5-livsvitenskap.pdf 
5 http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/ 
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UiO:Norden er organisert under Det humanistiske fakultet. Det humanistiske fakultet er 
også vertsfakultet for satsingen. Styreleder kommer fra vertsfakultetet og styremedlemmene 
kommer fra dekanatene ved de aktuelle fakultetene. Satsingen har en faglig leder som 
ansettes av universitetsstyrets tilsettingsutvalg etter forslag fra UiO:Norden-styret. Faglig 
leder ansetter administrativ koordinator. UiO:Norden-styret er fri til å velge hvilket 
representantskap de ønsker seg blant Advisory board, Representantskap og Faglig 
kompetansegruppe. 
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Universitetet i Oslo  
 
 

Side 1 
 

FRA 
UiO Energi 
 Vedlegg til fremleggsnotat 
 Møtesaksnr.:  
 Møtedato: 8. desember 2015 
 Notatdato: 24. november 2015 
 Arkivsaksnr.:  
 Saksbehandler: Katinka Grønli 
 
TIL 
Ledelsen og støtteenheter (LOS) ved UiO,  
Avdeling for fagstøtte (AF) 
  
Statusrapport fra UiO Energi  
UiO Energi har vært operativt i vel to år. UiO Energi har foreløpig brukt ulike tiltak for å stimulere 
til økt aktivitet i fagmiljøene, faglige møteplasser og utvikling av tverrfaglig utdanningstilbud. 
Målet har vært å forene kunnskap fra forskjellige disipliner i en ny kontekst samt fremme UiOs 
aktivitet på området.  

Forskning: Det er lagt vekt på å engasjere de til en hver tid beste forskere innen de relevante 
fagområdene. Gjennom såkornmidler og strategisk bruk av møteplasser har UiO Energi bidratt til å 
styrke allerede etablerte miljøer og to nye forskningsgrupper er opprettet; energiinformatikk og 
smarte grønne energieffektive byer. Fagfeltet energiinformatikk er etablert også med støtte fra 
Statoils Akademiavtale (1. amanuens stilling). I tillegg er ny forskningsaktivitet kommet til ved 
mobilisering av enkeltforskere og samarbeid enkeltforskere imellom. Ved bruk av stipend til 
kortere utenlandsopphold spesielt rettet mot våre yngre forskere og studenter, har vi styrket 
internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet. Våre ressurser er begrensede, og er derfor ment 
til oppstart av aktiviteter eller styrking av enhetenes egne faglige prioriteringer. Vi har derfor 
kanalisert ressurser tilbake til enhetene og kun i meget begrenset grad tilsatt personer hos oss. 

Utadrettet virksomhet: For å bygge bro både mellom forskere fra ulike miljøer på UiO og med 
vår omverden har vi etablert UiO Energy Lectures, foredrag og seminarer med bred 
energitematikk. Her har UiOs egne forskere presentert sine resultater og prominente 
internasjonale forskere har inspirert til videre innsats. Temaene har spent bredt fra Norges 
potensial til å senke vårt karbonfotavtrykk, via den tyske energiomstillingen og rammevilkår for 
energiomstillingen i EU til energi for likhet med fokus på bærekraftig energitilgang i sør. Vi har 
arrangert RERC1 konferansen i samarbeid med SFFE samt miniseminarer med bred deltagelse fra 
også eksterne aktører på temaområdene energiutlysninger i Horizon2020, smarte byer, grønn 
bistand, energirett og energiinformatikk. Vi har forsøkt å nå samfunnet mer bredt gjennom tiltak 
som energitorg, deltagelse på forskningstorget og åpen dag. 

Undervisning: Hva gjelder undervisning har UiO Energi konsentrert innsatsen om utvikling av 
tverrfaglige og interaktive emner skreddersydd for å gi studentene såkalt 
«samarbeidskompetanse» på feltet bærekraftig energiomstilling (master og PhD nivå). Her 
kombinerer vi teoretiske forelesninger med relevante besøk til energiaktører samt at studentene 
samarbeider på tvers av fagfelt på prosjektoppgaver som til dels er definert av eksterne 
samarbeidspartnere (for eksempel Hafslund nett og Oslo kommune for mastermenet Energi4010 
H2015). På Energi 4010 har mellom 11 og 21 studenter deltatt i årene 2013-2015 og disse har blitt 
rekruttert fra opptil 15 ulike studieretninger ved UiO. Sammen med NTNU har vi også vært 
pådrivere for gjennomføringen av NorRens2 PhD sommerskoler. I perioden 2013-15 har NorRen 
gjennomført 3 sommerskoler. To i Norge, og en i Berlin hvor UiO i samarbeid med Freie 
Universität Berlin samlet 30 studenter fra 10 ulike nasjoner for å utvikle ny kunnskap om 
energitransformasjonen. 

