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Utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet 
 
Bakgrunn 
Det vises til tidligere diskusjon i styret vedr. en eventuell utviklingsavtale mellom UiO og 
Kunnskapsdepartementet, jf. D-SAK 4 på styremøtet 14. mars d.å. (saksnr. 2016/1367).  
 
I etterkant av ovennevnte styremøte har UiO sendt inn skriftlig innspill til departementet om 
mulige utviklingsområder i en utviklingsavtale (15. april). Videre har det blitt avholdt et fellesmøte 
om innspillene til utviklingsavtaler i Kunnskapsdepartementet (29. april). Utviklingsavtalen var 
også tema i etatsstyringsmøtet mellom UiO og Kunnskapsdepartementet (3. juni), hvor følgende 
styremedlemmer representerte UiO sammen med rektor og universitetsdirektør: Idar Kreutzer, 
Anne-Marie Engel, Sofie Høgestøl og Hans Chr. Paulsen.  
  
Det foreligger p.t. ikke referat fra etatsstyringsmøtet, men rektor vil i styremøtet redegjøre for 
hovedinnholdet i møtet og innlede til diskusjon om videre innretning av utviklingsavtalen mellom 
UiO og Kunnskapsdepartementet.  
 
Til diskusjon 

• Styret bes om å diskutere videre innretning av utviklingsavtalen mellom UiO og 
Kunnskapsdepartementet i lys av rektors redegjørelse fra etatsstyringsmøtet. 

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Pål Vegard M. Pettersen 
strategiansvarlig forskning og utdanning 
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Vedlegg: 

- Innspill til Kunnskapsdepartementet vedr. utviklingsavtale 15.04.16 
- Referat fra fellesmøte om innspillene til utviklingsavtaler i Kunnskapsdepartementet 

29.04.16 
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Kunnskapsdepartementet 

Dato: 15.april 2016 
  

 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2016/1367  

Innspill vedr. utviklingsavtale 
 

Vi viser til Tildelingsbrev for 2016 og omtale av prosess vedr. utvikling av flerårige 
utviklingsavtaler, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Som en del av denne prosessen – og som oppfølging av 
møtet om utviklingsavtaler i departementet 10. februar d.å. – vil det i det følgende bli gjort rede for 
Universitetet i Oslos (UiO) initielle innspill til utviklingsmål i den planlagte utviklingsavtalen 
mellom UiO og departementet.  

Generelle betraktninger 

Departementet ønsker at utviklingsavtaler skal bidra til tydeligere profil på institusjonene og bedre 
arbeidsdeling i sektoren. UiO deler dette ønsket, og er særlig opptatt av muligheten for horisontal 
arbeidsdeling – dvs. mellom institusjonene – for eksempel i forbindelse med små fag. Vi vil 
imidlertid også understreke følgende: 

• Konseptet må utvikles i en skreddersøm mellom departement og den enkelte institusjon, og 
utviklingsavtalene må ikke gjøres generelle i et forsøk på å favne helheten i en ellers svært 
heterogen UH-sektor.  

• Utviklingsavtaler må ikke føre til inngrep i institusjonenes autonomi, men basere seg på 
den enkelte institusjons egne strategier og prioriteringer.  

• Det er nødvendig at utviklingsavtaler kobles opp til realiseringen av Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning, og at utviklingsavtaler bidrar til en bedre kobling mellom 
forskning og utdanning.  

• Utviklingsavtaler må bidra til økt internasjonalisering.  

For UiOs del ser vi den planlagte utviklingsavtalen mellom UiO og departementet primært som 
relevant med tanke på økt ledelsestrykk og profilering av egne strategier, prioriteringer og 
prosesser.  Vi er tilfreds med at departementet i møtet 10. februar var tydelig på at formålet med 
utviklingsavtalene ikke er at departementet skal lenger inn i virksomhetsstyringen av 
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institusjonene, men at avtalene skal fungere som en støtte for den enkelte institusjonens ledelse og 
styre. UiO deler for øvrig målsettingen om at utviklingsavtalen må gi merverdi utover dagens 
styringsdialog.  

