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Strategiprosess 2030: Orientering om status  
 
Det vises til styreseminar på Kleivstua 11-12. september, hvor styret gjennomførte en innledende 
diskusjon om prosessen knyttet til utarbeidelsen av ny strategi for UiO – tentativt kalt «Strategi 
2030». I forlengelsen av dette har det også blitt gjennomført et seminar for dekangruppen på 
Lysebu, som styret ble orientert om på styremøtet 23. oktober av dekan Arne Bugge Amundsen.    
 
Som tidligere indikert er strategiprosessen delt opp i tre faser - hhv. høst 2018, vår 2019 og høst 
2019. Innholdet i de ulike fasene kan forenklet fremstilles slik:  

 
Det er i løpet av høsten utarbeidet en mer detaljert tidslinje for aktiviteter/milepæler i de ulike 
fasene. Dette vil bli redegjort nærmere for i møtet.  
 
I forlengelsen av diskusjonene med styret og dekanene i høst, har universitetsledelsen definert fire 
«tankesmier», som på ulikt vis vil søke å belyse sentrale premisser for det videre arbeidet – 
gjennom utarbeidelse av rapportert og ulike aktiviteter. Tankesmiene, ledet av representanter fra 
dekangruppen, har p.t. følgende «perspektiver» som utgangspunkt for sitt arbeid (merk: tentative 
arbeidstitler) som skal ferdigstilles per 22. mars 2019:   
 

• «Tunge trender» 
• «Kobling av fremragende forskning og utdanning» 
• «UiO sett utenfra» 
• «Digitalisering» 
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Prorektor vil gi en utfyllende presentasjon av ovenstående, samt andre relevante momenter 
knyttet til status for strategiprosessen, i selve styremøtet.  

Som tidligere understreket vil selvsagt også en rekke øvrige saker som tangerer arbeidet med ny 
strategi behandles fortløpende i styret – parallelt med videre utvikling av strategiprosessen. Dette 
gjelder for eksempel diskusjonssaker om ny senterpolitikk og ny formidlingspolitikk for UiO, samt 
ordinær budsjettbehandling og årsplanarbeid. 
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