                                                           
1 The Renewable Energy Research Conference 
2 The Norwegian Research School in Renewable Energy (NorRen) er en forskerskole for PhD sstudenter innen fornybar 
energi.   
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Side 2 
 

Finansiering: UiO Energi er tildelt sentrale midler av universitesstyret i perioden 2012-2017 som 
følger: 

Utover sentrale tildelinger har også midler fra 
enhetene selv samt eksterne midler bidratt til å 
bygge opp vår aktivitet. Videre har vi styrket 
studentenes aktiviteter innen området energi, 
miljø og klima gjennom midler tildelt fra det 
tidligere prosjektet Grønt UiO, totalt 1 mill NOK. 

 

 
 

Regnskap for bruk av sentrale tildelinger til UiO Energi (2012-2014) og prognose (2015-2020), 
angitt i 1000 NOK: 

Regnskapene og budsjett som ligger til grunn for prognosen for 2015 er godkjent av UiO Energis 
styre. I tråd med anbefalingene fra UiO Energis styre har det blitt satt av betydelig midler for å 
styrke UiOs aktiviteter med egenfinansiering dersom vi skulle lykkes med å få tilslag på søknader 
om FME3 innen tverrfaglig forskning på temaområdene CCS, energiinformatikk, energilagring og 
solenergi for perioden 2017-2020. Disse midlene inngår i prognosen over, men har ikke blitt 
behandlet av styret d.d. De bundne midlene utgjør NOK 3 900 000, 3 100 000 og 1 600 000 i 
henholdsvis 2018, 2019 og 2020 forutsatt at vi får tilslag på alle de fire FME-søknadene hvor UiO 
er partnere.  

Vi tar sikte på å utarbeide en klar faglig plattform for utvikling av UiO Energi i løpet av 2016 i 
samarbeid med enhetene. Denne vil legges frem for universitetsstyret som grunnlag for behandling 
av videre finansiering av UiO Energi utover 2017. Dersom UiO Energi skal ha aktivitet utover 2017 
krever dette betydelig finansiering av de nye innsatsområdene som skal defineres som ledd i å 
utvikle faglig plattform. Per i dag er det kun satt av 1 mill NOK/år til dette i prognosen for 2016 og 
2017. Midlene som per i dag er bundet opp, vil imidlertid bli frigjort til å styrke innsatsområdene 
forutsatt videre finansiering av UiO Energi utover 2017. 

    Anders Elverhøi, direktør UiO Energi   

                                                           
3 Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på 
fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. 

  Regnskap 
2012 

Regnskap 
2013 

Regnskap 
2014 

Prognose 
2015 

Prognose 
2016 

Prognose 
2017 

Bundne 
midler     

2018-20 

Inntekter               
Total sentral tildeling* -3 012 -5 147 -7 300 -10 100 -13 000 -13 000   
    Andre inntekter       -189       
    Overføring fra foregående år** -1 526 -2 189 -2 405 -1 401 -2 685 -7 179 -8 672 
Sum inntekter -4 538 -7 336 -9 705 -11 690 -15 685 -20 179 -8 672 

Kostnader               
Lønnskostnader, UiO Energis kontor 1 243 2 534 3 761 3221 3321 3322   
Drift av UiO Energis kjerneaktiviteter 184 687 967 1 050 1 050 1 050   
Admin tjenester, SV     175 684 485 485   
Strategiske virkemidler 830 1 710 3 286 3 300 2 400 5 900 8 600 
Undervisning/forskerutdanning  92 *** 115 750 1250 750   
Sum Kostnader 2 349 4 931 8 304 9 005 8 506 11 507 8 600 

 Akkumulert resultat -2189 -2 405 -1 401 -2 685 -7 179 -8 672 -72 
* inkludert overføring fra MILEN     