UiOs utgangspunkt 

UiO legger følgende oppsummering av oppdraget til institusjonene til grunn for vårt innspill om 
utviklingsmål, jf. referat fra ovennevnte møte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra UiOs side er det et grunnleggende premiss for utformingen av en utviklingsavtale at denne 
bidrar til å videreutvikle breddeuniversitetet UiO som Norges ledende grunnforskningsinstitusjon 
og et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon virker 
sammen på sitt beste. Det er som ledende grunnforskningsinstitusjon innenfor et bredt spekter av 
disipliner og fag UiO ønsker å utvikle seg og profileres ytterligere. Dette er godt forankret i 
ambisjonene i vår egen Strategi 20201. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 
vektlegger også viktigheten av å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet, og at norske fagmiljøer 
skal tiltrekke seg og utvikle de beste talentene.  

UiO ser det derfor som åpenbart at en eventuell utviklingsavtale med departementet overordnet 
bør ta utgangspunkt i dette, og at de ulike utviklingsområdene som fastsettes i avtalen i sum skal 
bidra til å videreutvikle breddeuniversitetet UiO som Norges ledende grunnforskningsinstitusjon 
og et internasjonalt toppuniversitet. 

I Tildelingsbrevet fremgår det bl.a. «(…) at vurderingen av resultatene vil skje gjennom 
måleparametre eller på annen måte, som institusjonen og departementet er blitt enige om som del 
av avtalen.» I referatet fra møtet 10. februar fremgår det at målene skal være konkrete og målbare, 
og at institusjonen selv skal foreslå hvordan måloppnåelse kan måles.  
                                                           
1 http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf 

«Institusjonen skal gi innspill til ca. tre utviklingsmål for institusjonen som kan inngå i avtalen. Tre mål er en 
indikasjon på omfanget.  

Innspillet skal begrunnes ut fra fortrinn, utviklingspotensial og -behov. Institusjonene bør synliggjøre hvordan 
innspillet henger sammen med institusjonens ambisjoner og den nasjonale langtidsplanen. Utviklingsmålene skal 
bidra til at institusjonen får en tydeligere profil og at det blir bedre arbeidsdeling i sektoren. Kvalitet i utdanning og 
forskning er det overordnede målet.  

Målene skal være konkrete og målbare, det vil si det bør være klare målsettinger og ikke visjoner. Institusjonen skal 
foreslå hvordan måloppnåelse kan måles. Dette er spesielt viktig dersom det etter hvert skal knyttes midler til 
avtalene.  

Målene skal nås innen våren 2020 (jf. varighet 3-4 år).»  
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I likhet med departementet er UiO opptatt av at utviklingsområdene må ha tilfredsstillende 
målbarhet. Samtidig må de være enkle og ubyråkratiske å rapportere om. Selv om områder som 
innovasjon/entreprenørskap; livsvitenskapssatsingen; tverrfaglighet i forskning og utdanning; og 
utviklingen av fremragende utdanningsmiljøer er høyt prioriterte for UiO – og således kunne vært 
svært aktuelle som tema i en utviklingsavtale – finner vi at disse i varierende grad er tilstrekkelig 
målbare for formålet. Vi er likevel opptatt av at disse prioriteringene tydelig gjenspeiles i 
utviklingsmålene, jf. under.    

Mulige utviklingsmål 

UiO foreslår på denne bakgrunn økt internasjonalisering basert på grunnforskning av høyeste 
kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner – som overordnet tema for en eventuell 
utviklingsavtale mellom UiO og departementet, operasjonalisert gjennom følgende utviklingsmål: 

• Økt internasjonal forskningsaktivitet/-finansiering: Deltakelse i det svært kompetitive 
forskningsprogrammet Horisont 2020 er en tydelig indikator på forskningskvalitet. UiO har 
økt EU-deltakelse som en av våre viktigste prioriteringer – i tråd med regjeringens Strategi 
for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU. Når det gjelder ERC-tildelinger – hvor 
kvalitet i grunnforskningen er det eneste måleparameter – er UiO fremst i Norge; når det 
gjelder tilslag innenfor tematiske satsinger har vi et forbedringspotensial. Ved siden av 
fortsatt vekst i ERC og i øvrige deler av rammeprogrammet, vil UiO særlig legge til grunn en 
vekst i aktiviteten innenfor livsvitenskaps- og innovasjonsfeltet – bl.a. ift. muliggjørende 
teknologier.   

• Økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid: Forskning kjenner ingen 
landegrenser. Et hovedmål i vår Strategi 2020 er at Universitetet i Oslo skal være et 
grensesprengende universitet, både faglig og geografisk. Det internasjonale engasjementet 
skal bli enda større, blant annet gjennom økt deltakelse i strategiske partnerskap og i det 
europeiske forskningsområdet. I tillegg til å måle deltakelse i Horisont 2020 vil vi vurdere 
nærmere om vi kan måle hvor mange internasjonale patenter som siterer UiOs forskning; 
antall vitenskapelige publikasjoner med utenlandske samarbeidspartnere; antall innvilgede 
NFR-prosjekter som inkluderer utenlandske samarbeidspartnere; og evt. forskeropphold 
ved utenlandske institusjoner av en viss varighet 

• Økt internasjonalisering av utdanningene hjemme og ute: For et forskningsuniversitet er 
forskning nært knyttet til – og avhengig av – utdanningsvirksomheten ved institusjonen. 
UiO har som ambisjon både å knytte forskning og utdanning enda tettere sammen, og 
samtidig bidra til økt internasjonalisering av utdanningene. Det har nylig kommet en 
rapport fra SIU om studentutveksling fra Norge som måler andelen ferdige kandidater som 
i løpet av sitt studium har gjennomført utenlandsopphold av en viss varighet. Resultatene 
viser at UiO har et potensial for forbedring på dette området, noe vi i lys av vår Strategi 
2020 har som ambisjon å gjennomføre.  I tillegg vil deltakelse i Erasmus+, samt antallet 
engelskspråklige utdanningstilbud (program/kurs), kunne være måleparameter.  
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Vi opplever at disse utviklingsmålene i stort er i tråd med Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning, særlig i forhold til de langsiktige prioriteringene om muliggjørende teknologier; et 
innovativt og omstillingsdyktig næringsliv; og verdensledende fagmiljøer. 

Vi imøteser ytterligere dialog med departementet både om våre initielle innspill om utviklingsmål, 
samt den videre utformingen av utviklingsavtalen. Blant annet vil vi være interessert i 
departementets tilbakemelding om evt. å utforme milepæler i utviklingsavtalen.  

 
Med hilsen 
 
 
 
Ole Petter Ottersen 
rektor 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning 
 
Saksbehandlere: Pål Vegard M. Pettersen, Per Heitmann og Magnus Otto Rønningen.  
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Møte om: Fellesmøte om innspillene til utviklingsavtaler 

Saksnr.: 16/2267 

Til stede: Fra institusjonene: 

Ole Petter Ottersen, rektor og styreleder, Universitetet i Oslo 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør Universitetet i Oslo   

Svein Richard Brandtzæg, styreleder Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet 

Gunnar Bovim, rektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør, Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet 

Marit Boyesen, rektor og styreleder, Universitetet i Stavanger 

John B. Møst, universitetsdirektør, Universitetet i Stavanger 

Petter Aasen, rektor, Høgskolen i Sørøst-Norge 

Rune Nilsen, styreleder, Høgskolen i Sørøst-Norge 

Hans Blom, rektor og styreleder, Høgskolen i Østfold 

Carl-Morten Gjeldnes, direktør, Høgskolen i Østfold 

 

Fra Kunnskapsdepartementet: 

Bjørn Haugstad, statssekretær 

Toril Johansson, ekspedisjonssjef 

Rolf L. Larsen, avdelingsdirektør  

Lars Vasbotten, avdelingsdirektør 

Zheng Ørvim Yuan, seniorrådgiver 

Christoffer Wiig, seniorrådgiver 

Mai-Lin Hofsøy, seniorrådgiver 

 

Dato: 29.04.2016 kl. 13.00-16.00 

Møteleder: Toril Johansson 

Referent: Mai-Lin Hofsøy, Zheng Ø. Yuan, Christoffer Wiig 

Kopi: Universitets- og høgskolerådet 

 

Fellesmøte om innspillene til utviklingsavtaler 

Kunnskapsdepartementet skal prøve ut en ordning med utviklingsavtaler med fem utvalgte 

institusjoner: Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i 

Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Målet med utviklingsavtalene er å 
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medvirke til at institusjonene får en tydeligere profil og at det blir en bedre arbeidsdeling i UH-

sektoren. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.  

 

Institusjonene fikk i tildelingsbrevet i oppdrag å levere innspill til ca. 3 mål til utviklingsavtalen 

for sin institusjon. Vi viser til referat fra seminaret 10. februar 2016 med styreleder og 

rektor/direktør ved de utvalgte institusjonene. Som en oppfølging av dette seminaret, inviterte 

Kunnskapsdepartementet til et nytt fellesmøte 29. april 2016.  

