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Utkastet til strategi 2030 ble sendt på høring 1. oktober. Frist for innspill er 1. november.
Høringen er sendt til fakulteter, museer, bibliotek, sentre, satsninger og Studentparlamentet.
Høringen er også sendt til sentrale eksterne aktører. I tillegg er strategiteksten publisert på norsk
og engelsk på UiOs nettsider, og det er lagt ut åpne nettskjemaer hvor ansatte og studenter kan
sende inn individuelle innspill. Alle innspill publiseres fortløpende.
Etter diskusjonen i styre- og dekanseminaret 10. september er kulepunkter og tabell omgjort til
prosa, og tiltakslistene er fjernet. Verdier og profil er blitt til verdier og formål. Hvert kapittel har
nå en innledende tekst før målformuleringene kommer, og en del av målene er nye eller endret i lys
av kommentarer og innspill fra styret og dekaner.
8. oktober arrangerte vi åpent møte om strategien i Realfagsbiblioteket. Rektor presenterte
strategien og fire innledere kommenterte før det ble åpnet for spørsmål fra en stor og engasjert
forsamling. Det ble klart at det var klimaspørsmålet som engasjerte studenter og ansatte. Det ser vi
også i de innspillene som hittil er kommet inn via de åpne nettskjemaene og i mediedebatten så
langt. Universitetsledelsen har allerede varslet at klima vil få en tydeligere plass i den endelige
strategien.
Strategien presenteres i ulike fora i løpet av oktober, og det er satt opp eget møte med
organisasjonene (IDF). Vi ser også på muligheten for et eksternt rettet arrangement.
Endelig strategi legges etter planen fram for vedtak i universitetsstyret 3. desember.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Gry Anita Hemsing
prosjektleder
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Strategi 2030 – høringsutkast
Bakgrunn
Arbeidet med ny strategi for Universitetet i Oslo har pågått siden høsten 2018. UiO-ledelsen har
ønsket å involvere bredt og inviterte i løpet av vårsemesteret 2019 til en åpen prosess hvor alle fikk
mulighet til å engasjere seg. Det ble gjennomført en omfattende innspillsrunde der alle enheter,
ansatte og studenter kunne delta ved å gi skriftlige innspill eller ved å være med på arbeidsstue
sammen med rektoratet. Det ble nedsatt tre tankesmier ledet av dekaner / direktører for å knytte
UiO sammen horisontalt og vertikalt. Universitetsstyret og dekangruppen har hatt tre felles
seminarer om strategien med mål om å sikre et tydelig og delt eierskap til prioriteringer og veivalg
for å utløse en større kollektiv kraft i strategiarbeidet.
Strategien dere nå får til høring er et utkast. Den endelige strategien ferdigstilles etter
høringsrunden. Vi er derfor svært takknemlige for alle innspill som kan gjøre strategien til et godt
arbeidsverktøy for hele UiO.
Om strategien og høringen
UiO er et fremragende universitetet i god driv, og vi jobber kontinuerlig med mange ulike tiltak
som vil strekke seg langt inn i en ny strategiperiode. Strategien fram mot 2030 baserer seg på det vi
allerede gjør, men skjerper innsatsen på utvalgte områder.
I tråd med universitetsstyrets bestilling har vi søkt å holde strategien kort. Den må være så
overordet at budskapet holder i ti år, og den må åpne for UiO-enhetenes forskjellighet. Ulike
miljøer, fag og disipliner vil finne ulike veier fram mot målet. Samtidig er det slik at strategien skal
gi en tydelig felles retning for et samlet UiO.
Strategien er bygd opp som følger: En overordnet ambisjon (formuleres ferdig i desember),
deretter en innledning om UiOs verdier og formål før fire likestilte «kapitler» følger; Hver med en
ambisjon, en innledning og et antall mål. Kapitlene adresserer våre oppgaver - forskning,
utdanning, kunnskap i bruk - og menneskene og organisasjonen.
Vi legger til grunn at alle enheter engasjerer bredden av sin organisasjon i utarbeidelsen av
høringssvar, og oppfordrer ansatte og studenter til å engasjere seg i sin lokale enhets innspill.
Formatet er fritt. I tillegg åpner vi for at individer eller grupper, interne eller eksterne, kan spille
inn via UiOs nettsider. Det gjøres på nettskjemaer hvor strategien finnes på både norsk og engelsk:
UiO Strategi 2030 – høring.

Rektor
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 03
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Alle innspill vil bli publisert fortløpende på UiOs nettsider med fullt navn.
