
Universitetet i Oslo Notat 
Fra universitetsledelsen, juni 2019 
  

Sammenfatning 
Samhandling og samspill på et stort universitet som UiO er krevende av flere grunner. Problemene 
er grundig beskrevet blant annet av Underdal (SAB 4). «Den store utfordringen er å få samspill og 
samhandling mellom nivåene til å virke begge veier» slår Underdal fast. 
 
Strategiprosessen er lagt opp med tanke på å adressere og i beste fall også bøte på noen av de 
kultur- og strukturproblemene utvalget beskriver. Vi har basert oss på en arbeidsform der et viktig 
mål har vært på å sikre tett kontakt mellom universitetsstyret og dekangruppen gjennom de ulike 
fasene i arbeidet. 
 
Styremedlemmer har deltatt på dekanmøter og på møter i utdanningskomiteen. Dekaner har 
deltatt på styremøter. Hensikten har vært å bygge bro mellom styret og dekanene. Det har vært lagt 
opp til en omfattende innspillsrunde, der alle enheter, ansatte og studenter har kunnet delta. 
Arbeid i tre ulike tankesmier ledet av dekaner / direktører har representert et ytterligere forsøk på 
å binde UiO sammen både horisontalt og vertikalt. Håpet er at vi på denne måten har lagt et godt 
grunnlag for en bredere og mer felles forståelse av hva UiO bør arbeide for å bevare og hva UiO bør 
arbeide for å endre.  
 
Fellesseminaret for styret og dekaner /direktører som arrangeres 18. – 19. juni og det påfølgende 
seminaret 11.- 12. september er planlagt i samme ånd. Tanken er å sikre et tydelig og delt eierskap 
til de prioriteringene og de veivalgene strategi 2030 skal bygge på. Ønsket er kort og godt å utløse 
en større kollektiv kraft i strategiarbeidet. Dette ønsket er styrende både for det notatet som her 
følger, og for valg av arbeidsformer på selve seminaret.  
 
Notatet er drøftende i sin form. Det er tenkt som et oppspill til en dialog mellom styret, dekanene 
og universitetsledelsen. Utkast til ny strategi vil bygge på innspillene vi har mottatt, men også 
innarbeide resultater fra de drøftelsene som vil finne sted på juniseminaret. På seminaret vil 
universitetsledelsen legge fram konkrete problemstillinger som vi mener det er spesielt viktig at 
styret, dekanene og universitetsledelsen diskuterer i fellesskap. 
 
Basert på de innspillene og reaksjonene vi har mottatt så langt mener universitetsledelsen at det er 
fire områder som i særlig grad vil kreve aktiv bevaring. Ytterligere fire andre områder vil kreve 
endring. 
 
Områdene som krever bevaring er i høy grad knyttet til verdivalg. Områdene som krever endring 
kjennetegnes av at de på ulike måter er forbundet og vil måtte få konsekvenser både for forskning, 
utdanning og kunnskap i bruk. 
 
Hva skal UiO bevare: 
 

1) UiO må aktivt verne om og bygge videre på den høye kvaliteten og den viktige bredden vi 

rommer. UiOs sterke miljøer innen HumSam og på MedNat er en forutsetning for videre 

brobyggervirksomhet: faglig, tverrfaglig, institusjonelt og mot samfunnet. 

2) UiO må aktivt forsvare sin autonomi og sørge for en levende og dialogisk 

autonomiforståelse. 
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3) UiO må aktivt forsvare akademiske friheten. Den er et viktig vern mot kunnskapskrisen 

(knyttet til fake news etc.) vi har sett vokse fram de senere årene. 

4) UiO må fortsette å opptre kritisk og sannhetssøkende, altså ved å verne om kjerneverdiene i 

all akademisk virksomhet. 

Hva skal UiO endre:  

1) UiO må bli en bedre utdanningsinstitusjon. Forbedringer må ta utgangspunkt i en sterkere 
kobling mellom forskning og utdanning. 

2) UiO må lykkes like godt med tverrfaglige som med disiplinære initiativ. 

3) UiO må svare tydeligere på vår tids store samfunnsutfordringer.  

4) UiO må bygge ned interne barrierer og utvikle mer fleksible arbeids- og organisasjonsformer. 
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Strategi 2030: Universitetsledelsens foreløpige oppsummeringer 
og vurderinger  

Kunnskapsgrunnlaget for Strategi 2030 har blitt til over et lengre tidsrom. Forberedelsene til 

strategiprosessen startet våren 2018, og de første grunnlagsdokumentene ble utarbeidet til 

maimøtet i Rosendal for styret og dekaner. Der ble det lagt fram analyser som har blitt førende for 

universitetsledelsens videre oppfølging, særlig av utdanningsområdet, kalt Rosendalanalysen om 

utdanning.1 Til seminarene på Kleivstua (styret) og Lysebu (dekaner) høsten 2018 ble det 

utarbeidet en serie kortnotater som anga status for UiO, blant annet på områder der KD måler og 

følger oss nøye. I tillegg minner vi om Årsrapport 2018-19 som gir en beskrivelse og analyse av 

UiOs resultater og tiltak, særskilt på områder hvor vi mener UiO bør bli bedre.  

Våren 2019 har universitetsledelsen tatt ulike initiativ for å få fram et godt kunnskapsgrunnlag og 

for å sørge for et bredest mulig engasjement om strategiarbeidet i organisasjonen. Vi har fått 

innspill fra enhetene om hvor UiO står etter Strategi2020 og hvor vi bør bevege oss i Strategi2030 

(vedlegg 6 og 7). Vi har fått skriftlige innspill fra ansatte, studenter og grupperinger (vedlegg 8), og 

gjennom arbeidsverksteder i Strategiuka. Senhøstes 2018 ble det med utgangspunkt i 

dekangruppen satt ned tre tankesmier som alle har levert svært gode rapporter med beskrivelser av 

dilemmaer universitetet står i og forslag til tiltak. Tankesmierapportene har mange felles 

berøringspunkter både med hverandre og med de øvrige innspillene som er sendt inn i 

strategiprosessen. Tankesmiene har etter universitetsledelsens syn evnet å ta UiO på pulsen, og 

beskrevet det som langt på vei synes å være en delt forståelse av hva UiO er, hva vi bør bevare og 

hva vi bør endre.  

Tankesmiene og mange av de øvrige innspillene er opptatt av tydelighet rundt UiOs grunnverdier 

som akademisk frihet, autonomi og demokrati. De legger stor vekt på verdidiskusjonen i en verden 

hvor vitenskap og fakta utfordres og hvor universitetet må ta en aktiv rolle som samfunnsaktør for 

å motvirke fake-news og antidemokratiske strømninger.  

De store samfunnsutfordringene løftes fram i mange av innspillene vi har mottatt. På ulike måter 

diskuteres det hvordan UiO bedre kan utnytte bredde og kvalitet i forskning og utdanning for 

tverrfaglige svar på vår tids store spørsmål. Ambisjonene for en forpliktende og langsiktig satsning 

på utdanning er høye og deles av mange i organisasjonen. Studentens rolle som ressurs for 

forskningen og undervisningen fremheves. Behovet for å styrke tilbudet om livslang læring2 blir 

tydelig adressert. Direkte og indirekte berører innspillene også spørsmål om hvordan vi utvikler 

UiO som arbeidsplass, som lærings- og arbeidsmiljø for både studenter og ansatte det neste tiåret. 

