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Henvisning til tidligere behandling i styret 
Arbeidet med Strategi 2030 startet høsten 2018. Det har vært arrangert felles seminarer for styret 
og dekangruppen i september 2018 og i juni og september 2019, og det har vært orientert om 
strategiarbeidet i alle styremøter.  

Hovedproblemstillinger i saken 
Strategiprosessen har vært basert på tidlig og bred involvering og har i flere omganger lagt vekt på 
å få fram og gi rom for bottom-up initiativ. Forslag til strategi ble sendt på høring 1 oktober. 
Høringsprosessen resulterte i rundt 60 innspill fordelt med omtrent halvparten fra større enheter 
og grupperinger, og halvparten fra enkeltpersoner og mindre grupper. Det mest dominerende 
innspillet var at bærekraft og klima måtte få en tydelig og gjennomgående plass i strategien. 
Engasjement kom blant annet til uttrykk ved at en tverrfakultær gruppe hadde laget en redigert 
versjon av høringsutkastet med bærekraft som den røde tråden. Forslaget ble levert inn med 
signaturer fra 533 ansatte og studenter.  

I tillegg til bærekraft og klima er det kommet inn andre synspunkt som flere stiller seg bak, men 
det gis også motstridende innspill som feks om punktet om livsvitenskap skal utvides eller fjernes. 
Samtidig som det spilles inn et stort mangfold av ønsker til hva som bør inn i strategien, uttrykker 
mange at retningen bør være tydeligere og at strategien bør være kort, konkret og ambisiøs. Med 
utgangspunkt i innspillene, ønsker universitetsledelsen å diskutere noen sentrale spørsmål for å 
avklare veivalg før endelig forslag til Strategi 2030 legges frem for styret i februar 2020. 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Gry Anita Hemsing 
prosjektleder 

Vedlegg: 
- Fremleggsnotat med veivalg til diskusjon
- Høringsinnspillene

D-sak 2 - side 1 av 164



FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 

FREMLEGGSNOTAT 
Møtesaksnr.: D-sak 2
Møtedato: 3. desember 2019
Notatdato: 22. november 2019
Arkivsaksnr.: 
Saksbehandler: Gry Anita Hemsing 

TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 

Strategi 2030 – høringsinnspill og veivalg 

Strategi 2030 skal søke å svare på de ytre og indre utfordringene UiO står overfor de neste ti årene. 
Et mål i prosessen har vært å utløse engasjement, skape kollektiv kraft og etablere en bredere 
forankring og forståelse av UiOs muligheter og utfordringer fram mot 2030. Full åpenhet har vært 
normen hele veien, så også i høringsprosessen hvor enkeltindivider, grupper, eksterne og interne, 
ansatte og studenter samt enheter på alle nivå har hatt mulighet til å spille inn. Ved å legge 
høringsutkastet og alle høringsinnspill ut på nett og ved å gjennomføre åpne møter, synliggjøres 
utviklingen i arbeidet og forhandlingene om det endelige resultatet. 

Veivalg til diskusjon og beslutning 
Basert på høringsinnspillene er det nå påkrevd å gjøre noen tydelige veivalg. Noen valg og 
retninger er avklart tidligere i prosessen, som behovet for en mer tverrfaglig og utadvendt 
organisasjon. Dette er utfordringer som også peker tilbake til Strategic Advisory Boards (SAB) 
påpekninger om forbedringspunkter for UiO. Veivalgene vi nå tar vil utgjøre grunnlaget for et 
endelig forslag til Strategi 2030 som legges frem i et heldags styreseminar i februar 2020.   

Under introduseres hovedproblemstillingene til diskusjon i seminardelen av styremøtet 3. 
desember. 

1. En kort strategi
Da universitetsstyret var samlet på Kleivstua til et første seminar i september 2018, fikk 
universitetsledelsen råd som har preget retningen i det videre strategiarbeidet. Rammene som ble 
lagt tok utgangspunkt i UiO som et sterkt forskningsintensivt og internasjonalt orientert 
universitet, og i forståelsen av at trass et fordelaktig utgangspunkt, er betydelig forbedring både 
mulig og nødvendig. Universitetsledelsen og styret samlet seg om å utarbeide en kort strategi med 
vekt på noen sentrale områder og verdier UiO bør bevare eller endre. I klartekst betyr det at 
strategien ikke vil kunne dekke alt som er viktig i tiåret som kommer.  

Strategiens form vil påvirke veivalgene vi nå må ta. I høringsinnspillene kritiseres retningen som 
vag og ambisjonene som for svake. Mange vil ha færre statusbeskrivelser og mindre «festtale». Mye 
taler for å foreta en spissing, men et slikt valg betyr også at det er mange gode innspill som ikke vil 
få plass i strategien.  

Forslag: Vi holder fast ved en kort strategi der vi identifiserer noen viktige områder som UiO 
skal flytte seg på de neste ti årene. 
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2. Bevare og videreutvikle UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet 
UiO har faglig bredde og grunnleggende langsiktig forskning som sin tydelige profil.  Vår styrke 
innen samfunnsvitenskap og humaniora bidrar sterkt til UiOs posisjon i det nasjonale og globale 
institusjonslandskapet. Gitt ressursstrømmene i norsk og europeisk forskningspolitikk, kan denne 
posisjonen ikke tas for gitt. For å videreutvikle UiO som breddeuniversitetet er det helt sentralt at 
balansen mellom medisinsk og naturvitenskapelig versus samfunnsvitenskapelig og humanistisk 
forskning og utdanning ivaretas.  
 
Det er kommet mange høringsinnspill som ønsker en tydeligere betoning av UiO som 
breddeuniversitet. Faglig bredde er avgjørende for at UiO kan gripe mulighetene for nyskapende 
kunnskapsutvikling på tvers av faggrenser. 
 
Forslag: I en tid hvor samfunnets oppmerksomhet om teknologiske og medisinske fagområder 
er betydelige og økende, skal UiOs bredde og humanioras og samfunnsfagenes styrke bevares og 
videreutvikles i neste tiårsperiode.  
 

3. Europeisk samarbeid som global plattform  
Flere høringsinnspill mener strategiteksten er for europeisk rettet, og dermed har for lite globalt 
utsyn. UiO er og skal være et globalt orientert universitet, og har i dag omfattende bilaterale 
forsknings- og utdanningssamarbeid over hele verden. Denne globale orienteringen skal vi bygge 
videre på. Vi er nå i ferd med å styrke UiOs europeiske profil ytterligere både på forsknings- og 
utdanningsområdet. Arbeidet innen The Guild og i europeiske universitetsnettverk gjør at vår 
posisjon vis à vis EU er betydelig styrket. Det styrkede europeiske samarbeidet betyr at vi kan nå ut 
globalt på nye måter og med større kollektiv kraft enn vi gjør i dag.  
 
Forslag: UiOs rolle som et ledende og aktivt universitet i Europa (inkludert arbeidet med The 
Guild og Circle U) fremheves i Strategi 2030.  
 

4. Bærekraft som gjennomgående tema 
Bærekraft var det samlende tema for universitetets årsfest 2018. Initiativet kom fra rektor og 
hensikten var å markere starten på strategiarbeidet og sette bærekraftagendaen høyt på den 
universitetspolitiske dagsordenen. Høringsinnspillene forteller om et bredt engasjement, og det 
argumenteres tydelig for at bærekraft må få stor plass i Strategi 2030.  
 
Forslag: Bærekraft tydeliggjøres som et gjennomgående tema i Strategi 2030. Som et viktig 
element initierer vi et arbeid for å etablere Oslo Sustainability Centre.  
 
    5. Klimakrisen som premiss i UiOs virksomhet 
Klimakrisen har vært det temaet som har engasjert mest i høringsperioden både i innspill, møter 
og medier. Engasjementet handler om satsning på forskning og utdanning relatert til klima, men 
også om gjennomføring av klimakutt i egen virksomhet.  

 
Forslag: Klimakrisen tydeliggjøres som et viktig premiss for hele UiOs virksomhet de kommende 
ti årene.   
 
    6. Enda høyere utdanningsambisjoner  
Ønsket om å gi utdanning en vesentlig rolle i Strategi 2030 var identifisert allerede før 
strategiprosessen startet, og engasjementet for å gjøre UiO til et mer offensivt og 
utdanningsintensivt universitet har fortsatt å vokse. Høringsinnspillene etterlyser en tydeligere 
profilering av UiO som utdanningsinstitusjon. 
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UiOs utdanninger skal holde høy faglig kvalitet. De skal også kobles tettere til forskning, samfunns- 
og arbeidsliv. UiO skal jobbe med å koble digitale og fysiske lærings- og studieomgivelser for å gi 
studentene størst mulig sjanse til å lykkes både med å gjennomføre studiene - og i senere 
arbeidsliv. Campus skal bli et mer levende sted, også etter klokka 16, og vi skal tilby en helhetlig 
studentopplevelse både faglig og sosialt.  
 
Forslag: Vi skal arbeide for at UiO i 2030 skal være like anerkjent for sin undervisning som for 
sin forskning, og sette opp mål som underbygger dette.  
  

7. Utvikle flere ledende disiplinære og tverrdisiplinære forskningsmiljøer  
Målet om at alle UiOs forskningsmiljøer skal bli europeisk ledende har møtt stor motstand i 
høringsinnspillene. Begrunnelsen har vært at dette er urealistisk for enkelte miljøer, mens det er 
for lite ambisiøst for andre.  
 
Faglig dybde og kvalitet er avgjørende for at UiO kan gripe mulighetene for nyskapende 
kunnskapsutvikling på tvers av faggrenser. I det tverrfaglige ligger potensialet for vitenskapelig  
sprengkraft. For at UiO frem mot 2030 skal fortsette å styrke sin internasjonale posisjon må vi 
evne både å stimulere til disiplinær nytenkning, og å styrke vår tverrdisiplinære orientering 
betydelig.  

 
Forslag: UiO skal etablere institusjonelle og finansielle strukturer som støtter opp om 
utviklingen av flere internasjonalt fremragende forskningsmiljøer.  

 
8. Livsvitenskap og helse gis en tydelig plass   

Høringsinnspillene om livsvitenskap deler seg i to: Dem som ønsker en mer offensiv ambisjon for 
feltet og dem som vil stryke det fra strategien.  
 
UiO har fått bevilgning til å utvikle Norges største universitetsbygning med konvergens og 
livsvitenskap som tema. Prosessene for å utvikle faglig aktivitet i bygget og i samspill med øvrig 
aktivitet ved UiO er like komplekse som de er viktige. Politiske forventninger til at den faglige 
aktiviteten som utvikles skal gi betydelig verdiskaping inkludert nye arbeidsplasser i kommende 
strategiperiode, er tydelige. I samme tidsperiode utvikler OUS et nytt gigantisk sykehus med store 
universitetsarealer, sannsynligvis på Gaustad og Grimstadutvalget utfordrer UiO til å doble 
utdanningen av leger. Gitt denne totale situasjonen, mener universitetsledelsen at Livsvitenskap og 
helse må få en tydelig plass i Strategi2030, da det kommende tiåret vil være retningsgivende for 
denne delen av UiOs virksomhet.  
 
Forslag: Livsvitenskap, helse og samhandlingen med aktører som OUS og AHUS tydeliggjøres i 
lys av bevilgningen til Norges største universitetsbygg, utbygningen av OUS og oppfølgingen av 
Grimstadutvalget.  
 

9) Innovasjon (bredt definert) og entreprenørskap 
Kunnskap må mobiliseres og tas i bruk. Samspill med allmenheten, bidrag til kunnskapsinformerte 
beslutninger, innovasjon (bredt forstått) og entreprenørskap er tre viktige dimensjoner. 
Høringsinnspillene indikerer at den siste er underdimensjonert i utkastet til strategi.  
 
Forslag: UiOs ambisjoner for innovasjon og entreprenørskap tydeliggjøres i Strategi 2030 med 
mål som bygger opp under et bredt og inkluderende innovasjonsbegrep.  
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10) Digitalisering som gjennomgående tema  
Flere høringsinnspill etterlyser en tydeligere plass for digitalisering i Strategi 2030. Digitalisering 
er en av de store driverne i samfunnsendringene, og påvirker også hele UiOs virksomhet gjennom 
endringer i fagene og kunnskapsområdene og i utviklingen av utdanning, forskning og 
administrasjon.  
 
I arbeidet med UiOs masterplan for IT ble det avdekket et kompetansegap både når det kommer til 
fag-/domenenær IT-kompetanse og generelle IT-ferdigheter. Med de raske endringene i prosesser, 
innhold, metode, arbeids- og samarbeidsformer vi ser innen både forskning og utdanning kommer 
et stort behov for kontinuerlig utvikling av kompetanse og ferdigheter. Dette gjelder alle: forskerne, 
underviserne, ansatte i støttetjenestene (IT-organisasjonen inkludert) og studenter på alle nivåer.  
 
Forslag: Digitaliseringen og digital kompetanse synliggjøres under alle virksomhetsområdene i 
Strategi 2030.    
 

11) Satsning på campusutvikling 
UiO må videreutvikle campus med mål om å tilrettelegge for aktivt samspill mellom internasjonalt 
ledende kunnskapsmiljøer, studenter og nærings-, samfunns- og kulturliv, og gjennom dette bidra 
til økt verdiskaping, innovasjon og nye arbeidsplasser. Oslo Science City og UiO i Sentrum 
synliggjøres som to store utviklingsprosjekter. 
 
Forslag: Campusutvikling som kopling mellom kunnskap, arbeidsliv, kultur og byutvikling 
tydeliggjøres i Strategi 2030.  
 

12) Visjon, ambisjoner og kommunikasjon  
En visjon skal beskrive en fremtidig ønsket tilstand og være noe en skal strekke seg etter. 
Høringsinstansene etterlyser en tydeligere retning og veivalg som er løftet frem i denne saken. I 
ferdigstillingen av strategien ønsker vi å se visjon, ambisjoner, verdier og veivalg i sammenheng og 
bruke det som grunnlag for kommunikasjon og profil for UiO det neste tiåret.  
 
Sentralt i grunnlaget er UiOs lange og tradisjonsrike historie, bredde i fag, verdier som akademisk 
frihet og autonomi, mangfold i meninger, langsiktig forskning osv. Dette må sees i sammenheng 
med de nye veivalgene; at bærekraft skal være gjennomgående for virksomheten, vi skal jobbe mer 
tverrfaglig, satse mer på utdanning, digitalisering, være mer innovative, tydeligere samfunnsaktør 
osv. 
 
Høringsinnspillene gir i hovedtrekk tilslutning til ambisjonene for hvert av underkapitlene. Vi 
foreslår mindre endringer:  

• UiO skal drive åpen, banebrytende og langsiktig forskning 
• UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bærekraftig verden 
• UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 
• UiO skal være en nyskapende organisasjon og en attraktiv arbeidsplass for studenter og 

ansatte   
 
Forslag: UiO er en solid institusjon og skifter kurs sakte. Vi skal bevare fundamentet, forsvare 
sentrale verdier og samtidig fornye oss. Det tilsier at profilen i kommunikasjonsarbeidet også må 
endres gradvis, og ikke skje i raske skift. Visjon, ambisjoner og profil bør således harmoneres og 
vi vil legge frem ulike forslag til diskusjon i styret.  
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UiO strategi 2030: Høringsinnspill fra Det humanistiske fakultet 
 

Overordnede innspill 
 
UiOs strategi 2020 er svært offensivt og ambisiøst formulert og HF mener at UiO bør bygge videre på 
dette i ny strategi.  
 
HF foreslår at mottoet fra Strategi 2020 beholdes, «Et nos petimus astra». Denne viser tilbake til UiOs 
historiske arv og posisjon på en fin måte, samtidig som det setter en ambisjon vi er alene om å kunne 
ha i Norge, vi søker stjernene – det vil si det høyeste nivå.  
 
Å beholde denne tittelen, eventuelt med kortformen «Mot stjernene», gjør at visjonene kan skrives 
med det som utgangspunkt: at målet for perioden er å utvikle UiO slik at vi om ti år er enda nærmere 
den internasjonale og europeiske toppen. UiO skal måle seg mot de beste nordiske og europeiske 
forskningsintensive breddeuniversitetene. 
 
Det er uheldig at den overordnede visjonen og ambisjonen ikke er formulert i utkastet som er sendt 
ut på høring. Dette gjør at organisasjonen ikke får mulighet til å mene noe om strategiens 
overordnede mål, og om forholdet mellom visjon og innhold. 
 
HFs viktigste innspill til strategiutkastet er:  
 

 Utkastet til strategi 2030 er ikke ambisiøs nok, og den mangler retning og prioritering. Den 
bør tydeligere vise hvor UiO ønsker å flytte seg de neste ti årene.  

 Satsing på utdanningene må styrkes. Studier bør stå før forskning i strategien. 

 Satsing på langsiktig grunnforskning bør tydeliggjøres. 

 UiO må bli bedre på å synliggjøre virksomhetens relevans gjennom formidling, 
samfunnskontakt og innovasjon. 

 Strategien er for svak på bærekraft. Strategien må ha konkrete mål om klima og miljø. 
 
Fakultetet brukte mye tid og ressurser på å gi et gjennomarbeidet svar i første høringsrunde våren 
2019. I denne runden har ikke fakultetet fått nok tid til å konkretisere alle innspillene.  
 
HF forventer at utkastet etter denne høringsrunden blir vesentlig forandret. Et nytt utkast må 
gjenspeile tilbakemeldingene som kommer og godkjennes av dekanene før det legges frem for styret. 
 
 

Del 1: «Universitetets formål og verdier» 
 
HF foreslår at overskriften i denne delen endres til «Universitetets mål og verdier». 
 
HF stiller seg bak formuleringene som handler om kobling av forskning og utdanning, akademisk 
frihet og samarbeid med omverdenen. 
 

Momenter som må med: 
 

 UiO er et ledende europeisk breddeuniversitet hvor den frie grunnforskningen er av 
avgjørende betydning. Dette er en styrke som skal videreutvikles fram mot 2030. Mangfold 
og bredde skal prege organisasjonen som helhet. Med universitetets faglige bredde og 
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spisskompetanse og ved tverrfaglige tilnærminger skal UiO være en sentral bidragsyter til å 
forstå og løse de globale samfunnsutfordringene. Grunnforskningens betydning for 
samfunnsutviklingen må tydeliggjøres i strategien.  

 Studietilbudene skal være forskningsnære, attraktive og gi kandidatene de ferdighetene som 
behøves i det 21. århundre. Med en utdanning fra UiO skal kandidatene være rustet for et 
samfunn og et arbeidsliv i endring. 

 UiO skal være den institusjonen som er fremst i å forvalte og utvikle kunnskap om norsk 
virkelighet, språk og historie.  

 

HF har i tillegg følgende konkrete endringsforslag:  
 
Forslag til nytt avsnitt to: “Verden forandrer seg raskt. Derfor må UiO satse på kunnskap om globale 
endringer. UiO skal være en ledende bidragsyter til forståelsen av og løsningene på de store 
samfunnsutfordringene. Forurensning og klimaendringer, ufrivillig massemigrasjon som resultat av 
krig og nød, økende økonomisk ulikhet, kulturkonflikter, rasisme og fremmedfrykt, automatisering og 
press mot demokratiet har globale årsakssammenhenger med lokale virkninger. UiO skal ligge i 
forkant internasjonalt i forståelsen av sentrale utviklingstrekk i de store regionene i verden.”  

 

Del 2: «UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning» 
 
HF foreslår at overskriften i denne delen endres til «Forskningen ved UiO skal være langsiktig og 
banebrytende». 
 
Målene i del 2 er for generelle og allmenngyldige. Det gjør det vanskelig å skulle foreslå å ta ut eller 
bytte noen av målene. Samtidig ligger det ingen prioritering eller retning i dette kapittelet.  
 
Utkastet sier ikke noe om sammenhengen mellom det disiplinære og det tverrfaglige. UiOs største 
fortrinn er disiplinstyrken og -bredden, og det må tydeliggjøres i strategien.  
 

Momenter som må med: 
 

 UiO må satse på den langsiktige grunnforskningen, slik at sterke miljøer kan bli enda 
sterkere, samtidig som enda flere miljøer heves mot et internasjonalt nivå. I dette ligger også 
at UiO er i en unik posisjon til å bidra til å svare på de store samfunnsutfordringene: Disse 
krever nettopp brede, tverrfaglige tilnærminger med basis i den langsiktige 
grunnforskningen.  

 En av de største og viktigste utfordringene der UiO skal bruke hele sin faglige bredde, er 
klimaspørsmålet. For å bidra til å løse klimakrisen skal UiO arbeide både spisset og tverrfaglig 
for å få kunnskap om samspillet mellom menneske og natur, og for å forstå hvorfor kunnskap 
møtes med skepsis. Det er behov for en bedre forståelse av hvordan kunnskap brukes og 
misbrukes, og hvordan den kan motivere til handling. 

 

HF har i tillegg følgende konkrete endringsforslag: 
 

 HF foreslår at den første målformuleringen endres til: «Alle UiOs forskingsmiljøer skal være 
nasjonalt ledende og UiO skal øke antallet forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå». 

  
Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

 UiO skal etablere og videreutvikle forskningsmiljøer som fører an i overgangen til et 
bærekraftig samfunn. 
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 Gjennomføring av forskning ved UiO skal skje i tråd med UiOs klimamål. 

 UiO skal jobbe for internasjonalisering med bærekraft som rettesnor. 
 

 

Del 3: «UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre 
verden» 
 
Utdanning må få en mer sentral plass i strategien ved at det knyttes større ambisjoner og strategiske 
grep til UiOs studietilbud. HF foreslår at UiO setter utdanning før forskning i ny strategi og at 
rektoratets uttalte ambisjon om å løfte utdanning gjenspeiles i strategien.  
 
Til tross for at de mål og ambisjoner som beskrives er fornuftige og til dels relevante, er det vanskelig 
å se retning og prioritering. Det er lite fokus på fornyelse og langsiktighet. Det fremstår som relativt 
tilfeldig eller iallfall uklart på hvilket grunnlag nettopp de konkrete målene som nevnes er prioritert, 
og det er liten sammenheng mellom det mer visjonære i teksten og de konkrete målene. 
  
HF foreslår at det lages en tydeligere visjon for UiOs studietilbud, og at strategien viser hvor 
universitetet ønsker å være i 2030. Hvis UiO skal tenke utdanning i et tiårsperspektiv må vi vurdere 
hvilke ferdigheter kandidatene trenger for å hevde seg, og hvilke grep UiO må ta for å oppnå dette.  
 

Momenter som må med: 
 

 UiOs kandidater skal være rustet til å bidra til et bærekraftig samfunn og arbeidsliv, og for 

livslang læring. Innholdet i studieprogrammene skal peke frem mot et fremtidig arbeidsliv, 

som stadig er i endring. UiO må derfor sikre at studentene gis ferdigheter som de kan 

nyttiggjøre seg gjennom hele karrieren. For å få til dette må UiO bl.a. ha en 

undervisningskultur som er tett koblet til forskning, og som setter ambisiøse mål for å løfte 

kvaliteten og sikrer at alle studietilbud holder et høyt internasjonalt nivå. UiO skal være et 

sted der studentene møter de beste foreleserne, med oppdatert pedagogisk og digital 

kompetanse. Pedagogisk utvikling og fornyelse skal være en kontinuerlig prosess. 

 Frafall nevnes sammen med ensomhet i studiene og det er en god plan å jobbe for 

tilhørighet, men det må være mer konkret, som for eksempel å forklare hva slags type 

tilhørighet det refereres til; faglig tilhørighet er en faktor vi på HF vil løfte frem (se også 

kronikk i Khrono).  

 Det bør bli et løftet frem som et eget mål å oppnå økt gjennomføringsgrad. UiO har 

omfattende utfordringer med at studenter ikke gjennomfører de studieprogrammene de 

starter på. Det bør målfestes at gjennomføring skal økes og at vi skal satse på de studentene 

som har vilje og evne til å ta en grad på UiO. Dette er viktig for å sikre UiOs økonomiske 

rammer og politiske legitimitet i årene som kommer.  

 Dannelsesperspektiver i det 21. århundre bør få en tydeligere plass i strategien. HF betrakter 

for eksempel perspektiver på bærekraft som en del av dannelsen som kreves av borgere i det 

21. århundre (se også kronikk i Uniforum). 

 Punktet “Utdanningene skal utvikles i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv og legge 

til rette for deltagelse i forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet” støttes, og her 

mener fakultetet at UiO har et stort potensial for forbedring. Bruk av alumner i undervisning 

bør nevnes eksplisitt, noe HF har gode erfaringer med (se også nyhetsssak).  

 I punktet om etter- og videreutdanningstilbud (EVU) må det med at UiO må få på plass 

insentiver og økonomiske ordninger for å styrke tilbudet. Det må også legges til rette for 
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fornyelse, innovasjon og eksperimentering for å utvikle tilbudene (se også kronikk i 

Uniforum).  

 

HF har i tillegg følgende konkrete endringsforslag: 
 

 Mål to endres til: “UiO skal gjøre studentene i stand til å se sine fag i et samfunnsperspektiv – 
nasjonalt og globalt – og for at de skal kunne bidra til en bærekraftig verden.  

 Formuleringer som “Studenter skal” byttes ut med “UiO skal” for å tydeliggjøre hvor ansvaret 

ligger. 

