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Orientering om status for Strategi 2030 

Det vises til tidligere orienteringer i styret vedr. arbeidet med Strategi 2030, jf. styreseminar på 
Kleivstua 11.-12. september, styremøtet 4. desember 2018 (o-sak 1) og styremøtet 5. februar 2019 
(o-sak 10).  

Vedlagt finnes en kortfattet oppsummering av status for strategiprosessen per februar 2019, som 
underlag for prorektors innledning om saken i styremøtet.   

I lys av diskusjoner med hhv. styret og med dekangruppen har universitetsledelsen foretatt noen 
justeringer i prosessen, jf. vedlagte notat. Blant de viktigste justeringene er: 

• I tillegg til innspill fra tankesmiene er muligheten for at alle kan spille inn synspunkter til
både de identifiserte perspektivene og evt. øvrige temaer tydeliggjort.

• Det planlegges en «strategiuke» ved UiO i uke 17 – med innspillsmøte og ulike workshops.
• Tidsplanen er justert for å gi mer tid til vårens aktiviteter (innspillsfase).
• Endringer i antall tankesmier (fra 4 til 3 – digitalisering utgår som egen tankesmie, men

inngår som tverrgående spor i øvrige tankesmier).

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Pål Vegard Pettersen 
strategiansvarlig forskning og utdanning 

Vedlegg: 
- Notat: «Strategi 2030 – oppsummering/status»
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Strategi 2030 – oppsummering/status 

 
I det følgende gis en kortfattet oppsummering/status for strategiprosessen, som underlag for 
prorektors innledning om saken i styremøtet 12. mars.    

Oppsummert om identifiserte perspektiver etter diskusjoner i fase 1 (høst 2018) 

Etter høstens diskusjoner i hhv. styret og dekangruppen ble det identifisert fem perspektiver som 
søkes ytterligere belyst gjennom våren 2019.  

For de tre første er det nedsatt arbeidsgrupper – omtalt som tankesmier –  som skal bidra med 
utvidet kunnskapsgrunnlag i prosessen. 

1. «Koble forskning og utdanning»  

2.  «Tunge trender»  

3.  «UiO sett utenfra»  

4. «Digitalisering» 

5. «Utvikle UiO som organisasjon»  

Merk følgende: 

• Alle ansatte og studenter har mulighet til å komme med innspill både til skriveprosessen i 
mai/juni og i den åpne høringen til høsten.  

• Det vil avholdes flere arrangementer i regi både av tankesmiene og andre enheter/aktører 
for å identifisere viktige veivalg for UiOs videre utvikling.  

Tankesmiene universitetsledelsen har nedsatt – i samråd med dekangruppen og universitetsstyret 
–  er et forsøk på å få til mer tverrgående og engasjerende prosesser ved UiO. Tankesmiene er tenkt 
som et verktøy for å etablere nye og mer dynamiske samarbeidsformer og alternative arenaer for 
diskusjon.  

Arbeidet i tankesmier har tre målsetninger: 
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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. 

Konkret skal tankesmiene: 

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

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

• De skal invitere til debatt og innspill: Arrangere diskusjoner, presentasjoner, invitere til 
paneldebatter e.l. 

Tankesmiene har definert egne mandater og bestemt egen sammensetning. I dekangruppen er 
dette forankret/orientert om, sist gjennom et seminar 23. januar d.å. Styret ble orientert om 
mandater/sammensetning av tankesmiene i møtet 5. februar (o-sak 10).   

I lys av styrets diskusjon 5. februar har universitetsledelsen diskutert styrets ulike innspill vedr. 
innretning og sammensetning av tankesmiene med dekangruppen. Konklusjonen er at 
universitetsledelsen har tillit til at tankesmielederne vil fange opp kritikk og ulike perspektiver som 
fremkommer i arbeidet og ivareta disse på en god måte.  

Det er videre bestemt at perspektivet «digitalisering» tas inn som et tverrgående spor i de tre 
tankesmiene.  

