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UiOs samarbeid med Oslo kommune – status, målsetninger og
prioriteringer
Oslo kommune er en av UiOs viktigste samarbeidspartnere, og UiO har i flere år lagt stor vekt på
forholdet til byen rundt oss – fundert i målsetningen i Strategi2020 om at «UiO skal styrke sin
profil som hovedstadsuniversitet gjennom en tettere dialog med myndigheter og næringsliv i
regionen». Relasjonen til Oslo kommune er sentralt i arbeidet med å realisere denne strategiske
målsetningen.
Notatet viser status for samarbeidet med Oslo kommune, og gir en samlet oversikt over
ambisjoner, målsetninger og planer for den videre utviklingen av samarbeidet. Oversikten
inkluderer også samarbeidsflater hvor andre virksomheter og institusjoner er involvert, som i
alliansen Kunnskap Oslo. Det er også valgt ut noen særlig prioriterte områder:

Særlig prioriterte samarbeidsprosjekter
Skolesamarbeid
Skole og utdanning er et av områdene hvor UiO og Oslo kommune er tettest innfiltret i hverandre,
og hvor skjebnefellesskapet mellom by og universitetet er synligst.
•

•

UiO vil prioritere å videreutvikle universitetsskolekonseptet, og utvikle enda tettere
samarbeid med utvalgte videregående skoler i Oslo. Særlig gir utviklingen av helt nye skoler
mulighet for å ta samarbeidet mellom universitet og skole til et nytt nivå.
Byrådet i Oslo skal utvikle en ny strategi for studieforberedende utdanningsprogrammer i
videregående opplæring, kalt «Studieveien». UiO ser dette som en svært spennende
mulighet, og vil prioritere oppfølging av prosjektet høyt.

Styrke Oslo og UiOs internasjonale tiltrekningskraft
Oslo kommune og UiO har begge stor interesse av å være attraktive internasjonalt – for studenter,
forskere, bedrifter og kompetent arbeidskraft.
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•

Samarbeidet med Oslo kommune og andre kunnskapsaktører for å realisere et
internasjonalt hus i Oslo prioriteres høyt. UiO vil legge stor vekt på å gjøre Oslo attraktivt
for internasjonale studenter og forskere, og lette overgangen for de som kommer hit.

Innovasjon og næringsutvikling basert på forskning
Oslo har et stort potensiale for i enda større grad å legge til rette for næringsutvikling basert på
forskning. Det planlagte livsvitenskapsbygget kan bli et nav for helsenæring og andre
kunnskapsbaserte næringer hvor Oslo har et komparativt fortrinn.
•
•
•

UiO vil særlig prioritere samarbeid som støtter opp under utvikling av nytt næringsliv
basert på forskning.
UiO vil styrke og videreutvikle samarbeid med alle aktører som styrker innovasjon og
entreprenørskap i Oslo.
Styrke innovasjonssamarbeid innen helse, velferd og tjenester.

Campus- og byutvikling
Forskning og utdanning kan prege Oslo i langt større grad enn det gjør i dag, og spiller en sentral
rolle i en «smart city»:
-

-

Campusutviklingsprosjektet igangsatt av Oslo kommune er en anledning til å tenke
helhetlig rundt utviklingen av Oslos campuser. UiO vil arbeide for at prosjektet skaper
varige resultater som preger byutviklingen, i tett samarbeid med de andre
kunnskapsinstitusjonene.
Bilfritt byliv er et ambisiøst prosjekt som kan transformere Oslo sentrum. UiO vil arbeide
for at den bilfrie byen preges av studenter og kunnskapsinstitusjoner. Særlig er det en unik
mulighet i området rundt Tullinløkka for å skape byliv og møteplasser mellom kunnskap,
kultur og by.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Universitetet og byen – oversikt, målsetninger og prioriteringer

O-sak 5 - side 2 av 11

Status per 21.03.17

1. Universitetet og byen – målsetninger og prioriteringer for UiOs
samarbeid med Oslo kommune
UiO har i flere år lagt stor vekt på forholdet til byen rundt oss – fundert i målsetningen i Strategi
2020 om at «UiO skal styrke sin profil som hovedstadsuniversitet gjennom en tettere dialog med
myndigheter og næringsliv i regionen». Relasjonen til Oslo kommune – en av de viktigste
premissleverandørene og samarbeidspartnerne til UiO – er sentralt i arbeidet med å realisere denne
strategiske målsetningen. Dette dokumentet viser status for samarbeidet med Oslo kommune per
oktober 2016, og gir en samlet oversikt over ambisjoner, målsetninger og planer for den videre
utviklingen av samarbeidet. Oversikten vil også inkludere samarbeidsflater hvor andre virksomheter
og institusjoner er involvert, som i alliansen Kunnskap Oslo. Særlige sentrale samarbeidsområder er
innen skole, helse, innovasjon, Kunnskap Oslo og campus-/byutvikling.