 

 

Del 4: «UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk» 
 
I løpet av strategiperioden må UiO styrke sitt omdømme og sin synlighet som det ledende 
universitetet i Norge. UiO må ha som ambisjon å tydeliggjøre universitetets samfunnsrelevans 
gjennom formidling og kontakt med samfunnet.  
 
UiO skal være den ledende forsknings- og utdanningsinstitusjonen i Norge for kunnskap og innsikt 
om de store utviklingstrendene innen miljø, teknologi, økonomi, politikk og kultur, og skal ligge i 
forkant internasjonalt når det gjelder forståelsen av utviklingen i alle deler av verden. 
 
Formidling er universitetets tredje samfunnsoppdrag. Samtidig belønnes ikke formidlingsaktivitet. 
For at UiO skal nå målet om synlighet og samfunnsrelevans må UiO sikre at formidlingsaktivitet blir 
verdsatt og anerkjent. 
 
 

Momenter som må med:  
 

 UiO skal være en kunnskapsbasert premissleverandør som bidrar til å forme vår politiske, 
økonomiske og kulturelle fremtid. Gjennom kontakt og samspill med beslutningstakere, 
samfunnsaktører og brukergrupper skal UiO jobbe for at forskningen tas i bruk.  

 HF støtter ambisjonen om at UiO tar sterkere ansvar for at ideer og teknologi tas i bruk i 
samarbeid med offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det er viktig at et utvidet 
innovasjonsbegrep legges til grunn for dette arbeidet, der sosial innovasjon er omfattet. Det 
foregår mye faglig aktivitet med UiO som har potensial til å føre til sosial innovasjon. For å 
utnytte dette på potensialet må UiO legge til rette for samarbeid mellom fagmiljøer, og for 
kontakt mellom universitet og samfunn.  

 UiO skal fortsatt spisse sin innsats i noen tematiske satsinger. Disse skal ha sterke 
forskermiljøer og skal trekke veksler på UiOs bredde ved å være tverrfaglige i sin innretning. 
Strategien må ha et mål om tverrfakultære satsinger som tiltak for å svare på 
samfunnsutfordringer. Livsvitenskap kan ikke være den eneste tverrfaglige satsingen som 
nevnes i strategien.  

 Strategien er generelt for svak og for lite konkret når det gjelder bærekraft og 
samfunnsutvikling. Bærekraftsperspektiver må bygges ut i hele strategien, og ikke bare i 
denne delen. 

 

HF har i tillegg følgende konkrete endringsforslag: 
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 I avsnitt to, som omhandler UiO som en ledende kulturforvalter, foreslår HF å legge inn 
følgende setning som setning to: «UiO skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle norsk 
som fagspråk». 

 Forslag til nytt mål: «UiO skal være en aktiv samarbeidspartner og formidler av 
forskningsbasert kunnskap om klimakrisen og grønn omstilling». 

 Forslag til nytt mål: “UiO skal videreutvikle tverrfaglige satsinger og sentre som svarer på de 
store samfunnsutfordringene og nyttiggjør seg hele UiOs faglige bredde.”   

 

 

Del 5: «UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for 
studenter og ansatte» 
 
HF er positiv til målformuleringer om karriereutvikling, ytringskultur og mangfold, men fakultetet 
mener at strategien mangler ambisjon og konkretisering om hva UiO skal gjøre for å bli en mer 
miljøvennlig organisasjon. 
 

Momenter som må med:  
 

 HF mener at UiO skal være en ledende institusjon i arbeidet med å nå klimamålene, bl.a. med 
offensive og forpliktende tiltak for å redusere egne klimautslipp. Slik blir UiO ansvarlig og 
troverdig overfor sine studenter og i offentligheten. I sitt arbeid med å nå klimamålene skal 
UiO offensivt redusere klimautslipp knyttet til egen drift og til ansattes og studenters reiser. 
UiO skal legge til rette for at ansatte og studenter kan ta miljøbevisste valg i sin studie- og 
arbeidshverdag. 

 HF støtter målet om å utvikle organisasjonen for å ivareta behovet for større fleksibilitet og 
mer samhandling. UiO må tilrettelegge for innovativt forsknings- og utdanningssamarbeid på 
tvers av fagfelt i form av både administrativ støtte og økonomiske incentiver. En forutsetning 
for å jobbe tverrfaglig er at det organisatoriske understøtter forsknings- og 
utdanningssamarbeid. UiO bør gjøre administrative prioriteringer som fremmer reell 
tverrfaglighet ved å redusere organisasjonsmessige hindre.  

 Kjønnslikestilling må inkluderes i strategien sammen med mangfold.  
 

HF har i tillegg følgende konkrete endringsforslag: 
 

 Forslag til ny målformulering: “UiO skal redusere eget klimafotavtrykk.” HF mener UiO her 
må sette et konkret måltall.  

 Forslag til endring av målformulering fem: “UiO skal speile et større mangfold i befolkningen 
og arbeide systematisk for å skape en inkluderende kultur for studenter og ansatte.”  
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Innspill fra IKOS til høring om Strategi 2030 

Vår generelle kommentar er at det er ønskelig at dokumentet tydeligere framhever at det i den tida 

vi går inn i er avgjørende viktig at UiO har som sentralt anliggende å bidra til forståelse for de raske 

endringene som skjer globalt: det gjelder tunge økonomiske, politiske og ideologiske prosesser som 

driver fram endringer både internt i land og regioner og i relasjonen mellom dem. 

Konkrete endringsforslag (uthevet) 

I delen «Universitetets formål og verdier»: 

Ny versjon av avsnittet «I dag er andelen …» 

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. Etablerte maktstrukturer er i endring. Spenningen mellom demokratiske 

folkelige ambisjoner og autoritære regimer er en sentral driver i en konfliktfylt utvikling i mange 

regioner. Samtidig står verden overfor store klimautfordringer, nye former for ulikhet og 

utenforskap skaper motsetninger også i etablerte demokratier.   

 

I delen «UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning»: 

6. mål endres til: 
 
UiO skal være en sentral bidragsyter til å forstå og løse de nasjonale og globale 
samfunnsutfordringene.  
 

Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

 UiO skal etablere og videreutvikle forskningsmiljøer som fører an i overgangen til et 

bærekraftig samfunn. 

 Gjennomføring av forskning ved UiO skal skje i tråd med UiOs klimamål. 

 UiO skal jobbe for internasjonalisering med bærekraft som rettesnor. 

 

I delen «UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden»: 

Ny setning i annet avsnitt, inn etter «… intensivere sin internasjonale innsats» 

Vi ønsker å være i forkant i Europa når det gjelder å skape og formidle innsikt i de store endringene 

som preger verden – økonomisk, politisk og kulturelt. 

Endret punkt 2 under Mål 

Studentene skal settes i stand til å se sine fag i et samfunnsperspektiv – nasjonalt og globalt – og gi 

bidrag til en bærekraftig verden. 
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I delen «UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk»: 

Nytt punkt inn som nr 5 under Mål 

UiO skal bidra til at solid innsikt i globale utviklingstrekk informerer norske aktørers internasjonale 

engasjement 

Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

 UiO skal være en aktiv samarbeidspartner og formidler av forskningsbasert kunnskap om 

klimakrisen og grønn omstilling. 

 UiO skal redusere eget klimafotavtrykk. 
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Til: 

SADM DIG Seksjon for digitale tjenester 

 

 

 

Dato: 04.11.2019 

 Saksnr..: 2018/14146 TERJHEGG 

Høringssvar til strategi 2030 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 

Viser til universitetsdirektørens notat av 1.10.2019  
 
Fakultetet har diskutert utkastet i instituttledergruppen. Utkastet har også vært på høringsrunde til 
grunnenhetene, der det også har vært informert om anledningen til å kommentere utkastet på UiOs 
nettside. 
 
Fakultetet har mottatt innspill fra tre av grunnenhetene. Innspillene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi en 
samlet tilbakemelding på vegne av hele fakultetet. Grunnenhetene oppfordres derfor om å sende sine 
kommentarer og innspill direkte via nettsiden UiO:Strategi 2030. Det vises forøvrig til fakultetets innspill i 
forkant planarbeidet av 6. februar 2019. 
 

 

Med hilsen 

 

Gudleik Grimstad 

fakultetsdirektør 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Terje Hegge 

+4722857695, terje.hegge@sv.uio.no 
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Innspill fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

(nettskjema)  

 Navn: * 

o Jemima García-Godos 

 Arbeidssted / studiested: * 

o Levert på vegne av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Visjon / ambisjon 

 Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de neste ti 

årene?  

o Ikke besvart 

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.   

 Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt, men dette bør utdypes med en 

refleksjon over den frie forskningens vilkår. 

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 
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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.   

  

  

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.  

 Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien forskning?  

o Internasjonalisering ved UiO finner utfordringer på to forskjellige plan: 

- Deltakelse i internasjonale faglige arrangementer vis-á-vis flyreiser og karbonavtrykk: hvordan 

stiller UiO seg til det? Det finnes organisatoriske begrensninger mht bruk av alternative reisemåter 

(f.eks. reisebyrå som tilbyr kun flyreiser). 

- UiO har allerede en språkpolitisk strategi om å være et parallellspråklig universitet. Denne bør 

gjenspeiles i Strategi 2030. 

Når det gjelder UiOs posisjonering for «å utnytte bredden i finansieringsmuligheter», foreslår vi å 

erstatte med: «UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens vilkår 

og trygge dens finansiering». 

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.   
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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.   

 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.   

 Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien utdanning?  

o - Varierte og studentbaserte læringsformer tas ikke med som input i undervisning; hva UiOs satsing 

på utdanning konkret består av bør komme tydeligere frem. 

- Punktet om etter og videreutdanning foreslås erstattet med: «UiO skal tilby forskningsbasert og 

arbeidslivsrelevant undervisning av fremragende kvalitet på alle nivåer». 

UiO skal dele kunnskap og sikre 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.  
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 Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien kunnskap i bruk?  

o - Vi støtter målrettede samarbeid med relevante aktører i Oslo-regionen. 

- Livsvitenskap er identifisert som et bredt tverrfaglig satsningsområde på UiO, men det er fortsatt 

på naturfagenes premisser. Det er potensielle for en bredere forståelse av livsvitenskap. 

- UiO skal bidra til bærekraft og grønn omstilling, samt til å løse utfordringer knyttet til ulikhet, 

mangfold og likestilling. 

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.   

  

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.  

  

  

 Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien mennesker og 

organisasjon?  

o - Når det gjelder større fleksibilitet og mer samhandling, foreslår vi at «UiO skal utvikle 

organisasjonen og finaniseringsordningene på en måte som gir større fleksibilitet og tilrettelegger 

for økt samhandling på tvers av disipliner, institutter og fakulteter.» 

- UiO Bør være mer konkret når det gjelder hvordan de tenker å redusere midlertidighet. 

- Videreutvikle det store potensiale på SV-fakultetet for å utvikle attraktive møteplasser, sosialt og 

faglig. 

- Når det gjelder UiOs rolle som arbeidsgiver, foreslår vi følgende formulering: «UiO skal være en 

god og ivaretakende arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og sikrer faglig og personlig utvikling 

for sine ansatte». 
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Til: 

Universitetsledelsen  

 

 

 

Dato: 01.11.2019 

 Saksnr..: 2018/14146 GRYAH 

Høringssvar Det medisinske fakultet; Strategi 2030 

Viser til høring av 01.10.2019, hvor universitetsledelsen ber om innspill på utkast til Strategi 2030. 

Det medisinske fakultet takker for muligheten til å bidra til vår felles strategi, og ønsker i det 

følgende å formidle våre innspill.  

Vi videreformidlet høringen til våre institutter umiddelbart etter mottak. Da fakultetet er stort med 

flere nivåer, ble tidsfristen for høringen oppfattet som litt knapp i forhold til å gjennomføre en så 

god og inkluderende prosess som ønsket. Muligheten for å spille inn forslag gjennom egen nettside 

er derfor også blitt videreformidlet.  

Overordnede kommentarer til strategidokumentet 

Helt overordnet mener vi slik dokumentet foreligger nå, mangler det en overordnet strategi for 

hvor universitetet vil. I dokumentet savner vi en klar adresseringen av de store 

samfunnsutfordringer som universitetet vil stå ovenfor i den kommende tiårsperioden. 

Dokumentet er i for stor grad preget av generelle, konsensussøkende og uforpliktende 

målformuleringer. Vi mener også at dokumentet med fordel kan suppleres med en overordnet 

ambisjon som innebærer klare veivalg. En mulig måte å strukturere ambisjonene vil være å benytte 

malen nedenfor: 

 En overordnet analyse av forhold og faktorer som antas å kjennetegne forskning, 

utdanning, formidling og innovasjon ved UiO frem mot 2030. 

 En beskrivelse av dilemmaer innenfor disse områdene som er tydelige allerede nå. 

  En skissering av mulige fremtidige veivalg. 
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Spesielle forhold knyttet til utdanning og forskning på helseområdet 

Som en av universitetets definitivt viktigste institusjonelle samarbeidspartnere synes vi 

universitetssykehusenes rolle ikke er tilstrekkelig ivaretatt og synliggjort i strategien. Spesielt er 

dette viktig siden Grimstadutvalgets nylig fremlagte rapport gir tydelige signaler om at 

utdanningskapasiteten av leger bør økes kraftig de neste årene. Uten et tett samarbeid med 

universitetssykehusene vil dette ikke være mulig for UiO.  

Det må forventes grunnleggende endringer i hele vårt nåværende velferdssamfunn. I den 

kommende tiårsperioden vil forholdet mellom velferdstjenester og brukere av disse tjenestene 

endres som følge av en aldrende befolkning, teknologiutvikling, endrede rettigheter og 

forventninger blant brukere og et generelt økende informasjonstilfang. Dette har vidtrekkende 

implikasjoner for hvordan vi organiserer vår forskning og utdanning de neste ti årene. 

Vi viser for øvrig til fakultetets innspill til strategi på helseområdet (se vedlegg).  

Spesifikke kommentarer til teksten i strategidokumentet 

 «Vår styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap, medisin og teknologi.» (på side 1) 

 

Vi foreslår at ordet «medisin» byttes ut med «helsevitenskap». 

 

 «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 side 2) 

Denne formuleringen er uheldig. Vi foreslår at den erstattes med: «En ny generasjon med 

samfunnsengasjerte studenter søker seg til UiO.» 

 

 «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.» (på side 3) 

 

Vi foreslår at «offentlig forvaltning» byttes ut med «offentlig virksomhet». 
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Konkrete innspill fra høringsrunde ved instituttene 

Vedlagt ligger høringsinnspill fra Institutt for medisinske basalfag, Institutt for helse og samfunn 

og Institutt for klinisk medisin. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ivar P. Gladhaug 

Dekan 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Fakultetsdirektør 

 

 

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

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Linn Bævre 

+4722845327, linn.bavre@medisin.uio.no 

 

Vedlegg: 

Strategi 2030 - Helseområdet 

Høringssvar Institutt for klinisk medisin 

Høringssvar Institutt for helse og samfunn 

Høringssvar Institutt for medisinske basalfag 
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Til: 

MED LED Seksjon for ledelse 

 

 

 

Dato: 29.10.2019 

Unntatt offentlighet: offl § 14 Saksnr..: 2019/11330 KNUTTST 

Høringsinnspill fra Helsam på strategi 2030 

Helsam har diskutert utkastet til strategisk plan i vår ledergruppe. Med tiden til rådighet har 

avdelingslederne i variabel grad kunnet forankre innspill til planen ute hos alle ansatte. Muligheten for 

individuelle innspill i prosessen oppleves som en god løsning for å forbedre forankringen innenfor en 

begrenset tidsperiode.  

Overordnete kommentarer 
Vi synes det er positivt at nasjonale og globale samfunnsutfordringer har fått så stor plass gjennom hele 

planen.  

Vi vil presisere at vi mener UiOs styrke ligger i at det er et åpent universitet og at denne bredden er en 

garanti for å sikre at vi kan få fram spissede og fremragende forskningsmiljøer. Disse to forholdene er i et 

avhengighetsforhold og relasjonen mellom de må styrkes for at UiO fortsatt skal være et åpent universitet 

som kan opprettholde sin nasjonale posisjon samtidig som vi evner å styrke det internasjonale perspektivet.  

Vi savner at et likestillingsperspektiv er reflektert og gjennomsyrer hele strategien. 

Beskrivelse av status under hver av ambisjonene får litt stor plass og bidrar til fokus på hva og hvor vi er i 

dag, framfor fokus på hvor vi skal. For å oppnå en kort strategisk plan foreslår vi at beskrivelse av status 

reduseres. 

Universitets formål og verdier: 

Det er positivt at det løftes opp at tilliten til vitenskap, universitetets autonomi og akademisk frihet er 

under press. Det er viktig at denne utfordringen reflekteres i selve ambisjonene. Vi foreslår det løst på 

følgende måte; akademisk frihet inn under forskning, dannelsesbegrepet under utdanning, tillit til 

vitenskapen under formidling og autonomi under den siste ambisjonen om vår organisasjon.  

Siste avsnitt under formål og verdier om hvem UiO samarbeider med, framstår som for avgrenset. Vi 

foreslår at ‘sykehus’ byttes ut med ‘helse- og omsorgstjenesten’.  

Kommentarer til de oppgitte ambisjonene: 
UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 
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Denne ambisjonen er lett å slutte seg til, men vi mener det bør vurderes å gi ambisjonen en klarere retning. 

I tråd med forskningens utvikling, foreslår vi at betegnelsen ‘medisin’ erstattes med ‘helsevitenskaper’ slik 

at den endelige teksten blir: Vår styrke er den langsiktige forskningen innen humaniora, naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap, helsevitenskap og teknologi. 

Videre foreslår vi at bruken av «grunnforskning» i dette avsnittet tas bort fordi det skaper et implisitt og 

langt på vei utdatert skille mellom grunn- og anvendt forskning.  

 

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

Dette avsnittet starter med utsagnet «Norges beste universitetsstudenter søker seg til UiO». Dersom dette 

utrykker et ønske, virker det relevant og viktig. Slik vi er oppfatter resten av strategien er den imidlertid 

tuftet på hva som er og bør være vår styrke, da framstår det som lite hensiktsmessig å beskrive kandidatene 

som søker seg til UiO som «Norges beste universitetsstudenter», (altså de som ennå ikke har studert her). 

Et alternativ er å slette den aktuelle formuleringen, alternativt bruke en formulering som «UiO sin ambisjon 

er å rekruttere studenter som ønsker å studere for å skape en bedre verden».  

Helsam er positive til at EVU trekkes fram med et eget mål og at dette har fått en tydeligere plass enn i 

gjeldende strategiske plan.  

 

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 

I denne ambisjonen er det påpekt at «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». Helsam oppfatter at ‘offentlig forvaltning’ er en for snever betegnelse på hvor kunnskapen 

skal deles og tas i bruk og foreslår at den byttes ut med ‘offentlig virksomhet’.    

Et annet oppgitt mål er at «UiO skal som hovedstadsuniversitet styrke samarbeidet med Osloregionen 

gjennom aktiv campusutvikling og tett kontakt med innbyggere, beslutningstakere, arbeids- og næringsliv 

og kunnskapsinstitusjoner».  Vi er ikke uenig i dette, men ser samtidig på UiO som en nasjonal forsknings- 

og utdanningsinstitusjon. Vi rekrutterer studenter fra hele landet og vi samarbeider i forskningen langt ut 

over hovedstadsregionen. Slik målet nå er formulert, reflekteres ikke UiOs nasjonale posisjon her. 

Helsam støtter fokuset på en utvidelse av innovasjonsbegrepet og mener det er formulert gode mål for 

koblingen mellom kunnskap, innovasjon og implementering av løsninger for de store 

samfunnsutfordringene.  
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Det siste målet under denne ambisjonen, «UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig 

satsningsområde og utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets forventninger» 

oppfatter vi som problematisk. Hovedproblemet med denne formuleringen er at ‘livsvitenskap’ gjøres til 

selve arnestedet for tverrfaglighet ved UiO og på den måten setter andre aktuelle tverrfaglige aktiviteter og 

satsninger (eksempelvis: UiO:Norden, UiO: Energi, Nordområdene, Global Governance, enhetenes 

satsninger) i skyggen.  Å fremheve ett konkret satsningsområde på den måten forslaget nå gjør, mener vi 

også bryter med resten av strategiens mer generiske formuleringer om bredde og åpenhet, og punktet bør 

dermed tas ut i sin nåværende form.  

 

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte 

Målet om at «Vi må trekke sammen på tvers av enheter, og bygge opp under en kultur for tett samhandling 

mellom studenter, teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte» er viktig. Vi som allerede samarbeider 

på tvers av enheter, erfarer samtidig at strukturelle hindre (økonomi, personal, studieprogrammer, phd-

programmer, formidling etc) ofte er en like hemmende faktor som kultur.   Vi foreslår derfor at 

formuleringen over endres til «Vi må trekke sammen på tvers av enheter, og bygge opp under en kultur og 

strukturer for tett samhandling mellom studenter, teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte».  

Når det gjelder de to første delmålene under denne ambisjonen; «UiO skal utvikle organisasjonen for å 

ivareta behovet for større fleksibilitet og mer samhandling» og «UiO skal være en profesjonell og 

forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og sikrer faglig og personlig utvikling» så mener vil 

behovet for forutsigbarhet for arbeidstakere på den ene siden og institusjonens behov for å tiltrekke seg 

‘de beste’ i praksis kan komme i konflikt med hverandre. I et slikt perspektiv er det viktig å formulere seg 

slik at strategien legger til rette for at kortsiktig og individualistisk excellence-tenkning ikke uthuler UiOs 

overordnede strategi om at det er den langsiktige og breddeorienterte som skal sikre at vi kan få fram 

spissede og fremragende forskningsmiljøer 

 

Med hilsen 

 

Terje P. Hagen     Knut Tore Stokke 

instituttleder       administrasjonssjef 

 

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

Saksbehandler: 

Knut Tore Stokke 

+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no 
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Det medisinske fakultet 

Dato: 29. oktober 2019 

UiO Strategi 2030 – høringsuttalelse fra Institutt for klinisk medisin 

Institutt for klinisk medisin er bedt om å avgi en høringsuttalelse til Strategi 2030 for Universitet i 

Oslo (UiO). Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt. Instituttet er ansvarlig for en 

betydelig andel av Universitets vitenskapelige produksjon og doktorgrader og en sentral aktør i Det 

medisinske fakultets utdannelse av leger. Strategien som legges for det nest tiår derfor av stor 

interesse. Vi takker derfor for muligheten til å kommentere det utkastet til strategi som nå 

foreligger. Generelt synes vi at Strategien omfatter mange viktige temaer, men vi har likevel følt det 

riktig å kommentere noen enkeltpunkter i den rekkefølge de er nevnt i Strategidokumentet. 

Instituttets høringsuttalelse har blitt sendt videre til klinikkenes forskningsledere for forankring og 

ytterligere innspill. Til instituttets interne høringsfrist 28. oktober 2019 kom det inn to 

supplerende innspill, fra henholdsvis Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) og Barne- og 

ungdomsklinikken (BAR). KLM’s innspill til presiseringer er inkorporert i denne høringsuttalelsen. 

BAR hadde forslag på omformuleringer av temaoverskrifter som ikke er diskutert internt. Disse 

forslagene gjengis imidlertid under, fordi instituttet er enig i at overskrifter her har særskilt 

signalverdi. 

 

Universitetets formål og verdier 

Strategiutkastet gir innledningsvis en statusrapport av verden anno 2019 og tegner et generelt 

positivt bilde. Samtidig pekes det på de utfordringer samfunnet og dermed et stort 

hovedstadsuniversitet som UiO står overfor. Spesifikt pekes det på betydningen av akademisk 

frihet og det understrekes at Universitet i Oslo ønsker å være en sentral samfunnsaktør. Det nevnes 

en rekke andre samfunnsinstitusjoner som Universitetet samarbeider med, deriblant sykehus. 

Etter Institutt for klinisk medisins oppfatning står samarbeidet med Oslo Universitetssykehus og 

Akershus universitetssykehus i en særstilling, og dette unike samarbeidet innen forskning og 

utdanning bør etter vår oppfatning fremheves tydeligere i Strategidokumentet. Spesielt er dette 

viktig siden Grimstadutvalgets nylig fremlagte rapport gir tydelige signaler om at 

utdanningskapasiteten av leger bør økes kraftig de neste årene. Uten et tett samarbeid med 

universitetssykehusene vil dette ikke være mulig for UiO. 

 

 

 

D-sak 2 - side 24 av 164



Kommentarer til tre av høringsutkastets gjensidig avhengige ambisjoner 

UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

Institutt for klinisk medisin støtter helhjertet visjonen om å «fremme åpen, banebrytende og 

langsiktig forskning». Men Strategidokumentet går lenger og formulerer som mål at «Alle UiOs 

forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område.» Selv om det er prisverdig å ha 

høye ambisjoner, er kanskje realismen i å nå et slikt mål diskutabel. Det kan kanskje hevdes at 

«blant Europas ledende» ikke er skarpt definert og gir et visst tolkningsmessig spillerom. Basert på 

erfaringer fra vårt eget institutt, som favner en meget stor bredde av forskningsaktivitet, er 

imidlertid faktum at mens noen miljøer er sterke og ledende i internasjonal sammenheng, er andre 

små og med beskjeden vitenskapelig produksjon. En mulig løsning for å nå målet ville kunne være 

å utelukkende satse på de miljøene som vi mener har potensiale til å bli fremragende. Etter vårt syn 

er imidlertid også de tallmessig små og kvalitetsmessig mindre sterke forskningsmiljøene verdifulle 

for å skape bredde og spesielt viktige for den forskningsbaserte undervisning 

medisinerutdannelsen ved UiO bygger på. Vi tror det kan virke demotiverende for disse miljøene at 

det stilles urealistiske forventninger og tror en reformulering av målet vil være hensiktsmessig. 