 

Formålet med fellesmøtet var å ha en felles dialog om innholdet i utviklingsavtalene på tvers av 

institusjonene, basert på innspillene institusjonene har levert. Innledende forhandlinger om mål i 

utviklingsavtalen for den enkelte institusjonen vil skje i etatsstyringsmøtene i mai/juni. For å 

få en god dialog i møtet fikk deltakerne se innspillene fra alle institusjonene i forkant av møtet. 

 

Det var lagt opp til følgende dagsorden som veiledende for gjennomføring av møtet: 

- Generelle, overordnede innspill fra departementet på bakgrunn av innspillene vi har 

mottatt 

- Kort presentasjon av innspillet fra den enkelte institusjon, etterfulgt av dialog i plenum 

med innspill fra de andre institusjonene og fra departementet 

- Oppsummering 

 

Overordnede innspill fra departementet og avklaringer på spørsmål  

Departementets intensjon som også ble formidlet på seminaret i februar, er at 

utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og være til støtte 

for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i 

virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for 

planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte 

saker eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på 

gjennomføring, og ønsker oppmerksomhet og drahjelp fra departementet i dette arbeidet. 

Avtalene skal være resultat av en enighet mellom departementet og den enkelte 

utdanningsinstitusjon om hva som bør være målene. Departementet har mulighet til å komme 

med forslag, men skal ikke detaljstyre.  

 

Det er et mål på sikt at det skal knyttes finansiering til utviklingsavtalene, men målene som 

legges inn i avtalene, må kunne realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Det skal 

ikke være noen økonomisk ulempe å være pilotinstitusjon. Departementet vil vurdere hvordan 

finansiering kan knyttes til avtalene, i dialog med institusjonene i piloten. Departementet vil 

også vurdere når utviklingsavtaler skal tas i bruk for alle institusjonene. 

 

Overordnet, nasjonalt har vi langtidsplanen, strukturreformen, den kommende 

kvalitetsmeldingen, EU-strategien og Lærerløftet. Det er relevant spørsmål om en eller flere 

av disse områdene bør reflekteres i målene på en eller annen måte. Det er gitt at det ikke skal 

skje likt for alle. Utgangspunktet må være hva som er de største utfordringene for 

institusjonen, sett i lys av de nasjonale strategiene, og hvor avtalen kan utgjøre en merverdi.  

Vi har også en nasjonal målstruktur med sektormål og styringsparametere på områder som 

uansett vil ha særlig oppmerksomhet i styringen av sektoren. Bl.a. er studiegjennomføring og 
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uttelling i H2020 styringsparametere, og institusjonene skal sette måltall på disse. Vi har også 

et finansieringssystem med indikatorer som gir resultatbasert uttelling. Noen av innspillene 

dreier seg også om mål på enkelte av disse indikatorene (studentutveksling). Det er et 

spørsmål om det er behov for å ha disse områdene som del av utviklingsavtalen. Hva er det en 

utviklingsavtale vil gi utover den hjelpen dere allerede får, gjennom at det tas opp på 

etatsstyringsmøtet og i den skriftlige tilbakemeldingen? 

 

Utviklingsavtalene skal bidra til at institusjonene får en tydeligere profil og at det blir en 

bedre arbeidsdeling i sektoren. Mye er gjort med strukturendringene, men det står også mye 

arbeid igjen. Strukturspørsmål for de som står i dette, og effekt av fusjon for de som har 

fusjonert, kan være viktige temaer i en avtale. Det kan være krevende å få ut effekten, og 

gjennom avtalen kan departementet gi støtte til dette arbeidet. Behovet for faglig 

konsolidering, oppfølging av langtidsplanen, er temaer som er viktig for hele sektoren. Det 

henger også sammen med utdanningskvalitet. Avtalene bør speile grep som er nødvendig for 

å utvikle profilen og få til resultater.  

 

Arbeidsdeling i sektoren er et mål, men det kan være utfordrende å konkretisere dette i en 

pilot der ikke alle institusjonene er med. Mål kan formuleres om å rydde i egen 

studieportefølje, ikke konkret peke på hvordan. Det er også mulig å ta separate møter med 

institusjoner som ikke er med i piloten, for å få med det horisontale perspektivet.  

 

Departementet vil at institusjonene skal ha ambisjoner om å bli nasjonalt ledende. 