1.1

Strategiske mål for samarbeidet med Oslo kommune

UiOs samarbeid med Oslo kommune er tydelig forankret i universitetets overordnede strategiske
dokument, Strategi 2020 1. På mange områder inngår UiO og Oslo kommune i et skjebnefellesskap,
hvor begge parter er gjensidig avhengig av hverandre for å nå våre mål.
Strategisk mål for UiO som samarbeidet med Oslo kommune skal støtte opp under:
•

•

•
•

I 2020 skal Universitetet i Oslo være langt mer synlig, attraktivt og engasjert på den
internasjonale arenaen enn i dag. Dette målet skal nås ved å krysse geografiske, faglige og
institusjonelle grenser. Universitetet i Oslo skal være et handlekraftig, engasjert, åpent og
samfunnsbyggende universitet, og det skal bli et enda bedre sted for arbeid og studier
(Strategi 2020, s. 5).
Universitetet i Oslo skal intensivere internasjonaliseringen gjennom å samarbeide mer med
de mest attraktive miljøene, og ved å konkurrere mer om de beste prosjektene, forskerne og
studentene. […]En internasjonal campus, et internasjonalt preg på UiOs nett og et
profesjonelt mottaksapparat for internasjonale studenter og ansatte, er viktige elementer i
internasjonaliseringen (Strategi 2020, s. 7).
UiO skal styrke sin profil som hovedstadsuniversitet gjennom en tettere dialog med
myndigheter og næringsliv i regionen (Strategi 2020, 2. 10).
Byen rundt universitetet og forholdet til næringsliv og samfunnsliv i Oslo-regionen spiller en
avgjørende rolle for UiO. Universitetet skal øke sin synlighet i byen gjennom videreutvikling
av eiendommer og aktiviteter i Oslo sentrum (Strategi 2020, 2. 11).

1.2

Særlig prioriterte samarbeidsprosjekter

Gjennom dette dokumentet gis en tilnærmet fullstendig oversikt over UiOs samarbeid med Oslo
kommune. For å gi strategisk retning og støtte til de viktigste utviklingsprosjektene i relasjonen
mellom Oslo kommune og UiO, vil følgende områder prioriteres særlig høyt fra UiO:
Skolesamarbeid
Som oversikten viser er skole og utdanning et av de områdene hvor UiO og Oslo kommune er tettest
innfiltret i hverandre, og hvor skjebnefellesskapet mellom by og universitetet er synligst.

1

https://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
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•

•

UiO vil prioritere å videreutvikle universitetsskolekonseptet, og utvikle enda tettere
samarbeid med utvalgte videregående skoler i Oslo. Særlig gir utviklingen av helt nye skoler
mulighet for å ta samarbeidet mellom universitet og skole til et nytt nivå.
Byrådet i Oslo skal utvikle en ny strategi for studieforberedende utdanningsprogrammer i
videregående opplæring, kalt «Studieveien». UiO ser dette som en svært spennende
mulighet, og vil prioritere oppfølging av prosjektet høyt.

Styrke Oslo og UiOs internasjonale tiltrekningskraft
Oslo kommune og UiO har begge stor interesse av å være attraktive internasjonalt – for studenter,
forskere, bedrifter, kapital og kompetent arbeidskraft. UiO vil særlig prioritere samarbeid med Oslo
kommune som bygger opp under denne målsetningen:
•

Samarbeidet med Oslo kommune og andre kunnskapsaktører for å realisere et internasjonalt
hus i Oslo prioriteres høyt. UiO vil legge stor vekt på å gjøre Oslo attraktivt for internasjonale
studenter og forskere, og lette overgangen for de som kommer hit.