(BAR heading-forslag: «UiOs banebrytende, frie forskning gir ny kunnskap og grunnlag for å 

løse samfunnsutfordringer lokalt og globalt») 

 

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden    

Institutt for klinisk medisin støtter også denne visjonen. Et utsagn i teksten er at «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». Vi er en smule overrasket over andre 

del av dette utsagnet. Selv om Institutt for klinisk medisin setter stor pris på den nye 

klimagenerasjonen av studenter, er det etter vår mening det mange andre grupper ved UiO som 

også bidrar sterkt til brobygging mellom universitetet og samfunnet. Eksempelvis utdanner 

Institutt for klinisk medisin mange leger som i sitt yrkesliv gjennom pasientkontakt interagerer 

med samfunnet og mange universitetsansatte leger har også delte stillinger og fungerer gjennom 

sine kliniske stillinger som viktige brobyggere mellom universitet og samfunn. Vi tror derfor en 

reformulering av dette utsagnet kan være hensiktsmessig.  

 

 

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk   

Institutt for klinisk medisin er glad for at utvikling av livsvitenskap nevnes spesifikt som et mål, 

men synes kanskje at formuleringen om å «utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på 

samfunnets forventninger» kan oppfattes som noe snever og burde suppleres med en formulering 

om at denne satsningen må skje i nært samarbeid med universitetssykehusene og de kliniske 

miljøer ved Institutt for klinisk medisin.  

(BAR heading-forslag: «Ny kunnskap fra UiOs forskning gjør en forskjell i undervisning, 

offentlig sektor og privat næringsliv») 
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UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for 

studenter og ansatte 

(BAR heading-forslag: «UiO er utviklende, mangfoldig, bærekraftig, og viser vei i samfunnet) 

 

 

 

Med hilsen 

 

Dag Kvale        Hans Mossin 

Instituttleder        Administrasjonssjef  
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Strategi 2030: Høringsinnspill fra Institutt for medisinske basalfag  

Vi viser til høringsnotat om ny strategi for UiO for perioden 2020-2030, mottatt 3. oktober med frist 

for innspill 29. oktober. 

Instituttet har drøftet saken i utvidet ledermøte der instituttledelsen og avdelingsledere, nestledere, 

seksjonsledere og senterledere er representert, sammen med utdanningsleder og 

forskerutdanningsleder. Saken er også drøftet i instituttrådet, på forum for laboratorieingeniører og i 

administrativ ledergruppe på instituttet. 

En generell tilbakemelding er at strategien i stor grad oppfattes som en videreføring av målene fra 

strategi:2020 og inneværende årsplan, fremfor en mer omfattende retningsendring eller nye 

visjoner. Hvorvidt det er nødvendig med et mer omfattende retningsskifte, er det delte meninger 

om. Det er imidlertid enighet om at mange av målene i strategien er viktige og nødvendige for UiO 

som virksomhet, også de neste ti årene. Oppfølging av bærekraftsmålene må ha en sentral rolle. 

Til selve dokumentet har flere spilt inn at formen bærer preg av mye tekst. Enkelte har meldt at de 

savner tydeligere beskrivelser av fremtidens utfordringer som vi må ruste oss til å møte, fremfor 

beskrivelser av hvem vi er og hva vi gjør i dag.   

Målene for forskning oppfattes av flere å gi lite retning eller grunnlag for prioritering. De bærer preg 

av Ole Brumms tilnærming: Ja takk, begge deler. Det er kanskje slik det må være ved et stort og 

mangfoldig universitet, men som grunnenhet har vi en utfordring med å se hvordan ressursene skal 

utnyttes best mulig for å nå så vidt sprikende mål. Særlig oppfattes målet om at «Alle UiOs 

forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område» som lite realistisk i et 

breddeuniversitet. Det bemerkes også at enkelte miljøer både er og har ambisjoner om å (for)bli 

verdensledende.  

Universitetets særlige rolle i å verne om den frie forskningen er svært viktig. Vi deler opplevelsen av 

at rammebetingelsene for grunnforskningen er under press. Utviklingen og anvendelsen av ny 

teknologi og forskningsinfrastruktur har stor betydning for muligheten til å drive fremragende 

forskning for fremtiden. 

Målene for undervisning oppfattes som mer konkrete og velformulerte enn tilsvarende mål for 

forskning, og kan bidra til at vi må tenke nytt rundt hvordan vi organiserer og løser 

utdanningsoppdraget. Særlig vil målet om at UiO skal tilby forskningsbasert og arbeidslivsrettet etter- 

og videreutdanning, og bidra til utvikling av gode modeller for organisering og finansiering av livslang 

læring, kunne få stor betydning. Mange hadde likevel forventet en enda sterkere vektlegging av 

utdanningskvalitet i den nye strategien, i tråd med signalene fra rektoratet. 

Hvilken effekt ny strategi vil ha for UiO de neste ti år, handler ikke bare om innholdet i 

strategidokumentet, men primært om hvordan universitetet som organisasjon evner å realisere 

ambisjonene. Som grunnenhet med ansvar for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for 

masterutdanningen i klinisk ernæring, ser vi at vi er utsatt for skarpere konkurranse fra andre 

undervisningssteder. Dette gjelder både blant studenter og ansatte. UiO som organisasjon må være 

betydelig bedre rustet for å imøtekomme hurtigere endringer enn vi er i dag. I den sammenheng 

vektlegger vi viktigheten av de ansattes kompetanseutvikling for å møte endringer. Kompetansen til 

vitenskapelige så vel som teknisk-administrativt ansatte må styrkes for å ta del i teknologiutviklingen. 
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Universitetet i Oslo Notat 
Det juridiske fakultet 

Postadresse: Postboks 1067 St. Olavs plass, 0130 OSLO 
E-post: postmottak@jus.uio.no 
Nettsider: jus.uio.no 
 

Til: Rektor 
 
 
 
Dato: 8. november 2019 
Saksnr: 2018/14146GRYAH 
 
 

Strategi 2030 –høringsutkast – høringssvar fra Det juridiske fakultet 

Høringssvaret fra fakultetet er utarbeidet på bakgrunn av behandling i instituttledermøtet 23. 
oktober samt innspill fra instituttene og forskergruppene ved fakultetet. I tillegg har de ansatte fått 
informasjon om hvordan hver enkelt kan gi sine innspill direkte til Universitetet frem til 1. 
november. 

I fakultetets innspill er det søkt å synliggjøre rettsvitenskap som tema der forskningsområder listes 
opp, samtidig som det foreslås formuleringer som ser ut over Europa i de sammenhenger 
internasjonalisering er tema i strategiutkastet. Det foreslås og at fagområder som «livsvitenskap» 
ikke nevnes særskilt i opplistingen av mål for strategien, men at tverrfaglighet fremmes. 

Det er og foreslått formuleringer som fremhever betydningen av godt arbeids- og studiemiljø, samt 
betydningen av at UiO engasjerer seg i bærekrafts- og klimatematikk. Det er et tydelig engasjement 
for at strategien skal reflektere klima- og miljøutfordringene verden står overfor, og vi støtter dette. 

Generelt er det og gjort forslag til endringer som vi mener bidrar til en mer leservennlig strategi. 

 

 

Med hilsen 
 
Erling Hjelmeng 
fungerende dekan 
 
 
         Benedicte Rustad 
         fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg: 

 Fakultetets høringssvar 
 Fakultetets høringssvar med markering av endringer.
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UiO 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. Den langsiktige og grunnleggende forskningen og koblingen mellom forskning og 
utdanning er bærende for UiO som kunnskapsinstitusjon.   
 
Verden står overfor store klimautfordringer og demokratiet utfordres på mange måter.    
Tilliten til vitenskap, og universitetets autonomi og akademisk frihet er også under press.  
 
UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt. Med akademisk frihet følger 
akademisk ansvar. Universitetets rolle for demokratiutvikling, menneskerettigheter, bærekraft, 
menneskeverd og rettferdighet er viktigere enn på lenge. Gjennom fremragende forskning og 
utdanning skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne løsninger.  
 

UiO har som mål å styrke innsatsen 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. Som Norges største aktør i universitetssektoren har UiO et betydelig ansvar for å 

verne om grunnfinansieringen som en avgjørende faktor for å sikre akademisk frihet og 

videreføringen av universitetets samfunnsansvar.  

 
******************************************************************
*********************  
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 internasjonalt, forskningsintensivt breddeuniversitet som skal være i den 
internasjonale forskningsfronten. UiO arbeider for åpen og transparent forskning for å sikre 
forskningens kvalitet, integritet og tillit.  
UiOs styrke er langsiktig grunnforskning innen humaniora, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, 
rettsvitenskap, helse 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.   
  
UiO har styrket sin posisjon som fremragende forskningsinstitusjon, og ledende internasjonale 
institusjoner ser UiO som en viktig og attraktiv samarbeidspartner. Konkurransen om talenter og 
midler er økende både nasjonalt og globalt, og UiO vil arbeide for å rekruttere og beholde 
fremragende forskere og forskningsmiljøer.  
 
Vi må løfte fram og profilere UiO som en attraktiv arbeidsplass, for alle ansatte  
 
Mål:  
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 UiOs forskningsmiljøer skal være ledende på sitt område.  

 UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær forskning og 
samarbeid internt og eksternt.   

 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 internasjonale rammebetingelser for tematisk rettede 
programmer.   

 UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang sikt.   

 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 skape en bærekraftig fremtid. UiO vil arbeide for å sikre at forskningen og utdanningen 
som gis bidrar til utvikling av kunnskap som vil bidra til å skape endringer i samfunnet, som er 
nødvendige for å motarbeide klimaendringer.  
UiO skal være en foretrukket utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger som fanger opp studentenes 
faglige ambisjoner og samfunnsengasjement.   
  
UiOs utdanninger skal være av høyeste akademiske kvalitet og være basert 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. UiO skal arbeide for å etablere flere tverrfaglige studieprogrammer. 
Behovet for globale løsninger på samfunnsutfordringene er større enn noensinne, og UiO vil 
intensivere sin internasjonale innsats i samarbeid med andre universiteter.  
UiO skal bidra til å utvikle Oslo som studentby med campuser med brede faglige og sosiale tilbud. 
Dette skal skje i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo, Oslo kommune og byens øvrige høyere 
utdanningsinstitusjoner Godt læringsmiljøskaper tilhørighet. 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.   

 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 internasjonale partnere, inkludert de i det globale 
sør, 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 og slik være 

med å forme fremtiden.  
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Formidlingsaktiviteten ved UiO er omfattende, og skal bidra til å holde demokratiet levende gjennom 
at ansatte deltar i den offentlige samtalen.  
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 og gi tilgang 
til kunnskap for alle.   
  
UiO er et innovativt universitet målt i antall forretningsidéer, patentsøknader og samforfatterskap 
med næringslivet. UiO 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 sine formidlingsaktiviteter, være til stede der diskusjoner foregår og meninger 
dannes, og gjøre egne formidlingsarenaer tilgjengelige og synlige.   

 UiOs museer og bibliotek er blant landets viktigste kunnskapsformidlere og skal være viktige 
opplevelses-, lærings- og forskningsarenaer. 

 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 utvikle brede tverrfaglige satsningsområder.  
  

UiO skal ha en fleksibel organisasjon, og være en attraktiv 
arbeidsplass for studenter og ansatte    
 
UiO skal skape en kultur for tett samhandling mellom studenter, teknisk-administrativt og 
vitenskapelig ansatte.   
UiO skal bruke teknologi som støtter opp om universitetets oppgaver og ambisjoner for kontinuerlig 
å videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer. For å utnytte utviklingsmuligheter, vil 
UiO fjerne interne barrierer.  
   
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 og raust 
arbeids- og læringsmiljø med likeverd og respekt for kompetanse og kunnskap. En sterk kollegialitet 
og en sterk ytringskultur er grunnleggende elementer på en akademisk arbeidsplass.   
  
Universitetet skal fange opp en stor bredde av perspektiver og meninger i samfunnet og verden. UiO 
skal reflektere mangfoldet i befolkningen.  
  
Campuser, bygg og eiendommer er en strategisk kraft som skal brukes for å realisere UiOs 
samfunnsoppdrag. Campusene må utvikles i tett kontakt med omgivelsene rundt oss og i dialog med 
studenter og ansatte. Denne dialogen 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.  
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 UiO skal være en attraktiv, profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som sikrer faglig og 
personlig utvikling.   

 UiO skal sørge for at yngre forskere er godt forberedt på karrierer både innenfor og utenfor 
akademia.  

 UiOs skal ha en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor takhøyde.  

 UiO skal speile mangfoldet i befolkningen og arbeide systematisk for å skape et inkluderende 
lærings- og arbeidsmiljø.  

 UiOs bygg og eiendommer skal drives bærekraftig og utvikles som attraktive møteplasser. 
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Strategi UiO 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 vVerden står overfor store klimautfordringer og nye former for 
ulikhet og utenforskapdemokratiet utfordres på mange måter.   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 tTilliten til vitenskap, 
og universitetets autonomi og akademisk frihet er også under press.  
 
UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt. Med akademisk frihet følger 
akademisk ansvar. Universitetets rolle for demokratiutvikling, menneskerettigheter, 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 vihar som mål å styrke innsatsen 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. Som Norges største aktør i 

universitetssektoren har UiO et betydelig ansvar for å verne om grunnfinansieringen som en 

avgjørende faktor for å sikre akademisk frihet og videreføringen av universitetets samfunnsansvar.  

 
******************************************************************
*********************  
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 internasjonalt forskningsintensivt breddeuniversitet. Og som 
Norges ledende universitet, inngår det i vårt nasjonale oppdrag åUiO  som skal 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. ViUiO arbeider kompromissløst for åpen og transparent forskning for å 
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sikre forskningens kvalitet, integritet og tillitt. Vi utdanner en tredjedel av alle ph.d.kandidater i 
Norge.    
  
Vår UiOs styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, 
samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, medisin helse 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.   
  
 
UiO har styrket sin posisjon innen som fremragende forskningsinstitusjon de siste årene., og Vi ser at 
ledende internasjonale institusjoner ser oss UiO som en viktig og attraktiv samarbeidspartner. 
Samtidig er kKonkurransen om talenter og midler er økende både nasjonalt og globalt,. og UiO vil 
arbeide for  Åå rekruttere og beholde fremragende forskere og forskningsmiljøer vil kreve en skjerpet 
innsats. Vi må løfte fram og profilere UiO som en attraktiv arbeidsplass, for alle ansatte . 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 Europasvære 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 internasjonale 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 skape en bærekraftig fremtid. UiO vil arbeide for å sikre at forskningen og 
utdanningen som gis bidrar til utvikling av kunnskap til å som vil bidra til å skape endringer i 
samfunnet, som er nødvendige til for å motarbeide klimaendringer. 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 være en foretrukket utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger som 
fanger opp studentenes faglige ambisjoner og samfunnsengasjement.   
  
UiOs utdanninger skal være av høyeste akademiske kvalitet og baseres være basert 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. UiO skal arbeide for å etablere flere tverrfaglige 
studieprogrammer.I en tid hvor det internasjonale samarbeidet er politisk utfordret, samtidig som b 
Behovet for globale løsninger på samfunnsutfordringene er større enn noensinne, ogvil UiO vil 
intensivere sin internasjonale innsats .i 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.   
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UiO skal bidra til å utvikle Oslo som studentby med campuser med brede faglige og sosiale tilbud. 
Dette skal skje i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo, Oslo kommune og byens øvrige høyere 
utdanningsinstitusjoner Frafall fra studiene og ensomhet blant studentene skal motvirkesGodt 
læringsmiljø med å skaper tilhørighet. 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.  
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.   

  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 internasjonale partnere, 
inkludert de i det globale sør, 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 ansatteog slik være med å forme fremtiden.  
 
Formidlingsaktiviteten ved UiO er omfattende, og skal. Hver dag deltar vi i den offentlige samtalen, 
og bidrar til å holde demokratiet levende gjennom at ansatte deltar i den offentlige samtalen. 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 allegrupper og individer som vanligvis har lang avstand til 
universitetet.   
  
UiO er Norges mestet innovativet universitet målt i antall forretningsidéer, patentsøknader og 
samforfatterskap med næringslivet. Vi UiO 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:  
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  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 somvære viktige opplevelses-, lærings- og forskningsarenaer. 

   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 bredet tverrfaglige satsningsområder og utnytte 
potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets forventninger..  

  

UiO skal bygge væreha en fleksibel organisasjon, og være en 
attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte    
 
UiO skal skape en kultur for tett samhandling mellom studenter, teknisk-administrativt og 
vitenskapelig ansatte.   
UiO UiO skal ta i bruke teknologi som støtter opp om våre universitetets oppgaver og ambisjoner, og 
for kontinuerlig å videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer. For å respondere 
raskere på fagligeutnytte  utviklingsmuligheter, må vil UiO fjerne 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.   
4  
  
  
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 og raust 
arbeids- og læringsmiljø med trygghet og likeverdog respekt for kompetanse og kunnskap. En sterk 
kollegialitet og en sterk ytringskultur er grunnleggende elementer på en akademisk arbeidsplass.   
  
Universitetets legitimitet avhenger av at vi evner åskal fange opp en stor bredde av perspektiver og 
meninger i samfunnet og verden. For ikke å gå glipp av denne perspektivrikdommen må UiO skal 
arbeide for å reflektere et større mangfoldet i befolkningen.  
  
Campuser, bygg og eiendommer utgjør er en betydelig strategisk kraft som må skal brukes for å 
støtte opp om vårtrealisere UiOs samfunnsoppdrag. Campusene må utvikles i tett kontakt med 
omgivelsene rundt oss og i dialog med studenter og ansatte. En slikDenne dialogen 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 attraktiv, profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker seg de 
beste og sikrer faglig og personlig utvikling.   

  UiO skal følge oppsørge for at yngre forskere slik at de er godt forberedt på karrierer både 
utenfor og innenfor og utenfor akademia.  

  UiOs skal bidra tilha en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor takhøyde.  
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  UiO skal speile et større mangfoldet i befolkningen og arbeide systematisk for å skape ent 
inkluderende kulturlærings- og arbeidsmiljø.  

  UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives bærekraftig 
og. utvikles som attraktive møteplasser. 
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Høringsuttalelse til Strategi 2030 fra 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 

31. oktober 2019 
 

 

Noen hovedpunkter fra MN 
Følgende punkter gir en kort oppsummering av hva MN mener bør stå sentralt i UiOs strategi frem mot 

2030;  

 

 UiO må, som et internasjonalt ledende forskningsintensivt universitet, være tydelige på 
betydningen av grunnleggende langsiktig forskning. MN ser at det er gjort gode forsøk på å få dette 
frem i utkastet til strategi, men mener at dette foreløpig ikke er godt nok gjennomarbeidet. Det er 
viktig at leserne av strategien forstår at UiO er og må være en grunnforskningsinstitusjon som 
driver utdanning på høyt internasjonalt nivå. 

 UiO bør ha som målsetting å etablere et tverrfaglig nasjonalt senter for global bærekraft (Oslo 
Sustainability Center) og koble dette til lignende nasjonale sentre i andre land. Det er bare UiO som 
har nok miljøer med tilstrekkelig faglig tyngde og nødvendig vitenskapelige bredde å gjøre dette i 
Norge, og MN mener at dette er et ansvar UiO må ta. Videre er det MNs oppfatning at perspektiver 
knyttet til bærekraftmålene må være gjennomgående i strategien.  

 UiO bør ha et særskilt fokus på utvikling av læringsmiljøer for studenter og ansatte. Denne 
utviklingen må dekke hele spekteret fra røkting av sosiale og kulturelle forhold til utvikling av 
digitale og fysiske omgivelser.  

 UiO bør ha et særskilt fokus knyttet til utvikling av infrastruktur for forskning og utdanning, 
herunder eInfrastruktur for beregninger og håndtering av data. Forslag i IT-masterplanen og 
arbeidet med veikartet for forskningsinfrastruktur må løftes inn i strategien. 

 UiO bør ha et særskilt fokus på rekruttering generelt og rekruttering av vitenskapelig ansatte 
spesielt. Konkurransesituasjonen tilsier at eksisterende rekrutterings-mekanismer må revideres og 
det er overveiende sannsynlig at nye instrumenter for rekruttering må utvikles for at UiO skal 
henge med i konkurransen om fremtidens fremragende forskere og motiverte studenter. 

Dette er kun noen av MNs innspill og disse punktene er ytterligere utdypet i den påfølgende teksten. 

 

UiO-styret og rektoratet har satt seg som mål å utvikle en kort strategi. MN mener ikke at UiO skal 

utarbeide et langt og omfattende strategidokument, men strategien må få den lengden den trenger for å 

være dekkende for det detaljnivået som velges.  MN tror det kan være fornuftig å tenke seg en strategi på 

15-20 sider og at det med utgangspunkt i denne lages en kortversjon på 3-4 sider. 

 

Denne høringsuttalelsen er en kombinasjon av i) generelle kommentarer til helheten og de ulike kapitlene, 

ii) kommentarer/innspill til utkastets konkrete forslag og formuleringer, samt iii) forslag til nye 
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målformuleringer og tekst som MN mener mangler. Vi har etter beste evne forsøkt å komme med konkrete 

forslag til endringer og nytt innhold i teksten. Disse er uthevet som innrykk i teksten.  

 

Grunnleggende kunnskapsutvikling i et langsiktig perspektiv 
Gjennom de siste 100 årene har vi opplevd en kraftig økning i satsingen på grunnleggende langsiktig 

forskning og universitetene har gjennom den samme perioden fått en stadig sterkere og mer sentral 

posisjon i samfunnet.  Det er mange årsaker til dette, men en viktig årsak kan være at historien har vist at 

grunnleggende langsiktig forskning virker og har hatt stor og positiv betydning for samfunnsutviklingen. At 

grunnleggende langsiktig forskning også i fremtiden vil stå sentralt i en nasjons (og verdens) utvikling er for 

oss opplagt, men vil nasjoner som Norge fortsette å satse i det omfanget som det satses nå?  

 

Mye kan endre seg i årene som kommer og mye tyder på at veksten i satsingen på forskning i beste fall 

stopper opp. Dette vil særlig ramme den grunnleggende langsiktige forskningen. Samtidig som de samlede 

bevilgninger til grunnleggende langsiktig forskning ikke ser ut til å øke (eller kanskje vil synke) blir det stadig 

flere aktører som skal dele ressursene. I Norge er dette særlig aktuelt etter strukturreformen og i en 

periode der nesten alle høyskoler sikter mot å bli universiteter. Vi har også private og halvprivate aktører på 

utsiden av det offentlige universitetssystemet som både ønsker og har mulighet til å hente 

forskningsbevilgninger som heller bør brukes til å støtte universiteter med høye internasjonale ambisjoner. 

I tillegg vet vi at konsentrasjon av kvalitet skaper mer kvalitet, noe som tilsier at de langsiktige 

forskningsmidlene bør konsentreres om få institusjoner (slik som i Danmark). I Norge opplever vi det 

motsatte. Et eksempel er den langsiktige effekten den resultatbaserte omfordelingen mellom 

institusjonene har på fordeling av midler til sektoren. Dette er bekymringsfullt for UiO. 

 

I dette bildet må UiO, som et ledende forskningsintensivt universitet, være særlig tydelig når det gjelder 

betydningen av grunnleggende langsiktig forskning, dvs. ha et spesielt fokus på utvikling av 

forskningsmiljøer som leverer resultater på høyeste internasjonale nivå.  

I strategien må dette balanseres godt med behovet for å satse på fremragende utdanning og undervisning. 

Store deler av UiO har de siste 15-20 årene arbeidet systematisk med utvikling av utdanning og 

undervisning, og UiO er på flere områder ledende, både nasjonalt og internasjonalt, innen disse områdene. 

I Strategi2030 må UiO bygge videre på dette. 

 

UiO bør ha som klar og entydig målsetting å styrke sin posisjon som forskningsintensivt universitetet og 

dette bør stå sentralt i Strategi2030. Det innebærer konsentrasjon om utvikling av internasjonalt ledende 

forskningsmiljøer i bredden av UiOs virksomhet. En slik satsing er tett koblet til eksisterende og nye tiltak 

for utvikling av UiOs utdanninger og undervisning.  

Bærekraft, inkludert det å forstå og bekjempe konsekvensene av klimaendringene, samt konvergens bør 

også være gjennomgående perspektiver i Strategi2030. UiO bør videre foreta en nøye vurdering av 

begrepsbruken i forhold til klima. I denne høringen bruker MN både klimautfordringer og klimakrise som 
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begreper. Hva som er riktig å bruke i en overordnet strategi er MN usikker på, men MN heller mot at 

begrepet «krise» bør brukes for å understreke alvoret i situasjonen.  