Det er en klar og utålmodig forventning om større fleksibilitet i organisasjonen. Mange beskriver 

behovet for å gjøre veien fra ide til iverksetting kortere. Og det er et ønske om en campus- og 

fagutvikling som sikrer et bredere mangfold, som knytter byen/nasjonen/verden og universitetet 

                                                 
1 Flere av hovedfunnene i Rosendalsanalysen understøttes av den nylig framlagte SSB analyse 2019/17 om frafall   
2 KD publiserte 5. Juni Markussen-utvalgets rapport om utfordringer med livslang læring i UH-sektoren.   

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/05-08/satsing-pa-utdanning-ved-uio---utdanningsledelse---analyse-av-vilkar-og-virkemidler.pdf
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/05-08/satsing-pa-utdanning-ved-uio---utdanningsledelse---analyse-av-vilkar-og-virkemidler.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/rektorat/moter/2018/08-30/saksdokumenter/4--alle-notater-i-en-fil-riktig-rekkefolge-%252528nummerert%252529-paginering.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/virksomhetsrapportering/endelig-arsrapport-med-vedlegg.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/alle-innkomne-innspill/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/alle-innkomne-innspill/index.html
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/halvparten-av-bachelorstudentene-fullforer-ikke-pa-normert-tid
https://www.regjeringen.no/contentassets/849b377650a449d599d80835e74805ed/no/pdfs/nou201920190012000dddpdfs.pdf
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tettere sammen og legger bedre til rette for samarbeid internt og eksternt. Det argumenteres godt 

for at UiO bør kommunisere tydeligere at vi er blant landets største opplevelsesarenaer gjennom 

ulike formidlingsaktiviteter, arrangementer og museer. UiOs mange og varierte måter å ta 

kunnskap i bruk på må i større grad synliggjøres. 

Dette er noen av hovedtrekkene i tankesmierapportene som bør leses i sin helhet før vi møtes 18. – 

19. juni. Neste skritt på veien, er å prioritere målsetninger og presise tiltak. Dette arbeidet initieres 

i styret på junimøtet. 

Parallelt med strategiarbeidet foregår det i en stor organisasjon som UiO også en rekke andre 

prosesser som kan ses i sammenheng med eller tangere strategiarbeidet. Deriblant innspill til ny 

formidlingspolitikk fra en arbeidsgruppen ledet av Einar Lie, rapport om sosial innovasjon fra en 

arbeidsgruppe ledet av Ellen Rees, Masterplan for IT - et arbeid ledet av Sten Ludvigsen, utkast til 

humaniorastrategi samt UiOs innspill til langtidsplanen for forskning. Og sist, men på ingen måte 

minst: Arbeidet med UiOs klimaregnskap som ble lagt fram 21. mai.  

Universitetsledelsen vil med dette notatet oppsummere de viktigste signalene og innspillene vi har 

mottatt i strategiprosessen så langt, og som vi mener det er viktig å ta med i utforming av utkast til 

strategi. Hensikten er å angi noen rammer for arbeidet vi sammen skal gjøre på seminaret 18. - 19. 

juni.  

Hva skal UiO bevare? Hva skal UiO endre? 

Styret har bestilt en kort strategi og bedt oss legge vekt både på hva vi vil endre og hva vi vil bevare. 

For å belyse forholdet mellom bevaring og endring, har vi bedt om et notat fra historikeren Fredrik 

Thue (vedlegg 4). Thue spilte en sentral rolle i norsk offentlighet da UiOs Strategi 2020 ble lansert, 

og vi har invitert ham til å reflektere over UiOs nære historie og vår rolle i det neste tiåret. Thue 

beskriver hvordan UiO er formet av sin lange historie, han analyserer institusjonens kompleksitet, 

forskjeller og usamtidighet. Han påpeker at UiO befinner seg i en situasjon preget av en rekke ulike 

spenninger og forventninger. Thues klare råd er at vi som institusjon tenker «langsiktig og 

historisk reflektert om betingelsene for at forskning, undervisning, formidling og innovasjon kan 

styrke og berike hverandre» (s.20). Han anbefaler også at UiO mer selvbevisst omfavner sin rolle 

både som breddeuniversitet og som ledende forskningsinstitusjon. 

Dialogen vi har hatt med ansatte og studenter viser at det er viktig å starte strategidiskusjonen med 

en klargjøring av hva vi vil bevare; med å stadfeste hva som er våre grunnverdier. Vi vil starte med 

å minne om UiOs ansvar for å fremme fri kritisk tenkning, søken etter sannhet, forståelse og 

erkjennelse. En god og aktiv forvaltning av dette ansvaret er viktigere enn på svært lenge. 

Universitetsledelsen ser dem som selve fundamentet for UiOs virksomhet og samfunnsoppdrag, og 

vil legge stor vekt på å arbeide for å bevare og beskytte dem.  

Diskusjoner om universitetets grunnleggende verdier har vært fremtredende i strategiprosessen. 

Begrepet autonomi har stått sentralt, og diskusjoner om den institusjonelle autonomienes 

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2019/mote-nr-1/uio-formidlingsnotat-220818-endelig.pdf
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2019/mote-nr-1/uio-formidlingsnotat-220818-endelig.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/rektorat/moter/2019/05-02/saksdokumenter/sosial_innovasjon_samlet_rapport_endelig.pdf
https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/anbefalinger/arbeidsgruppas-rapport.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/dekaner/moter/2019/saksdokumenter/06-12/utkast-humaniorastrategi-20190606-%28reparert%29.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/ledelsens-moter/dekaner/moter/2019/saksdokumenter/06-12/utkast-humaniorastrategi-20190606-%28reparert%29.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8e11ef7f053e43a0a7ac06f2486e16c7/uio-innspill-revidering-av-ltp-forskning-og-hoyere-utdanning.pdf?uid=Universitetet_i_Oslo
https://www.uio.no/om/strategi/miljo/klimaregnskap/uio-klimaregnskap-202018.pdf
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muligheter og begrensninger preget blant annet det åpne innspillsmøtet i april (ref. Uniforum 

25.4.19).  

Autonomi er forbundet med akademisk frihet på ulike måter. I Norge er den akademiske friheten 

lovfestet, og situasjonen for norsk akademia er friere og mer beskyttet enn i mange andre deler av 

verden. Vi ser imidlertid at friheten trues og er under press, også på universiteter og i land nær oss. 

Vi erfarer oftere at også norske forskere og institusjoner berøres, blant annet gjennom deltakelse i 

internasjonalt samarbeid. 