Vær så konkret som mulig: Si fra hvis noe mangler eller bør fjernes, og send gjerne inn alternative
formuleringer.
Vi ber også eksplisitt om innspill til hva «tittelen» på strategien skal være. Vi har jobbet med
mange alternativer, men har ikke funnet en formulering som vi synes er tilstrekkelig treffende og
samlende. Hva er setningen som favner vår visjon / ambisjon for de kommende ti årene; Hvem vi
er, hvem vi skal være og hva skal vi oppnå? Kom med forslag!
Vi trenger alles skarpe blikk og klare tanke, og ser fram til å motta innspill.
Høringsfrist: 1. november 2019.
Strategi 2030 skal etter planen vedtas av Universitetsstyret 3. desember 2019.

Vennlig hilsen
Svein Stølen
rektor
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Vedlegg:
1. Utkast til UiOs strategi 2030
2. Kunnskapsgrunnlag

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Gry Anita Hemsing
+4722857004, g.a.hemsing@admin.uio.no

O-sak 1 - side 4 av 9

Strategi 2030
Visjon / ambisjon! (fastsettes i desember)
Universitetets formål og verdier
I over 200 år har Universitetet i Oslo formet det norske samfunnet og bidratt til kunnskapsutvikling
internasjonalt. Vi har utdannet kandidater til nøkkelposisjoner både i og utenfor landets grenser. Den
langsiktige og grunnleggende forskningen og koblingen mellom forskning og utdanning er bærende for UiO
som kunnskapsinstitusjon.
I dag er andelen av verdens befolkning som sulter eller lever i krigssoner mindre enn noen gang. Den
gjennomsnittlige levealderen fortsetter å øke. Land som tidligere har vært fattige opplever økonomisk
vekst. Samtidig står verden overfor store klimautfordringer og nye former for ulikhet og utenforskap.
Etablerte maktstrukturer er i endring, og fører til spenninger og usikkerhet. I mange land står
antidemokratiske strømninger i fare for å undergrave demokratiet som styringsform.
Aldri har en så stor andel av verdens befolkning hatt tilgang til høyere utdanning. Og aldri før har tilgangen
på kompleks og spesialisert kunnskap vært større. Samtidig utfordres tilliten til vitenskap, og universitetets
autonomi og akademisk frihet er under press.
UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt. Med akademisk frihet følger akademisk
ansvar. Universitetets rolle for demokratiutvikling, bærekraft, menneskeverd og rettferdighet er viktigere
enn på lenge. Gjennom fremragende forskning og utdanning skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne
løsninger.
UiO samarbeider med offentlig forvaltning, næringsliv, sykehus, skoler, kulturliv, utdannings- og
forskningsinstitusjoner. Disse relasjonene ønsker vi å styrke ytterligere for å utvikle ny kunnskap og bidra til
innovasjon, velferd og livskvalitet. Gjennom kollektiv innsats og med kunnskap som fundament skal vi
skape en bedre framtid.
***************************************************************************************
Strategi2030 peker ut en retning for UiO de neste ti årene og angir fire gjensidig avhengige ambisjoner med
tilhørende mål.
UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning
UiO er et fremragende europeisk forskningsintensivt universitet. Og som Norges ledende universitet, inngår
det i vårt nasjonale oppdrag å være i den internasjonale forskningsfronten. Vår posisjon slås blant annet
fast i fagevalueringer, i de mange tildelingene fra European Research Council (ERC), i antall Sentre for
fremragende forskning og i internasjonale rangeringer. Vi arbeider kompromissløst for åpen og transparent
forskning for å sikre forskningens kvalitet, integritet og tillitt. Vi utdanner en tredjedel av alle ph.d.kandidater i Norge.
Vår styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap,
medisin og teknologi. Vi skal utnytte vår faglige bredde til å stille spørsmål og finne svar der både disiplinær
og tverrfaglig kunnskap gir nye perspektiver og muligheter.
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UiO har styrket sin posisjon innen fremragende forskning de siste årene. Vi ser at ledende internasjonale
institusjoner ser oss som en viktig og attraktiv samarbeidspartner. Samtidig er konkurransen om talenter og
midler økende både nasjonalt og globalt. Å rekruttere og beholde fremragende forskere og
forskningsmiljøer vil kreve en skjerpet innsats. Vi må løfte fram og profilere UiO som attraktiv arbeidsplass.
Å vinne fram i konkurransen om tildelinger krever også styrket innsats. Vi ser at rammebetingelsene for fri
forskning er i endring. Det stilles oftere krav om tematisk innretning og internasjonalt samarbeid med både
offentlige og private aktører for å utløse forskningsmidler.