     ** justert i henhold til korrigerte tall fra MILEN   
      *** inkludert i drift   
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Status for UiO:Livsvitenskap  
Vedlegg til styresak Status for UiOs store tverrfakultære satsinger 9.2.2016 
 
Livsvitenskapssatsingen  
• skal ivareta og implementere UiOs livsvitenskapsstrategi. Hovedmålet er å sikre og styrke 

internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.  
• skal være faglig bred og favne all livsvitenskapsaktivitet ved UiO  
• er premissleverandør for den faglige aktiviteten i det kommende forsknings- og 

undervisningsbygget for livsvitenskap, inkl kjemi og farmasi (VEV) 
• skal utvikle Osloregionen til et kraftsenter for livsvitenskap, hvor UiO samhandler aktivt 

med OUS, HSØ og NMBU, samt innovasjonsaktører og næringsliv.  
 
Livsvitenskapssatsingen har siden medio august  
• etablert et funksjonelt styre for satsingen. Styret ble oppnevnt fra 1. juni og startet opp sitt 

reelle arbeid medio august. Det har vært avholdt fire styremøter i 2015 og månedlige møter 
er planlagt for 2016. 

• rekruttert kandidat til direktør for satsingen (innstilling i egen sak til universitetsstyret                             
9. februar). Kommunikasjonsrådgiver var på plass juni 2015. Det skal også rekrutteres en 
administrativ leder for satsingen. 

• lagt klare premisser for den faglige aktiviteten i nybygget basert på prioriteringsprosesser 
som har inkludert de mest relevante instituttlederne (og implisitt deres ledergrupper). 
Videre har satsingen prioritert hvilke byggpåvirkende kjernefasiliteter som skal inkluderes 
i bygget og initiert en videre prosess for valg av tematisk problemorientert forskning i en 
andel av de gjenværende arealene. To lengre workshops har vært avholdt i denne 
sammenhengen. 

• etablert nettsider på norsk og engelsk for satsingen med forsknings-, aktuelt- og byggsaker 
og månedlige nyhetsbrev med ca. 450 abonnenter se www.uio.no/livsvitenskap 
og www.uio.no/life-science   

• startet seminarserien Livsvitenskap i lunsjen/Life Science Lunch i samarbeid med alle 
relevante fakulteter. Det har blitt arrangert ett seminar om antibiotikaresistens og ett om 
hjernen høsten 2015. Livsvitenskapsstyret har gitt midler til ni seminarer i 2016. 

• planlagt åpningskonferansen «Oslo Life Science» 16. februar, se www.uio.no/life-science   
• arrangert workshoper med interne og eksterne om UiOs innovasjonsplattform 
• jobbet med intern forankring gjennom et initielt orienteringsmøte i satsingens 

instituttlederforum og besøk ved flere enheter i organisasjonen, som instituttledermøtet på 
Det humanistiske fakultet og Det odontologiske fakultet, Institutt for helse og samfunn ved 
Det medisinske fakultet (MED) samt Studentparlamentet. Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) og MED ivaretas generelt av forskningsdekanene som er 
leder og nestleder i styret for satsingen. Kommunikasjonsrådgivere fra ulike enheter har 
kontakt jevnlig og kommunikasjonsrådgivere for de tre satsingene jobber sammen i et eget 
prosjekt om intern og ekstern forankring av satsingene.  

• vært aktiv med ekstern formidling av satsingen regionalt og nasjonalt: deltakelse og stand 
på Transatlantic Science Week i Boston og besøk hos Harvard og Boston University, stand 
på Cutting Edge-festivalen, separate møter med sentrale aktører i næringslivsklynger, 
interesseorganisasjoner, politiske partier, presentasjon av initiativet i klyngemøter og 
styremøter etc. Det er laget en plan for systematisk videreutvikling av dette arbeidet. 
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• initiert faglige prioriteringsprosesser som direktøren skal dra videre 
• arbeidet med å følge opp internasjonale faglige allianser. Dette arbeidet er i 

planleggingsfasen. 
• holdt innledende møter om tverrfaglige studieløp hvor det å identifisere og redusere 

eventuelle barrierer mot tverrfaglighet har vært tema. Fakultetenes studiedekaner vil 
involveres i arbeidet. 