Innovasjon og næringsutvikling basert på forskning
Oslo har et stort potensiale for å i enda større grad legge til rette for næringsutvikling basert på
forskning. Det planlagte livsvitenskapsbygget kan bli et nav for helsenæring og andre
kunnskapsbaserte næringer hvor Oslo har et komparativt fortrinn.
•
•
•

UiO vil særlig prioritere samarbeid som støtter opp under utvikling av nytt næringsliv basert
på forskning.
UiO vil styrke og videreutvikle samarbeid med alle aktører som styrker innovasjon og
entreprenørskap i Oslo.
Styrke innovasjonssamarbeid innen helse, velferd og tjenester,

Campus- og byutvikling
Forskning og utdanning kan prege Oslo i langt større grad enn det gjør i dag, og spiller en sentral
rolle i en «smart city»:
-

-

Campusutviklingsprosjektet igangsatt av Oslo kommune er en anledning til å tenke helhetlig
rundt utviklingen av Oslos campuser. UiO vil arbeide for at prosjektet skaper varige
resultater som preger byutviklingen, i tett samarbeid med de andre kunnskapsinstitusjonene.
Bilfritt byliv er et ambisiøst prosjekt som kan transformere Oslo Sentrum. UiO vil arbeide for
at den bilfrie byen preges av studenter og kunnskapsinstitusjoner. Særlig er det en unik
mulighet i området rundt Tulinløkka for å skape byliv og møteplasser mellom kunnskap,
kultur og by.
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2. Universitetet og byen – status og gevinster fra samarbeidet
mellom UiO og Oslo kommune
Samarbeidsflatene mellom UiO og Oslo kommune er omfattende og varierte. Kommunen fyller
mange forskjellige roller som myndighet, premissleverandør, arbeidsgiver for våre kandidater og
utdanner av våre studenter. Å gi en fullstendig oversikt over alle flater for samarbeid og interaksjon
mellom universitetet og kommunen vil være vanskelig, men denne oversikten søker å gi et så godt
bilde som mulige av relasjonen, med særlig vekt på områder av stor strategisk betydning.

2.1

Skolesamarbeid

Det er få områder hvor skjebnefellesskapet mellom UiO og Oslo kommune er så tydelig som innen
skole og utdanning. Noen tall:
•

•
•

•

Oslo kommune er den største leverandøren av studenter til UiO. En av fire studenter som får
tilbud om studieplass ved UiO høsten 2016 kommer fra Oslo 2. Osloskolens evne til å
utdanne og motivere for høyere utdanning er av avgjørende betydning for søkergrunnlaget
til UiO.
Osloskolen er en av de største arbeidsgiverne for kandidater fra UiO: om lag halvparten av ca
8000 pedagoger ansatt i Utdanningsetaten har hele eller deler av sin utdanning fra UiO 3.
Siden 1999 har om lag 4700 personer tatt Praktisk-pedagogisk utdanning eller
Lektorprogrammet ved UiO. I overkant av 2000 av disse bor i Oslo, mens i underkant av 1000
bor i Akershus 4.
Samarbeidet mellom UiO og Osloskolen er av avgjørende betydning for UiOs lærerutdanning.
Over 90 skoler i Oslo og Akershus tar i mot UiO-studenter i praksis.

Samarbeidsprosjekter
Relasjonen mellom UiO og Osloskolen er svært tett og mangefasettert. De senere år er det gjort
strategisk satsinger for å videreutvikle samarbeidet til nye områder, og utforske enda tettere former
for samarbeid.
Studieveien
Byrådet jobber med å utvikle en strategi for studieforberedende utdanningsprogrammer i
videregående opplæring i Oslo kommune, og UiO er invitert inn til å samarbeide om å utvikle
strategien «Studieveien» og etablere tettere faglig samarbeid med videregående skoler i Oslo.
Strategien skal legges frem første halvår 2018.
Hersleb og Blindern videregående skoler
UiO har vært tett involvert i faglige samarbeidsprosjekter med disse to skolene i tiden før de åpnet i
august 2014, og gjennom to skoleårs drift. Samarbeidet med Hersleb vgs. er knyttet til geofag og
biologi. Naturhistorisk museum, Naturfagsenteret og Skolelabben i Biologi bidrar med faglig innhold.
Samarbeidet med Blindern er knyttet til skriving i engelskfaget (Institutt for litteratur, områdestudier
2