Mål:
 Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område.
 Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær forskning og
samarbeid internt og eksternt.
 Alle UiOs enheter skal posisjonere seg for å utnytte bredden i finansieringsmuligheter.
 UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens vilkår.
 UiO skal bidra til gode nasjonale og europeiske rammebetingelser for tematisk rettede programmer.
 UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang sikt.
 Alle UiOs enheter skal ivareta forskningsetikk og forskningsintegritet gjennom systematisk opplæring
og kontinuerlig bevisstgjøring.
UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
Norges beste universitetsstudenter søker seg til UiO. Den nye klimagenerasjonen kommer til oss med et
ønske om å endre verden til det bedre, og er den viktigste brobyggeren mellom universitetet og samfunnet.
På UiO møter de landets beste forskere, og noen av Norges mest markante kunnskapsformidlere. UiO skal
bli en enda viktigere utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger som fanger opp studentenes faglige
ambisjoner og samfunnsengasjement.
UiOs utdanninger skal være av høyeste akademiske kvalitet og baseres på en styrket kobling mellom
forskning og utdanning. Studentene skal møte ny kunnskap gjennom disiplinær dybde og tverrfaglig
forståelse. En utdanning fra UiO skal gi kompetanse for det 21. århundre og legge grunnlag for læring hele
livet. I en tid hvor det internasjonale samarbeidet er politisk utfordret, samtidig som behovet for globale
løsninger på samfunnsutfordringene er større enn noensinne, vil UiO intensivere sin internasjonale innsats.
I samarbeid med andre forskningsintensive europeiske universiteter skal vi bidra til utviklingen av det
europeiske utdanningsområdet. Det skal samarbeides på tvers av språk, landegrenser og disipliner for å
adressere Europas og verdens utfordringer.
Frafall fra studiene og ensomhet blant studentene skal motvirkes med å skape tilhørighet. Vi skal se hele
mennesket, og skape rammer som gjør at studentene blir en ressurs for hverandre. I samarbeid med
Studentsamskipnaden i Oslo, Oslo kommune og byens øvrige høyere utdanningsinstitusjoner skal vi
videreutvikle Oslo som studentby og ønske velkommen til levende campuser med brede faglige og sosiale
tilbud. UiO skal involvere studentene tettere i undervisning og forskning, legge til rette for kontakt med
arbeidslivet i studieløpet og bli et knutepunkt for studentinnovasjon i regionen.
Mål:
 Studentene skal lære kritisk tenkning, kreativitet, problemløsning, etisk refleksjon og samarbeid.
 Studentene skal evne å sette sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og gi konkrete bidrag til en
bærekraftig verden.
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 Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i læringsprosessene og i det fysiske
læringsmiljøet.
 Utdanningene skal utvikles i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv og legge til rette for
deltagelse i forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet.
 Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske partnere skal UiOs studenter ta del i et
mangfold av perspektiver, ideer og kulturer.
 UiO skal tilby forskningsbasert og arbeidslivsrettet etter- og videreutdanning, og bidra til utvikling av
gode modeller for organisering og finansiering av livslang læring.
UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk
Vitenskap og kunnskap er avgjørende for utviklingen i alle samfunn. Ved å dele og ta i bruk kunnskap er
våre studenter og ansatte med å forme fremtiden. Formidlingsaktiviteten ved UiO er omfattende. Hver dag
deltar vi i den offentlige samtalen, og bidrar til å holde demokratiet levende. UiO har en sentral rolle i å
bidra til en informert og kritisk offentlighet, og til at vitenskapelig kunnskap tas i bruk i prosesser og
institusjoner der kollektive beslutninger fattes.
UiO er en ledende kulturforvalter i Norge og har et særlig ansvar for fornying og formidling av kunnskap om
det norske samfunnet, norsk språk, historie og natur. Våre to museer er landets mest besøkte og tilbyr
læring og opplevelser til et bredt publikum. UiO skal øke sin synlighet på ulike arenaer og gi tilgang til
kunnskap også for grupper og individer som vanligvis har lang avstand til universitetet.
UiO er Norges mest innovative universitet målt i antall forretningsidéer, patentsøknader og
samforfatterskap med næringslivet. Vi må i sterkere grad ta ansvar for at ideer og teknologi tas i bruk,
utvikles og deles i samarbeid med offentlig forvaltning og privat næringsliv både nasjonalt og
internasjonalt.