 

UiO skal utvikle en strategi som skal møte en generasjon med et sterkt og tydelig klimaengasjement og 

ønske om å redde verden. MN har stor sans for denne generasjonens holdninger og aksjoner. MN mener at 

UiO må omfavne dette, også for å sikre god rekruttering. MN mener derfor UiO må ha som målsetting å 

etablere et tverrfaglig nasjonalt senter for global bærekraft (Oslo Sustainability Center) og koble dette til 

lignende nasjonale sentre i andre land. Bare UiO kan gjøre dette i Norge, og MN mener at dette er et ansvar 

UiO må ta. Når det gjelder bærekraft og klima vil MN også henvise til gode konkrete forslag fra Center for 

BioGeoCemistry in the Anthropocene (CBA), se egen høringsuttalelse fra CBA. 

 

 

Strategiens struktur 
MN mener at strategien har fått en god struktur med en innledning som vektlegger verdier og UiOs brede 

og viktige samfunnsoppdrag og samfunnsansvar. Videre konkretiseres strategien under fire overskrifter 

eller målformuleringer. Disse fire områdene gir til sammen et godt bilde av UiOs samfunnsoppdrag og-

ansvar. MN er særlig fornøyd med at strategien har et eget kapittel om organisasjon og mennesker, og at 

dette løftes frem på lik linje med forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Det er et godt grep å legge 

målformuleringer inn i overskriften til disse fire kapitlene. 

 

Motto/visjon 
MN er ikke opptatt av at UiO skal bruke tid på å formulere en visjon, men ser gjerne at UiOs motto «Et nos 

petimus astra» fra Strategi2020 videreføres. Dette er et motto hentet fra UiOs store historie og et motto 

som har skapt stolthet i organisasjonen. MN mener videre at dette mottoet fra Strategi2020 bør kunne 

brukes som springbrett for å koble inn noen av de beste og viktigste anbefalingene i SAB-rapporten «Build a 

ladder to the stars». Dersom en visjon (= den idealiserte fremtidstilstand) skal utformes, bør denne være 

samlende, inspirerende, dristig og kort. MN har ikke funnet et godt forslag utover å benytte «et nos 

petimus astra». 

 

Den forrige strategien, Strategi2020, gir også et godt bilde på hva UiO er og hva UiO vil være. Mye av dette, 

samt store deler av Startegi2020 som handler om verdier, bør løftes over i Strategi2030. Dette er ikke minst 

viktig for å vise kontinuitet. UiO må være en organisasjon som skal balansere sin utvikling mellom å være en 

behørig konservativ og god forvalter av lange historiske tradisjoner og en nødvendig nyskapende institusjon 

som møter en verden i konstant endring.  
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Ambisjon (overordnet målsetting) 
MN mener det er viktig å formulere en god ambisjon for hele UiO og at denne ambisjonen plasserer UiO 

der UiO hører hjemme på den internasjonale arena. Videre må en ambisjon bygge på at UiO er og skal være 

en organisasjon som utvikler, deler og formidler viktig og riktig kunnskap. 

 

At et utkast til en strategi som sendes på høring ikke har et forslag til en ambisjon (eller overordnet 

målsetting) gjør det krevende å vurdere helheten. For å bøte på dette har vi valgt å basere vår høring på en 

«tenkt» ambisjon eller målsetting som vi håper og tror ikke er så langt unna det den bør være. Vi har basert 

vårt forslag til overordnet ambisjon eller målsetting for hele UiO på den overordnede ambisjonen eller 

målsettingen som MN har for sin virksomhet.  

 

UiOs skal innen 2030 bli ansett for å være et av verdens (alternativt Europas) ledende forskningsintensive 

breddeuniversiteter. 

 
Denne ambisjonen er høy, men realistisk da utgangspunktet er at vi ikke er så langt unna dette topp-nivået 

i verden (eller i Europa). Dette betyr ikke at det ikke er krevende å komme dit. Den siste biten fra der vi er i 

dag til dette nivået krever at vi bygger flere solide trinn på «stigen som skal ta oss til stjernene». Denne 

ambisjonen er heller ikke helt enkel å måle, men det er mulig å etablere indikatorer som kan vise om UiO er 

på rett vei.  

 

Forskningsintensivt breddeuniversitet 
For at ambisjonen over skal være nyttig må vi ha en felles forståelse av hva et forsknings-intensivt 

breddeuniversitet er? Dette må drøftes bredt i organisasjonen, men vi har lagt inn noen innledende 

betraktninger rundt dette.  

 

All utdanning ved et forskningsintensivt universitet bygger på den forskningen som drives ved dette 

universitetet, dvs. at studenter på alle nivåer eksponeres for forskning, fortrinnsvis på høyt internasjonalt 

nivå. For et forskningsintensivt universitet er det viktig å ha høy oppmerksomhet rundt utdanning og 

undervisning, herunder drive systematisk utvikling av disse områdene. Den mest effektive måten å spre 

kunnskap og kompetanse fra forskning på er nettopp gjennom utdanning av kandidater til samfunnet. Det 

er åpenbart samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive utdanning der det utføres grunnleggende langsiktig 

forskning. 

 

Skal vi definere oss som et forskningsintensivt universitet må vi også ha en formening om hva et 

utdanningsintensivt universitet er? Utdanningsintensive universiteter skal selvfølgelig drive forskning, men 

det vil være behovet til utdanningene som bestemmer hva disse institusjonene forsker på. Utdanningene 

ved disse institusjonene vil ofte være profesjonsbaserte og knyttet til samfunnets konkrete behov for 

arbeidskraft innen gitte områder.  
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Noen profesjonsutdanninger krever imidlertid særlig tett kobling til grunnleggende langsiktig forskning og 

disse vil som oftest høre hjemme hos de forskningsintensive universitetene. Distinksjonen mellom 

forskningsintensive og utdanningsintensive universiteter bygger på at utdanning av høy kvalitet ikke er 

avhengig av at de som driver utdanningen er forskere.  

 

Bredde i ordet breddeuniversitetet må, i et overordnet perspektiv, forstås som at dette universitetet har 

omfattende faglig virksomhet innen alle de store vitenskapsområdene. For et forskningsintensivt 

breddeuniversitet betyr det at dette universitetet har forskning som anses å være på høyt internasjonalt 

nivå i hele denne bredden. Bredde betyr likevel ikke at man satser på alt! Ordet bredde i 

breddeuniversitetet kan også tolkes i retning av at det rekrutteres bredt og at menneskene, dvs. ansatte og 

studenter, gjenspeiler et mangfold i befolkningen. 

 

Kommentarer til kapittel 

«Universitetets formål og verdier» 
MN mener innledningen i strategiutkastet har en god humanistisk profil, noe den også skal ha. Våre verdier 

skal komme tydelig til syne, men innledningen mangler noe om verdien av å søke det ukjente. Vi vet ikke 

hva vi ikke vet!  

 

Innledningen mangler også noe som viser frem vår styrke som forskningsintensivt breddeuniversitet, 

nemlig at vi både er gode på å analysere og kommentere den verden vi lever i, og gode til å konstruere 

løsninger som denne verden trenger. Vi er også gode til å vurdere hva som er viktig å forske på nå, selv om 

samfunnet ikke nødvendigvis ser verdien av denne forskningen ennå. Vår historie er full av gode eksempler 

på akkurat dette. Vi må videre fortelle verden og oss selv at grunnmuren i vår virksomhet er den frie og 

uavhengige tanke. En mulighet her er, som nevnt tidligere, å løfte inn formuleringer fra Strategi2020. 

 

Det bør i innledningen komme tydelig frem hva som er UiOs rolle som Norges, med god margin, beste 

universitet, vår rolle som forskningsintensivt breddeuniversitet, vår rolle som et universitet i Norges 

hovedstad og vår rolle som et universitet i Norges største og sterkest voksende by med et arbeidsmarked i 

rivende utvikling. Hva betyr dette for UiO, for byen, for Norge, og for verden. Det er gode tilløp til å 

beskrive dette i teksten i Strategi2030, men MN mener vi må fortelle verden tydelig hvem vi er, hva vi er og 

hvor vi vil. MN innser at dette er vanskelig å formulere før man har en sammenfattende ambisjon på plass. 

 

En strategi for et universitet, og særlig for et universitet på UiOs nivå, må favne kjernen i den akademiske 

tradisjon. I utkast til Strategi 2030 er dette noe vagt beskrevet. MN mener dette må komme tydelig frem i 

innledningen og forsøksvis også være en «rød tråd» i strategien. 

Vi må fortelle at vår oppgave er å bidra til å gi verden oversikt og forståelse av det som oppleves vanskelig 

og kaotisk gjennom å avdekke sammenhenger, strukturer og andre forhold som øker vår kollektive 
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erkjennelse. UiO skal forstå hva kunnskap er og utvikle, dele og formidle denne kunnskapen til det beste for 

samfunnsutviklingen.  

 

Perspektiver knyttet til bærekraftmålene må danne et tydelig grunnlag for strategien, og 

klimautfordringene og den krisen vi i dag opplever knyttet til klimautviklingen må få en tydeligere plass i 

strategien.  Når det gjelder konkrete innspill til teksten viser MN til forslagene fra CBA (egen 

høringsuttalelse) og andre gode forslag som har fremkommet i høringsprosessen. Knyttet til 

bærekraftmålene og klimautfordringen må det også komme frem at forskere ved UiO over mange år har 

arbeidet aktivt med viktige spørsmål og svar, men at vi også kan bli bedre og tydeligere på at vi tar de store 

globale utfordringene på alvor.  

 

Dannelsesperspektiver i det 21. århundre må få en tydelig plass. I det store bildet må UiO ta nasjonalt og 

internasjonalt ansvar for dette området.  Dannelsesperspektiver må knyttes til vår rolle som nasjonens 

viktigst produsent av kunnskap – kunnskap som skal brukes til å sikre en inkluderende, bærekraftig og 

demokratisk samfunnsutvikling. Videre må vi adressere utfordringene knyttet til det store og økende tilfang 

av informasjon uten kvalitetssikring (fake news).  Dette utfordrer universitetenes rolle som 

kunnskapsleverandør til samfunnet og det utfordrer universitetenes posisjon som samfunnsbærende 

institusjoner i et demokrati. Dette er beskrevet i utkastet til Strategi2030, men MN mener at dette må 

spisses da teksten slik den står nå er for vag. 

 

Utkastet til Strategi2030 inneholder ikke en fullverdig beskrivelse av hva UiO er og vil være. Dette er en 

svakhet, men henger selvfølgelig sammen med at strategien mangler en sammenfattende ambisjon. UiO 

må også i Strategi2030 fremstå som en helhetlig organisasjon, og komponenten i strategien må bidra til at 

denne helheten styrkes. MN kan ikke se at dette er tilstrekkelig godt ivaretatt i utkastet.  

 

 

Kommentarer til kapittel 

«UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning» 
MN vil anbefale at begrepet «åpen forskning» ikke brukes i en strategi med en tidshorisont på 10 år.  

Årsaken er at begrepet «åpen forskning» ofte feiltolkes i retning av at det motsatte er «lukket forskning». 

Et alternativ er å skrive «uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning». Det vi skal være opptatt av er at 

forskningsprosesser skal være åpne/transparente og at forskningsresultater er tilgjengelig for alle. Til 

overskriften tror vi det også er riktigere å skrive «drive» istedenfor «fremme». At vi også skal «fremme» 

banebrytende og langsiktig forskning kan vi legge inn i den øvrige teksten. 

 

Da UiO utvilsomt er Norges ledende universitet mener MN at det ikke er nødvendig å skrive at UiO er 

ledende i Norge. Vi bør heller være tydelige på at vi kun måler oss opp mot de beste universitetene i 

verden. Innledningen til dette kapittelet må også være nær knyttet til UiOs ambisjon eller overordnede 
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målsetting og kan derfor etter MNs oppfatning ikke formuleres ut før en overordnet ambisjon (eventuelt 

visjon) er formulert. 

 

Målet om at «Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område» kan ikke være et 

mål.  Vi mener at den overordnede ambisjonen som vi legger til grunn tilsier at UiO må skape flere 

forskningsmiljøer som er internasjonalt ledende. Vi foreslår derfor at dette målet omformuleres.  

 

UiO må legge til rette for utvikling av kvalitet i bredden som grunnlag for utvikling av nye fremragende 

miljøer, og samtidig verne om og videreutvikle de sterke miljøene. Dette er trolig opplagt for de fleste, men 

bør uttrykkes mer eksplisitt i strategien. Følgende er et forslag til en formulering;  

 

 «UiO skal utvikle flere (alt. et stort antall) forskningsmiljøer som leverer forskning på høyt 

internasjonalt nivå og legge til rette for at de miljøer som allerede er ledende videreutvikler sin 

virksomhet i forskningsfronten.» 

 
Kostbart vitenskapelig utstyr og eInfrastruktur blir stadig viktigere for at stadig flere miljøer skal kunne 

være i forskningsfronten. MN er veldig klar over at dette er viktigere for MEDNAT-området enn HUMSAM-

området, men også på HUMSAM-området registreres en vekst i avhengighet av infrastruktur, særlig for 

håndtering av data. Dette er kostbart. UiO må ha en strategi mot 2030 som har klare mål/ambisjoner 

knyttet til dette området og det er naturlig å legge dette under forskning. En målformulering kunne være 

noe i retning av  

 

«UiO skal være vertskap for viktige nasjonale og internasjonale infrastrukturer for forskning og 

høyere utdanning og delta som aktiv partner i utvalgte internasjonale infrastrukturer.»  

 

UiO er i ferd med å lage et veikart for forskningsinfrastruktur. I en passende form bør oppfølgingen av et 

slikt veikart beskrives i Strategi2030, f.eks. noe i denne retning; 

 

«UiO skal vedlikeholde og realisere et dynamisk veikart for investeringer i nasjonal og internasjonal 

forskningsinfrastruktur som plasserer UiO blant de mest attraktive forskningsintensive universiteter 

i verden.»  

 

I en eller annen form må Strategi2030 formulere ut en målsetting om at UiO skal være fremst i utnyttelsen 

av det digitale skiftet, ikke bare innen utdanning, men også innen forskning og bruk av moderne 

infrastruktur. eInfrastruktur er særlig viktig for UiO og en viktig del av IT-masterplanen. MN mener at de 

overordnede ambisjonene fra IT-masterplanen må inn i Strategi2030. Noe langs følgende linjer kan 

formuleres; 
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«UiO har gjennom de siste 50 årene utviklet seg til en internasjonalt anerkjent bruker av IT 

infrastruktur (herunder eInfrastruktur) i forskning og utdanning. Frem mot 2030 skal UiO ta ledende 

posisjoner på utvalgte områder innen utvikling og bruk av IT infrastruktur, f.eks. innen håndtering 

av åpne data og forvaltning av data med sensitivt innhold.» 

 
MN vil også mene at UiO må ha en målsetting under forskning som handler om rekruttering av forskere, 

noe langs følgende linjer;  

 

«UiO skal være internasjonalt ledende i arbeidet med rekruttering, herunder utvikle nye 

konkurransedyktige mekanismer for rekruttering av vitenskapelig ansatte.»  

 

Et eksempel på nye former for rekruttering er «cluster hiring», som i tillegg til å understøtte tverrfaglighet 

også kan bidra til raskt å komme i gang med helt nye satsinger. MN vil prøve ut dette i nær fremtid. UiO bør 

også de neste 10 årene ha en tydeligere ambisjon om å utforske «tenure track»-mekanismer (f.eks. 

innstegstillinger), ikke minst for å hente talenter i skarp konkurranse med andre universiteter. Både 

«cluster hiring» og «tenure-track»-mekanismer vil, riktig brukt, kunne bidra til at vi raskere oppnår bedre 

kjønnsbalanse. 

 

MN er usikker på utsagnet om at «Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og 

tverrfaglig forskning og samarbeid internt og eksternt» er riktig å ha i en strategi. Det antyder f.eks. at alle 

enheter bør søke tverrfaglig samarbeid. Dette er ikke nødvendigvis riktig å gjøre. 

 

Mål fire, «UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens vilkår», er viktig, 

men det bør vurderes om det skal være et mål eller om det skal formuleres som en premiss for hele 

virksomheten, f.eks. i innledningen.  

 

Det siste målet, «Alle UiOs enheter skal ivareta forskningsetikk og forskningsintegritet gjennom systematisk 

opplæring og kontinuerlig bevisstgjøring.» er viktig, men det bør også komme frem at UiO er langt fremme 

på dette området. MN mener det er bedre at strategien gir uttrykk for at (forsknings)etisk refleksjon skal 

være tilstede i alle deler av virksomheten og at opplæring og bevisstgjøring er virkemidler for å få dette til. 
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Kommentarer til kapittel 

«UiO skal utdanne studenter med kunnskap,  

«evne og vilje til å skape en bedre verden» 
MN foreslår en alternativ tittel: 

 

«Utdanningene ved UiO skal gi studentene kunnskap, ferdigheter og holdninger som grunnlag for 

å møte en verden i endring» 

 

Er det tilstrekkelig fremhevet at det er studenten selv som lærer og at det er vi som organisasjon som 

legger til rette for læring? MN mener at retorikken i dette kapittelet må snus slik at det fremgår tydelig at 

utdanningen og undervisningen ved UiO skal utvikles slik at studentene møter kunnskap fra 

forskningsfronten og at vi gjennom vår utdanning og undervisning legger til rette for at de skal utvikle sine 

ferdigheter og holdninger til det beste for dem selv og samfunnet. Dette må sys inn i en tekst der det går 

frem at UiO også er ganske gode på utdanning og undervisning, på samme måte som vi hevder at vi er 

ganske gode innen grunnleggende langsiktig forskning i hele den vitenskapelige bredden.  

 

Setningen «Norges beste universitetsstudenter søker seg til UiO» inneholder en liten språklig brist. Man blir 

ikke universtetsstudent før man faktisk begynner å studere ved et universitet, så denne kan omformuleres 

til f.eks.  

 

«Norges beste kandidater for høyere utdanning søker seg til UiO.» 

 

MN vil imidlertid foretrekke en formulering langs følgende linjer:  

 

«Utdanningen ved UiO skal tiltrekke seg de mest faglig motiverte studentene på alle nivåer. UiO 

skal bidra til at hele den vitenskapelige bredden skal være tilgjengelig for et mangfold av studenter, 

samtidig som det gis et særlig tilbud til studenter med særlig høy læringsevne. UiO skal tiltrekke seg 

studenter som vil dyrke sitt talent og søke sine mål i et engasjerende læringsmiljø.» 

 

MN mener også at UiO bør vurdere å formulere et mål knyttet til rekruttering av studenter, alternativt 

formulere en målsetting knyttet til utvikling av samarbeid med skolen (i tillegg til at samarbeid med skolen 

er nevnt i innledningen). 

 

Er det tilstrekkelig godt beskrevet i Strategi2030 at vi som organisasjon skal legge til rette for kontinuerlig 

utvikling og egenlæring, både institusjonelt og individuelt, for at våre utdanninger skal bli bedre? Dette 

henger bl.a. på nye forskrifter om utvikling og dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse. Dette bør 

på en passende måte omtales i strategien. 
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MN synes ikke vi skal bruke frafall som begrep i strategien, men snu retorikken i retning av at 

 

«UiO skal gjennom tiltak rettet mot trivsel, tilhørighet og mestring bidra til individuell progresjon 

og god gjennomføring av utdanninger frem til ferdige grader.»  

 

Vi må, i en eller annen form, få frem at dette er et område vi har arbeidet med i mange år og at tilstanden 

ikke er så dårlig som mange vil ha det til (selv om vi alltid kan bli bedre). 

 

Digitalisering bør få større plass i Strategi2030. Det kan skrives noe i retning av at  

 

«Utvikling av digital kompetanse hos studentene skal være integrert i fag og læringsprosesser. 

Videre skal riktige og viktige digitale løsninger understøtte UiOs mange fysiske læringsomgivelser. 

UiOs fysiske læringsomgivelser er alle former for læringsomgivelser som oppstår under feltarbeid, 

ombord på forskningsfartøy og feltstasjoner, på universitetssykehusene, i nasjonale og 

internasjonale laboratorier, hos partnere i næringsliv og offentlig sektor, og andre fysiske 

omgivelser på og utenfor campus.»  

 

Følgende er en alternativ formulering som kanskje kan brukes;  

 

«UiO skal gi studenter solid kunnskap og nødvendige ferdigheter for å lykkes i det pågående og 

gjennomgripende digitale skiftet i samfunn og arbeidsliv.» 

 

UiO bør også løfte inn ambisjonene fra IT-masterplanen, både her under utdanning og ellers i strategien. 

UiOs digitale satsing skal komme i hele bredden av våre utdanninger; 

- digital kompetanse skal integreres i det faglige innholdet i våre utdanninger, herunder 
forståelse av digital representasjon av kunnskap. 

- riktige og viktige digitale løsninger skal være en del av fremtidens læringsmetoder, 
- studentene skal evalueres ved bruk av digitale løsninger,  
- kommunikasjonen med studenten skal foregå digitalt og på helt andre plattformer enn vi 

kjenner i dag, osv.  
Dette, formulert på et passende nivå, må være en del av Strategi2030.  

 
MN vil foretrekke en mer dempet vektlegging av etter- og videreutdanning (EVU), mål 6 i listen over mål 

under utdanning. Grunnen er at dersom vi går for langt her vil det være umulig å nå andre mål. Området er 

ekstremt arbeidskrevende og har historisk gitt lav økonomisk avkastning dersom man ikke er svært selektiv 

i hva man gjør. MN vil foretrekke formuleringer der UiO sier klart og tydelig at våre viktigste EVU-oppgaver 

er  

i) å skape lærende individer i vår grunnutdanning,  
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ii) at vi legger til rette for at våre regulære utdanninger kan brukes til læring hele livet og 
gi gode synergier både for ferske og eldre studenter 

iii) at vi vil gi mer skreddersydde EVU-tilbud der det er særskilte samfunnsbehov som UiO 
kan møte,  

iv) at vi vil utvikle skreddersydde EVU-tilbud i samarbeid med viktige partnere i privat og 
offentlig sektor der dette er strategisk formålstjenlig for UiO. 

MN frykter også at et for sterkt engasjement i EVU vil kunne gå på bekostning av institusjonens autonomi i 

den forstand at en stor del av våre forskere kan bli «tvunget» til å levere EVU-oppdrag, jmf. forslag fra 

Markussen-utvalget.  

 

I utkastet til Strategi2030 står det: «Vi skal se hele mennesket, og skape rammer som gjør at studentene 

blir en ressurs for hverandre.» Dette er nøkkelen til fremtidens utdanning og bør løftes frem.  

 

MN mener at UiOs strategi må inneholde klare målformulering knyttet til internasjonalt samarbeid med 

land som har behov for å styrke sin utdanning, herunder forskerutdanning. UiO har betydelig aktivitet og 

kapasitet på området og en målformulering langs følgende linjer bør være en del av Strategi2030: 

 

«UiO skal gi signifikante bidrag til utvikling av utdanning, herunder forskerutdanning, ved 

universiteter i land som har behov for å styrke denne aktiviteten.» 

 

 

Kommentarer til kapittel 

«UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk» 
MN satser sterkt på populærvitenskapelig formidling gjennom et bredt spekter av virkemidler, og vi vil øke 

vår konstruktive deltagelse i samfunnsdebatten. Like viktig er samhandling med etablert næringsliv og 

utvalgte enheter i offentlig sektor, samt bidrag i etablering av ny virksomhet gjennom byens inkubatorer 

(særlig StartupLab og Aleap i Forskningsparken). Fellesnevneren for dette samarbeidet er utvikling av nye 

og grønnere produkter, tjenester og løsninger som gjør etablerte og nye arbeidsplasser mer lønnsomme, 

enten de er i offentlig sektor eller i privat næringsliv.  

 

MN mener HUMSAM-området har et stort uutnyttet potensiale innen innovasjon og nyskaping, og MN 

mener også at MN selv vil bli bedre på disse arenaene gjennom å involvere humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fagmiljøer i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. I den senere tid har vi 

sett flere eksempler på dette. Dette vil kunne bli en «gullgruve» for UiO dersom vi spiller våre kort riktig.  

 

Dette kapittelet i strategien er noe ubalansert, i den forstand at formidling, samfunnsdebatt, mm., har fått 

relativt stor plass i forhold til innovasjon, herunder sosial innovasjon, og samarbeid med arbeidslivet.   
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MN stiller spørsmål ved om UiO ytterligere skal styrke bredden og tyngden i formidlingsaktiviteten (mål 1). 

Burde vi heller søke å få bedre gjennomslag for all den formidlingen som foregår?  

 

Mål 2 om museene og bibliotek er bra og viktig, men MN mener at en stor del av arbeidet med å styrke 

museene og biblioteket også må handle om at det må legges bedre til rette for samhandling mellom disse 

enhetene og resten av UiO. MN foreslår følgende: 

 

«UiOs museer og biblioteket er blant landets viktigste kunnskapsformidlere og skal, i samarbeid 

med UiOs øvrige enheter, styrke sine posisjoner som opplevelses-, lærings- og forskningsarenaer.» 