26% (2483/9228) av NOMsøkerne som har fått tilbud og ligger i vitnemålsbanken kommer fra Oslo. Akershus
er nest største avsender av studenter, med 1969 av søkerne.
3
Basert på registrerte tall oppgitt av Utdanningsetaten i 2014, som viste at av 6600 pedagoger og pedagogiske
ledere som har registrert sin utdanning (av totalt ca 8000 pedagogisk ansatte) hadde 3300 heler eller deler av
sin utdanning fra UiO.
4
Per 2014
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og europeiske språk, HF), internasjonale handelsavtaler (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi),
energi (Senter for utvikling og miljø/UiO:Energi) og kjemi (Kjemisk institutt). Begge skolene ble
inkludert i universitetsskolekonseptet i 2015.
Observatoriet
Alle 4.- og 7. klasser i Oslo får tilbud om en annerledes skoledag på Observatoriet i Oslo. Tilbudet gis
fire dager i uken, det er plass til én klasse på 4. og 7. trinn per dag, og våren 2016 var fulltegnet 5.
Partnerskapsgruppe TYSK
Det humanistiske fakultet deltar sammen med Utdanningsetaten i Oslo i en arbeidsgruppe som ble
etablert i april 2011 etter initiativ fra daværende NHO-direktør John G. Bernander og studiedekan
Gro Bjørnerud Mo ved HF. Andre deltagere er Norsk-Tysk Handelskammer, Tysklands ambassade,
Goethe Institut og Den tyske skolen i Oslo. Målsetningen for arbeidsgruppen er å utarbeide initiativ
som kan føre til at flere elever og studenter velger tysk. Gruppen arbeider for å stimulere til økt
norsk-tysk utveksling blant studenter, elever og lærlinger, studiesteder og skoler. Det er også et
anliggende for oss å styrke tysk språk- og kulturkompetanse i næringslivet. Gruppen har arrangert
flere bredt anlagte konferanser i Oslo.
Partnerskoler
UiO har 102 partnerskoler i Oslo og Akershus som tar i mot våre lærerstudenter i praksis.
Skolebesøk fra UiO
Representanter fra UiO besøker en lang rekke videregående skoler hvert år, både som ledd i
rekrutteringsarbeidet hver vår, og gjennom faglige opplegg organisert av det enkelte fakultet 6.
Skolelaboratoriene i naturfag
Skolelaboratoriene er et bindeledd mellom skoleverket og universitetet. Ved UiO er det
skolelaboratorier i biologi, kjemi og fysikk 7.
Språkiaden
Det humanistiske fakultet har siden 2013 vært vertskap når Utdanningsetaten i Oslo arrangerer den
årlige språkkonkurransen i fagene tysk, fransk og spansk for elever i 10. trinn og Vg1 i Oslo.
Målsetningen er å skape engasjement og begeistring for fremmedspråk, styrke elevenes språklæring
og fremme deres motivasjon for videre studier i fremmedspråk. På finaledagen på campus i
begynnelsen av januar stiller HF med en faglig ansatt representant i hver av de tre juryene, i tillegg til
språklærere fra skoler i Oslo.
Ullern videregående skole
Åpnet i august 2015 i samme lokaler som Oslo Cancer Cluster Innovation Park, og UiO spiller en
sentral rolle i samarbeidet med skolen.
UNG-ordningen
Gir talentfulle elever i videregående skole mulighet til å følge undervisning og gå opp til eksamen i
utvalgte emner innenfor språk, matematikk og informatikk 8.