Ulike debatter om autonomi pågår verden over. Også i de nordiske landene, preget av høy offentlig 

finansiering av universiteter og høy tillit mellom myndigheter og universitet, foregår det en intens 

debatt om balanse mellom institusjonell autonomi og myndigheters ansvar.3 

Akademisk frihet er en frihet til å gjøre noe, ikke fra å gjøre noe. Med akademisk frihet følger også 

et ansvar. Universitetets autonomi er knyttet til dets samfunnsoppdrag og virksomhetens egenart 

og den posisjon som universitetet historisk har inntatt og utviklet i en politisk og økonomisk 

samfunnsorden. Universitetet må dermed opptre på en slik måte at vi ikke mister tillit. Det er en 

autonomipakt, og i tråd med denne må universitetene bruke sin frihet til å ivareta sin rolle i å søke 

etter sannhet og erkjennelse, fri trekning, kritisk offentlighet og forvalte kunnskap som offentlig 

gode. Med det følger også det akademiske og institusjonelle ansvar for å delta i arbeidet med å 

svare på samfunnets store spørsmål; Til å være tydelige bidragsytere i den offentlige samtalen. 

Universitetene må skape en levende autonomiforståelse4. Forvaltningen av autonomi kan ikke være 

statisk og monologisk, men må være dynamisk og dialogisk (jmf. også vedlegg 4: Fredrik Thue). 

Klassiske universiteter, som UiO, vil ofte møtes av høyere forventninger fra samfunnet enn de 

bidrag vi evner å gi. En årsak er at vi svarer med disiplinære siloer konfrontert med tverrfaglige 

utfordringer. 

Forventningene om at UiO skal være en tydeligere samfunnsaktør som bidrar til å løse de store 

globale utfordringene (med mange tydelige henvisninger til FNs bærekraftsmål), går igjen i svært 

mange av de innspillene vi har fått til strategien. Det å utnytte vår bredde til tverrfaglighet, til å ta 

kunnskap i bruk, til å koble forskning og utdanning tettere og til å gjøre organisasjonen mer 

fleksibel for å få det til, er et klart mål for mange studenter og ansatte.  

Behovet for å styrke båndene mellom universitetet og samfunnet rundt, gjelder ikke bare de globale 

og nasjonale perspektivene, men også det regionale. Universitetsledelsen ønsker videre satsning på 

campus- og byutvikling som stimulerer til mer forpliktende samarbeid mellom interne og eksterne 

aktører i Oslo og omegn. Dette preger også mange av innspillene vi har mottatt.  

                                                 
3 En oversikt over noen nordiske perspektiv finner vi i Andrew Cassons A reasonable autonomy - some questions 
about academic autonomy in the Nordic countries.  
4 Maassen, P., Gornitzka, A., Fumasoli, T. “University reform and institutional autonomy: A framework for analysing 

the living autonomy”, Higher Education Quarterly, 71(3) 2017 

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/04/sten-ludvigsen---relativ-autonomi-ved-uio.html
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/04/sten-ludvigsen---relativ-autonomi-ved-uio.html
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Strategiprosessen har ikke bare vist at det er nødvendig å adressere grunnleggende verdier og 

avdekke områder der vi må bli bedre, men gjør det også mulig å identifisere områder hvor vi 

allerede er gode og skal fortsette å styrke oss: særlig gjelder dette forskningskvalitet og 

internasjonalisering. UiOs styrke og fortrinn ligger også i den neste tiårsperioden i å sikre høy 

kvalitet på den grunnleggende og langsiktige forskningen. UiOs faglige bredde er en styrke, men 

det er en styrke vi må utnytte enda mer målrettet, gjennom å sikre nødvendig faglig fornyelse og å 

lykkes i større grad med tverrfaglighet. 

En sterkere kobling mellom forskning og utdanning har stått sentralt i det strategiske arbeidet med 

utdanning ved UiO de siste årene. UiOs satsning på utdanning ble presentert for styret i februar 

2018. Den formulerer et høyere ambisjonsnivå for UiO som utdanningsinstitusjon. Den bygger på 

en tydeligere integrasjon av forskning og utdanning, men med klare forbindelseslinjer til 

tverrfaglighet og til kunnskap i bruk. Innretningen ligger tett på Thues anbefaling om å la 

forskning, undervisning, formidling og innovasjon «styrke og berike hverandre». Det er bred 

oppslutning om en slik satsning og stort engasjement for utdanning på UiO. Dette engasjementet 

kommer også til uttrykk ved at mange av innspillene i strategidebatten handler om utdanning. 

Innspillene fra både enkeltpersoner, enhetene og fra tankesmiene må stå sentralt i diskusjonen om 

hvilke tiltak vi skal prioritere de neste ti årene. Målet må være at UiO i 2030 er like anerkjent for 

sin høye utdanningskvalitet som vi i dag er for vår forskningskvalitet. 

UiO rekrutterer noen av landets beste universitetsstudenter og tiltrekker seg gode internasjonale 

studenter. Tankesmien «koble forskning og utdanning» anbefaler at studentene i større grad må 

ses som en ressurs også for universitetet selv. En tydeligere integrering av studentene vil være 

avgjørende for hvordan UiO lykkes i bestrebelsene med å skape et trygt, stimulerende og 

inkluderende læringsmiljø sosialt, faglig, digitalt og fysisk. Universitetsledelsen mener en bedre 

integrering og inkludering av studenter er en forutsetning for at UiO settes i stand til å utdanne de 

kandidatene vår verden trenger. Det er igangsatt et dokumentasjonsprosjekt kalt 

«studentstemmer» i tilknytning til strategiprosessen. Hensikten er å tegne et oppdatert og 

nyansert bilde av hvordan det er å være student på UiO. Prosjektet vil bli presentert på 

styreseminaret i juni og de endelige resultatene fra undersøkelsen vil foreligge før strategien skal 

vedtas i styret. 

UiO står foran store arbeidsoppgaver når det gjelder videre utforming og fornyelse av 

utdanningene vi tilbyr. Gjennom prosessen har svakhetene ved UiOs resultater på 

utdanningsområdet blitt inngående diskutert og dokumentert.  

Parallelt løper det en rekke andre viktige diskusjoner. Et stort utdanningssamarbeid er i ferd med å 

ta form innen rammen av det europeiske universitetsnettverket. De gjennomgripende 

transformasjonene digitalisering bringer med seg er store. Behovet for økt og integrert 

tverrfaglighet er stort. Det er også behovet for fleksibilitet, til å kunne tilby mikroundervisning (for 

eksempel på 1- 2 studiepoeng) og livslang læring, og til å utvikle et dynamisk dannelsesbegrep for 

det 21. århundre. På sitt besøk i dekanmøtet i januar advarte Idar Kreuzter sterkt mot å opptre 

søvngjengeraktig i vår verden. Det aller viktigste utdanningspolitiske spørsmålet må være: 

Hvordan går vi fram for å sikre at UiO alene og i samarbeid med andre utdanner kandidater som 

kan svare på vår tids store utfordringer? 
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Vedlegg: 
Det er mye som er og kan være relevant kunnskapsgrunnlag for utviklingen av en strategi for de 
neste ti årene. Dokumenter vi mener er interessant lesning i lys av strategiarbeidet, er lenket opp 
fortløpende i teksten. Vi ser imidlertid også behovet for en leseveiledning i informasjonsmengden. 
Her følger derfor en oversikt over det som i alle fall bør leses.  
 