Departementet vil imidlertid ikke tildele nasjonal status, eller gi eksklusiv rettighet til en 

institusjon gjennom avtalene, men støtte opp under piloter som andre kan ha nytte av. Det er 

ikke intensjon at måloppnåelse for en institusjon skal gå på bekostning av en annen, men 

snarere gi et løft for institusjonen, ev. for flere institusjoner.  

 

Det er et spørsmål om lærerutdanning bør vektlegges i tråd med ambisjonene i den nasjonale 

strategien (overgang fra 4 til 5 år, lektorutdanning og PPU). Kan avtalene kan være med på å 

gi et nasjonalt løft gjennom å bidra til å rette styrets oppmerksomhet mot feltet? Kan 

utviklingsavtaler bidra til å synliggjøre forventninger om at styrene må lykkes i arbeidet med 

ny lærerutdanning i overgang fra 4 til 5 års utdanning?  

 

 

Målene skal være målbare, men det trenger ikke være kvantitative indikatorer. Vi må ha en 

mekanisme som viser om vi har oppnådd målene eller ikke. Det kan være for eksempel 

"delmål"/kvalitative indikatorer som for eksempel organisasjonsendring, dvs. at avtalen gir 

støtte til å gjøre krevende grep for å kunne nå de overordnede målene.  

 

Hvilke grep må dere ta for å nå målene i deres strategiske planer? Speiler utviklingsmålene 

deres utfordringsbilde? Hvor kan departementet være en aktiv støtte til nødvendige endringer? 

Hvordan kan avtalen utgjøre en vesentlig forskjell for måloppnåelsen?  
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Generelle overordnede kommentarer og innspill fra institusjonene 

Vi har for mange dubleringer av utdanningsprogram i sektoren. Utviklingsavtaler kan være et 

virkemiddel for å få til arbeidsdeling i sektoren (potensielt sterkere virkemiddel enn det SAK 

har vært), men det avhenger av at vi klarer å ivareta det horisontale perspektivet. Det må 

likevel vurderes om det er hensiktsmessig å få til i piloten. 

 

Det kom forslag om å honorere tiltak som har nasjonalt perspektiv (overføringsverdi), slik at 

utviklingsavtalene ikke bare har institusjonsperspektiv, men også sektorperspektiv. 

 

Det er viktig at utviklingsavtalen henger sammen med (integreres i) styringssystemet på 

institusjonen. 

 

Hensikten med utviklingsavtaler må være at den kan brukes til å styrke den strategiske 

dialogen mellom KD og institusjonene, som har vært under rammene av 1. felles målstruktur 

og felles nasjonale styringsparametere for hele UH-sektor 2. det offentlige 

finansieringssystemet 3.  andre nasjonale rammer. Utviklingsavtalen skal bidra til utvikling av 

den enkelte institusjonen, få til diversitet og høyere kvalitet.  

 

Avtalen skal styrke den strategiske dialogen og samtidig styrke institusjonens handlingsrom. 

Det ligger et spenningsfelt i dette som er spennende om vi får til.  
 

 

Effektivitetskuttet i sektoren kan på sikt også bety at omstilling og tøffere grep tvinger seg 

frem, blant annet reduksjon i administrative ressurser.  

 

Innspill til institusjonene 

Oversikt over institusjonenes innspill til mål i utviklingsavtalen vises i vedlagte tabell. 

 

NTNU  

 

NTNU legger til grunn at målene som skal inngå i utviklingsavtalen også skal være en del av 

universitetets ordinære målstruktur og spilte inn fem mål som gode alternativer. 

 

Mål 1. Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering. 

Mål 2. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk 

merittering. 

Mål 3. Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige 

offentlige utbygginger i Norge. 

Mål 4. Vi skal øke forsknings- og nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre. 

Mål 5. Vi skal øke omfanget av tilslag fra Norges forskningsråd og Horisont 2020. 

 

 

  

D-sak 3 - side 10 av 13



Side 5 DOKUMENT1 

Innspill og kommentarer til NTNU: 

 NTNU er i kraft av størrelse og posisjon viktig for utviklingen av hele norsk høyere 

utdanning. 

 NTNU bør vurdere antallet mål og om enkelte av dem er tilstrekkelig dekket gjennom 

mål som gjelder for hele sektoren. 