5

http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/observatoriet/
https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/skolebesok/
7
http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolelab/index.html
6
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Universitetsskoler
UiO/ILS har et særskilt samarbeid med 21 skoler gjennom Universitetsskoleprosjektet. Formålet med
samarbeidet er å videreutvikle lærerutdanningen, utvikle lærerstudentenes praksis og fremme
samarbeidet mellom universitet og skole om forsknings- og utviklingsarbeid. På grunnlag av
strategiske satsinger pågår nå rundt ti utviklingsprosjekter i lærerutdanningen som involverer
universitetsskolene, og mer enn 20 FoU-prosjekter innenfor et bredt spekter av fagområder i
samarbeid mellom ansatte på universitetet og skolene. I sin evaluering av UiO og UiTs Senter for
fremragende lærerutdanning-ProTed uttalte den internasjonale ekspertkomiteen at
universitetetsskolene var «juvelen i ProTeds krone» 9.
Samarbeid om kvalitet i praksisopplæringen
Utdanningsetaten i Oslo, HiOA og ILS, UiO har inngått et samarbeid om kvalitet i praksisopplæringen.
Det er nedsatt to arbeidsgrupper: én skal kartlegge og foreslå utvikling av møteplasser mellom
praksisskoler og lærerutdanning. Den andre skal arbeide med vurdering i og av praksis. Det er
opprettet et felles samarbeidsområde i plattformen AGORA.
Samarbeid om Oslo kommunes utvikling av nye videregående skoler
Ledere og fagpersoner fra MatNat, Med og ILS har deltatt i workshops for utvikling av framtidige
konseptskoler i Oslo. ILS deltar også i prosjektgruppen for utvikling av et nytt skolekonsept på
tomten til gamle Sogn vgs., i samarbeid med Den tyske skolen, Den franske skolen,
Utdanningsetaten i Oslo og Blindern vgs.
Universitetsmuseene
Våre museer er en av de viktigste arenaene for møter mellom skoleelever og universitetet. De nye
museumsbygningene og utstillingene under oppføring og planlegging ved Det naturhistoriske
museum og Det kulturhistoriske museum vil i stor grad komme Oslos skoleelever til gode.
Formidling
Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Det humanistiske fakultet arrangerer i 2016-2017
utstillingen «Oslo sier. Språk i byen» ved Bymuseet i Frognerparken (også i samarbeid med
Språkrådet). 10 Utstillingen synliggjør det språklige mangfoldet i Oslo og retter seg særlig mot barn og
unge. Mange skoleklasser i Oslo har vært med på omvisninger og undervisningsopplegg i tilknytning
til utstillingen.

2.2

Helsesamarbeid

UiO har omfattende samarbeid innen helsefeltet med Oslo kommune:
Praksisplasser
Studenter ved profesjonsstudiet i medisin og ved klinisk ernæring er i praksis i Oslo kommune. Det
medisinske fakultet samarbeider med Oslo kommune med sikte på å få til flere plasser. Arbeid for
egen studentklinikk er igangsatt.

8

Høsten 2015 var det totalt 65 elever som fikk tilbud og møtte til undervisning. 62 av disse tok tilbud i
matematikk eller informatikk.
9
http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/5-nye-ar-for-proted.html
10
http://www.hf.uio.no/multiling/aktuelt/aktuelle-saker/2016/stiller-ut-oslo-som-spraklig-smeltedigel.html
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Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet har en samarbeidsavtale med Oslo
kommune knyttet til forskning, utdanning, formidling, personell- og tjenesteutvikling. Visjonen er å
skape «Oslo universitetskommune» 11. Noen pågående forskningsprosjekter:
STORK Groruddalen
STORK Groruddalen12 er et stort folkehelseprosjekt med fokus på bedre helse for mor og barn – et
unikt samarbeid mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og
Universitetet i Oslo.
Kommunehelsetjenesten
Senter for medisinsk etikk (SME) veileder kommuner og institusjoner ved etablering og
videreutvikling av systematisk etikkarbeid, og tilbyr kompetanseutvikling for kommunene. I tillegg
skal SME sikre erfaringsutveksling, evaluering og forskning 13.
Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo
Studien vil beskrive behandling av rusmiddelforgiftninger ved legevakt og observasjonsrutinen som
er i bruk ved Legevakten i Oslo, for å identifisere faktorer knyttet til komplikasjoner og
sykehusinnleggelser og vurdere sikkerheten av behandling på legevaktsnivå 14.
Rehabilitering av eldre hjemmeboende
Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere en samarbeidsmodell for tidlig diagnose og rehabilitering av
eldre hjemmeboende som erfarer subakutt funksjonstap 15.
Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade
Hensikt med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om kognitiv, emosjonell og funksjonell utkomme,
samt å forstå hvilke faktorer kan forutsi god helse og yrkesutkomme. I tillegg, å beskrive og kosteffekt evaluere forskjellige rehabiliteringsstrategier og kartlegge bruk av helsetjenester fra tidlig til
sen fase.
Velferdsteknologi på Kampen Omsorg+
Institutt for Informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et pågående
samarbeidsprosjekt med Oslo Kommune knyttet til velferdsteknologi ved Kampen Omsorg+.
Det odontologiske fakultet
Det odontologiske fakultet har et utstrakt samarbeid med Oslo kommune, i hovedsak regulert i en
egen samarbeidsavtale. Fakultetet utfører spesialisthelsetjenester på oppdrag fra Oslo kommune.
Avtalen omfatter også praksisplasser og veiledning for studenter i praksis på begge studieprogram.
Tverrprofesjonelt samarbeid i praksisstudiene er her understreket, noe som også nevnes i en rapport
om kvalitet i praksisstudiene fra Universitets- og høgskolerådet 16. Pasientbehandling og undervisning
av studenter ved St. Hanshaugen Omsorgssenter Cathinka Guldberg-senteret inngår også i
11