Klimakrisen er både en av de mest akutte samfunnsutfordringene, og et av strategiinnspillene som 
er hyppigst nevnt. UiOs nye klimaregnskap som ble lagt fram bare noen få dager etter avisen The 
Guardian erklærte klimakrise, er derfor et eget vedlegg. Merk at som tidligere avtalt, lenkes alle 
innspill fra ansatte og studenter opp ufiltrert. Vedlegg som ikke er lenket til nettsider, finner dere 
vedlagte som pdf i dette notatet.  
 

1. Utvidet og oppdatert kunnskapsgrunnlag etter strategiuka, se vedlegg 1 neste side  
2. Berkeleys strategi, som et eksempel på en mal UiO kan bruke for Strategi 2030 
3. UiOs klimaregnskap 2018 
4. Fredrik Thue: Universitetet i Oslo – mellom internasjonal excellence og nasjonalt 

samfunnsoppdrag. Et historisk bakgrunnsnotat til arbeidet med Strategi 2030 
5. Tankesmierapportene  
6. Oppsummering av innspill fra enhetene om hvor UiO står etter Strategi2020, og hvor vi bør 

bevege oss i Strategi 2030 
7. Innspillene oppsummert i vedlegg 6, i sin helhet 
8. Innspill fra enkeltpersoner og grupperinger sendt inn via nettskjema eller e-post  

https://www.uio.no/om/strategi/miljo/klimaregnskap/uio-klimaregnskap-202018.pdf
https://strategicplan.berkeley.edu/wp-content/uploads/2018/12/Strategic_Plan_Overview.pdf
https://www.uio.no/om/strategi/miljo/klimaregnskap/uio-klimaregnskap-202018.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/alle-innkomne-innspill/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/alle-innkomne-innspill/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/alle-innkomne-innspill/index.html
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Vedlegg 1 
Utvidet og oppdatert kunnskapsgrunnlag etter strategiuka  

To av kraftsentrene i strategiprosessen har vært mangfold og tverrfaglighet. Disse to områdene er 

lite beskrevet i det tidlige grunnlagsmaterialet. For å beslutte hvor og hvorfor UiO skal flytte seg på 

et felt, må vi vite noe om hvor vi står i dag. Disse områdene har derfor fått egne underkapitler slik 

at diskusjonene i seminaret 18. – 19. juni kan føres med utgangspunkt i de nyeste 

statusoppdateringene.  

Internasjonalisering er et annet tilbakevendende tema, og her er Europeisk universitetssamarbeid 
en av de store satsningene til UiO. En kort status for dette arbeidet gis i eget underkapittel. Det 
ventes også en Stortingsmelding om studentmobilitet, og et av spørsmålene UiO har vært særlig 
opptatt av er om politiske myndigheter vil åpne for gjenetablering av en stipendordning for 
studenter fra land i sør (se Khrono 2.3.19). 
 
Perspektivene Utvikle UiO som organisasjon og Digitalisering er identifisert som gjennomgående 
felt som berører hovedoppgavene våre, og beskrives i egne underkapitler.  
 

1. Tverrfaglighet  
Tverrfaglighet er adressert i mange av innspillene til Strategi 2030. Tverrfaglighet beskrives som 

ønskelig, men på ulike måter utfordrende å få til, og det etterlyses tydelige organisatoriske og 

administrative grep for å gjøre tverrfaglig utdannings – og forskningssamarbeid enklere.  

UiO har adressert utfordringer rundt tverrfaglighet blant annet i arbeidsgruppe for mekanismer 

for tverrfakultært samarbeid i 2008, i arbeidsgruppen for ressursutnyttelse på tvers i 2010, i 

SAB-rapporten i 2014 og i en oppfølgende arbeidsgruppe i 2015. Basert på rapportene har UiO 

iverksatt flere tiltak for å utvikle og drifte tverrfaglige prosjekter og satsinger. En ikke uttømmende 

status følger.  

Eksempler fra forskning 

I tillegg til å satse egne midler på tverrfaglige satsinger og prosjekter, når UiO godt opp i 

konkurransen om virkemidler som SFFer/SFIer/FMEer, hvorav flere av sentrene og satsingene ved 

UiO har en tydelig tverrfaglig innretning. SFFene RITMO, MultiLing og PluriCourts er tre 

eksempler. Det betyr imidlertid ikke at vi er gode nok. I arbeidet med å utvikle en tydelig 

senterpolitikk ved UiO (vedtatt i Universitetsstyret 12. mars), ble betydelige utfordringer og 

barrierer avdekket. Noen av disse er løst og vi jobber videre, ikke minst ved hjelp av en task-force 

som styret har vedtatt opprettet.  

Institutt for Helse og Samfunn ved Det medisinske fakultet er kanskje vårt mest tverrfaglige 

institutt. Instituttet baserer sitt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og 

helsesystemer. Kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn. En av avdelingene byttet 

1.1.19 til og med navn til Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap for bedre å speile den faktiske 

faglige virksomheten og identiteten.    

https://khrono.no/globale-sor-gro-bjornerud-mo-kvoteordning/vil-gjerne-ha-samarbeid-rundt-eventuelle-nye-stipendordninger-for-studenter-fra-det-globale-sor/265104
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Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet arbeider med 

forsking, undervisning og formidling innenfor fagfeltene innovasjon og vitenskap, teknologi og 

kultur. 

Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet har forskere fra en rekke 

fagområder som juss, filosofi og statsvitenskap. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet utvikler en matrisestruktur for organisering av 

tverrfaglige enheter. Et flaggskip i grenselandet fysikk og kjemi er Senter for materialvitenskap og 

nanoteknologi. Et annet er Njord - et tverrdisiplinært forskningssenter på grensen mellom fysikk 

og geofag. 

Gjennom Senter for Utvikling og miljø, organisert direkte under Universitetsstyret, har vi et 

internasjonalt forskningsmiljø for bærekraftig utvikling som kjennetegnes av en tverrfaglig 

tilnærming til sentrale tema innen utviklings- og miljødebatten.  

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er et annet senter, organisert direkte under 

Universitetsstyret, som driver tverrfaglig forsking, undervisning og formidling på 

kjønnsforskningsfeltet. 

Kulturhistorisk museum er i seg selv organisert i syv tverrfaglige forskergrupper som arbeider med 

temaer innenfor museets satsningsområder. 

I tillegg bygger vi opp et lite antall institusjonelle satsninger av større format slik SAB-rapporten 

anbefalte: UiO: Energi, UiO: Livsvitenskap og UiO: Norden – alle tverrfaglige i sin natur.  

Bygningsmassen vår er et strategisk fortrinn som også skal benyttes til å utvikle tverrfaglighet. I det 

planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO er konvergens hovedideen. Her skal utstrakt tverrfaglig 

samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Det ligger også et stort 

potensial i å utvikle bygningsmassen på Nedre Blindern til et kraftsentrum for tverrfaglige 

løsninger innen bærekraft ved for eksempel å utvikle et Oslo Sustainability Centre.   

