
Universitetsstyret 5. februar 2019

Strategi 2030
Prosess- og statusoppdatering for universitetsstyret
pr. 5. februar 2019



Forrige oppdatering om SP2030 i styremøtet 4. desember 

• Status per desember, jf. O-sak 1: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-04/sp2030-prosess--
og-statusoppdatering-per-desember-2018.pdf

• 5 identifiserte perspektiver etter høstens diskusjoner i styret og i dekangruppen, & 
opprettelse av 4 tankesmier:

1. «Tunge trender» – Nils Henrik von der Fehr, dekan SV
2. «Koble forskning og utdanning» – Aud Tønnessen, dekan TF
3. «UiO sett utenfra» – Håkon Glørstad, direktør KHM
4. «Digitalisering» – Sten R. Ludvigsen, dekan UV

I tillegg vil ansvaret for det 5. perspektivet «utvikle UiO som organisasjon» ligge i 
dekangruppen, og bl.a. være et tema i felleskap mellom dekaner og styret 
fremover.

Presenter
Presentation Notes
Forrige gang styret ble informert om status for strategiprosessen var på møtet i desember. I protokollen fra dette møtet ligger presentasjonen jeg da holdt,, og som jeg oppfattet at jeg fikk tilslutning til – den ligger tilgjengelig om det er noen som vil se på den på nytt. Siden det har vært en smule debatt om konseptet «tankesmier» og om tankesmienes sammensetning  både i Uniforum og Khrono tenker jeg å kort repetere hovedpunkter fra den presentasjonene dere fikk i desember. Men  aller først tenkte jeg å klargjøre hvordan vi ser for oss veien frem til den nye strategien som skal vedtas her i styret..

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-04/sp2030-prosess--og-statusoppdatering-per-desember-2018.pdf


KUNNSKAPS-
GRUNNLAG

Strategi2030
“Kort endringsstrategi”

Rapporter fra Tankesmiene

Strategi2020 SAB-rapporten SAB-oppfølging
gruppe 1-4

Dokumenter som 
ikke inngår i 
høringsrunde, men 
som bidrar til 
kunnskaps-
grunnlaget

Dokumenter som 
informerer 
høringsrunden

Kortrapporter Rosendalanalyse -Tittel-

Dokument som skal 
vedtas av universitets-
styret

Fakultetenes rapport 
på måloppnåelse fra

strategi2020

-Tittel-

Hva er sluttresultatet av prosessen? 
Hva skal vedtas?

Presenter
Presentation Notes
Poenget med denne figuren er å synliggjøre hva som skal vedtas som endelig strategi – det er altså slik at rapportene fra tankesmiene IKKE skal vedtas eller (nødvendigvis) være en del av den korte endringsstrategien – men rapportene skal INFORMERE høringsrunden. 



Målsetting med tankesmier

• Arbeidet i tankesmier har tre målsetninger:

1. Framskaffe en klarere forståelse av og 
kunnskapsgrunnlag for hvordan et definert tema 
eller perspektiv kan/skal/bør håndteres i 
strategiperioden. 

2. Engasjere og mobilisere UiOs ansatte til en 
diskusjon og til innspill.

3. Dokumentere resultatene av disse samtalene 
og undersøkelsene.  

Presenter
Presentation Notes
(Repetisjon fra desember). Her kommer vi til tre lysbilder som jeg presenterte til dere i september, Hvorfor tankesmier? Universitetet kritiseres regelmessig for å være for silopreget, for lite lett til bens og for svak på tverrgående prosesser. Vi har flere ganger diskutert behovet for en større fleksibilitet og variasjon i arbeidsformer.Tankesmiene vi har nedsatt på er et forsøk på å svare ut noe av denne kritikken. De er tenkt som et verktøy for å etablere nye og mer dynamiske samarbeidsformer og alternative arenaer for diskusjon. Vi har tre klare målsettinger med tankesmiene



Mandat og arbeidsperiode tankesmier

• Mandat, tidsplan og organisering utarbeides av den respektive tankesmie-
leder – og forankres deretter i dekangruppen. 

• Tentativ prosess
– Etablere en kjernegruppe (kan suppleres etter hvert) ila nov./des. 
– Lage forslag til fremdrift. Datoer og overordnet tematikk for aktiviteten definert 

ila nov./des. 
– Substansiell jobbing med perspektivet i perioden des.-mars.
– Utkast til resultat/rapport 22.  mars [vil bli justert – vi kommer tilbake til dette]
– Diskusjon i strategigruppen og dekanmøtet skjer fortløpende.

Presenter
Presentation Notes
(Repetisjon fra desember.) Vi følger opp en lang tradisjon ved vår institusjon ved å gi ansvar og rom, ved at representanter fra nivå holder i prosessene og selv organiserer sitt arbeide,. De fire smiene har definert eget mandat og bestemt egen sammensetning. De skal involvere organisasjonen og lage et forarbeid til bruk i den videre utformingen av Strategi2030. De skal ikke bare arbeide selv, men også etablere gode rammer for diskusjon og debatt. Vi har tillit til at dekanene og museumsdirektøren som leder smiene vil fange opp kritikk og ulike perspektiver.I denne sliden fra desember-møtet står det at tankesmiene skal levere sine rapporter per 22. mars. Det er en frist vi kommer til å endre på – jeg kommer tilbake til dette senere i presentasjonen. 



Hva skal tankesmiene gjøre - helt konkret?

• Innhente erfaringer og kunnskap, fortrinnsvis 
gjennom samtale/dialog med relevante miljøer, besøke 
forskergrupper, fagmiljøer etc.