 Positivt for sektoren med fokus på merittering av undervisning, også sett i lys av 

kvalitetsmeldingen. (mål 2) 

 Naturlig med mål om å rydde i egen studieportefølje. (mål 1) 

 Spørsmål om avtalen bør vise hvordan NTNU vil bidra til bedre arbeidsdeling og 

samarbeid i Norge (utdanning og forskning). For eksempel små fag i humaniora, 

ingeniørutdanning, energi. 

 Spørsmål om lærerutdanning bør være mål i avtalen. 

 

HSN 

HSNs forslag til utviklingsavtaler er forankret i høyskolens profil. Inngangen til forslaget er å 

løfte profilen. Høyskolen er i gang med å konkretisere de foreslåtte målene i 

utviklingsavtalen. Det er også dialog med eksterne aktører.  

 

Mål 1: Digital Campus – å "sy" sammen 8 campuser. Målet er å få effekter ut av fusjonen og 

å effektivisere den totale driften. Ingen campuser skal være hovedcampus. Samordne 

portefølje ala NTNUs mål kan være interessant å vurdere som utviklingsmål for HSN også. 

Dette er noe høyskolen jobber med og har erfaring fra gjennom fusjonen Vestfold og 

Buskerud. 

 

Mål 2: Partnerships – tanken er å styrke HSNs profil som en arbeidslivs- og 

næringslivsorientert høyskole som er rettet mot spesifikke bransjer. Denne tilnærmingen skal 

være kompetansebasert og er koblet til langtidsplan. HSN ønsker å styrke samarbeidet med 

eksterne aktører med støtte fra KD. Samarbeidet skal utvikles på tvers av bransjer. 

 

Mål 3: Professional – å styrke profesjonsutdanningene i helse- og omsorgstjenestene. Helse 

og omsorg er veldig rammedefinert. Det er behov for dialog med KD –er det mulig å få fritak 

fra noen nasjonale rammer slik at høyskolen kan frigjøre noen ressurser til å gjøre sin egen 

forskning? Dette vil også trenge samarbeid med andre institusjoner. HSN trakk fram at det er 

mye politisk oppmerksomhet og mange styringsgrep på lærerutdanning, både nasjonal 

strategi, karakterkrav mv. og anser at behovet større på helse og omsorg.  

 

Innspill og kommentarer til HSN: 

 Mange andre institusjoner kan også dra nytte av digitalisering – med dette kan 

kompetanse enklere utveksles.  Man kan derfor se på dette i et nasjonalt perspektiv.  

 Departementet ba HSN om å diskutere spørsmålene rundt lærerutdanning. HSN 

fremhevet selv at lærerutdanning allerede har svært stor oppmerksomhet nasjonalt og 

på HSN og mener det kan virke negativt med ytterligere krav til dette arbeidet. 

Departementet pekte på sin side på behovet for styrets oppmerksomhet på dette feltet. 

 Konkretisering av mål 3, se på læringsutbytte i helse- og omsorgsfag  

 Vurdere mål om porteføljeutvikling og effekter av fusjon? 

D-sak 3 - side 11 av 13



Side 6 DOKUMENT1 

HiØ  

HiØ har i arbeidet med forslagene vært i dialog med departementet. HiØ ønsker særlig å 

samarbeide med institusjoner i Oslo/Akershus da Østfold er del av dette arbeidsmarkedet. 

HiØ har innledet dialog med flere institusjoner  

 
HiØs forslag: 

 Samarbeid i UH-sektoren: HiØ vil utvikle et konkret utdanningssamarbeid 

med institusjoner i Oslo/Akershus-regionen som også kan gi grunnlag for 

arbeidsdeling og forskningssamarbeid  

 Femårig lærerutdanning: HiØ tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger 

for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer regionen tilstrekkelig tilgang på lærere  

 Faglige satsingsområder: Utvikle bærekraftige kompetansemiljøer som 

bidrar til en tydeligere profil for høgskolen og legger grunnlag for økt 

samarbeid på tvers både internt og eksternt  

 

Innspill og kommentarer til HiØ: 

 Det er viktig at HiØ ikke melder seg ut av strukturprosessen og at målet om samarbeid 

ikke formuleres slik at det utelukker også andre alternative utfall på sikt.  

 Lærerutdanning er en viktig satsing. 