  

MN mener det ikke er klokt å løfte frem livsvitenskap uten å løfte frem andre satsinger. Hva med f.eks. 

bærekraft/energi/klima, digitalisering, mangfold og demokrati? MN mener at mål 6 derfor bør endres uten 

at dette vil gå på bekostning av UiOs satsing på livsvitenskap.   UiO har to fakulteter, MED og OD, som i sin 

helhet arbeider innenfor livsvitenskap, MN og NHM som satser stort på livsvitenskap, i tillegg er det store 

og små innslag av livsvitenskap ved alle de andre fakultetene og museene.  Dersom særskilte satsinger skal 

løftes inn i strategien er en løsning å løfte inn alle de tre store og formulere mål 6 omtrent som følger:  

 

«UiO skal videreutvikle de tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO: Energi og UiO: Norden.» 

 

I tillegg foreslår MN at bærekraft løftes inn med en formulering langs følgende linjer: 

 

«UiO skal etablere et tverrfaglig nasjonalt senter for global bærekraft (Oslo Sustainabaility Centre) 

og utvikle koblinger mellom dette senteret og lignende sentre i andre land.» 

 

Det må handle om å delta i en global dugnad. Et slikt senter kan naturlig plasseres på Nedre Blindern fra 

den dagen Livsvitenskapsbygget står ferdig. MN mener det er unødvendig å omtale konkrete bygg i selve 

strategien.  

 

MN vil videre anbefale at Oslo Science City fremheves under mål 5, eller i et nytt mål der UiO investerer i 

utvikling av langsiktig strategisk partnerskap med utvalgte bedrifter og enheter i offentlig sektor. Oslo 

Science City representerer noe nytt og viktig de neste 10 årene, og Oslo Science City er første steg på veien 

til det vi på MN kaller 3. generasjons innovasjonssystem som blant annet kjennetegnes ved at universiteter 

i større grad enn før integreres med andre funksjoner i byer. 

 

MN mener UiO særlig må løfte seg når det gjelder etablering og utvikling av strategisk partnerskap med 

utvalgte bedrifter og enheter i offentlig sektor. MN arbeider med dette, men mener det er en sak for hele 

UiO. Dette må, i en eller annen form, legges inn i strategien. Det kan formuleres som et eget mål, men kan 

også, som nevnt over, kobles til Oslo Science City.  

 

D-sak 2 - side 49 av 164



Når det gjelder forskningslandskapet rundt oss bør vi også vurdere, i tillegg til den opplistingen som er gitt 

innledningsvis i Strategi2030, målformuleringer som peker på viktigheten av et godt samarbeid med 

instituttsektoren. En målformulering rundt dette kan f.eks. kobles til en målformulering rundt infrastruktur i 

kapittelet som omhandler forskning. 

 

I Strategi2030 står det: «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.» Vi må selvfølgelig skrive noe om dette i strategien, men slik det står nå kan 

teksten fort tolkes dithen at vi skal investere mer i innovasjon og nyskaping. MN tror at UiO investerer nok, 

men at UiO oftere må justere bruken av de ressurser vi velger å investere på dette området. Dette skyldes 

bl.a. pågående og forventede endringer i økosystemet for innovasjon og nyskaping, f.eks. representert ved 

den viktige nyvinningen Oslo Science City.  

 

Det vil være vanskelig å formulere i strategien, men MN tror UiO er tjent med å formulere et mål der vi 

også definerer eller beskriver vår rolle i innovasjonssystemet.  MN ønsker å være tydelig på at vi driver 

grunnleggende langsiktig forskning, høyere utdanning og formidling og at disse aktivitetene på ulikt vis 

bidrar til innovasjon. UiO må også bestemme seg for hvordan, med hvem og i hvilket omfang vi skal 

involvere oss i verdikjeden som ender opp med at kunnskap tas i bruk.   

 

Strategi2030 sier «UiO skal gjennom bredden av sin virksomhet bidra til innovasjon, utvikling og 

implementering av nye løsninger innen velferd, arbeids- og næringsliv.»  

UiO er også godt rustet til å bidra til innovasjon i land som er preget av fattigdom. UiO bør derfor søke å 

spre løsninger og tankegang knyttet til entreprenørskap og innovasjon i land der dette ikke er utviklet eller 

er sparsomt utviklet. En slik satsing kan knyttes til flere av bærekraftmålene. MN foreslår at UiO inkluderer 

en målformulering langs følgende linjer; 

 

«UiO skal gjennom samarbeid med institusjoner i land preget av fattigdom bidra i utviklingen av 

sosial innovasjon og lønnsomme arbeidsplasser, både i offentlig sektor og privat næringsliv, i disse 

landene.» 
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Kommentarer til kapittel 

«UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en  

attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte» 
Dette kapittelet er meget viktig og bør derfor fremstå så tydelig som mulig for alle. Hele strategien, og 

særlig dette kapittelet, må fremstå som tydelig inkluderende, i form av at alle skal med.  

Målformuleringene er i denne delen av utkastet til Startegi2030 i all hovedsak rettet mot ansatte. Det er 

bra, men UiO er som en mellomstor norsk by med 35000 mennesker hvorav 28000 er studenter. MN mener 

det er viktig at dette kapittelet har målformuleringer som på en balansert måte dekker både ansatte og 

studenter. MN ser at studentene er tenkt dekket i utdanningskapittelet, men vi tror det er klokt at de også 

er med her.   

 

Dette kapittelet bør også si noe om prosesser, noe som f.eks. kan løses gjennom å ha prosessrettede 

målformuleringer knyttet til hvordan UiO vil utvikle organisasjonen sammen med ansatte og studenter. 

Følgende er noen eksempler: Organisasjonsutvikling ved UiO skal  

 

 legge til rette for nyskaping og samhandling mellom medarbeidere som utfører ulike 
oppgaver  

 legge til rette for nyskaping og samhandling med og mellom studenter i utviklingen av 
fremtidens læringsmiljøer  

 legge til rette for fremragende forskning og studier på høyt internasjonalt nivå i et generøst 
og inkluderende arbeids- og studiemiljø, 

 dyrke frem sterke administrative og tekniske grupper av medarbeidere med solid kunnskap 
om og eierskap til UiOs kjernevirksomhet og samfunnsoppdrag. 

 Redusere og fjerne administrative, driftsmessige og kulturelle barrierer på tvers av enheter 
og nivåer i organisasjonen, og 

 utvikle inkluderende ledelse og gode mekanismer for gjennomføring av åpne og 
inkluderende beslutningsprosesser.  

 

Mangfold nevnes, men ikke kjønnsbalanse. Dette er ikke nødvendigvis det samme og vi ser at andre 

universiteter i Europa har «gender balance and diversity plans» i sine strategier. På lik linje med 

Startegi2020 må kjønnsbalanse være en del av Strategi2030. 

Når det gjelder det siste målet om bygg og eiendommer, mener MN at UiO bør være mer offensive enn at 

bygningene skal drives bærekraftig. Vi vet det er krevende, men MN mener det er fullt mulig å ha et 

etterprøvbart mål om at alle bygninger på UiO er karbonnøytrale eller veldig nær karbonnøytrale innen 

2030.  

Det fine med å avslutte med dette kapittelet er at det også kan bindes til innledningen ved å hente frem 

UiOs verdier. På mange måter kan dette kapittelet speile innledningen med fokus på organisasjon og 

menneskene. 
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Til: Universitetet i Oslo 

 

 

 
Dato: 31. oktober 2019 

Saksnr.: 2018/14146 GRYAH  

 

 

Høringssvar til Strategi 2030 fra Det Odontologiske fakultet:  

Det odontologiske fakultet har hatt strategien ute på høring på begge institutter og i Odontologisk 

studentutvalg.  Fakultetet slutter seg til hovedpunktene i strategidokumentet men har noen innspill. 

 

1) Universitetets formål og verdier: 

 

 OD foreslår å inkludere globale helseutfordringer.  

«Samtididig står verden ovenfor store klimautfordringer, store helseutfordringer som for eksempel 

antibiotikaresistens, og nye former for ulikhet og utenforskap.» 

 

2) Universitetet skal fremme åpen, banebrytende, bærekraftig og langsiktig forskning. 

 

 Ordet «bærekraftig» inn i tittel. 

 

 OD foreslår å legge til en siste setning i første avsnitt:  

«UiO er en nasjonalt ledende institusjon for de lange helseprofesjonsutdanningene (leger, 

tannleger, psykologer).»  

    

 OD foreslår en omskrivning av setninger i andre avsnitt:  

«Vår styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap, helsevitenskap og teknologi. Vi skal utnytte vår spisskompetanse og faglige 

bredde til å stille spørsmål og finne svar der både disiplinær og tverrfaglig kunnskap gir nye 

perspektiver og muligheter.»  

 

 Legg til sist ii andre avsnitt:  

«UiO må organiseres godt for å ta imot, støtte og legge til rette for internasjonale forsakere, 

postdoktorer og PhD-studenter.»  
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 Omskrive andre punkt under «mål»:  

«Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disipliner og tverrdisiplinær forskning og 

samarbeid internt og eksternt, og samtidig beholde spisskompetanse på områdene.» 

 

 

3) UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden. 

 

 OD foreslår å fjerne andre setning i første avsnitt. OD vil ikke støtte at fremtidens studenter skal 

omtales som klimagenerasjonen:  

«Den nye klimagenerasjonen kommer til oss med et ønske om å endre verden til det bedre, og er 

den viktigste brobyggeren mellom universitetet og samfunn.»  

 

 Omskrive setning i første avsnitt:  

«På UiO møter de landets beste forskere, og Norges mest fremtredende kunnskapsformidlere.»  

 

 Under «mål» foreslår OD å legge til følgende punkter:  

 UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evner og vilje til å skape en bedre verden. 

 Bachelor og masterprogrammene ved UiO skal gjøres mer internasjonale for å tiltrekke 

internasjonale studenter og styre  utvekslingsprogrammene. 

 

 

4) UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk. 

 

 Under «mål» foreslår OD å legge til følgende punkt: 

 UiO skal være gode på å formidle god kunnskap om forskning til samfunnet. 

 

 Bør muligens forandre på følgende punkt under «mål»:  

«UiO skal videreformidle livsvitenskap som er bredt tverrfaglig samarbeidsområde og utnytte 

potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets utfordringer.» 

 

5) UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte. 

 

 

 Under «mål» foreslås å inkludere et punkt: 

 UiO skal verne om sin autonomitet og være en premissleverandør av kunnskap til samfunnet. 
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Dekan 

Professor dr.odont. 

 

Leif Erling Jensen 

Konst. fakultetsdirektør 
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Til: 

SADM DIG Seksjon for digitale tjenester 

Dato: 17.10.2019 

 Saksnr..: 2018/14146 TONEV 

TFs svar på Strategi 2030 - høringsutkast 

TF takker for anledningen til å la seg høre. Høringssvaret har sammen med utkastet til strategi blitt drøftet i 

fakultetsstyret.  

Strategi 2030 er en svært viktig tekst for UiO og for oss. En strategi skal peke ut kurs og prioriteringer for UiO de 

neste ti årene, med virkning for universitetet i enda lengre tid. Da er det også viktig å ha det klart for seg hvor vi 

skal gå, hvilke ambisjoner vi har og hva visjonen skal være, slik at vi kan holde blikket godt fremover og ikke 

miste kursen underveis gjennom avsporing fra mindre viktige saker. I det nåværende utkastet mangler denne 

visjonen/ambisjonen. Det foreliggende utkast til s2030 favner bredt og har en struktur som er gjenkjennelig for 

UiO. Vekten ligger på forskning, utdanning, formidling og arbeidsmiljø. Utkastet er resultat av en lang prosess, der 

universitetsledelsen raust og vennlig har invitert alle til å bidra og komme med innspill. Det gjelder også denne 

siste fasen inn mot universitetsstyrevedtak i 2020.  

Den lange utviklingsperioden og de mange stemmene kan ha bidratt til at utkastet har mistet noe av sin tydelighet 

og retning. Når det heter at ambisjon/visjon skal vedtas først i desember og det heller ikke leveres noe forslag fra 

ledelsen til en slik ambisjon/visjon i det forelagte utkast, mister strategien retning. Derfor peker vi på at det er 

mulig å gjenbruke visjonen fra strategi 2020. Siden ambisjonen/visjonen mangler, blir også målene som er satt noe 

retningsløse, og de mangler tidvis strategisk tydelighet.  

I fravær av en ny visjon/ambisjon vil vi peke på at det er mulig å gjenbruke visjonen fra strategi 2020, «Et nos 

petimus astra». Det samme kan også deler av den strategien forøvrig. UiO er et forskningsintensivt 

breddeuniversitet, og historie, størrelse og bredde tilsier at vi ikke lett og raskt endrer oss. Det ligger en kraft i 

dette. Empirisk har UiO vist seg i stand til å være det ledende universitet i Norge på tross av økende konkurranse, 

og ledende også innen flere fagfelt internasjonalt. Vi kan derfor med fordel gjenbruke gode formuleringer, visjoner 

og ambisjoner. Strategi 2020 satte fokus på eksellent forskning på en måte som fikk konsekvenser for 

prioriteringene som ble gjort ved fakulteter og institutter. Å bygge opp under forskning, få flere til å søke, etablere 

incentivordninger og belønningsmodeller, skape kollektiv kultur rundt forskningsutvikling var resultater av strategi 

2020, selv om den ikke var eneste pådriver. Strategi 2020 svarte godt på den utviklingen som også har preget de 

siste ti årenes forskningspolitikk mer generelt med vekt på EU-søknader, eksellens, tematiske og utfordringsdrevne 

forskningsprosjekt og tverrfaglighet. Dette vil stå sentralt i neste strategiperiode. Der hvor den forrige strategien 

derimot ikke lyktes like godt, var på utdanningsfeltet. Det bør den nye strategien rette opp.  

Derfor starter vi med å kommentere utdanningskapitlet, før vi tar de øvrige. Det skal også sies at vi ikke har gått 

ned i detaljene i teksten, men holdt oss på et mer overordnet nivå.  
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UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

Da rektoratet ble valgt, ble utdanning løftet frem som flaggskipet for UiO de neste tiårene. Det ble snakket om et 

utdanningsløft. Vi mener det er grunn til å holde utdanning særlig høyt, men synes ikke strategiutkastet helt svarer 

ut den ambisjonen. Strategi 2020 lyktes som nevnt med å flytte UiO forskningsmessig. Fremragende forskning vil, 

må og skal være grunnlaget for all vår virksomhet, men det er ingen tvil om at UiO kan lykkes enda bedre som et 

utdanningsuniversitet. Det handler om å samle og å spisse. Vi gjør mye bra, men vi kan bli enda bedre. Som med 

forskning krever det prioritering. Det koster å drive utdanning, og det koster potensielt enda mer å drive 

fremragende utdanning. Det krever aktivt arbeid for pedagogisk fornyelse, utvikling av staber, endring av kultur, 

av-privatisering av undervisning og veiledning. Her bør erfaringene fra forskningssatsningen spille en rolle. Skal 

det satses på noen særlige utviklingsmiljøer?  

Ambisjonsnivået for forskning er i strategien satt til å være at «alle» skal med og være ledende i Europa. Hvorvidt 

det er en godt eller dårlig formulert ambisjon, kan diskuteres, men i denne sammenhengen er poenget å etterspørre 

hvilke ambisjoner UiO skal ha for utdanning. Skal vi ikke også der bli ledende i Europa (eller skal til og med noen 

miljøer bli enda bedre?)? UiO burde ha de aller beste forutsetninger for å ha en jevn tilstrømning av utenlandske 

studenter. Ikke bare er det gratis å studere hos oss, men vi har god og til dels fremragende forskning til grunn for 

rekken av gode studietilbud. Hvordan utnytter vi det?  

En ambisjon burde derfor være at UiO skal utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innen utdanning. Vi skal drive 

innovativ utdanning med basis i forskningen. Utdanningen skal være utforskende og pedagogisk utprøvende og 

ligge i front også hva gjelder arbeidsformer. Studentene skal stå i sentrum og bli integrert i arbeidsformer der deres 

kunnskap, erfaring og ressurser skal aktiveres og gjør dem til aktører i egen utdanning. De skal ikke bare ta imot og 

dannes av oss, men læring skjer gjennom samarbeid og kommunikasjon.  

Slik s2030 er formulert nå savnes en offensiv og strategisk holdning til utdanning som svarer til rektoratets uttalte 

ambisjon om et utdanningstiår. For å være kritisk synes vi for eksempel formuleringer som «studentene skal lære 

kritisk tenkning» med mere, ikke hører hjemme i en strategi, men er en del av den ordinære basisvirksomheten vår. 

Det som er det kritiske er ikke hva studentene skal få fra oss, men hvordan UiO som institusjon skal endre seg de 

neste ti årene, slik at vi blir like fremragende på utdanning som vi er blitt og fortsetter å bli innen forskning. Blikket 

må derfor rettes mot institusjonen. Hva er det vi skal gjøre de neste ti årene? Det bør være hovedfokus i strategien. 

Riktignok dekkes dette noe i punktet under om organisasjon. Vi mener imidlertid at hele spørsmålet om utdanning 

må settes inn i en mer strukturell ramme enn det som er gjort her, og at det vil gi dette kapitlet strategisk løft.  

UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning  

Når det gjelder forskning har vi pekt på at s2020 spilte en viktig rolle i å utvikle en ny forskningskultur på UiO. 

Dette gjenspeiles blant annet i rekrutteringspolitikken som er blitt mye mer internasjonalt orientert. Det vises i 

suksessen innen ERC og H2020. Vi er blitt langt bedre enn vi var, men vi har fortsatt mer å gå på, og et ytterligere 

løft bør skje. Vi er i tvil om det likevel dekkes av en formulering om at alle miljøer skal være ledende i Europa. En 

slik ambisjon kan fremstå både som begrensende og urealistisk på samme tid. Den er begrensende i den forstand at 

ambisjonen burde være større for deler av miljøene. Til det kan man selvsagt svare at å være europeisk ledende 

ikke utelukker at man også er verdensledende, at Europa er minstemålet. Men hvis Europa er målestokken, gir det 
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en eurosentrering som neppe er heldig. Hva med verden utenfor? Noe annet er at fagmiljøene er forskjellige, store 

og små, nasjonale og internasjonale – hva vil det si at alle skal bli ledende i Europa? 

Videre vil vi peke på betydningen av å vektlegge UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet i sammenheng 

med forskning. Det er en utfordring i en situasjon og tid der mye av de store eksterne midlene internasjonalt så vel 

som nasjonalt går til naturvitenskapene og medisinfagene. Også viktige prioriteringer ved UiO gir et tyngdepunkt 

der, med den store livsvitenskapssatsningen som et flaggskip. Det er viktig for hele UiO at livsvitenskap lykkes, 

men ikke dersom det innebærer at humaniora (inkludert teologi) og samfunnsfag (inkludert jus) ikke prioriteres på 

samme tydelige måte.  

Humaniora 

En kritisk lesning av den helhetlige teksten kan gi inntrykk av en implisitt ‘bias’ mot med-nat-miljøene. Vi er enige 

i at styrken til UiO ligger i den «langsiktige grunnforskningen innen humaniora, naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap, medisin og teknologi», som det står under kapitlet om forskning, men når det senere under 

kapitlet om kunnskap i bruk fremheves at livsvitenskap skal videreutvikles, kan det bygge opp under en skjevhet i 

prioriteringen. Vi forstår at forpliktelsene vi har tatt på oss fra forrige periode og de bevilgninger som 

myndighetene har gitt til livsvitenskapsbygg, må synliggjøres i strategien. Vi mener imidlertid at også det arbeidet 

som nå er gjort med en snart ferdigstilt humaniorastrategi, et resultat av regjeringens humanioramelding, kunne tilsi 

at ambisjonene for humaniora og humsam fikk et konkret uttrykk. Det bør i den forbindelse også nevnes at UiOs 

humaniorafag, inkludert teologi, gjorde det meget bra i Forskningsrådet evaluering av humanistisk forskning. 

Internasjonale faglige rangeringer (som QS World Ranking) viser at det er innen humsam-fagene at UiO ligger på 

topp.  

Hva om vi fikk til et laboratorium for fremtidsforskning med vekt på humsam-fag, et eget bygg? Det vil være noe 

som teologi og religion og dermed TF ville kjenne seg meget igjen i.  

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk  

TF har allerede gitt en kommentar knyttet til livsvitenskapssatsningen som er omtalt under forskning, og vi har 

etterspurt om det ikke bør være en bedre synliggjøring av humsam. Ser man på det som ellers står i dette kapitlet, er 

det viktige det som kommer frem om at UiO er en samfunnsaktør i bred forstand, både i måten vi arbeider med 

samfunnsspørsmål og samfunnets institusjoner, og hvor mange arenaer vi befinner oss på. Nettopp som 

forskningsintensivt breddeuniversitet er UiO i kontakt med alle sektorer i samfunnet og en pådriver for utvikling og 

endring. Vi mener imidlertid at en etisk tenkning i bred forstand bør integreres i strategien på dette punkt. Det kan 

tenkes inn som en del av en dannelseskultur som bør være et kvalitetsmerke for UiOs kunnskapsforvaltning. 

Etikk og kunnskap i bruk 

Den til dels store skepsis mot forskning som fins i det offentlige ordskiftet er en stor utfordring, og vår formidling 

kan lide under slike utviklingstrekk. I tillegg til at det er viktig at vi bidrar til en kritisk saklig offentlighet, er det 

viktig at vi har et sterkt fokus på forskningsetikk og at vår egen forskningsutvikling hele tiden prøves etisk. Store 

samfunnsutfordringer utfordrer oss ikke bare på forskning, men etikk. Hvordan forvalter vi vår kunnskap? Hvordan 

formidler vi den? Når det under utdanning snakkes om viktigheten av å utdanne studenter som er kritiske og 

kreative, bør vi også tenke på at en etisk dannelse av studentene henger sammen med den hele tiden pågående 
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etiske dannelse og ansvarlighet som ligger til institusjonen. Det viser vi gjennom internasjonalt samarbeid for 

forskere og studenter i risikofylte sammenhenger (Scholars/Students at risk), ved menneskerettighetsprisutdelingen 

og flere andre sammenhenger. Akkurat som UiO bør ha som mål å være ledende innen forskning og utdanning, og 

har som mål å utdanne for en bedre verden, bør vi vektlegge at det må være forankret ikke bare i forskningsbasert 

kunnskap, men i etisk forsvarlig anvendelse av denne kunnskapen. Vi må ha etisk bevissthet om de komplekse 

sammenhenger som kunnskapen i bruk skal settes ut og være en del av. 

I diskusjonene under høringsprosessen som har funnet sted i forbindelse med s2030, har mange kritisert strategien 

for å mangle et tydelig klimafokus. Det er rett. Fakultetet har ikke gått detaljert inn i det spørsmålet, for vi vet at 

her vil andre bidra til å løfte det tydelig, sterkt og godt. Vi vil imidlertid peke på at en bærekraftig utvikling som må 

finne et spor gjennom hele strategien, fra forskning til utdanning, til formidling og gjennomsyre organisasjon og 

arbeidsplass, handler også om det overordnede etiske ansvar vi som institusjon har for samfunnet. Det er godt kjent 

at kunnskapen kan brukes til ødeleggelse like så godt som bærekraftig utvikling. Derfor er vi opptatt av å 

understreke betydningen av å se forskningsbasert kunnskap sammen med verdier og etikk.  

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte  

Her vil vi berømme UiO for å ta inn over seg de utfordringer som et komplekst og mangfoldig samfunn nasjonalt 

og internasjonalt representerer. Vi er enige i at UiO vil måtte arbeide fremover med å utvikle seg til en institusjon 

som favner mangfold, men vi er spørrende til om det er riktig at dette handler om «bredde av perspektiver og 

meninger i samfunnet og verden». Det er i beste fall en noe ubeskyttet formulering som kan åpne for en viss 

relativisering av legitime og illegitime meninger og perspektiver i en forskningssammenheng. UiO skal speile et 

mangfold og gi studenter og forskere mulighet for utvikling, karriere uavhengig av bakgrunn (sosialt, etnisk, kjønn, 

religion osv.; ref. Diskrimineringsloven), men basis for vår virksomhet er forskningsbasert undervisning og 

kunnskap. Av den grunn vil arbeidet med rekruttering både av studenter og ansatte måtte fortsette å stå sentralt, slik 

at ‘bias’ som hindrer oss i å se mulighetene i andre, blir tydeliggjort og får en mindre plass. Videre vil nettopp 

campusutviklingen måtte ses i sammenheng med mangfoldsutfordringene, sikre at det blir plass for mangfold 

innenfor byggene våre og på våre arenaer. For vår del vil vi peke på viktigheten av at studenter og ansatte kan være 

til stede på campus og på UiO med en opplevelse av at man kan være der som hele mennesker.  

 

Med hilsen 

 

Aud V. Tønnessen 

dekan 

Tone Vold-Sarnes 

fakultetsdirektør 

 

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

 

Saksbehandler: Tone Vold-Sarnes, +4722854243, tone.vold-sarnes@sv.uio.no 
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs 
hus, 3. etasje 

Telefon: 22 85 82 76 
Telefaks: 22 85 82 41 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 

Til: Rektor og universitetsdirektør 
  
  
Dato: 19.09.2019 
Saksnr.: 2018/14146 
   
 

Kommentarer til utkast til Strategi 2030 

UV-fakultetet setter stor pris på muligheten til å bidra i arbeidet med utformingen av UiOs strategi for 
perioden 2020-2030.  