Eksempler fra utdanning 

Lektorprogrammet er UiOs største tverrfaglige samarbeidsprosjekt, med 49 studieløp, 330 nye 

studenter hvert år, og 5 fakulteter, 20 institutter og 125 partnerskoler involvert. Lektorprogrammet 

har skapt et tverrfaglig og integrert utdanningsløp på tvers av fakulteter, som dessuten er basert på 

et tett samarbeid mellom skole og universitet. Ledelsen for programmet framhever tre 

hovedgrunner til at samarbeidet er vellykket. De anbefaler  

 Å legge et tydelig ansvar for tverrfaglighet i linja 

 Å avklare økonomien på forhånd 

 Å utvikle programmet i tett dialog med de involverte  
 

Et av de nyeste tverrfaglige initiativene er Honours-programmet som kobler realfag og humaniora. 

Programmet har vist seg å være attraktivt og tiltrekker seg svært gode studenter til oppstart høsten 
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2019. Et annet viktig område er Sampraks hvor helseutdanningene har gått sammen om 

tverrprofesjonell samarbeidslæring (se «helsenotatet»5 for nærmere beskrivelse).  

Mange av UiOs studieprogrammer er for øvrig allerede flerfaglige (om ikke tverrfaglige) i praksis, 

fordi mange studenter kan velge et visst antall frie emner innenfor graden. Men mer strategisk 

utviklet tverrfaglighet på dette området vil forutsette mer forpliktende, faglig initiert og tydelig 

ledet samarbeid.  

Strukturelle forhold 

Vi får mange tilbakemeldinger om hindringer for tverrfaglighet på utdanningsområdet. 

Utdannings-komiteens vårseminar 2019 hadde som ambisjon å identifisere hva som skal til for å 

lykkes langt bedre med tverrfaglige utdanninger ved UiO. Handlingsrommet for tverrfaglighet er 

større enn mange synes å tro, og gjennom seminaret ble det klart at svaret på hvorvidt tverrfaglig 

utdanningsprosjekter lykkes eller strander i høy grad handler om praksis, prioriteringer og kultur.  

På den ene side viser erfaringene for eksempel ved Sampraks at det man kan hente mye drahjep 

gjennom å lage en ny arena når innovative arbeidsformer skal utvikles. På den annen side kan det 

hevdes med like stor tyngde at tverrfaglighet bygger på og springer ut av god disiplinær kunnskap 

og at den derfor bør bo i fagmiljøene. Dette siste er et argument for at finansieringen bør ligge i 

linja. Men det er også mulig å se for seg midlertidige initieringsmidler som til hjelp for eksempel 

tverrfaglige forskningsprosjekter som vil tilby utdanning. Hvis UiO skal ha flere potter øremerket 

tverrfaglighet, må penger dras inn fra enhetene og omfordeles. I dag fungerer de to modellene side 

om side. Her vil det være ulike syn og erfaringer, men vi minner om at UiOs tre tverrfakultære 

satsninger beskriver tverrfaglig utdanning som utfordrende på en måte som ikke er ulik de 

beskrivelsene vi får fra grunnenhetene.  

Når det gjelder tverrfaglige utdanningssamarbeid, kan det se ut til at tradisjoner og manglende 

fleksibilitet spiller en viktig rolle. Noen eksempler:  

- relativt lange planleggingshorisonter gjør det vanskelig å iverksette nye ideer raskt 

- undervisningsregnskapet (arbeidsplikten) praktiseres ulikt mellom enhetene og innbyr til 

en tellekultur og et eierskap til ressursene på institutt-/programnivå som gir lite rom for 

deling og dermed hemmer tverrfaglighet 

- opptaksrammene tilsier at noe må prioriteres ned når noe nytt initieres 

- fagmiljøer ønsker ikke å nedprioritere disiplinær kunnskap hos studentene til fordel for 

tverrfaglighet 

 

Prorektor og studiedirektøren har oppfordret alle som møter på hindringer for tverrfaglighet i 

utdanningen om å melde fra og beskrive hindringene (se blogg). Håpet er at det på denne måten vil 

bli tydeligere hva utfordringene i de ulike initiativene består i, og at arbeidet med å rydde 

                                                 
5 Strategisk innspill for helseområdet fra MED, OD, MN og SV med vekt på utviklingstrekk og folkehelseutfordringer 

fram mot 2030 og videre.   

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/dokumenter/190412-strategi-2030-helsefag.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/beskjed/2019/tverrfaglig-fleksibel-utdanning.html
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hindringene av veien kan prioriteres. 

 

2. Mangfold 
UiOs handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018 – 2020 gir følgende 
definisjon av mangfold:   

Mangfold kan referere til en rekke faktorer som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, 
kjønnsidentitet, seksuell orientering, sosio-økonomisk bakgrunn, alder osv. For UiO er det 
viktig å understreke at det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle – 
uavhengig av tilhørighet eller bakgrunn. Inkludering handler om anerkjennelse, 
respekt og forståelse av forskjellighet for å sikre like muligheter og rettferdig behandling, 
samt dra nytte av de positive effektene av et mangfoldig sammensatt universitet. 

Arbeidet med mangfold og likestilling favner bredt. Vi må se perspektivene i sammenheng og 
unngå å sette forhold opp mot hverandre. I bunnen ligger lovverket knyttet til diskriminering, 
inkluderende arbeidsliv og universell utforming. Siden 2001 har likestillingsarbeidet ved UiO vært 
konkretisert gjennom to-årige handlingsplaner, hvor alle fakulteter, museer og sentre skal ha egne 
tiltaksplaner innenfor rammene av handlingsplanen. Tradisjonelt har fokuset vært på likestilling, 
men i 2018 ble det besluttet å løfte UiOs mangfoldsarbeid inn i planen. Hensikten var å forsterke 
innsatsen på feltet. 

Situasjonsbilde studenter 

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er hver femte student innvandrer eller norskfødt med 
innvandrerforeldre. På NTNU har hver tiende student samme bakgrunn. OsloMet har omtrent like 
stor andel som UiO (SSB). Siden 2006 har UiO gjennom Studentweb kartlagt familiebakgrunnen 
til studentene. Denne kartleggingen er basert på selvrapportering og er derfor mindre presis en 
SSBs oversikter, men gir et anslagsvis bilde av at stadig flere studenter har minoritetsbakgrunn og 
at de i løpet av denne perioden fordeler seg jevnere mellom de ulike fakultetene. En stor andel av 
minoritetsstudentene kommer til UiO i voksen alder. 
 
Til tross for nasjonalt planverk som vektlegger lik rett til høyere utdanning, henger 
sannsynligheten for at en ungdom skal ta høyere utdanning sammen med geografisk bosted, 
sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og etnisk bakgrunn. UiO rekrutterer flest studenter fra Østlandet 
og her er innvandrerbefolkningen størst med 33,1 % i Oslo. Siden vi har 20 prosent studenter med 
innvandrerbakgrunn, kan det være rom for å rekruttere en høyere andel, samt jobbe for en jevnere 
fordeling i de ulike fagmiljøene (flere til HumSam og pedagogiske fag). For å korrigere 
skjevrekruttering må UiO ha ulike tiltak som treffer ulike grupper. Tidligere analyser viser at vi 
lykkes best med rekruttering når vi jobber i tråd med nasjonale og interessepolitiske prioriteringer 
(for eksempel NHO, LO, UH-institusjoner) slik at det samlede trykket blir sterkere.  