Supplerende innspill til identifiserte perspektiver 

Ut over tankesmiene er nå muligheten for at alle kan spille inn synspunkter til både de identifiserte 
perspektivene og evt. øvrige temaer tydeliggjort. Innspill mottas via nettløsning, og alle innspill vil 
følge saken videre og inngå i materialet som sendes til styret. Se https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/slik-kan-din-stemme-bli-hort/  

P.t. er flere ulike miljøer ved UiO i gang med å arrangere egne møter og levere innspill.  

Fristen for disse innspillene er 1. april til tankesmiene og 12. april til universitetsledelsen.  

Veien frem til ny strategi – prosessbeskrivelse og tidslinje 

For å illustrere veien frem til ny strategi kan følgende figur være til nytte:    
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Ovenstående skal forstås som følger:  

• Strategien vil ta utgangspunkt og bygge videre på eksisterende grunnlagsmateriale.  
• Det arrangeres flere innspillsmøter, og det åpnes for skriftlige innspill som vil publiseres 

fortløpende. Sammen med rapportene fra tankesmiene skal dette brukes som en 
forberedelse til utforming av et høringsutkast.  

• Rapportene overleveres formelt universitetsledelsen gjennom et åpent arrangement 24. 
april (frist for innsendelse fra tankesmiene er 12. april). På dette arrangementet vil noen av 
veivalgene og dilemmaene som er kommet inn fra tankesmiene og andre bidragsytere 
presenteres. De påfølgende dagene arrangeres det ulike workshops. 

• I tillegg til innspill fra tankesmiene er muligheten for at alle kan spille inn synspunkter o.a. 
til både de identifiserte perspektivene og evt. øvrige temaer tydeliggjort. 

• Prorektor leder arbeidet med å utforme selve strategidokumentet. 
• Et høringsutkast diskuteres og utformes i dialog med dekangruppen og styret, og sendes så 

på ordinær høring høsten 2019.  
• Utkastet til strategi justeres etter høringen, og styret vedtar ny strategi –  tentativt i 

desember 2019. 
 

«Strategiuken»: Innspillsmøte og workshops i april 

Etter påske arrangerer universitetsledelsen et åpent møte (24. april), hvor veivalgene og 
dilemmaene som er spilt inn både fra tankesmiene og fra øvrige deltakere i prosessen gjøres 
tilgengelig for alle. Hovedlinjene i innspillene vil bli presentert. Det vil bli mulighet for debatt og 
innlegg. I tillegg arrangeres det workshops resten av uke 17 (24-26. april) hvor ledelsen vil være 
representert og ta imot innspill.  

I etterkant av «strategiuken» vil det gis en generell mulighet via nettskjema til å spille inn 
supplerende momenter – primært knyttet til dilemmaer og veivalg – med frist innen 10. mai. 
Mottaker for disse innspillene vil være skrivegruppen.  
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Nærmere om utforming av strategiutkast og styrets behandling  

• Skrivegruppen, som skal utforme strategidokumentet, ledes av prorektor.  
• Styret har signalisert et ønske om en kortfattet strategi, med vekt på hvordan UiO kan 

forbedre seg. Tilsvarende prosess hos UC Berkeley vurderes som et viktig forbilde  – se 
gjerne https://strategicplan.berkeley.edu/   

• Første utkast til strategi diskuteres i felles styre- og dekanseminar 18.-19. juni. Målet er å 
konkretisere innhold som skal danne grunnlag for diskusjon med styret og dekangruppen – 
tentativt omtalt som «dilemmaer og veivalg». Endelige dokumenter til dette seminaret skal 
foreligge senest 31. mai. 

• Justert utkast vil bli diskutert i styret 10.-11. september, før det sendes på åpen høring til 
alle enheter 24. september. Høringsfristen er satt til 15. oktober. 

• Endelig vedtak av strategi planlegges for styremøtet 3. desember. 
 

Generelt om involvering og kommunikasjon 

• Dekaner og direktører informerer egen enhet om strategiprosessen («i linja»), evt. med 
bistand fra Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.   