For styreleders perspektiver etter satsingens første halvår se blogg: 
https://titan.uio.no/node/1145 
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Rapport fra UiO:Norden - en strategisk hovedsatsing ved UiO 
Vedlegg til styresak Status for UiOs tre tverrfakultære satsinger 9.2.2016 
 
Bakgrunn. UiO:Norden har vært gjennom sitt første år som et av tre hovedsatsingsområder 
ved UiO. Dette året har virkelig vist samfunnsrelevansen av satsingen da de nye 
samfunnsutfordringene, for eksempel flyktningkrise, delingsøkonomi, grensekontroller, 
bevæpning av politiet og andre tiltak mot terrorisme og radikalisering, har blitt oppfattet som 
en utfordring nettopp i forhold til den nordiske samfunnsmodellen i bred forstand. Derfor 
trengs det også en større tverrfaglig satsing på forskning. UiO: Norden er utviklet nedenfra 
ved at forskningsideer er blitt lansert, utviklet og prøvd ut i idedugnader, seminargrupper og 
samråd. Satsingen er blitt presentert for og diskutert med et bredt spekter av potensielle 
partnere.  Det har blitt ansatt faglig og administrativ ledelse, et styre er etablert, 3 
forskergrupper har blitt tildelt forskningsmidler.  
 
Målsetting. I programplanen heter det at; ”Satsingens formål er å rette et kritisk søkelys mot 
begreper og forestillinger om «den nordiske modellen», analysere historiske forutsetninger 
og endringsdynamikk, og undersøke nordiske samfunnsområder komparativt og kontrastivt 
til andre land og regioner. Dette gjøres ved å utnytte ulike fagmiljøers spisskompetanse, 
innsikter og internasjonale forskernettverk til å utvikle nye forskningstemaer og 
problemstillinger av tverrfaglig karakter.” Denne brede satsingen på studier av Norden som 
tradisjon og kulturuttrykk, samt den nordiske modell som idé og forbilde er unik i 
internasjonal sammenheng. Utfordringen består i å bruke ressursene på en slik måte at vi 
evner å sette dagsorden for forskningen og det offentlige ordskiftet omkring Norden og den 
nordiske modell i årene framover.  
 
Resultater 1. Infrastruktur og kontakter. Vi har etablert rutiner for nettsider, 
søknadsutlysning og behandling, informasjonsarbeid og samarbeid og møteplasser på tvers 
av forskergrupper. Vi har utviklet samarbeid med eksterne interessenter og forskere og 
akademiske institusjoner i Norge og utlandet, både omkring forskning, undervisningstiltak, 
formidling og publikasjoner (f.eks. workshop ved Berkeley-Universitetet og det norske 
senteret i Paris, «memory of understanding» mellom HF-fakultetene ved 
hovedstedsuniversitetene, samarbeid med Nordisk Råd, partnerforum og 
sentralforvaltningen). 
 
Resultater 2. Forskningstemaer og forskergrupper. Vi mottok i alt 10 søknader til 
forskningsprosjekter og svært mange søknader til workshop. Tema for de tre prosjektene er: 
1) ytringsfrihet og offentlighet i Norden i tidsrommet 1815 – 1900, 2) Nordisk 
velferdsutvikling som modell for fattige land, samt 3) Nordisk modell 2.0 som skal utforske 
de nordiske modellers potensial til å smi samarbeid i møte med globalisering og 
folkevandring.  Prosjektlederne er alle markante fagpersoner ved UiO og prosjektene har 
samarbeidspartnere på tvers av fakulteter og land, noe som gir dem et godt utgangspunkt for 
å få innvilget søknader også i internasjonal sammenheng. 
 
Videre utvikling av UiO:Norden.  Det vil i alt bli etablert 11 forskningsgrupper og 5 av disse 
gruppene vil være på plass ved utgangen av 2016.  I den neste fase blir det viktig med 
rådgiving og innspill i forhold til søkere og forskningsledere og å bidra til utvikling av 
forskningsprogrammer av strategisk betydning for UiO og vårt forskningsfelt. Vi tenker her 
spesielt på Horizon 2020 og tilsvarende programmer i Norden og Norge. HF-fakultetene i 
Norden planlegger felles kurstilbud på Phd-nivå og på masternivå. Fra høsten 2016 vil vi 
etablere et løpende seminar med utgangspunkt i eksisterende forskningsmiljø ved UiO, der vi 
også vil involvere nordiske og internasjonale forskere og samarbeidspartnere.   
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