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/oslo-kommune/
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/stork-groruddalen/index.html
13
http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikkhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten/index.html
14
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/akutte-rusmiddelforgiftninger-oslo/index.html
15
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/subakutt-funksjonstap/index.html
16
http://www.uhr.no/documents/praksisprosjektet_sluttrapport_ver2.pdf
12

O-sak 5 - side 8 av 11

Status per 21.03.17
samarbeidet med Oslo kommune. I tillegg regulerer avtalen Tannhelsetjenester innenfor ulike
odontologiske spesialistområder, samt at fakultetet har behandlingsansvaret for fire skoler i
Oslo(Bolteløkke, Sagene, Ila og Bjølsen). Det er satt i gang et tverrfaglig pilotprosjekt med Oslo
kommune hvor det undervises og utføres pasientkonsultasjoner på Tåsen/Oppsal Helsetun.
Studentene undervises i å tenke kritisk og gjøre analyser og er samarbeid mellom fagene odontologi,
medisin, ernæring, farmasi og psykologi.

2.3

Innovasjonssamarbeid

UiO og Oslo kommune har flere samarbeidsflater knyttet til innovasjon og entreprenørskap.
Oslotech
Sammen med SIVA er Oslo kommune og UiO hovedeiere av Oslotech 17, som driver Forskningsparken.
Gjennom Oslotech samarbeides det om inkubatorene StartupLab 18 og Aleap 19, klyngen The Life
Science Cluster 20 og arrangementer knyttet til Oslo Innovation Week 21.
Oslo Business Region
Et heleid selskap under Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. Oslo Business Region arbeider
med å profilere Oslo internasjonalt og med å legge til rette for oppstartsbedrifter, innovasjon og
entreprenørskap. UiO samarbeider med Oslo Business Region gjennom samarbeidsprosjekter under
Kunnskap Oslo.
Rektors utfordring og Oslo studentinnovasjon
Innovasjonskonkurransen Rektors utfordring ble startet under UiOs innovasjonsår 2013, i samarbeid
med Oslo kommune, og ble også gjennomført i 2014. Målet med konkurransen var å utfordre
studenter til å komme opp med nye og innovative løsninger på Oslo kommunes utfordringer innen
miljø og eldreomsorg. Studentene som deltok lærte mer om innovasjon, fikk brukt sin kunnskap på
reelle utfordringer og fikk erfaring med å utvikle en idé 22.

Arbeidsgruppen for innovasjon under Kunnskap Oslo foreslo i årsplanen for 2015 at konkurransen
Rektors utfordring skulle utvides til hele Oslo. Resultatet ble initiativet Oslo studentinnovasjon
2016 23 hvor studenter fra 17 utdanningsinstitusjoner inviteres til å delta. Oslo studentinnovasjon
17

http://www.oslotech.no/
http://startuplab.no/
19
http://www.oslomedtech.no/aleap-health-incubator-is-now-officially-opened/
20
http://www.oslotech.no/oslo-lifetech/
21
http://www.oiw.no/
22
Blogg om Rektors utfordring 2013: http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/arkiv/studenter-her-errektors-utfordring.html
23
http://www.uio.no/om/innovasjon/oslo-student-innovation-2016/
18
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består av arrangementer og konkurranser som skal bidra til styrking av innovasjonskulturen blant
studenter i Oslo. 24 I tillegg har Oslo studentinnovasjon i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
utviklet en egen versjon av utdanningsprogrammet Studentbedrift som muliggjør studentsamarbeid
å tvers av utdanningsinstitusjonene i byen. Høsten 2016 ble det registrert syv nye studentbedrifter. 25