 Spissing/konkretisering av mål 3 om faglige satsingsområder, det virker for 

omfattende 

 HiØ ble utfordret på hvordan de skulle nå målene og hvordan de skulle finansieres 

 

UiO 

UiOs forslag underbygger profilen og ambisjonen til UiO om å styrke sin internasjonale 

posisjon. Det er viktig for UiO at en utviklingsavtale bidrar til å videreutvikle UiO som et 

breddeuniversitet og som Norges ledende grunnforskningsinstitusjon og et internasjonalt 

toppuniversitet. UiO er opptatt av at målene i utviklingsavtalen skal være konkrete og ha en 

tilfredsstillende målbarhet. UiO er videre opptatt av at utviklingsavtalen skal ha en enkel og 

ubyråkratisk rapporteringsform.  
 

UiOs forslag: 

 Økt internasjonal forskningsaktivitet/-finansiering (vektlegger ERC og øvrige deler av 

rammeprogrammet, vekst innenfor livsvitenskaps- og innovasjonsfeltet bl.a. ift. 

muliggjørende teknologier)  

 Økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid (vektlegger deltakelse H2020 

oa. målemetoder)  

 Økt internasjonalisering av utdanningene hjemme og ute (utenlandsopphold, 

Erasmus+ og engelskspråklige program)  

 

Innspill og kommentarer til UiO: 

 UiO ble utfordret på hvordan studiekvalitet kan reflekteres enda tydeligere (mål 3). 

UiO opplyste at de blant annet planlegger å opprette et Teaching and Learning Center 

 UiO er i kraft av størrelse og posisjon viktig for utviklingen av hele  norsk høyere 

utdanning.  
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 Hvordan kan utviklingsavtalen sikre en økt internasjonalisering utover det som 

allerede finnes i eksisterende planer og målsetninger? Kan målene konkretiseres og 

spisses mer? 

UiS 

UiS har gjennom historien vært sterkt knyttet til regionale industrier. Det er stort 

kompetansebehov i regionen. UiS vektlegger innovasjon, omstilling og entreprenørskap. 

 

Mål 1 er å etablere et verdiskapingsforum. Bakgrunnen er omstilling og nyskapning. UiS 

ønsker å spille en rolle i sin region. Hvordan registrere og dokumentere.  

 

Mål 2 er prioriterte satsningsområder der universitetet skal velge et eller noen områder å 

spisse seg inn på. UiS ønsker å prioritere to områder. 

 

Mål 3: Øke gjennomstrømmingen. Universiteter skal gjennom ulike tiltak for å bygge opp 

undervisningskvaliteten.  

 

Mål 4 skal fokusere på studentutveksling. Det er viktig for arbeidslivet med utenlandsk 

opphold.  

 

Utfordringer er at målene er vide – må definere hva som skal oppnås.  

 

Innspill og kommentarer: 

 Mulighet til å styrke internasjonalisering gjennom felles satsing.  

 Omformulere mål 1 som et mål med en tydeligere ambisjon utover å etablere et 

system for registrering og dokumentasjon?  

 Mål 3: UiS bør gjøre en sammenligning av egne resultater på tvers i sektoren og 

vurdere ambisjonsnivået i lys av det.  

 Det ble stilt spørsmål ved om lærerutdanning bør være en del av avtalen 

 og omstilling/konsolidering av studieportefølje bør også vurderes for UiS. 

 

Veien videre 

Neste skritt i prosessen er dialog mellom departementet og styrene i etatsstyringsmøtene. Det 

legges ikke opp til at institusjonene må sende inn reviderte innspill etter dialogen i dette 

fellesmøtet, men institusjonene kan sende inn hvis de ønsker det.  

 

I etatsstyringsmøtet er målet at vi nærmer oss hvordan utviklingsavtalen kan se ut. 

"Forhandlingene" sluttføres imidlertid ikke i etatsstyringsmøtet. Politisk ledelse involveres i 

hva som er tilbakemeldingen til den enkelte institusjonen etter etatsstyringsmøtet. Det kan 

ikke bli fem like avtaler, dvs. tematikken kan være lik, men ikke likelydende mål. I 

etatsstyringsmøtet bør vi så langt mulig bli enige om hva som er overskriftene på målene, så 

må konkretiseringen av målene skje i videre dialog frem mot tildelingsbrevet. Departementet 

ber om at institusjonene konkretiserer, slik at vi kan se for oss hvordan målet vil bli omsatt i 

praksis, uten at det nødvendigvis skal stå i avtalen. Formelt vil utviklingsavtalene inngå i 

tildelingsbrevet for 2017. Arbeidet med etablering av utviklingsavtaler vil også bli omtalt i 

Prop. 1 S for 2017. 
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