• De må orientere seg om hva andre viktige aktører har gjort 
på områder som er relevante for arbeidet i tenketanken. De 
må lage en kort rapport over hovedfunn.

• De skal invitere til debatt og innspill:
– Arrangere diskusjoner, presentasjoner, invitere til paneldebatter 

e.l.

Presenter
Presentation Notes
(Repetisjon fra desember.) Oppdraget vi har gitt mener jeg er konkret og tydelig – i sum handler det om å fasilitere den videre diskusjonen. 



Kritikk av tankesmier

• Bruk
• Innretning
• Sammensetning, representasjon

Presenter
Presentation Notes
Da jeg presenterte arbeidsformen for tankesmier på forrige møte, informerte jeg om at tankesmiene definerer egne mandater og bestemmer egen sammensetning.Jeg har de siste dagene offentlig forsvart og begrunnet denne arbeidsformen. Jeg har presisert at vi har tillit til at dekanene og museumsdirektøren som leder smiene vil fange opp kritikk og ulike perspektiver. Tankesmielederne er til stede her i dag og vil svare, dersom styret har spørsmål



Supplere med ytterligere 1-2 perspektiver?

Presenter
Presentation Notes
Men: Vi erkjenner at  det kan være behov for å inkludere ytterligere 1 til 2 perspektiver i prosessen.Vi har blant annet fått to nye dekaner fra 1. januar. Vi diskuterer nå hvordan deres kompetanse og engasjement best kan brukes inn i strategiarbeidet.Frode Helland på HF er for eksempel svært interessert i perspektiver på mangfold. Vi vil kunne vurdere å lage en tankesmie om dette ledet av dekanen på HF.Likeledes kunne vi se etter  hvordan den nye dekanen på medisin Ivar Gladhaug best inkluderes i arbeidet. Men dette er som dere hører fremdeles på tegnebrettet.



Justert tidsplan

Presenter
Presentation Notes
Nye dekaner skal inn i arbeidet. Engasjementet om prosessen har vært stor den siste tiden.. Vi ser behov for å bruke noe mer tid enn opprinnelig planlagt Vi skyver på prosessen, men uten å miste momentum. Høsten 2019 vil fortsatt være tiden for «tradisjonell høring». Og vi har fortsatt som ambisjon å vedta en ny strategi her i styret i desember. 



Styrebehandling våren 2019 – fase 2 - justert tidsplan

• 12. mars 2019: Ordinært styremøte
– Presentasjon av tankesmienes arbeid så langt:

• Sammensetning
• Mandat
• Aktiviteter
• Overordnede tema

– Kort runde med innspill/kommentarer fra styret
– NB! Tankesmiene vil iht. justert tidsplan få utvidet frist ift. levering av rapport (oppr. 22. 

mars) – tentativt medio april.

• 7. mai: Ordinært styremøte
– O-sak: Kort statusoppdatering

• 18. - 19. juni: Seminar og styremøte med styret og dekaner
– Første skisse til strategi legges frem og diskuteres (skrivegruppen ferdigstiller)
– Prioriteringsarbeidet starter (hva skal med i strategien)

Presenter
Presentation Notes
Vi foreslår å skyve på prosessen, for å gi mer tid til tankesmiene og skrivearbeidet. Det vil gi et bedre produkt å diskutere på fellesseminaret som vi nå flytter en måned ut i tid, dvs til juni.I møtet i mars vil vi orientere om eventuell opprettelse av 1-2 nye tankesmier.  Vi vil orientere om deres mandater og sammensetning. For de øvrige også om , aktiviteter og valg av  overordnede tema



Styrebehandling høsten 2019 – fase 3 – justert tidsplan

• Styreseminar 10.- 11.  september
– Sluttbehandle utkast til strategi
– Høringsperioden 24. september – 15. oktober (3 uker) 

• Styremøte  22. oktober
– O-sak om høringsprosess – foreløpig vurdering fra skrivegruppen

• Styremøte 3. desember
– Endelig strategi vedtas

Presenter
Presentation Notes
I den justerte tidsplanen gir vi styret en bedre mulighet  til å behandle utkastet som skal sendes på høring. Vi tror at tre uker er tilstrekkelig tid for høring. 



Generelt om informasjonsbehov/forankring i og utenfor 
organisasjonen

• Dekaner og direktører informerer egen enhet om strategiprosessen 
(milepæler, innhold mm). 

• Tankesmiene sørger for informasjon om eget arbeid. Tankesmiene lager egne 
arenaer for erfarings- og kunnskapsdeling.

• Universitetsledelsen informerer TMO gjennom egne møter. 
Tankesmielederne kan også ved behov inviteres til disse møtene

Presenter
Presentation Notes
Oppsummert om hvordan vi sikrer informasjonsflyt og forankringGenerelt: Deltakelse i det offentlige ordskiftet viktig!Vis hurtig



Dekangruppens nøkkelrolle

• Uttalt enighet om å ”bygge ned siloer” ved UiO i strategiprosessen

• Dekangruppens rolle og ansvar – involvering vertikalt (”i linja”) og 
horisontalt (”på tvers”)

• Fasilitere ordskiftet og sikre involvering



Kommunikasjonstiltak

• Det vil bli utformet informasjonsmateriale til bruk  i de ulike fasene av 
prosessen 

• Egen nettside er på plass: www.uio.no/strategi2030
• Debattmøter og informasjonsmøter
• Informasjon på e-post
• Nyhetssaker på nett
• Hovedbudskap fra tankesmierapportene
• Åpne møte (r) 
• Facebookgruppe under UiOs Facebookside

Presenter
Presentation Notes
Vis hurtig

http://www.uio.no/strategi2030


Spørsmål?
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