Vi har valgt å be om institusjonelle høringsinnspill fra våre fire enheter (CEMO, ISP, IPED og ILS). 
Innspillene fra enhetene ligger som grunnlag for UVs høring samt dekanatets vurderinger. Alle ansatte 
har mottatt mail/brev fra rektor og universitetsdirektøren om at alle ansatte og studenter kan komme med 
innspill. Vi er kjent med at flere ansatte ønsker å bidra med innspill og håper at ansatte ved UV sender 
sine innspill i portalen. Alle ansatte har blitt gitt flere muligheter til å komme med individuelle innspill til 
UiOsp2030 noe som bidrar til en åpen prosess.  

UV har jobbet bredt i egen organisasjon med UiOs og UVs eget strategiske arbeid. Og prorektor holdt en 
innledning om UiOs arbeid med sp2030 på UVs styreseminar i juni 2019.  

Dette innspillet kommer fra fakultetets ledelse og instituttledelsen ved våre fire enheter – CEMO, ISP; 
IPED og ILS. Vi har delt vårt innspill og kommentarer i to. I dette oversendelsesbrevet fremheves noen 
prinsipielle forhold. Detaljerte kommentarer i vedlegg 1 er lagt frem i ledermøte på fakultetet. Vedlegget 
er formulert av dekanatet. UiOs og alle enhetenes arbeid med nye strategier er et veldig viktig arbeid som 
er avgjørende for vår fremtid. Vi håper at vårt noe kritiske blikk på det foreliggende utkastet leses i lys av 
denne intensjonen. 

 

Generelle forhold:  

Det finnes flere enkeltelementer og setninger som peker ut en fremtidig retning for UiO, men samlet sett 
vurderer vi dokumentet som uferdig og lite gjennomarbeidet.  Meningsdimensjonen ved de gode 
setningene som finnes i dokumentet mangler en sammenheng og en/flere mulige kontekster. Dette gjør at 
operasjonaliseringen vil kunne bli meget tilfeldig.  

At man sender ut dette til høring uten at man har en god beskrivelse av UiOs ambisjoner og dermed 
retning, mener vi er uheldig/kritikkverdig. Dette bidrar til å gi inntrykk av at arbeidet med strategien ikke 
er drøftet og bearbeidet på en god måte frem til høringen nå i oktober.  

Mange avsnitt og punkter må endres og bearbeides. Teksten er ikke bygget opp på en god nok måte. Den 
preges av tekstfragmenter som f.eks. korte beskrivelser, påstander, ambisjoner og andre språklige 
uttrykk, ofte i samme avsnitt. Dette fungerer ikke som tekstelementer med indre sammenheng eller som 

D-sak 2 - side 59 av 164



 2

elementer som bygger en mer prinsipiell og overordnet argumentasjon. Se vedlegget for mer presise og 
detaljerte kommentarer.  

Vi mener UiO sp2030 er svak når det gjelder beskrivelser/analyser og de implikasjoner digitalisering alt 
har og vil få som «driver» på samfunnsnivå, institusjonelt og for den enkelte; i forskning, i utdanning, i 
formidling og i innovasjon. Digitalisering er en sterk driver ved UiO generelt innen forskning og 
utdanning. Digitaliseringen av innhold, metoder, arbeidsformer og teori skjer i prosjekter, forskergrupper 
og i fagmiljøer. Sett fra et styrings- og ledelsesperspektiv er oppfølgingen av Masterplan IT og program 
for administrativ forbedring og digitalisering initiativer som vil påvirke alle ved UiO – ansatte og 
studenter. Vi mener derfor at digitalisering må inn som del av premissgrunnlaget og at det må gjenfinnes 
i alle de fire områdene som strategien inneholder.    

Universitetets formål og verdier  

I strategidokumentets innledning gis det en historisk setning som ikke følges opp. Hvis vi ønsker å løfte 
UiOs stolte historie som samfunnsformende og samfunnsbærende institusjon, må det gjøres på en bedre 
måte. Fredrik Thues notat som vi fikk sent på våren gir en utmerket inngang.  

I avsnittet som blant annet handler om fattigdom etc får man det inntrykk at UiO primært er politisk 
aktør som f.eks. FN. Avsnittet og den første siden i dokumentet må få frem UiOs særpreg som en tung 
kunnskapsinstitusjon som gjennom forskning, utdanning og kunnskap i bruk bidrar til forståelse og 
løsning på samfunnsutfordringer – oftest på lang sikt.  

Den første delen avsluttes med et avsnitt som handler om UiOs samarbeid med norske 
samfunnsinstitusjoner. Dette avsnittet er spinkelt tatt i betraktning det betydelige samfunnsoppdraget 
som UiO utfører gjennom allmennutdanning og profesjonsutdanning, forskning, innovasjon og 
kunnskapsutvikling. UiOs samfunnsbidrag overskrider langt det samarbeidet med samfunnsinstitusjoner 
som beskrives i det siste avsnittet i kapitlet, og handler om noe langt mer enn ivaretakelse av relasjoner, 
slik det beskrives her.  

Det er heller ikke enkeltsykehus og enkeltskoler UiO samarbeider med, slik det kan se ut i avsnittet. 
Tvert imot bygger UiO et bredt kunnskapsgrunnlag og utdanner et høyt antall velkvalifiserte 
arbeidstakere for bærende samfunnsområder som både helse- og skolesektoren, blant andre. Dette 
samfunnsoppdraget og -bidraget bør skrives tydelig opp i det innledende kapitlet og bli fulgt opp i de 
øvrige delene/kapitlene. 

Innledningen bør etter vår vurdering kombinere UiOs historie og soliditet og det dagsaktuelle som også 
er samfunnets, verdens og klodens store utfordring – kunnskapsforståelse, demokrati, klima, mangfold 
etc.    

 

Til punktet: UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

Overskriften i dette punktet mener vi gir en god inngang til UiO som forskningsintensivt universitet. Og 
flere av punktene kan gi retning.  Men samtidig er teksten lite visjonær og ambisiøs. Siden dette skal 
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løfte oss frem mot 2030, burde det vært noe mer kraft/ambisjoner i teksten. Det blir for mye her og nå-
utfordringer slik det er formulert i denne versjonen. Ambisjonene er ikke utformet på en måte som gir 
inspirasjon på lengre sikt og i et 10 års perspektiv.  

Innledende formål og verdier burde formuleres mer strategisk. Nå går det til dels i «alle» retninger. 
Teksten kan samles mer om noen sentrale forhold, f.eks. om dyptliggende endringer i arbeidsliv og 
kompetansebehov og hvilke implikasjoner det har for høyere utdanning i årene som kommer, og om 
blant annet demokrati – og miljøutfordringer. Universitetets samfunnsmandat burde kanskje også løftes 
frem tydeligere og hvordan man skal arbeide for det i de neste ti årene. Det inkluderer også sentrale 
verdier og det kunnskapsgrunnlaget som vi er basert på. Digitalisering nevnes også bare løst enkelte 
steder, men det kunne løftes mye tydeligere frem strategisk som en svært viktig «driver» i utviklingen av 
samfunnet og i virksomheten ved UiO. Digitalisering har dype sosiale, kognitive, kulturelle og 
emosjonelle virkninger i samfunnet som påvirker oss som institusjon.  

Første mål under første ambisjon virker litt urealistisk, dvs. at alle UiOs forskningsmiljø skal bli ledende 
i Europa. Ved UV er det flere fagmiljøer som er på et høyt europeisk nivå, mens andre av våre miljøer er 
på høyt nordisk og norsk nivå. Alle bidrar til samfunnsoppdraget innen forskning og utdanning samlet 
sett.  

Det savnes at det gis en kort status av UiO som samfunnsinstitusjon. Se F. Thues notat. Og det savnes en 
beskrivelse av hva vi skal bli i 2030. Samfunnsoppdraget nevnes, men løftes ikke frem og det gis ikke en 
historisk og fremtidsrettet beskrivelse av den nye samfunnskontrakten.  

Tverrfaglighet nevnes tre til fire ganger i dokumentet, men det gis ikke en klar beskrivelse av hva som er 
problemet og hva UiO skal gjøre med dette. Det forblir vagt og det trenger videre klargjøring.  

Mer generelt framstår teksten som for innadrettet og UiOs internasjonale og globale ambisjoner må løftes 
frem.  

Livsvitenskap er viktig for UiO, men bør vel nevnes sammen med UiO:Energi og UiO: Norden og evt 
andre tunge satsninger.  

 

Til punktet: UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

I det første avsnittet skriver teksten fram klimagenerasjonen blant studentene og deres ønske om 
samfunnsendring. Det er fint, men det må ikke skje på bekostning av alle de studentene som ønsker å 
gjøre en betydelig innsats i hele det samfunnsspekteret som UiO utdanner for. Klimagenerasjonen kan 
ikke representere det store studentmangfoldet alene, og den er heller ikke alene den viktigste 
brobyggeren mellom universitetet og samfunnet, slik det framstilles. Dessuten bør spørsmålet stilles om 
UiO virkelig ønsker å framstille det slik at universitetet befinner seg så fjernt fra samfunnet for øvrig at 
det trengs en brobygger over dit. UiO er en del av samfunnet og vi lever alle «midt i det».  Her er det 
nødvendig med en kritisk lesning av teksten ned på setningsnivå.  
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UV mener at dette punktet i teksten ikke er balansert og er lite gjennomtenkt og bearbeidet. Vi gir svært 
uheldig signaler internt og ekstern ved å formulere oss så endimensjonalt om et mangedimensjonalt 
problemfelt.  

Videre i dette avsnittet sies det at studentene møter noen av landets mest markante kunnskapsformidlere 
på UiO. Dermed understrekes møtet med de framstående enkeltforskerne. Vi ville ønske at strategien i 
stedet understreket betydningen av studentenes møte med fremragende og nyskapende forsknings- og 
utdanningsmiljøer – der man har markante formidlere. 

I det andre avsnittet framheves utdanningenes akademiske kvalitet. En satsning på utdanning bør også 
framheve de ulike utdanningenes pedagogiske kvalitet og evne til pedagogisk utvikling og nyskaping.  Vi 
vet fra utallige undersøkelser at studentene savner oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiet. På 
dette området kunne strategien vært atskillig mer ambisiøs og fulgt opp de vedtak som styret alt har tatt.  

Disiplinær dybde og tverrfaglig forståelse, som trekkes fram, favner heller ikke bredden i utdanningene 
ved UiO. Profesjonsutdanningene savnes i strategien. UiO driver en rekke betydelige 
profesjonsutdanninger (lærer, prest, jurist, psykolog, lege, tannlege og farmasøyt), og det er i 
profesjonsutdanningene man finner det store flertallet av UiOs studenter. I Strategi 2020 var 
Lektorprogrammet ved UiO det eneste studieprogrammet som ble nevnt særskilt. Dette ble fulgt opp med 
en satsning på programmet, og det er i dag et av UiOs aller største og mest høyt profilerte studieprogram. 
Dette er et eksempel på betydningen av å anerkjenne profesjonsutdanningenes bidrag og å ha ambisjoner 
for utviklingen av dem i framtida. De bærer en betydelig del av UiOs store samfunnsoppdrag. 

Noen mer detaljerte kommentarer til utdanningsdelen:  

Teksten i det tredje avsnittet bør gjennomgås kritisk, og klisjeer som «se hele mennesket» og «en ressurs 
for hverandre» bør erstattes av mer meningsfylte og konkrete uttrykk.  

I bombepunkt 4 står det at utdanningene skal legge til rette for kontakt med arbeidslivet. Dette er en for 
svak formulering. I profesjonsutdanningene foregår det utstrakt praksis i de institusjonene som det 
utdannes for, og det arbeides aktivt med godt utviklede og integrerte partnerskap med disse 
institusjonene. Det bør inn i en strategi for ti år fram i tid. 

På side 3 står det: "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." Vi forstår ikke hva som menes med 
det. Er det mer satsning på online-kurs? 

Så må bombepunkt fem gjennomgås kritisk språklig. Man tar rett og slett ikke del i «et mangfold av 
perspektiver, ideer og kulturer». Man lærer om dem, og man tar del i kulturelt komplekse samfunn, 
samtidig som man reflekterer over og søker å forstå det idé- og perspektivmangfoldet som kommer til 
uttrykk. 
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Om punktene formidling, kunnskap i bruk og innovasjon.  

Her kan UiOs eget policy-dokument om innovasjon/sosial innovasjon fungere godt som et utgangspunkt. 
Dette ble et meget godt gjennomarbeidet dokument som alle fakultetene sluttet seg til.  

Det bør ryddes i begrepsbruken:  

Formidling er normalt allmennrettet (kronikker, ytringer, populær vitenskapelige artikler, blogger etc).  

Kunnskap i bruk er knyttet til utvikling av praksis i institusjoner (skole, helse, etc) og krever noe helt 
annet enn formidling. Samarbeid i form av partnerskap foregår ofte over år før man ser resultatene. Dette 
kan knyttes til innovasjonsbegrepet, men ikke nødvendigvis.  

Vårt poeng her er at teksten kan videreutvikles og klargjøres. Det må gå en linje fra en overordnet 
beskrivelse av UiO til forskning, utdanning etc.   

Se også direkte kommentarer i teksten – vedlegg 1.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Sten Ludvigsen 
dekan 

 

Vedlegg: 

1. Detaljerte kommentarer til teksten. 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Bård Kjos 
+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no 
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Universitetet i Oslo Notat 
 

 

Til: Rektor v/ UiO 
 
 
 
 
Dato: 31. oktober 2019 

Strategi 2030 KHMs høringsuttalelse  
 

Innledning 

Kulturhistorisk museum takker for muligheten til å kommentere på utkastet til Strategi 2030 (S2030). Vi har 
valgt å dele høringen i seks. Første del berører strategien som helhet, de fire neste, de enkelte kapitlene og 
sjette del noen avsluttende betraktninger.  

KHM har valgt å gjennomføre en høringsprosess der alle ansatte har fått tilgang til utkastet, men der 
diskusjonene i seksjonene baserer seg på innspillene fra museets råd og det høringsutkastet som er 
forfattet av administrasjonen og diskutert i museets ledergruppe.  

Rent overordnet vil KHM uttrykke tilfredshet med at strategien gir handlingsrom til den enkelte enhet. 
Utfordringen med et slikt valg er, etter vår oppfatning, at strategien da må gi en så klar retning og 
målformulering at enhetenes del-strategier og planer går i en felles retning. Vår bekymring er at utkastet til 
S2030 ikke er tydelig nok som verktøy for å stake ut en slik felles, overordnet kurs. 

I hovedsak følger utkastets ambisjonsformuleringer UH-lovens formålsparagraf, men siden denne gjelder 
for alle institusjoner i sektoren, savner vi en tydeligere profil som skal gi UiO særpreg, ikke bare historisk 
betraktet, men også inn i framtiden. S2030 lykkes for øvrig best med i en slik ambisjon i de passasjene som 
omhandler formidling eller kunnskap i bruk. Her er uttrykt et ambisjonsnivå som peker framover. Slik KHM 
leser strategiutkastet er det også uklart hvordan relasjonen er mellom ambisjonsformuleringene – som har 
målformuleringens språk – og de underliggende målformuleringene skal forståes. Skal de underliggende 
målformuleringene leses som tiltak eller delstrategier? KHM anbefaler en kritisk gjennomgang av de ulike 
delmålene med tanke på samstemt uttrykk for et overordnet ambisjonsnivå. 

Universitetets formål og verdier 

Universitetets formål gis ikke tydelig av kapitlet. Vi stiller spørsmålet om det er behov for en 
formålsdefinisjon, når denne allerede er gitt i UH-loven. 

Kapitlet begynner med viktige historiske betraktninger, men samspillet mellom de tre kjerneoppgavene, 
forskning, utdanning og formidling/kunnskap i bruk, er nedtonet til fordel for samspillet mellom de to 
førstnevnte kjerneoppgavene. KHM mener at UiOs særpreg og styrke faktisk ligger i samspillet mellom alle 
de tre oppgavene. 

De neste tre avsnittene som søker å beskrive dagens status og utfordringer, blir for generelle og framstår 
samtidig som vilkårlige. Dersom strategien skal beholde avsnittene, anbefaler KHM at de omformuleres 
som tydelige signaler om hvilke områder UiO ønsker å utmerke seg på. 
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S2020 har en tydelig tekst som angir mål, verdier og UiOs rolle i samfunnet. Etter vår oppfatning er denne 
fremdeles er i all hovedsak gyldig og kan innarbeides i S2030. Vi vil også anbefale en tydeliggjøring av UiOs 
rolle som kulturbærer og bevisst kulturarvsforvalter i en slik sammenheng. Disse elementene synes vi 
rektoratet har løftet fram på en inspirerende måte, noe S2030 også kan gi uttrykk for.  

UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

Kapitlet åpner med en fin ambisjon, likevel savner vi en tydelig betoning av UiO som breddeuniversitet i 
denne passasjen. De deskriptive passasjene om hvordan UiOs posisjon måles og omfanget på UiOs 
virksomhet, bør vurderes utelatt eventuelt omarbeides til en mer progressiv ambisjon. Utfordringen her 
ligger i navigasjonen mellom institusjonelle mål og effektmål, gitt UiOs særpreg og ambisjonsnivå. 

Neste avsnitt bør muligens også omarbeides til eller munne ut i en visjon om hvordan S2030 skal styrke de 
positive sidene i UiOs forskningsvirksomhet. KHM stiller også spørsmålet om deler av avsnittet bør flyttes til 
kapitlet om organisasjonsutvikling, blant annet passasjen om UiO som arbeidsplass.  

KHM savner en tydelig betoning av grunnforskningsperspektivet og rollen som breddeuniversitet i 
innledende tekst.  

Målformuleringene er ambisiøse. KHM spør om særlig den første angir en realistisk ambisjon, eller om den 
bør omformuleres. Andre målformulering er uklar, eller peker i minst to retninger. For formuleringen av 
sjette mål bør arbeidsdelingen mellom UiO og øvrige samfunnsinstitusjoner tydeliggjøres.  

Åpen tilgang på forskningsresultater (OA) og deling av kunnskap bør være tydelig formulerte målsetninger.  

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

KHM er enig i at klimaendringer er en viktig utfordring som også opptar yngre mennesker. Vi finner likevel 
«klimagenerasjonens» kobling til UiO uklart formulert.  

Tredje avsnitt peker på viktige utfordringer, men det bør vurderes om dette avsnittet skal flyttes til kapitlet 
om organisasjonsutvikling. Innledende tekst bør for øvrig tydeliggjøre relasjonen mellom kritisk tenkning og 
samfunnsutfordringer. Her har UiO etter vår oppfatning en viktig oppgave og funksjon som gir særpreg.  

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 

KHM mener S2030 treffer best i dette kapitelet. Vi ønsker likevel å betone at selv om avsnitt to peker på en 
viktig kobling mellom UiO og nasjonal kultur og kulturarv, som det ikke er noen grunn til å problematisere, 
så har UiO også en internasjonal kulturarv å forvalte, ikke minst gjennom HFs og SVs virksomhet og 
universitetsmuseenes samlinger. Slik første og andre setning i avsnittet følger hverandre nå, innbyr det til 
misforståelser. Likeledes anbefaler vi at ordet forskningsbasert knyttes til universitetsmuseenes lærings- og 
formidlingsvirksomhet. UiOs ambisjon om å nå bredt og allment ut med kunnskap, bør tydeliggjøres i den 
innledende teksten. 

KHM mener at en formulering om etikk og etisk bevissthet bør innarbeides i kapitlets siste avsnitt. Vi reiser 
også spørsmål om ikke en målformulering rundt dannelse for det 21. århundre og humaniora-profil også 
bør innarbeides i målformuleringene. 

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte. 

Rektoratet har formulert en tydelig ambisjon om å løfte utdanningen og fremme god 
organisasjonsutvikling. Ulike undersøkelser peker også på UiOs forbedringspotensial her. KHM er derfor 
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positiv til at et eget kapitel om organisasjonsutvikling er del av S2030. Flere avsnitt fra andre kapitler 
omhandler spesifikt organisasjonsutvikling og bør følgelig flyttes hit. Passasjen om Mennesket i sentrum fra 
S2020 har flere gode passasjer som kan tas med videre. 

KHM finner grunn til å problematisere tredje avsnitt i kapitlet. Dette henger sammen med det vi oppfatter 
som et uavklart forhold mellom allmenne samfunnsutfordringer og den sosiale/institusjonelle 
arbeidsdelingen for å håndtere disse. UiOs rolle må uttrykkes presist i en slik relasjon. Vi stiller dermed også 
spørsmål til logikken i dette avsnittet. Vi mener at UiOs oppgave er å demokratisere tilgangen til 
vitenskapelig kunnskap, forskning og utdanning, men vi er mer usikre på om samfunnets meningsmangfold 
nødvendigvis skal bli del av UiOs virksomhet. Innledningen i S2030 tematiserer angrep mot og press på 
akademisk eller rasjonell tenkning. KHM mener UiOs oppgave er å hegne om og promotere den særegne 
akademiske eller kritiske tenkningen og gjøre den tilgjengelig for allmennheten både gjennom rekruttering 
og som kunnskap i bruk. Dette aspektet bør kanskje komme tydeligere fram i målformuleringen – men da 
annetsteds enn i kapitlet om organisasjonsutvikling.  

Avslutning 

Vi vil gjenta hovedpoenget fra innledningen på dette høringssvaret: KHMs hovedbekymring er at utkastet til 
S2030 ikke vil lykkes med å sette tydelig retning og agenda for det neste tiåret. Vi håper våre innspill kan 
være av relevans ved sluttføringen av dokumentet, særlig med tanke på en tydeligere overordnet 
målformulering. Rektoratets hjertesaker, å løfte utdanning, organisasjonsutvikling og kunnskap i bruk, må 
gjerne være tydelige i S2030. Strategien må likevel bringe videre UiOs sterke kvaliteter og gevinster fra 
forrige strategiperiode. Vi er opptatt av at UiO skal være en godt integrert og effektiv organisasjon. 
Sluttføringen av S2030 bør ha denne ambisjon for øyet. En samstemt implementering vil være avgjørende 
for om UiO vil utvikles i ønsket retning. 

 

Med hilsen 
Museumsdirektør KHM 
Håkon Glørstad
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Til: Rektor og universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo 

 

 

 
Dato: 5. november 2019 

Strategi 2030 - høringssvar fra Universitetsbiblioteket  

 
Innledning 
Universitetsbiblioteket (UB) takker for muligheten til å kommentere på UiOs strategiutkast. UiO har 
gjennom det siste året invitert bredt til deltagelse både skriftlig og i form av åpne arrangementer. 
Mulighetene til å påvirke strategien underveis har vært mange.  
 
UiO begynte eget strategiarbeid i september 2018. UB har spilt inn til samtlige av de skriftlige prosessene, 
deltatt i tankesmien kobling av forskning og utdanning, deltatt på åpne møter, seminarer og 
gjennomgående i diskusjoner gjennom fast linjearbeid. UB har jevnlig i egne ledermøter, IDF- og styremøter 
orientert om strategiprosessen på UiO og UB. I høringsuttalelsen har vi derfor hovedsakelig valgt å 
kommentere på søylene Utdanning og Kunnskap i bruk. Innspillene under reflekterer hovedtrekkene i 
diskusjoner gjennom det siste året, sammenfattet av UBs ledergruppe. 
 
Universitetets formål og verdier 
UB synes innledningen gir et godt tidsbilde med tydelige verdier og med hvilke drivere som antatt kommer 
til å prege strategisk retning det neste tiåret. Samtidig er det i innledningen at leserens interesse fanges. 
Visjonen bør gi umiddelbar retning og oppslutning både internt og eksternt. UB anbefaler at visjonen 
knyttes til en formulering som innholdsmessig omfatter profil; et internasjonalt ledende forskningsintensivt 
breddeuniversitet i kombinasjon med innledningens siste setning, ambisjonen: «gjennom kollektiv innsats 
og med kunnskap som fundament skal vi skape en bedre fremtid» 
 
UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 
Universitetsbiblioteket etterlyser gjennomgående en tydeligere ambisjon om hvordan ny teknologi skal 
spille inn i undervisning og forskning. Innovasjon i arbeidsformer for både ansatte og studenter er områder 
som bør gis en mer synlig støtte i strategien. UiO bør formulere en klarere visjon om bruk av ny teknologi 
og om betydningen av dette i både forskning, utdanning og gjennom fremtidig organisasjonsutvikling. 
 
Tenketanken kobling av forskning og utdanning anbefalte bl.a i sin rapport at teknologi må tas på alvor som 
en driver for utvikling av nye forsknings- og undervisningspraksiser. Dette innebærer blant annet at: 
 
a) Forskere og andre skal være gode på å ta i bruk mulighetene ved ny teknologi, men også at: 
b) «Innsikt i teknologi» er en forutsetning for teknologikritikk i de akademiske, faglige og profesjonelle 
praksisene.  
c) Teknologi inngår som en integrert del av utviklingen av campus og et helhetlig læringsmiljø 
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UB mener videre at studentene i strategiutkastet pasifiseres språklig gjennom å framstå som de som skal 
«møte» state-of-the-art, eller lære om dette. Dersom vi mener alvor med å frambringe kritiske, engasjerte, 
innovative fagpersoner og profesjonsutøvere, bør strategien i større grad knytte studentene til verb som 
«engasjement», «involvering», «deltaking».  