• Universitetsledelsen eier prosessen, og fronter denne internt/eksternt.  
• Tankesmiene sørger for informasjon om eget arbeid. Tankesmiene lager egne arenaer for 

erfarings- og kunnskapsdeling, og fasiliterer off. debatt.  
• Universitetsledelsen informerer TMO gjennom egne møter.  
• Det er utarbeidet en egen kommunikasjonsplan (vedlegg) og etablert en egen nettside: 

www.uio.no/strategi2030  
 

Justert tidsplan – utvalgte milepæler 

Nedenstående gir en oversikt over utvalgte milepæler iht. justert tidsplan. Det er i tillegg utarbeidet 
en detaljert tidsplan for prosessen.  

 
 
 
 
Vedlegg: 

- Kommunikasjonsplan 
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KOMMUNIKASJONSPLAN Strategi2030, Februar 2019 

1. Kommunikasjonsmål 
Kommunikasjon skal bidra til at ansatte, studenter og ledere ved UiO; 

• holdes oppdatert og opplever en reell åpenhet om strategiprosessen. 

• kan delta i arbeidet med ny strategi ved ønske. 

2. Kanaler 

Åpne debatter og nettside 
Det er ønskelig å ha en bred tilnærming nå med debatter og ønske om innspill for å identifisere viktige 
veivalg tidlig før en starter med å skrive utkast i mai. Det er tydelig spesifisert hvilke perspektiver det 
ønskes innspill på jfr styrets bestilling. Perspektivene omfatter:  

• Forskning og utdanning 
• Digitalisering 
• UiO sett utenfra 
• Tunge Trender 
• UiO som organisasjon 

I tillegg åpnes det for andre innspill. 

Det legges opp til debatter og møter både i regi av ledelsen og av andre interessenter.  

Hovedkanalen for prosessen er nettsiden: www.uio.no/strategi2030/  Der finnes informasjon om hvordan 
man kan spille inn synspunkter og vurderinger om veivalg, viktige milepæler, tidsfrister, arrangementer, 
organisering av strategiprosessen, kontaktinformasjon og fremdriftsplaner for strategiprosessen.  

Direktekommunikasjon 
Internmøter 
Fakultetene ved dekanene skal sikre lokal involvering ved at strategiprosessen involverer ledere ved 
institutt og sentre på fakultetene. På sentralt nivå er den sentrale ledelsens strategiske møte, dekanmøter 
og universitetsstyremøter viktige arenaer. 

Medier og nyheter 
Lokale medier vil følge prosessen og det bør legges opp til en proaktiv tilnærming med god service for 
pressen. 

Sosiale medier 
Det er opprettet en Facebookgruppe for strategi2030 der sekretariatet vil dele relevant innhold, opprette 
Facebookarrangementer og oppfordre til debatt og innspill. Dette er også en arena tankesmiene kan 
benytte for å hente inn innspill til eget arbeid.  
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Universitetsledelsen vil også benytte sine Facebook-sider.   

Andre digitale kanaler 
Arrangementene kan om ønskelig strømmes på våre nettsider. Strømming ble gjennomført for det første 
åpne arrangementet for tankesmien «koble forskning og utdanning». Opptak av arrangementet ligger nå 
tilgjengelig på uio.no.   

Bakgrunn 
Høsten 2018 satte UiO i gang arbeidet som skal lede frem til en ny strategi for UiO i perioden 2020 til 2030. 
Det er et uttalt mål å skape engasjement og sikre god involvering i utviklingen av en ny strategi. Det er 
derfor satt av tre semestre til arbeidet.  

Fase 1, Høsten 2018, i undersøker vi hvordan vi best utvikler et solid kunnskapsgrunnlag. Målet er også å 
identifisere muligheter for en god strategisk retning for de neste ti årene ved UiO. 

Fase 2, Våren 2019 skal selve strategien utvikles. Gjennom vårsemesteret 2019 vil hele UiO få mulighet til 
påvirke retning og innhold.  

Fase 3, Høsten 2019, i den tredje og siste fasen av prosessen, blir det en høringsprosess, før strategien 
vedtas i styremøtet i desember 2019. 

Kommunikasjonsplan 
Det utformes en mer konkret tiltaksplan som holdes løpende oppdatert. 
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