2.4

Kunnskap Oslo

En samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. Alliansen
vedtok i 2014 en kunnskapsstrategi for Oslo 2014-17 26, som skal operasjonaliseres gjennom
årsplaner 27. UiO deltar i arbeidsgrupper under Kunnskap Oslo innenfor vertskap, profilering og
innovasjon. Dette arbeidet har vitalisert Kunnskap Oslo, og det pågår nå en rekke omfattende
prosjekter som er høyt prioritert av UiO, og som kan ha stor strategisk gevinst for universitetet. De
høyest prioriterte prosjektene i Kunnskap Oslos årsplan for UiO er ( tillegg til Oslo studentinnovasjon
som er nevnt over):
Internasjonalt hus Oslo

«Oslo International House» er tenkt å samle tjenester rettet mot kunnskapsarbeidere og
internasjonale talenter som kommer til Oslo for å arbeide eller studere. Tjenestene kan være
i offentlig, privat eller frivillig regi. Formålet er å gjøre det enklere for internasjonale
studenter og kunnskapsarbeidere å få oversikt over relevante tjenester og gjennomgå
nødvendige prosesser forbundet med å flytte til og etablere seg i et nytt land. Det vil også
gjøre det enklere for vertsinstitusjoner i Oslo å ta imot nye studenter og medarbeidere på en
effektiv og god måte (Kunnskap Oslos årsplan 2015).
Forprosjektet for Oslo International House ble fullført våren 2016. Alle involverte aktører er positive
til initiativet, og at hovedprosjektet for å realisere huset igangsettes høsten 2016, med mål om
åpning av huset i løpet av 2017. UiO har vært tett involvert i prosessen så langt, og vil være det
fremover også.

24
25
26

http://khrono.no/2016/04/tverrfaglig-sammarbeid-skal-skape-innovasjon
http://www.khrono.no/2016/10/ventelister-pa-studentbedrift

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Prosjekter/Kunnskap%2
0Oslo/Dokumenter/Kunnskapsstrategi%20for%20Oslo%202014-17.pdf
27
Årsplan for 2015:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Prosjekter/Kunnskap%2
0Oslo/Dokumenter/%C3%85rsplan%202015%20for%20Kunnskap%20Oslo.pdf
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International Staff Mobility Office
UiO har satt i gang et eget prosjekt for å utvikle en modell for et International Staff Mobility Office
som kan legges til et internasjonalt hus i Oslo 28. Målet til prosjektet er å bidra til operasjonalisering
av rekrutteringsstrategien og styrke UiOs evne til å tiltrekke seg og beholde internasjonale forskere
gjennom profesjonalisering av rekruttering, mottak og tilrettelegging for internasjonal mobilitet.
Kontoret kan opprettes uavhengig av et internasjonalt hus, men opprettelsen av et slikt hus kan gi
positive synergieffekter og bedre tilbudet til innreisende forskere ved UiO.
Campusstrategi for Oslo
Kunnskap Oslo har vedtatt å utvikle en campusstrategi for Oslo, som «skal skape et fremtidsbilde og
være en felles plattform ved å beskrive overordnede målsettinger, prinsipper og ønskelige tiltak for
helhetlig campus- og byutvikling, slik at Oslo styrkes som en attraktiv kunnskapsby hvor utdanning,
forskning og innovasjon står i sentrum» (fra prosjektets mandat). Oslo kommune skal ansette en
prosjektleder, og UiO vil delta i prosjektgruppen sammen med SiO, studentorganisasjonene og de
andre studiestedene. Prosjektet skal levere utkast til en campusstrategi innen et år etter oppstart.
Osloforskning
Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og UiO, som skal bidra til å fremme forskning
og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. UiO ønsker å stimulere
osloforskningsmiljøet og satser på både høyeregrads-studenter og etablerte forskere. Oslo
kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive
fremtidsrettet styring. Osloforskning utlyser stipend til høyere grads studenter og forskere to ganger
i året 29.
Studentslippet
I samarbeid med SiO, HiOA, Oslo kommune og BI arrangerte UiO i 27. august 2016 for første gang et
felles studiestartsarrangement for alle studenter i Oslo. Arrangementet skal videreføres og
videreutvikles, i nært samarbeid med Oslo kommune og de andre kunnskapsinstitusjonene.

Bilde fra Studentslippet 2016. Foto: Ketil Blom/Khrono
28

Mer informasjon om UiOs interne prosjekt for opprettelse av et International Staff Mobility Office:
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ismo/
29
http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/
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