Tiltak for å rekruttere og ivareta en mangfoldig studentmasse:   

 MiFA (Mangfold i Fokus i Akademia): Kurstilbud til ca 100 elever i videregående skole i 
Oslo. Ungdom med minoritetsbakgrunn blir invitert til Blindern for å få info om 
utdanningsvalg, bli kjent med UiO og vår studieportefølje.  

 Rundt 300 skolebesøk over hele landet samt skolebesøksordning ved flere fakulteter med 
studenter som gir smakebiter fra egne fag (for eksempel MN).  

https://www.uio.no/om/strategi/likestilling/handlingsplan-likestilling-2018-2020.pdf
https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/mifa/index.html
https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/skolebesok/
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 Kjønnspoeng ved psykologi (fra 2019) 

 Hjelp til akademisk skriving for minoritetsstudenter ved UV 

 Åpen dag, samt arrangementer ved studier med svært skjev kjønnsbalanse 

 Rom for tro og tanke i Fredrikke-bygningen 

 Faddervettregler som legger vekt på grensesetting- og forståelse blant studenter 

 Bevisst bruk av sammensatte studentgrupper i kommunikasjon og markedsføring (se for 
eksempel bladet Kommunikasjon) 

 

Situasjonsbilde ansatte 

Strategi 2020 har hatt fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering både av ansatte og studenter, og 

insentivordninger som fremmer kvinner til toppstillinger. I 2018 økte andelen kvinner blant faste 

vitenskapelige ansatte til 39,9 %, mens andelen kvinner i faglige lederstillinger har gått ned fra 

40,4 % i 2015 til 35,4% i 2018. Studenttallene er relativt stabile med en kvinneandel i 2018 på 

61,1%. Det er imidlertid store variasjoner mellom studieprogrammene.  

Figuren under oppsummerer status for kjønnsbalanse ved UiO i 2018. 

 

Eksempler på tiltak for å rekruttere og ivareta likestilling og mangfold for ansatte: 

 Koordineringsgruppen for likestilling skal bidra til strategiske diskusjoner og målutforming 
av likestillingsarbeidet ved UiO 

 Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer (11 program gjennomført, tilbys årlig)  

 Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser (opprykkseminar og 
kvalifiseringsstipend) 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poengberegning/legge-til-poeng/kjonnspoeng/
https://www.uv.uio.no/studier/veiledning-akademisk-skriving/
https://www.uio.no/studier/apen-dag/
https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2019/jente-og-guttedag.html
https://www.studentprest.uio.no/rom-for-tro-og-livssyn/rom-tro-tanke/
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/studiestartsnettverket/moter/2018/mai/sakspapirer/faddersjefhandbok.pdf
https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagartikler/2018/manglende-mangfold
https://www.kommunikasjon.no/fagstoff/fagartikler/2018/manglende-mangfold
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/koordineringsgruppe-likestilling/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/likestillingstiltak/mentorprogram/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/likestillingstiltak/karriere-kvinnelige-forsteamanuenser/index.html
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 International Staff Mobility Office (ISMO) mottak og tilrettelegging for internasjonale 
forskere 

 Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering (FIMI) ble opprettet høsten 2018 
for å løfte tematikk knyttet til internasjonale forskere og rekruttering av studenter 

 Kompetanseutvikling (bla. Mangfoldseminar, mangfoldsledelse, Rosa kompetanse, 
håndtering og forebygging av trakassering inkl. kurs, nettinformasjon og langtidsplan) 

 UiOs deltagelse og bidrag i forbindelse med Oslo Pride retter seg mot ansatte og studenter 

Et viktig spørsmål i arbeidet med mangfold er på hvordan vi kan undersøke om målene 
universitetet setter seg er nådd, når vi ikke har samme mulighet til å tallfeste som vi har med 
kjønn. UiO skal i løpet av 2020 utvikle en rapport med oversikt over ansatte og studenter med 
minoritetsbakgrunn, og gi et oversiktsbilde over mangfoldsituasjonen ved UiO generelt.  

 

 

3. Europeisk universitetssamarbeid 

Vår geografiske tilhørighet til Europa, og Europas betydning for Norge gjør at UiOs samarbeid med 
Europa innenfor utdanning og forskning spiller en helt sentral rolle. Gjennom EØS-avtalen er vi 
sikret full deltakelse i de europeiske programmene som Erasmus og Horisont 2020. I forbindelse 
med de nye programperiodene som nå er under planlegging, vil UiO fortsette å jobbe målrettet for 
å øke vår deltakelse. I vårt strategiske arbeid for å delta i og å påvirke i det europeiske utdannings- 
og forskningsområde, er UiOs deltakelse i nettverket The Guild samt pågående arbeid med å inngå 
i en ny universitetsallianse, kalt European University, viktige brikker.  

 

The Guild 

The Guild ble formelt stiftet i 2016, og har som viktigste siktemål å påvirke EUs utdannings- og 
forskningspolitiske agenda.  Alliansen består i dag av 19 europeiske forskningsintensive 
universiteter med tilsvarende profil som UiO. The Guild har kontor i Brussel og jobber aktivt med å 
følge pågående prosesser i EU og koordinerer nettverkets felles posisjoner og innspill. Nettverket 
ledes av et styre, hvor rektor Svein Stølen ble valgt inn som medlem høsten 2018.  

 

Siden oppstarten har The Guilds aktiviteter vært spesielt preget av EUs forberedelser til det nye 
rammeprogrammet for forskning, Horisont Europa, som vil løpe i perioden 2021-2027. The Guild 
følger behandlingen i de ulike EU-organene tett, og nettverket har offentligjort en rekke 
posisjonerings-dokumenter og innspill i tilknytning til beslutningsprosessene. I alt 22 posisjons-
dokumenter er utviklet, de siste om prioriteringer i to av clusterne i Horisont Europas andre pillar, 
Global challenges and industrial competitiveness, samt akademias innflytelse i den videre 
strategiske planleggingen. 

 

UiO har i 2018 gått i bresjen for at The Guild skal engasjere seg i utviklingen av det europeiske 
forsknings – og utdanningssamarbeidet med Sør, og da spesielt Afrika. Et kunnskapsbasert innspill 
til en ny europeisk politikk for forsknings- og utdanningssamarbeid med Afrika er for tiden under 
utarbeidelse ved UiO. UiO er også aktiv med tanke på planer om å etablere nærmere kontakt 
mellom The Guild og ARUA - The African Research Universities Alliance. 

 

https://www.uio.no/om/organisasjon/los/ap/ismo/
https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/fimi/
https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/ledelse/mangfoldsledelse-2019-04-09.html
https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/ledelse/rosa-kompetanse-2019-06-04.html
https://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/pride/
https://www.the-guild.eu/publications/
https://www.the-guild.eu/publications/
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European University – mot en ny universitetsallianse 

EU har i 2018 satt utdanning mye tydeligere på sin agenda, ikke minst som følge av en målsetting 
om et felles europeisk utdanningsområde innen 2025. The Guild har derfor også bevisst valgt å 
engasjere seg sterkere på utdanningsfeltet. The Guild var blant de få nettverkene som raskt kom 
med innspill til Kommisjonens nye storsatsing på såkalte «European Universities», en pilot under 
Erasmus+-programmet. Det er planlagt to pilotutlysninger fram til ordinær utlysning i 2021. Det 
vil bli gitt støtte til allianser bestående av 6-8 universiteter med god geografisk representasjon.  