UiO kan i større grad la seg inspirere av «The student experience», del-rapport i strategiarbeidet ved 
University of California, Berkeley. Del-rapporten peker på studentenes muligheter for utprøving, 
innovasjon, faglig utvikling og på at livslang læring skal finne sted gjennom kryssing av faggrenser og 
gjennom samhandling med andre studenter, faglærere, arbeids- og samfunnsliv.  

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 
UB registrerer med stor glede at museene og Universitetsbiblioteket omtales som opplevelses-, lærings- og 
forskningsarenaer i strategiutkastet. Dette gir et solid mandat for neste ti-årsperiode for 
Universitetsbiblioteket og harmonerer godt med endringer i bibliotekets profesjonelle rolle- og 
selvforståelse inn i en ny tid.  

Opplevelses-, lærings- og forskningsarena 

Universitetsbiblioteket utgjør en tverrfaglig møteplass for studenter, forskere og et allment publikum. 
Samtidig er biblioteket en åpen arena som synliggjør kunnskap gjennom samlinger og tjenester, tilgjengelig 
for alle. I 2018 gjennomførte UB samlet 285 foredrag, faglige seminarer, bokpresentasjoner, 
radiosendinger, utstillinger mm i de forskjellige avdelingsbibliotekene. Alle UBs bidrag til 
forskningsformidling har tilknytning til UiOs forskning og undervisning. Samtidig ønsker vi å understreke at 
samarbeidet foregår i nært samvirke med fagmiljøene på UiO og med våre omgivelser forøvrig. Det er i 
neste strategiperiode også en ambisjon å samarbeide tettere med UiOs museer og utforske potensialet 
som ligger i grenseflaten mellom tre av landets mest fremtredende kunnskapsforvaltere og –formidlere i 
samarbeid med fagmiljøene på UiO og andre aktuelle samarbeidspartnere i inn- og utland.    

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og ansatte 
Gjennom de fire innledende avsnittene viser UiO stor vilje til å videreutvikle organisasjonen. Manglende 
samordning og strukturelle barrierer kan hindre oss i å tenke helhetlig og gjøre de riktige, strategiske 
valgene. Økt samhandling på tvers av fagmiljøer vil kreve andre former for organisering enn de vi kjenner i 
dag. Kompetanser bør i størst mulig grad være koplet til de miljøer der de best utvikler seg videre. Dette vil 
kreve andre former for organisering, løsere strukturer, der enheter samhandler på tvers av dagens 
kompetansemiljøer i nye konstruerte grenseflater. I avsnittene ligger en tydelig forventning og 
ansvarliggjøring fra UiO, om at alle ansatte forventes å bidra aktivt inn i endringsarbeidet for felles 
måloppnåelse.   

UB ønsker å berømme UiO for å løfte frem betydningen av godt arbeids- og læringsmiljø og 
organisasjonsutvikling i lys av UiOs verdier, slik som f. eks i kulepunkt 4.  Likevel bør målene i større grad 
formuleres slik at UiO fremstår som en organisasjon i front, i kontinuerlig bevegelse, med ambisiøse mål om 
å ta i bruk innovative organisasjons-, arbeids- og læringsformer for å fremme kunnskapsdeling, tverrfaglig 
samarbeid og god ressursutnyttelse.  
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Med hilsen 

 

Hanne Graver Møvig  

Bibliotekdirektør 

       Håvard Kolle Riis 

       Assisterende bibliotekdirektør   
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Postboks 1072 Blindern 
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Deres ref Vår ref Saksbehandler Dato 

   19/11883-3 Mari Øvergaard 29.10.2019 

 

Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus (HF) - strategisk plan mot 2030 
for Universitetet i Oslo (UiO) 

Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) takker for muligheten til å avgi en høringsuttalelse til 

Strategi 2030 for Universitet i Oslo (UiO). Ahus er ett av Norges største sykehus med et 

opptaksområde som dekker ca. 10 % av befolkningen, og Norges største akuttsykehus hvor våre 

pasienter dekker hele spekteret av vanlige sykdommer. Vi er også det sykehuset som best 

reflekterer Norges befolkning med henhold til alderssammensetning og etnisitet. Ved Ahus er UiO 

representert med Campus Ahus, som er en del av Institutt for klinisk medisin ved UiO. Ahus bidrar 

derfor til Universitets vitenskapelige produksjon og utdanning av doktorgradskandidater. Ahus 

bidrar også til Det medisinske fakultets utdannelse av leger. Strategien som legges for det neste 

tiår er derfor av stor interesse. Høringen er forelagt relevante divisjoner og avdelinger som en del 

av den interne høringsprosessen, samt brukerutvalget. Generelt synes Ahus at strategien omfatter 

mange viktige temaer. På mange området er den ganske generell og vi vil kommentere på enkelte 

punkter i den rekkefølge de er nevnt i strategidokumentet. 

 

Universitetets formål og verdier 

Det nevnes en rekke institusjoner og samfunnsaktører som viktige for UiO. De to 

universitetssykehusene er etter Ahus´ mening i særstilling blant disse, fordi medisinutdanningen er 

mye tettere integrert enn samarbeid med mange andre aktører. Dette unike samarbeidet innen 

forskning og utdanning bør etter vår oppfatning fremheves tydeligere i strategidokumentet. Spesielt 

er dette viktig siden Grimstadutvalgets nylig fremlagte rapport gir tydelige signaler om at 

utdanningskapasiteten av leger bør økes kraftig de neste årene. Uten et tett samarbeid med 

universitetssykehusene vil det ikke være mulig for UiO å øke utdanningskapasiteten. Videre er 

helsesektoren en meget viktig «bruker» av innovasjoner og kunnskap som skal genereres gjennom 

UiOs livsvitenskapssatsing. Et tett samarbeid med universitetssykehusene er viktig for at UiO kan 

utnytte potensialet for den samfunnsmessige nytten av livsvitenskapssatsingen. 

 

UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

Ahus støtter visjonen om å «fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning».  Men 

strategidokumentet går lenger og formulerer som mål at «Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant 

Europas ledende på sitt område.» Selv om det er prisverdig å ha høye ambisjoner, er kanskje 

realismen i å nå et slikt mål diskutabel. Det kan kanskje hevdes at «blant Europas ledende» ikke er 
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skarpt definert og gir et visst tolkningsmessig spillerom. Basert på erfaringer fra vårt eget institutt, 

som favner en meget stor bredde av forskningsaktivitet, er imidlertid faktum at mens noen miljøer 

er sterke og ledende i internasjonal sammenheng, er andre små og har en mer beskjeden 

vitenskapelig produksjon.  En fare ved et breddeuniversitet, og i særdeleshet ved 

profesjonsutdanningene, er at det blir vekst i meget smale nisjer - hvilket ofte er det som kreves for 

å kunne oppnå status som utmerkede forskningsmiljøer - mens det er behov for undervisning i  

mye bredere temaer. En mulig løsning kan være å utvikle rene undervisningsstillinger og satse på 

å utvikle noen få eksellente forskningsmiljøer. Etter vårt syn vil dette bryte med prinsippet om 

forskningsbasert undervisning. 

 

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk    

Institutt for klinisk medisin er glad for at utvikling av livsvitenskap nevnes spesifikt som et mål, men 

synes kanskje at formuleringen om å «utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på 

samfunnets forventninger» kan oppfattes som noe snever og burde suppleres med en formulering 

om at denne satsningen må skje i nært samarbeid med universitetssykehusene Oslo 

universitetssykehus og Akershus universitetssykehus og de kliniske miljøer ved Institutt for klinisk 

medisin.  

 

Kliniske studier bidrar til utvikling og utprøving av nye metoder og medisiner og representerer også 

et viktig behandlingstilbud for mange pasienter/brukere av helsetjenester. Det er satt måltall om at 

5 % av pasientbehandlingen skal foregå som kliniske studier. Vårt sykehus, sammen med flere 

andre sykehus, har ikke greid å oppfylle dette kravet. I opplistingen av de forskjellige mål i 

strategien er forutsetningen om å undervise og bidra med et overordnet grunnlag for kliniske 

studier tatt med. Vi savner en konkretisering av opplæring/ bruk av kliniske studier som et av 

målene. 

 

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og 

ansatte  

Ahus støtter målet om å utvikle organisasjonen slik at den raskere kan respondere på faglige 

utviklingsmuligheter. Slik det er nå, er det meste av forskningsaktiviteten basert på ekstern 

finansiering. Ofte går det flere år fra en teknologi blir tilgjengelig til man kan oppnå finansiering for 

instrumentering.  Økonomisk handlingsrom i forskningsgrupper og i instituttene vil kanskje være 

det mest effektive grepet for å oppnå dette. Et sentralt element er å arbeide for høyere 

basisfinansiering av vitenskapelig ansatte.  

 

 

Med hilsen  

Akershus universitetssykehus HF 

 

 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 

Mari Øvergaard 
Spesialrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Universitetet i Oslo - høring på ny strategi   

Helse Sør-Øst RHF takker for muligheten til å spille inn på universitetet i Oslo sitt utkast 
til strategi 2030. 
 
Vår hovedinntrykk er at utkastet er ambisiøst, relevant og fremtidsrettet. Inndelingen i 
fire gjensidig avhengig overordnede mål med hovedfokus på forskning, studenten, 
kunnskap og formidling, og organisasjon er hensiktsmessig og gir en god oversikt. 
 
Helse Sør-Øst RHF har noen innspill til utkastet. Vi oppfordrer universitetet til å være 
enda tydeligere på behovet for tverrfaglig samarbeid og læring. Dette vil være i tråd med 
ny nasjonale forskrift om rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. 
Morgendagens helsetjeneste er helt avhengig av at vi i større grad både spisser 
kompetansen innenfor de enkelte profesjonene, men også i betydelig større grad 
samarbeider i team rundt pasientene. Kunnskap og ferdigheter innen dette området må 
læres og forankres i utdanningen. Vi ønsker studenter som ser sitt fag i et større 
samfunnsperspektiv og som gir konkrete bidrag til en bærekraftig verden. 
 
Vi savner et delmål som omhandler praksisstudiet. De aller fleste utdanningene benytter 
praksis som læringsaktivitet under utdanningen. Bruken av praksis må være 
hensiktsmessig og ha en klar intensjon. Vi vet i dag at praksisplasser er en begrensende 
faktor, mye på grunn av liten endring i hvordan praksisstudiet gjennomføres. Her er det 
mulig, gjennom et tett samarbeid med helseforetakene, å utvikle og implementere nye 
praksismodeller som bidrar til både økt kvalitet og kvantitet. Som eksempel kan vi 
nevne at læringsaktiviteter som ferdighetstrening og simulering bør i større grad 
benyttes i forkant av en praksisperiode. Innen flere av utdanningene skal det inngås 
samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetakene. Økt samarbeid 
rundt praksisstudiene bør derfor være et delmål for universitetet den kommende 10 års 
perioden. Det bør også i større grad forskes på praksisstudiene. 
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Helse Sør-Øst RHF har også gitt innspill til Grimstad-utvalget sitt arbeid. Vi støtter at en 
større andel av utdanningen av leger bør foregå i Norge. Vi har gjennomført en enkel 
kartlegging som så langt viser at det er noe kapasitet knyttet til praksisplasser for 
medisinerstudenter, men det avhenger også av at noen utfordringer løses. Økt bruk av 
hele vår region vil være avgjørende for å kunne nå et mål om økt kapasitet. Det vil derfor 
være viktig at universitetet også har som mål at organisasjonen benytter hele regionen 
som læringsarena, spesialisthelsetjenesten sammen med kommunehelsetjenesten, og 
legger til rette for at studentene som får sin undervisning utenfor de store campus følges 
godt opp. 
 
Kunnskapsdepartementet jobber som kjent med en stortingsmelding om 
arbeidslivrelevans i høyere utdanning. Helse Sør-Øst RHF har gitt innspill til denne. Her 
trekker vi frem nødvendigheten av et tettere, likeverdig samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Spesielt viktig er samarbeid rundt innholdet i 
utdanningen, utarbeidelse av nye programplaner og emneplaner. Vi oppfordrer 
universitetet til å være enda tydeligere på hvordan arbeidslivet og praksis kan trekkes 
inn i utdanningen. Flere kombinerte stillinger, avtaler om utveksling av 
personale/kompetanse kan være tiltak. 
 
Vi har noen forslag til formuleringer som kan spisse målene: 
 
«Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene», er litt passivt. Hva med 
«Studentene skal utfordres på bruk og videreutvikling av teknologiske ressurser og 
muligheter integrert med fagopplæringen, i læringsprosessene og i det fysiske miljøet». 
 
«Utdanningene skal videreutvikles i dialog med …» ikke bare utvikles.  Hva med 
«Arbeidslivsaktører, samfunnsinstitusjoner og studenter skal aktivt involveres i dialog 
om videreutvikling av utdanningene og forskningssamarbeid» 
 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

 
Svein Tore Valsø Jarle Henriksen 
direktør personal og kompetanseutvikling utdanningssjef 
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Innspill til høringsutkast for UiO: Strategi 2030 
 

Vi viser til e-post fra Universitetet i Oslo (UiO) datert 10.10.2019 med invitasjon til å komme med 

innspill til høringsutkast for UiOs strategiske plan fram mot 2030.  

 

Oslo kommune takker for muligheten til å komme med innspill. UiO er en viktig 

samarbeidspartner for Oslo kommune og en nøkkelaktør i kunnskapshovedstaden. I februar i år 

ble Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden vedtatt i Oslo bystyre. 

Campusstrategiens hovedmål er å styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv 

kunnskapshovedstad og som næringsvennlig by. Et bedre samspill mellom byutvikling, utdanning, 

forskning, næringsliv og offentlig sektor skal bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til 

nullutslippssamfunnet og flere arbeidsplasser.   

 

Oslo kommune vil fremover se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tett sammenheng. 

Realisering av campusstrategiens mål vil fordre et tett samarbeid med UiO og andre sentrale 

kunnskaps- og næringsaktører i Oslo. Oslo kommune er positiv til at det i høringsutkastet 

poengteres at UiO vil styrke relasjonene til offentlig forvaltning, næringsliv, sykehus, skoler, 

kulturliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, for å utvikle ny kunnskap og bidra til innovasjon, 

velferd og livskvalitet.   

 

Oslo kommune noterer seg at høringsutkastet peker ut en retning for UiO de neste ti årene og 

angir fire gjensidig avhengige ambisjoner med tilhørende mål. Ambisjonene er:  

 

1. UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

2. UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

3. UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 

4. UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for 

studenter og ansatte 

 

1. Generell tilbakemelding  

Høringsutkastet omfatter UiOs overordnede ambisjoner med tilhørende mål, men ikke konkrete 

tiltak for å realisere målene. Oslo kommune har forståelse for at strategidokumentet er 

overordnet, og mener det er positivt at det dekker UiOs bidrag til innovasjon, i tillegg til 
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utdanning, forskning og formidling. Målene fremstår som relevante og ambisiøse, men Oslo 

kommune savner en mer offensiv beskrivelse av UiOs ambisjoner knyttet til innovasjon. Våre 

innspill utdypes under pkt. 2. 

 

Utover dette forutsetter Oslo kommune at strategi 2030 vil følges opp gjennom handlingsplaner 

med konkrete satsinger og tiltak på ulike områder.  

 

2. Innspill til UiOs ambisjoner for innovasjon 

I høringsutkastet er UiOs ambisjoner knyttet til innovasjon hovedsakelig beskrevet under 

overskriften «UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk». I teksten står det følgende om 

innovasjon: «UiO er Norges mest innovative universitet målt i antall forretningsideer, 

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.» Følgende mål er særlig relatert til 

innovasjonsbidraget:  

 

 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 utfordringer.  

 

Oslo kommune er positiv til at UiO vil ta et større ansvar for innovasjon, og mener at UiO bør ha 

som ambisjon å hevde seg internasjonalt, også på dette området. Ambisjonsteksten bør 

videreutvikles og bli mer offensiv og tydelig på UiOs rolle i det grønne skiftet, gjennom bidrag til 

innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser. Dette bør også reflekteres i målene.  

 

Bakgrunnen for vårt innspill er at forskningsmiljøene i dag spiller en for ubetydelig rolle som 

drivkraft for innovasjon i regionens næringsliv. Det er for svake koblinger og nettverk mellom 

forskningsmiljøene og bedriftene i regionen, og det skjer for lite kommersialisering av 

forskningsresultater. Dette er omtalt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og 

Akershus fram mot 2025, og er også et viktig rasjonale bak campusstrategien og etablering av 

innovasjonsdistrikter i Oslo. 

 

I den regionale planen fremgår det også at forsknings- og utdanningsinstitusjonene er 

hovedeierne av forskningsinfrastrukturen i regionen, og at det er potensial for å utnytte dette 

bedre. Denne infrastrukturen er lite tilgjengelig for bedrifter eller andre eksterne aktører som 

har behov for å utføre tester, pilot- og demoprosjekter for verifisering av konsepter. I 

forskningsmiljøene selv pekes det også på utfordringer som liten kultur og få incentiver for å 

tenke kommersialisering, og begrenset med såkornmidler. 

 

Oslo kommune er positiv til at UiO løfter frem livsvitenskap som et satsingsområde i 

høringsutkastet. Det bør imidlertid komme tydeligere frem at det er forventninger om at 

livsvitenskapsbygget ikke bare skal bli et senter for fremragende forskning og utdanning, men 

også et nav for industriell utvikling som gir arbeidsplasser i Oslo og langsiktig økonomisk vekst. 

Utover dette vil det være en styrke om UiO mer tydelig profilerer sterke forskningsmiljøer med 

særlig relevans for utvikling av nytt og etablert næringsliv.  
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Oslo kommune mener også at det er relevant å trekke frem UiOs bidrag til utviklingen av 

innovasjonsdistriktet Oslo Science City. UiO er en nøkkelaktør i dette området som strekker seg 

fra Gaustad via Gaustadbekkdalen, Blindern og Marienlyst til Majorstuen. Området rommer flere 

sentrale kunnskapsinstitusjoner og har en høy tetthet av forskere og studenter. Det er imidlertid 

et stort uutnyttet potensial for ytterligere verdiskaping og arbeidsplasser i området. 

 

Etablering av innovasjonsdistrikter i Oslo er et hovedgrep i campusstrategien. I 

innovasjonsdistrikter skal det i særlig grad legges til rette for innovasjon og kunnskapsbasert 

næringsutvikling nær viktig kunnskapsmiljøer. Et innovasjonsdistrikt må utvikles flerfunksjonelt 

og inneholde en kritisk masse av kunnskaps- og næringsaktører. Det må tilrettelegges for å koble 

mennesker og aktører sammen – både fysisk, sosialt og digitalt, blant annet gjennom å sikre 

felles møteplasser, utvikle sterk delekultur og fysisk infrastruktur. Å legge til rette for en 

arealbruk som gjør det mulig å lokalisere næringsliv og andre viktige funksjoner nær 

kunnskapsmiljøene er en del av dette.  

 

Utviklingen av Oslo Science City er et langsiktig arbeid som bl.a. utfordrer UiO til å åpne opp 

campus og samspille mer aktivt med næringslivet. Oslo kommune er svært positiv til at UiO har 

tatt en lederrolle i arbeidet med å utvikle innovasjonsdistriktet, i samarbeid med kommunen og 

øvrige partnere i området. I tillegg til økt innovasjon, verdiskaping og flere arbeidsplasser, mener 

vi at en vellykket utvikling av Oslo Science City også vil kunne bidra til at UiO blir mer attraktiv 

som samarbeidspartner og som studie- og arbeidssted, nasjonalt og internasjonalt.  

    

Avslutningsvis vil vi trekke frem studenter som en viktig kilde til innovasjon og entreprenørskap. 

Under ambisjonen «UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre 

verden» står det bl.a. at «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». Dette er positivt, men Oslo kommune mener at ambisjonen knyttet til 

studentinnovasjon bør omtales nærmere, og løftes frem som ett av målene. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Eli Vorkinn 

kommunaldirektør 

Jan Fredrik Lockert 

seksjonssjef 

  

  

 

Godkjent elektronisk 
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Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.:  Dato: 

  Lillian Kramer-J.  1.11.2019 

Oppgis ved all henvendelse   

 
 
 
Strategi 2030 – Universitetet i Oslo  
 
Vi takker for muligheten til å gi innspill til den nye strategien for Universitetet i Oslo (UiO). 
Oslo universitetssykehus (OUS) har følgende kommentarer til dokumentet: 
 
Universitetets formål og verdier:  
Det er positivt at det ønskes et styrket samarbeid med sykehus. Selv om UiO samarbeider med 
mange sykehus, kan universitetssykehusene særskilte rolle gjerne fremheves. 
Universitetsaktivitet ved andre sykehus vil trolig øke fremover, men universitetssykehusene 
vil fortsatt være UiOs viktigste samarbeidspartner innen helseforskning og største 
praksisarena for medisinstudenter.  Mange av våre forskningsmiljøer er integrert med eller 
samarbeider tett med UiO-miljøer, og det er en utstrakt samhandling vedrørende ekstern 
finansiering til forskningsprosjekter, ulike senterkonstellasjoner og infrastruktur. 
 
Medisinsk forskning er det største forskningsfeltet i Norge, og OUS er sammen med UiO klart 
største helseforskningsaktør. Mer enn 70 % av OUS’ om lag 2000 årlige publikasjoner er 
sampublikasjoner med UiO, og UiOs’ andel sampublisering med OUS utgjorde i 2018 nærmere 
¼-del av UiOs over 6300 artikler. OUS som strategisk viktig samarbeidspartner bør derfor 
fremheves eksplisitt i UiOs strategi, ikke minst i lys av livsvitenskapssatsingen. 
 
Merknader til de enkelte ambisjoner og mål: 
 
UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 
Utsagnet: «Vi arbeider kompromissløst for åpen og transparent forskning for å sikre 
forskningens kvalitet, integritet og tillit» (vår uthevning).  
OUS vil anbefale at ordet kompromissløst revurderes. Eksempelvis kan man skrive «Vi 
arbeider for å sikre gode løsninger for….».  
 
Angående målet; «Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt 
område»: (vår uthevning). Hvilket aggregeringsnivå legger UiO til grunn? Det vil eksempelvis 
ikke være realistisk å bli ledende i Europa innen alle medisinske fagområder. En alternativ 
formulering kan være at «flere av UiOs forskningsmiljøer skal bli…». OUS har valgt begrepet 

Universitetet i Oslo 
 
 
 
 

Stab forskning, innovasjon og utdanning 
 
 

 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 
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«Skape flere fremragende forskningsmiljøer» som målformulering i egen forskningsstrategi, 
der vi har forsterket dette med at flere av disse miljøene også skal være verdensledende.   
 
UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 
Det er positivt at målene tar inn over seg behovet for å utvikle utdanningene sammen med 
arbeidslivet (herunder leser vi sykehusene som en viktig del av arbeidslivet). Sykehuset 
mener det er svært viktig å bidra til å imøtekomme framtidens kompetansebehov i 
helsesektoren med mer behovsrettet utdanning. I stigende grad ser vi behov for kompetanse 
fra andre fakulteter enn Det medisinske fakultet inn i sykehusets drift og forskning.  
 
UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 
Siste målformulering; «UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig 
satsningsområde og utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets 
utfordringer». Dette målet kan være minst like godt egnet under det første 
«ambisjonsområdet» om banebrytende og langsiktig forskning og kan vurderes flyttet. Den 
omfattende livsvitenskapssatsingen bør for øvrig vies mer plass i strategien. 
 
UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter og 
ansatte 
Kommentar til formuleringen «Universitetets legitimitet avhenger av at vi evner å fange opp 
en stor bredde av perspektiver og meninger i samfunnet og verden»: OUS vurderer at UiOs 
legitimitet blant annet avhenger av dette, men at fremragende undervisning og fri forskning 
er det som først og fremst gir UiO legitimitet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Erlend B. Smeland 
Direktør forskning, innovasjon og utdanning 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og ekspedert og derfor ikke signert 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 
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Hei, 

Vi takker for anledningen til å gi innspill til UiOs strategiske plan fram 

mot 2030. 

 

Overordnet fremstår strategidokumentet som svært godt og gjennomarbeidet. 

Vi setter pris på at SiO er nevnt spesifikt som strategisk 

samarbeidspartner i utviklingen av Oslo som studentby og av levende 

campuser. Dette er ambisjoner vi deler, og som vi ser frem til videre 

dialog om. 

 

Nedenfor følger SiOs kommentarer på det vi savner. Innspillene er knyttet 

til ambisjon to og tre av de totalt fire ambisjonene i høringsutkastet. 

 

Innspill til ambisjon to: UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og 

vilje til å skape en bedre verden 

Savner en ambisjon for Oslo som internasjonal studentby, og UiO sin rolle i 

å realisere den. Gjerne i samarbeid med SiO, studentene, de største 

utdanningsinstitusjonene og kommunen. En spenstig ambisjon kan være å gjøre 

Oslo til Europas mest attraktive studentby i 2030. 

 

Savner målsetninger om hvordan redusere frafall i studiet. Kan for eksempel 

knyttes til mottak/førsteårsstudenter, til karriereplanlegging og til 

studierelaterte aktiviteter i fritiden. 

 

Savner målsetninger om hvordan motvirke ensomhet. Kan for eksempel være 

læringsmiljø, sosiale møteplasser og tiltak for å ruste studenten. 