Mål:
 UiO skal styrke bredden og tyngden i sine formidlingsaktiviteter, være til stede der diskusjoner foregår og
meninger dannes, og gjøre våre egne formidlingsarenaer mer tilgjengelige og synlige.
 UiOs museer og bibliotek er blant landets viktigste kunnskapsformidlere og skal styrke sin posisjon som
opplevelses-, lærings- og forskningsarena.
 UiO skal som hovedstadsuniversitet styrke samarbeidet med Osloregionen gjennom aktiv
campusutvikling og tett kontakt med innbyggere, beslutningstakere, arbeids- og næringsliv og
kunnskapsinstitusjoner.
 Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.
 UiO skal gjennom bredden av sin virksomhet bidra til innovasjon, utvikling og implementering av nye
løsninger innen velferd, arbeids- og næringsliv.
 UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig satsningsområde og utnytte potensialet i det
nye bygget for å svare på samfunnets forventninger.
UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte
UiO skal ta i bruk teknologi som støtter opp om våre oppgaver og ambisjoner, og kontinuerlig videreutvikle
egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer. For å respondere raskere på faglige utviklingsmuligheter, må
interne barrierer bygges ned og alternative organisasjonsformer tas i bruk. Vi må trekke sammen på tvers
av enheter, og bygge opp under en kultur for tett samhandling mellom studenter, teknisk-administrativt og
vitenskapelig ansatte.
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Å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at UiO skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag. På
UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljøer, og møte et godt arbeids- og læringsmiljø med trygghet og
likeverd. En sterk kollegialitet og en sterk ytringskultur er grunnleggende elementer på en akademisk
arbeidsplass.
Universitetets legitimitet avhenger av at vi evner å fange opp en stor bredde av perspektiver og meninger i
samfunnet og verden. For ikke å gå glipp av denne perspektivrikdommen må UiO arbeide for å reflektere et
større mangfold i befolkningen.
Campuser, bygg og eiendommer utgjør en betydelig strategisk kraft som må brukes for å støtte opp om
vårt samfunnsoppdrag. Campusene må utvikles i tett kontakt med omgivelsene rundt oss og i dialog med
studenter og ansatte. En slik dialog er avgjørende for å skape attraktive nye arenaer for samhandling.
Mål:
 UiO skal utvikle organisasjonen for å ivareta behovet for større fleksibilitet og mer samhandling.
 UiO skal være en profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og sikrer faglig
og personlig utvikling.
 UiO skal følge opp yngre forskere slik at de er godt forberedt på karrierer både utenfor og innenfor
akademia.
 UiOs skal bidra til en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor takhøyde.
 UiO skal speile et større mangfold i befolkningen og arbeide systematisk for å skape en
inkluderende kultur.
 UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives bærekraftig.
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Vedlegg 2: Kunnskapsgrunnlag
Arbeidet med strategien bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag som sier noe om hvor UiO og verden
befinner seg i 2019. En strategi vil selvsagt preges av de diskusjoner og styringsdokumenter som er
aktuelle og relevante på skrivetidspunktet.
I løpet av en strategiperiode på ti år vil deler av kunnskapsgrunnlaget bli utdatert eller mindre viktig,
mens nye elementer vil komme til. En strategi vil også stå i en kontekst preget av mange
konkurrerende signaler og aktiviteter.

Vi legger derfor opp til at den vedtatte strategien i hovedsak skal leve som nettversjon med
muligheter for å oppdatere kunnskapsmateriale og synliggjøre tiltak og satsninger underveis i
strategiperioden.
For leseglade har vi samlet en ikke uttømmende liste over dokumenter som har spilt en rolle i
strategiarbeidet så langt:
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019 - 2028
Forskningsbarometeret 2018
Tankesmierapportene og andre innspill fra strategiarbeidet våren 2019
Magna Charta for dei europeiske universiteta
Et inkluderende innovasjonsløft - sosial innovasjon ved UiO
Ny formidlingspolitikk ved UiO
OECD: Dybdestudie av høyere utdanning i Norge – hvor godt treffer høyere utdanning
arbeidsmarkedets behov?
Søkerundersøkelsen UiO 2018
Kandidatundersøkelsen UiO 2018
Satsing på utdanning ved UiO: Utdanningsledelse – Analyse av vilkår og virkemidler
Masterplan for IT
Klimaregnskap UiO 2018
Museumsforbundets besøksstatistikk 2018
UiOs innspill til langtidsplanen for forskning
En langsiktig og fremtidsrettet satsing på utdanning ved UiO
Regjeringen: Kunnskap og FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål
Årsrapporten 2018-2019
Guild publications
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