 

UiO inngår i et konsortium med seks andre europeiske universiteter: Aarhus Universitet, King’s 
College (London), Paris Diderot (som nå vil inngå i det nye Université de Paris), Université 
Catholique de Louvain, Humboldt-universitetet i Berlin og Universitetet i Lisboa. UiO leder 
samarbeidet fram mot en søknad i februar 2020. Målsettingen er etableringen av et «European 
University» innen 2025 med en felles strategi for integrert, institusjonsomfattende 
utdanningssamarbeid.  

 

Kommisjonen har slått fast de overordnede målsetninger. De ønsker innovative løsninger hvor nye 
læringsmetoder med kobling til forskning og innovasjon, samt ulike typer for mobilitet inngår. Det 
er samtidig opp til den enkelt allianse å vise vei og å prøve ut framtidsrettede modeller. Ideen om et 
såkalt inter-europeisk campus står sentralt, med et mål om 60% mobilitet. 

 

 

4. Utvikle UiO som organisasjon  

Å «utvikle UiO som organisasjon» ble tidlig i strategiprosessen definert som et område med flere 
berøringspunkter til de øvrige temaene vi har diskutert med styret, dekaner, ansatte og studenter. 
UiO som organisasjon kan favne mye og bredt; Hvordan vi organiserer oss (fakulteter, avdelinger 
og andre «boksologier»); Hvilke styringsstrukturer og roller vi har; Hvordan vi løser 
arbeidsoppgaver (for eksempel byråkrati, adhockrati, linje, matrise); Hvilke rammebetingelser vi 
jobber innen (finansieringsmodeller, målstyring, lover og retningslinjer etc.); Og hvilken historie, 
hvilke tradisjoner og hva slags kulturer for samhandling med hverandre og samfunnet finnes? Det 
vil selvfølgelig ikke være mulig å svare ut alle disse aspektene. Vi vil her kort berøre 
organiseringsstruktur og arbeidsmåter, men vi starter med det viktigste: Menneskene.    

 

Motiverte og kunnskapsrike ansatte og studenter er universitetets viktigste ressurs. UiO må derfor 

ha høy oppmerksomhet rundt hvordan ansatte og studenter blir ivaretatt og kan utvikle seg videre. 

Samfunnets forventninger til UiO er høye, samtidig som våre rammebetingelser endres. 

Endringstakten i samfunns- og arbeidsliv gjør at vi må ruste våre studenter og ansatte for livslang 

læring.  

 

En helhetlig personalpolitikk som ivaretar rekruttering, kompetanse - og karriereutvikling, et godt 

arbeids- og læringsmiljø, likestilling og mangfold må utgjøre fundamentet i arbeidet vårt. En aktiv 

personalpolitikk vil også kunne bidra til å nå målet om et bedret samspill mellom ansatte, enheter 

og ledelsesnivåer ved UiO. En tydeligere satsning på å skape gode læringsmiljø er helt nødvendig 

for å nå de målene UiO har på utdanningsområdet. 
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Gjennom prosessen så langt har flere kommet med innspill om at elementene i «det gode 

universitet» i inneværende strategi bør videreføres. Dette var også en av tilbakemeldingene fra en 

workshop mellom universitetsledelsen, tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen i forbindelse 

med strategiuka. Universitetsledelsen deler vurderingen om at det er nødvendig å fortsatt ha dette 

som et satsingsområde, og er innstilt på at nevnte elementer fra Strategi2020 videreføres og 

integreres i UiOs personalpolitikk. 

 
Universitetsledelsens utgangspunkt er å ikke legge opp til eller foreslå en strategi som forutsetter 

omfattende endringer i grunnorganiseringen av UiO. Radikale organisasjonsendringer er ofte 

ressurskrevende, og kan i verste fall hindre oss i å lykkes med de viktige arbeidsoppgavene vi står 

foran. 

Vi må likevel åpne for å foreta nødvendige justeringer og forenklinger i egen organisasjonsmodell. 

Særlig gjelder det på felt der dagens organisering hindrer nødvendig fleksibilitet og tverrfaglighet, 

hindrer oss i å bidra til svar på viktige samfunnsutfordringer eller hindrer utvikling av kvalitet.  

Det er også slik at endrede rammebetingelser som for eksempel avbyråkratiseringskuttet, og 

teknologisk utvikling som automatisering av arbeidsoppgaver, vil medføre større endringer, ikke 

minst for teknisk-administrativt ansatte. Masterplan for IT, UiOs Program for administrativ 

forbedring og digitalisering og BOTT-samarbeidet er alle prosjekter hvor det jobbes med 

standardisering, effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Målet er å videreutvikle UiOs 

kultur for kontinuerlig forbedring og ruste oss for framtida. 

I tillegg til de større endringsprosjektene jobbes det med "hverdagsrasjonalisering" gjennom SRF-

konseptet (Små, Raske, Freidige) hvor tverrfaglige team gjennomfører endringer i arbeidsprosesser 

så smidig og effektivt som mulig. Her vil det være erfaringer å hente for andre felt i organisasjonen 

hvor større fleksibilitet i oppgaveløsningen er ønskelig. UiO har de seneste årene satset på intern 

kompetanseheving i prosjektarbeid, og en av fordelene er at et felt eller en utfordring får full 

oppmerksomhet av en gruppe mennesker med høy ekspertise som gis stort handlingsrom til å løse 

utfordringen på beste måte.    

Hovedregelen ved UiO er imidlertid horisontal organisering konsentrert rundt disipliner bestående 

av fagmiljøer som til sammen utgjør UiOs bredde. En organisering som har gjort det mulig å bygge 

mange sterke og spesialiserte fagmiljøer, som utgjør rammen om UiOs kvalitetskultur og som er 

utgangspunkt for faglig identitet, tilknytning og tilhørighet. På den annen side; Ved at vi over lang 

tid har utviklet og fortsetter å utvikle sterke lokale eierskap, skaper vi selv barrierer som gjør det 

vanskelig å lykkes med tverrfaglighet. Vi utvikler ulike interne praksiser, ulike belønningssystemer, 

administrative rutiner som ikke snakker sammen og som hindrer samhandling internt. I tillegg er 

fordelingen av ressurser primært basert på behov og aktivitet ved grunnenhetene: Dagens 

finansieringsmodell, både grunnfinansieringen og resultatfinansieringen, har innebygget 

incentiver som gjør det ønskelig å holde studenter og forskere på egen enhet.  
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Disse problemstillingene er godt kjent og beskrevet mange steder, blant annet av SAB. For å løse 

opp i strukturene og lykkes bedre med tverrgående aktiviteter benytter UiO matriseorganisering 

blant annet til semi-midlertidige tiltak (SFF, SFU, tverrfakultære satsninger).6 Det er viktig å 

understreke at erfaringene viser at vi oppnår mye i sentrene og satsningene.Men også ledere og 

ansatte som arbeider i de matriseorganiserte delene av UiO melder om at det er vanskelig å 

manøvrere i en struktur som legges ved siden av den ordinære. Matrisene erstatter ikke siloer, men 

kommer i tillegg. Vanskelighetene ser ut til å være beslektede i begge organiseringsformer, 

sannsynligvis fordi det er organisering i enheter som dominerer.  

Klimakrisen, bredden og kompleksiteten i bærekraftsagendaen, og digitaliseringens kraft og 

spredning er områder som fordrer at vi utvikler nye arbeidsformer og ser etter alternative modeller 

for tenkning, dialog og handling lokalt og globalt. Behovet for fleksibilitet og en organisasjon som 

kan snu seg raskere, er et fremtredende trekk i strategi-innspillene. Fleksibilitet er viktig for å få til 

tverrfaglighet både innen forskning og utdanning, for å møte samfunnsutfordringene og for å gjøre 

veien fra ide til iverksetting kortere.  

 

5. Digitalisering  
Digitalisering er et grunnleggende utviklingstrekk, en ‘megatrend’ som innebærer store endringer i 

så vel offentlig og privat virksomhet, som i den enkeltes arbeids- og privatliv. Digitaliseringen 

påvirker alle deler av universitetets virksomhet, og vil fortsette gjøre det i strategiperioden.  

Hvis UiO skal evne å flytte seg på digitaliseringsområdet, krever det en tett kobling mellom faglige, 
administrative og tekniske ressurser. Det fordrer også en målrettet kompetanseutvikling av alle 
ansattegrupper og av studentene. Og det fordrer digital ledelseskraft. UiOs ledere må kjenne seg 
trygge i sin rolle som ledere for digitalisering og endring.  

Masterplan for IT redegjør for endringer i universitetets bruk av IT som er påkrevd for å støtte opp 
om kjernevirksomheten. Rapporten beskriver strategisk innretting og operative tiltak innenfor IT i 
forskning, utdanning, administrasjon, organisering og finansiering. Analysen fastslår at UiO er 
godt rustet for å ta de grep som er nødvendig. Universitetet har det sterkeste informatikkfaglige 
miljøet i landet, den sterkeste og mest allsidige IT-organisasjonen i UH-sektoren og det er mye fag- 
og virksomhetsnær IT-kompetanse ved fakultetene, muséene, universitetsbiblioteket og i LOS. De 
to store utfordringene beskrives som behovet for å styrke finansieringen og å organisere IT-
virksomheten mer hensiktsmessig.  
 
Etableringen av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i forskning og høyere utdanning) har 
endret landskapet når det gjelder IT i UH-sektoren. Det innebærer at det blir større trykk i retning 
av fellestjenester og sektorinterne tjenesteleveranser i årene som kommer, og dette vil omfatte 
både administrativ IT og IT i forskning og utdanning. På dette området er det fortsatt arbeid som 
gjenstår når det gjelder samarbeids- og grenseflater mellom institusjonene og Unit. 

                                                 
6 Mot en tydelig senterpolitikk (rektors blogg) 

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/strategi/masterplan/anbefalinger/
https://www.unit.no/
https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2018/mot-en-tydelig-senterpolitikk-ved-uio.html
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Digital kompetanse og læring  

UiO har tatt mål av seg til å være internasjonalt ledende når det gjelder digital transformasjon i 

utdanning. Computing in Science Education har gjort UiO verdensledende i moderne 

realfagsundervisning. Denne innsatsen innrettes ikke bare mot utdanning på universitetsnivå, men 

også mot hvordan digital transformasjon bør arte seg i hele grunnutdanningen fra barnehage til 

videregående skole.  

Algoritmeforståelse og programmering er viktig, men utgjør kun én del av digital kompetanse. Den 
humanistiske og samfunnsfaglige dimensjonen er like sentral, og handler blant annet om hvordan 
digitalisering forandrer oss som mennesker, forandrer bedrifter, institusjoner og samfunnet.  

Økt kompleksitet langs flere dimensjoner, og at vi alle, nesten hele tiden, er koblet til internett, 
krever dessuten økt forståelse for sikkerhet. Kunnskap om at sikkerhet er knyttet til 
kommunikasjon mellom mennesker, mellom mennesker og systemer, og mellom systemer er 
viktig.  

Når tilnærmet all kunnskap finnes i digital form, og både fakta og feil bare er et tastetrykk unna, 
blir det avgjørende å forstå hvordan kunnskap i digital form er representert, bør presenteres og kan 
oppfattes. Derfor blir det også viktig å forstå hvordan vi tilegner oss digital kompetanse, både 
innen IKT-faget og hvordan digitalisering bidrar til å utvikle andre fag. Digital kompetanse utvikles 
og fungerer best når den plasseres i en faglig eller anvendt kontekst, enten det er matematikk eller 
historie.  

Konvergens, digitalisering og bærekraft   
Konvergens er når flere ulike forhold – fag, metoder, ideer, oppgaver, bransjer eller sektorer med 

forskjellig utgangspunkt nærmer seg hverandre og skaper nye sammenhenger og helheter. 

Konvergens fører til nye arbeidsformer, fordrer et dynamisk tverrgående tankesett og står stadig 

sterkere i kunnskapsutvikling. 

Med en eksplosiv vekst i tilgangen på digitale ressurser har den største driveren for konvergens 
vært digitalisering. Digitalisering har åpnet nye veier mot viktige tverrfaglige løsninger. Store 
mengder digitale ressurser, i tilnærmet alle fag og på tilnærmet alle områder i samfunnet, gir 
algoritmene, herunder maskinlæring og kunstig intelligens, et stadig større rom å boltre seg i. 

Konvergens kommer til å prege digitalisering i årene som kommer. For å bidra til å løse de store 
globale utfordringene som er godt formulert i FNs bærekraftsmål, er konvergens avgjørende; Vi må 
samarbeide på tvers av fag og sektorer.  

Et slikt samarbeid er HISP-«Health Information System Program» som er et globalt 
utviklingsprogram startet på UiO i 1994. I dag har systemene utviklet under HISP et nedslagsfelt, 
primært i Afrika og Asia, som dekker mellom 2,0 og 2,5 milliarder mennesker. Dette er trolig den 
forskningsbaserte innovasjonen fra Norge med størst spredning og betydning noen sinne. Dette er 
også et klassisk eksempel på sosial innovasjon, noe det blir stadig viktigere å lykkes med.  

Et annet interessant aspekt ved teknologien bak HISP er at den også etterhvert kommer til nytte i 
andre sektorer, for eksempel innen utdanning og landbruk. Årsaken er at høykvalitets digital 
teknologi relativt enkelt lar seg overføre fra én sektor eller et område til et annet. 

http://www.hisp.org/
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Kollektiv og inkluderende intelligens 
Kunstig intelligens, slik det beskrives og forstås i dag, har verden drevet med i snart 40 år. Nå er 
det vår kollektive og inkluderende intelligens som må forstås og utnyttes, i utdanning, i 
næringslivet, i offentlig sektor og i samfunnet forøvrig. Høsten 2019 starter UiOs første kull med 
Honours-studenter – studenter innen humaniora og realfag som sammen skal forstå og utvikle 
kunstig intelligens som en forlengelse av vår egen intelligens, både som individer og som 
kollektiv. Det er et svært viktig tverrfaglig initiativ.  

https://titan.uio.no/node/3248
https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/
https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/