 

Innspill til ambisjon tre: UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i 

bruk 

Bærekraft er nevnt som et mål under ambisjon tre, men omtales ikke i selve 

ambisjonen. En visjonær og tydelig holdning til bærekraft vil kunne løfte 

spensten i hele strategien. 

 

Definisjonen av bærekraftig kan også oppleves utydelig. Hvilken 

verdi/innhold legger UiO i begrepet «bærekraftig»? 

 

Vi håper innspillene er til nytte, og vil samtidig takke for en åpen og 

inkluderende prosess gjennom hele strategiarbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lisbeth Dyrberg 

Adm.dir. SiO 
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Høringssvar fra Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Strategi 2030 

 

Helhet og format 

Utkastet som foreligger har flere kvaliteter som bør bevares. Studentparlamentet støtter at Strategi 

2030 skal være en kort endringsstrategi. Vi tror UiO trenger en kort og konsis strategi som setter 

retning og gjør klare prioriteringer. Strukturen i strategien virker gjennomtenkt og reflekterer det 

vi oppfatter som UiOs fire hovedpilarer: forskning, utdanning, formidling og drift. Vi er særlig 

fornøyde med tittel på kapittel to, UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å 

skape en bedre verden, og håper denne videreføres i den endelige strategien.  

 

På den annen side inneholder utkastet en del brødtekst, og det virker som enkelte av ambisjonene 

som fremsettes i teksten ikke nødvendigvis reflekteres i konkrete mål. Dette er uheldig. 

Introduksjoner med sammenhengende tekst er kanskje nødvendige, men vi håper teksten i det 

endelige utkastet i større grad understøtter og forklarer målene. Et viktig eksempel på dette 

problemet finner vi i utdanningskapittelet, der man i teksten formidler en ambisjon om å styrke 

utdanning ved UiO, men der målene ikke nevner verken styrket utdanning eller løft av 

undervisningen. Dette må endres. 

 

All sammenhengende tekst bør gjennomgås, og setninger som ikke har en klar funksjon bør 

strykes.  Et eksempel på tekst vi finner unødvendig er avsnitt nummer tre under Universitetets 

formål og verdier. Dette avsnittet sier ingenting om hva UiO skal gjøre frem mot 2030, og heller 

ingenting om verken formål eller verdier. Avsnittet kan heller omformuleres til å stadfeste at UiO 

skal være en forkjemper for akademisk frihet og institusjonell autonomi og bidra til tillit til 

vitenskap i samfunnet. Avsnitt to bør også skrives om. Fokus må ligge i UiOs respons på 

problemene som beskrives; problembeskrivelsen i seg selv er i hovedsak mindre relevant for 

strategien.  

 

Strategi 2020 fikk kritikk for å være for ambisiøs på flere områder, og vi har forståelse for at den 

nye strategien skal sette realistiske mål for institusjonen. Samtidig mener vi den endelige 

strategien må kommunisere tydelig til lesere at UiO er en institusjon med høye ambisjoner. 

Strategiens språk må i høyere grad inspirere lesere til å ville gjennomføre strategien. En institusjon 

som UiO må også tørre å sette seg høye mål. Ikke minst gjelder dette utdanning, der 

ambisjonsnivået må bli høyere.  

 

Et annet moment i S2020 som har blitt kritisert, er at den manglet tydeligere refleksjon av hvordan 

man skulle nå målene man satte seg. Studentparlamentet forstår at å konkretisere dette kan være 

vanskelig. Samtidig etterlyser vi at målene følges opp av en «For å lykkes»-del, inspirert av 

Berkeleys «Sample activities that will get us there»-seksjon.  

 

 

 

 

POSTADRESSE:    BESØKSADRESSE: 
POSTBOKS 1088 BLINDERN VILLA EIKA 
0317 OSLO   PROBLEMVEIEN 5 
    0313 OSLO 
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Utdanning, undervisning og studentopplevelse 

Studentparlamentet mener strategien i høyere grad må vise UiOs ambisjoner for å løfte kvaliteten 

på utdanning og undervisning. Vår ambisjon kan ikke være mindre enn å være landets beste 

utdanningsinstitusjon. Dette henger tett sammen med studentopplevelse, hvordan våre studenter 

erfarer å være studenter ved UiO. Også på dette området må UiO ha svært høye ambisjoner. Med 

sin unike posisjon i norsk UH-sektor samt utstrakt representasjon av tidligere studenter i stat, 

organisasjons- og arbeidsliv, har UiO en enestående mulighet til å skape et unikt tilbud til sine 

studenter. Denne muligheten må UiO realisere i langt større grad enn i dag.  

 

Alt tyder på at fremtidens arbeidsliv vil trenge fleksible kandidater som kjenner til flere 

fagområder. Vi mener derfor det er viktig at utdanningene ved UiO åpner for mer tverrfaglighet. 

Utdanningsprogrammene må også bli mer fleksible og gå bort fra rigide kvalifiseringskrav, så sant 

det ikke er strengt nødvendig. Dette er ikke minst viktig for å ikke gå glipp av gode kandidater 

som har tatt lavere grader ved en annen utdanningsinstitusjon.  

 

Følgende forslag foreslås til delen formål og verdier: 

«UiO skal være like kjent for sin utdanningskvalitet og for god studentopplevelse, som for 

sin forskning.»  

 

Forslag til mål under kapittelet UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape 

en bedre verden:  

«All undervisning ved UiO skal være av høyeste kvalitet, og skal oppdateres jevnlig i tråd 

med pedagogisk forskning.»  

 «UiOs utdanninger skal etterstrebe stor grad av fleksibilitet, bygge ned hindringer og 

legge til rette for tverrfaglige studier, også på tvers av enheter.»  

 «UiO skal styrke trivsel og tilhørighet gjennom en målrettet satsning på god 

studentopplevelse. UiO skal være kjent som Norges beste studiested sett fra et 

studentperspektiv.» 

«UiOs studenter skal inkluderes i et bredt akademisk fellesskap, der både ansatte, 

studenter og alumni er en integrert og en naturlig del.» 

«UiOs studenter skal bevisstgjøres på egen kompetanse og ferdigheter gjennom hele 

studieløpet, slik at de enklere kan kommunisere denne underveis og etter endt studium».  

 

Vi forslår også følgende endringer i målformuleringene i dette kapittelet:  

1. Stryke «det fysiske» i punktet Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i 

læringsprosessene og i det fysiske læringsmiljøet.  

Begrunnelse: digitalisering påvirker alle former for læringsmiljø, ikke bare det fysiske. 

 

2. Endre «kontakt» til «erfaringsutveksling» i punktet Utdanninger skal utvikles i dialog 

med studenter, samfunns- og arbeidsliv og legge til rette for deltagelse i 

forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet. 

Begrunnelse: kontakt med arbeidslivet er viktig, men vi mener kontakt her kan tolkes 

passivt. Studentene ønsker seg også kontakt- og samarbeidsformer som gir dem mer 

direkte erfaring. Erfaringsutveksling er derfor en bedre formulering. 

 

Dette er ellers mål vi håper videreføres i den endelige strategien.  
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Klima- og miljø 

Studentparlamentet mener strategien i altfor liten grad reflekterer UiOs uttalte ambisjoner på 

klima- og miljøfeltet. UiO er i gang med et omfattende klima- og miljøarbeid, både når det gjelder 

oppfølging av klimagassregnskapet og utarbeidelsen av en separat, helhetlig klima- og 

miljøstrategi. Vi mener det er essensielt at dette arbeidet forankres tydelig i Universitetets øverste 

styringsdokument.  

 

Studentparlamentet ser det som vesentlig at UiO i strategien anerkjenner og forplikter seg til å 

kutte utslipp i tråd med FNs mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det er også 

viktig å forankre årsplanens vedtak om at klimaarbeidet skal skje på tvers av organisasjonen. Det 

skal dekke forskning, utdanning, formidling og drift. At UiO prioriterer vår tids største 

samfunnsutfordring i strategien ser vi på som en selvfølge, og dette handler om intet mindre enn 

vår integritet som kunnskapsinstitusjon. 

 

Følgende avsnitt foreslås til delen formål og verdier: 

«UiO anerkjenner viktigheten av å begrense globale klimaendringer til 1,5 grader for å 

sikre en bærekraftig fremtid, og forplikter seg til å gjennomføre offensive tiltak for å 

redusere egne klimagassutslipp. UiO skal være et grønt universitet, og skal nå sine mål 

gjennom arbeid på tvers av organisasjonen som dekker forskning, utdanning, formidling 

og drift.» 

 

Videre mener vi at hvert underkapittel i strategien må inneholde minst ett mål om klima- og miljø. 

Følgende forslag foreslås:  

1. Forskning:  

«UiO skal bygge forskningsmiljøer som er ledende leverandører av kunnskap til det 

grønne skiftet.» 

 

Under dette kapittelet vil Studentparlamentet også bytte ut punktet «Alle UiOs 

enheter skal posisjonere seg for å utnytte bredden i finansieringsmuligheter» med 

«Alle UiOs enheter skal posisjonere seg for å utnytte bredden av 

finansieringsmuligheter innenfor grønne og bærekraftige rammer.» 

 

2. Utdanning:  

«UiO skal være en ledende leverandør av kandidater til det grønne skiftet, og utdanne 

studenter til et bærekraftig samfunn.» 

 

3. Kunnskap i bruk:  

«UiO skal være en aktiv formidler av forskningsbasert kunnskap om klimakrisen og 

grønn omstilling, samt dele informasjon og erfaringer om eget klimaarbeid.»  

 

4. Organisasjon:  

«UiO skal gjennomføre offensive tiltak for å redusere egne klimagassutslipp, i tråd 

med anbefalinger fra FNs klimapanel.» 
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University of Oslo 
Centre for Development and the Environment 

Postal address: Postboks 1116 Blindern, 0317 Oslo 
E-mail: info@sum.uio.no 
Telephone: 22 85 89 00 
 

Universitetsledelsen  

Sak: 2018/14146 

Oslo, 30. oktober 2019 

Høringssvar fra SUM ang. høringsutkast til Strategi 2030 

Senter for utvikling og miljø (SUM) viser til Universitetsledelsens høringsutkast vedrørende 

Strategi 2030, datert 1. oktober 2019, og takker for muligheten til å komme med svar og forslag 

til endringer. 

I vårt tilsvar vil vi gå kronologisk og grundig gjennom utkastet. Våre kommentarer rettes i 

hovedsak mot tre områder:  

1) Det vi anser som manglende ambisjoner når det gjelder klima og bærekraft  

2) svake ambisjoner når det gjelder universitets rolle i en globalisert verden 

3) svake ambisjoner når det gjelder utdanning 

 

Det er generelt vår oppfatning at betraktninger om verdens retning som ikke er relevante for 

universitetets kjerneoppgaver bør tas ut av teksten. Vi mener at det viktigste med universitetets 

strategi er at den helt spesifikt omhandler hvilken rolle UiO skal spille i verden. I vårt forslag 

prøver vi også å knytte innledningen tettere og mer logisk sammen med UiOs fire ambisjoner.  

 

Universitetets formål og verdier (s.1) 
 
SUM foreslår noen endringer i strategiens innledning, da vi mener at det brukes for mye plass på å 

beskrive dagens status. I tillegg har vi en viss bekymring for UiOs bevissthet rundt egen rolle i møte 

med andre samfunnsaktører. I relasjon til og samarbeid med eksterne aktører, for eksempel 

næringsliv eller frivillige organisasjoner, kan det oppstå potensielle konflikter som dreier seg rundt 

akademisk frihet og universitetets autonomi. Samarbeid med eksterne aktører ligger an til å bli 
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enda viktigere i fremtiden, men det er essensielt at universitetet går inn i slike samarbeid med åpne 

øyne. Vi mener at akademisk frihet og universitetets autonomi må være grunnleggende viktige 

verdier for UiO.    

Forslag til endret tekst i innledning:  
Universitets formål og verdier 

UiOs formål er å søke, utfordre og utvikle kunnskap gjennom fremragende forskning, utdanning, 

formidling og nyskaping.  

I over 200 år har Universitetet i Oslo formet det norske samfunnet og bidratt til 

kunnskapsutvikling internasjonalt. UiO er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor alle våre 

aktiviteter er basert på akademisk frihet og universitets autonomi. Som en institusjon som 

tilhører fellesskapet skal UiO bidra med langsiktig og grunnleggende forskning og koble 

forskning og utdanning sammen til en bedre fremtid for alle.  

I vår tid utfordres universitetets verdier og tilliten til vitenskap. Universitetets autonomi og 

akademisk frihet er under press. Endringer i den offentlige diskursen, finansieringsmodeller, høy 

midlertidighet i sektoren og målstyring utfordrer akademias posisjon på grunnleggende vis. UiO 

skal ikke bare produsere ny kunnskap, men også forvalte kunnskapen vi har. Dette inkluderer både 

formidling av kunnskap og en bedre forståelse av hvordan kunnskap brukes og misbrukes. 

Universitetet må møte denne utfordringen. 

Det bør være et sentralt mål for UiO å bidra til forskning og utdanning som kan dreie samfunnet 

mot mer bærekraftige modeller. Forskning på de miljømessige, økonomiske og kulturelle 

spenningene inngår i UiOs satsningsområder. I tillegg er det behov for disiplinær og tverrfaglig 

forskning samt andre initiativer som kan avdekke hvordan ulike problemer henger sammen. 

Kritisk tenkning og kreativitet er avgjørende for vår fremtid og disse verdiene er sentrale for vår 

utdanning. 

Bærekraft er avgjørende for vår felles fremtid. Bærekraft innebærer også at UiO står opp for 

likestilling og rettferdighet. UiO skal jobbe for en grønn og rettferdig fremtid både innenfor og 

utenfor universitetet. UiO skal jobbe for at alle mennesker, uansett bakgrunn, og for at alle ikke-

menneskelige livsformer skal være inkludert i universitetets prosjekt.  
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Ambisjon 1: UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning (s. 1-2) 
 

Vi mener at teksten under ambisjon 1 er for lang og prøver under å bidra med en forenklet versjon 

av teksten. Vi vil også foreslå noen endringer i målene tilhørende ambisjon 1.  

Forslag til endret tekst:  
UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning  

UiO er et fremragende europeisk forskningsintensivt universitet. UiOs forskning skal bygge på vår 

tradisjon med kritisk og langsiktig grunnforskning innen humaniora, naturvitenskap, 

samfunnsvitenskap, medisin og teknologi. UiO skal bidra med forskning på utfordringene rundt å 

dreie samfunnet mot mer bærekraftige modeller. UiO skal utpeke seg som Norges mest 

fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjon rundt de store nasjonale og globale 

utviklingstrendene.  

UiO er avhengig av internasjonalt samarbeid for å bidra til å løse de store utfordringene i verden, 

men vi skal videreutvikle former for ansvarlig forskning og ansvarlig internasjonalisering som tar 

tydelig samfunns- og miljøansvar. 

Forslag til endringer i mål under ambisjon 1:  

SUM foreslår at målet «Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område» 

strykes og erstattes med «UiO skal være et møtepunkt for forskning av høy internasjonal kvalitet.»  

 

Vi foreslår videre at «Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og 

tverrdisiplinær forskning og samarbeid internt og eksternt» endres til «Alle UiOs enheter skal 

legge til rette for kritisk, nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær forskning og samarbeid.» 

 

Vi stiller oss bak at UiO som en sentral forskningspolitisk kraft skal fremme den frie forskningens 

vilkår, men i målet «UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens 

vilkår» vil vi gjerne få tilføye ‘og universitetets autonomi’, slik at målet blir som følger: «UiO skal 

som en sentral forskningspolitisk kraft fremme universitetets autonomi og den frie forskningens 

vilkår.» 
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SUM foreslår å erstatte «UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på 

kort og lang sikt» med følgende mål: «UiOs forskere og studentene skal sammen skape nye 

forståelser og kunnskap for å møte utfordringer det norske og det globale samfunnet står overfor». 

 

Vi ønsker også å tilføye to nye mål for å synliggjøre UiOs arbeid med og ansvar for 

forskerutdanning og våre forpliktelser når det gjelder klima og bærekraft:  

 

 UiO skal tilby forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer, og alle PhD 

kandidater skal integreres aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk.  

 UiO skal gå i bresjen for å bygge Norges sterkeste kunnskapsmiljø på det grønne skiftet.  

 

Ambisjon 2: UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en 
bedre verden (s.2-3) 
 
SUM mener at den opprinnelige teksten under ambisjon 2 er for lang og foreslår noen endringer 

for å gjøre teksten kortere og mer fokusert. SUM mener det er nødvendig at UiO hever 

ambisjonene om internasjonalisering til et globalt nivå, og at vi uttrykker dette eksplisitt i 

strategien. 

Forslag til endret tekst:  
UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden  

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 bidra til dannelse for det 21. århundre og legge 

grunnlag for læring hele livet - UiOs utdanning skal være forberedende for fremtiden.  

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. 
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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. 

Forslag til endringer i mål under ambisjon 2:  

SUM foreslår å endre «Studentene skal lære kritisk tenkning, kreativitet, problemløsning, etisk 

refleksjon og samarbeid» til følgende to mål: 

 UiO skal tilby forskningsbasert utdanning som bidrar til dannelse av aktive, kritiske og 

engasjerte borgere.  

 UiO skal tilrettelegge læring som fremmer samhandling, kritisk tenkning og diverse former 

for studentaktiv læring. 

 

SUM foreslår å endre «Studentene skal evne å sette sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og 

gi konkrete bidrag til en bærekraftig verden» til «Studentene skal evne å sette sine fag og 

opparbeidede ferdigheter inn i et større samfunnsperspektiv, og på den måten bidra til en 

bærekraftig verden.»  

 

Vi mener at økt digitalisering i seg selv ikke trenger å være et eksplisitt punkt i strategien. Vi 

foreslår å stryke «Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i læringsprosessene og i 

det fysiske læringsmiljøet». Vi bør heller ha som ambisjon å både tilby og utvikle god og 

læringsfremmende digitalisering. 

 

Videre mener vi at UiO trenger et mål som synliggjør vår ambisjon om å tilby muligheter til å ta fag 

på tvers av fakulteter og institutter, og som dermed styrker tverrfagligheten ved universitetet 

utover eksplisitte ‘honours’-programmer. Derfor foreslår vi å erstatte målet «utdanningene skal 

utvikles i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv og legge til rette for deltagelse i 

forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet» med følgende: «UiO skal tilby studiemuligheter 

på tvers av fagdisipliner og fakulteter, styrke tverrfaglige programmer og legge til rette for 

studentenes deltakelse i forskningsaktiviteter og kontakt med arbeidslivet.» 
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Man kan stille spørsmål til hvor mangfoldig en utdanning blir når ambisjonen begrenses til kun 

utvalgte europeiske partnere og dermed kun europeiske ideer, perspektiver og kulturer. Vi ønsker 

at UiOs internasjonale ambisjoner skal være globale.  

Derfor foreslår vi å erstatte «Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske partnere 

skal UiOs studenter ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og kulturer» med: «UiO skal styrke 

sin internasjonale utdanningsvirksomhet gjennom samarbeid med universiteter over hele verden, 

og våre kandidater skal ta del i og bidra med forskningsbasert kunnskap fra og i hele verden.»  

 

Vi ønsker at UiOs tilbud av etter- og videreutdanning skal tuftes på universitetets autonomi og 

prinsippet om gratis utdanning, og foreslår dermed at dette legges til «UiO skal tilby 

forskningsbasert etter- og videreutdanning, og bidra til utvikling av modeller for organisering av 

livslang læring» slik at målet blir: «UiO skal tilby forskningsbasert etter- og videreutdanning, og 

bidra til utvikling av modeller for organisering av livslang læring som styrker universitetets 

autonomi og prinsippet om gratis utdanning. 

 

SUM foreslår i tillegg to nye mål slik at ambisjon 3 er sterkere i tråd med innledningen:  

 UiO skal tilby dannelsesemner om klima, miljø og bærekraft til alle studenter. 

UiO skal utvikle systemer for merittering av undervisere som synliggjør at undervisning er 

verdifullt og et av universitetets kjerneoppdrag. Undervisnings- og veiledningserfaring skal vektes i 

større grad ved opprykk og ansettelse av vitenskapelig ansatte. 

 

Ambisjon 3: UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk (s.3) 
 

Vi mener at det er nødvendig å heve våre ambisjoner når det gjelder universitetets rolle i det 

offentlige ordskiftet. Ambisjonen for Norges ledende og eldste universitet bør være at vi skal stå 

stødig som premissleverandør i viktige diskusjoner. Vi ønsker også at vi skal tydeliggjøre UiOs rolle 

og ansvar for å bidra til kunnskapsbaserte endringer som fører til et bærekraftig samfunn.  

Forslag til endret tekst:  
UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 
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UiO har en sentral rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet. UiO skal være en 

kunnskapsbasert premissleverandør som bidrar til å forme vår politiske, økonomiske og 

kulturelle fremtid. UiO skal, sammen med våre samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og globalt, 

bidra til et samfunn bygget på kunnskap. UiO skal styrke sin profil og være premissleverandør for 

det offentlige ordskiftet. Våre ansatte og studenter skal være aktive deltakere i formidling av 

kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. UiO har et særlig ansvar for fornying og formidling av 

kunnskap om det norske samfunnet, norsk språk, historie og natur. 

Forslag til endringer i mål under ambisjon 3:  

SUM foreslår å dele opp «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» i følgende to mål for å tydeliggjøre budskapet bak dem:  

 

 UiO skal dyrke en bredde av formidlingsaktiviteter som styrker vår synlighet både nasjonalt 

og internasjonalt.  

 UiO skal være en sterk og synlig forskningspolitisk aktør og en premissleverandør i 

utvikling av nasjonale og internasjonale forskningsstrategier. 

 

Vi foreslår videre å endre og dele opp «UiO skal som hovedstadsuniversitet styrke samarbeid med 

Oslo-regionen gjennom aktiv campusutvikling og tett kontakt med innbyggere, beslutningstakere, 

arbeids- og næringsliv og kunnskapsinstitusjoner» i fire mål, slik at det blir en tydeligere 

sammenheng mellom strategiens innledning og målene som tilhører ambisjon 3: 

 UiO skal samarbeide med andre forskningsinstitusjoner for å bygge 

kunnskapsklynger for kritisk, nyskapende forskning i Osloregionen 

 Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling, både 

nasjonalt og internasjonalt.  

 UiO skal gjennom bredden av sin virksomhet bidra til innovasjon, utvikling og 

implementering av grønne løsninger innen velferd, arbeids- og næringsliv. 

 UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig satsningsområde og 

utnytte potensialet i det nye livsvitenskapsbygget for å svare på samfunnets 

forventninger og utfordringer.  

 

D-sak 2 - side 89 av 164



 8

8 

Ambisjon 4: UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv 
arbeidsplass for studenter og ansatte (s.3-4) 
 

Her vil vi foreslå noen få kosmetiske endringer i teksten og samtidig synliggjøre at UiO satser på 

klima, miljø og bærekraft. Vi mener at progressive tiltak for klima, miljø og bærekraft bør være et 

uttalt og gjennomgående premiss for strategien forøvrig.  

 
Forslag til endret tekst:  
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 vårt globale 

ansvar. Vi skal kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer i 

klimanøytral og bærekraftig retning. Klimautslipp fra ansattes og studenters reisevirksomhet skal 

reduseres gjennom proaktive og levende tiltak.  

 

For å kunne handle 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. 

 

På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljøer, og møte gode arbeids- og læringsmiljø med 

trygghet og likeverd. UiO skal jobbe aktivt for en sterk kollegialitet og en sterk ytringskultur. 

Campuser, bygg, eiendommer og innkjøpsmakt utgjør en betydelig kraft som må brukes for å 

støtte opp om vårt samfunnsoppdrag og vårt ansvar for å bidra til å nå norske og internasjonale 

klimamål.  

Endringer i mål under ambisjon 4:  

Vi vil gjerne tilføye ‘respekt’ i mål nr. 4, slik at målet blir: «UiOs skal bidra til en styrket 

ytringskultur preget av respekt, saklighet, åpen dialog og stor takhøyde.» 
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Videre foreslår vi å erstatte «UiO skal speile et større mangfold i befolkning og arbeide 

systematisk for å skape en inkluderende kultur» med følgende: «UiO skal jobbe kontinuerlig 

for å tilrettelegge for en mangfoldig, inkluderende, fremtidsrettet og likestilt arbeids- og 

studieplass.» 

 

SUM foreslår å dele opp «UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive 

møteplasser og drives bærekraftig» i følgende to mål:  

 UiO skal utvikle klimanøytrale og bærekraftige måter å jobbe på 

 UiO skal gjennomføre offensive tiltak for å redusere egne klimagassutslipp i 

tråd med anbefalinger fra FNs klimapanel 

 

 

Avslutningsvis vil vi takke for det grundige arbeidet dere gjør i utviklingen av UiOs nye strategi, og 

for at dere eksplisitt inviterer og oppfordrer studenter og ansatte til å ta del i dette arbeidet. Vi 

anerkjenner at dette kan være utfordrende, og håper vi med dette bidrar til at Strategi 2030 er ett 

skritt nærmere ferdigstillelse.  

 

For Senter for utvikling og miljø (SUM)  

 

Sidsel Roalkvam        Gitte Egenberg 

Senterleder          Kontorsjef
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Til: 

 

 

 

Dato: 31.10.2019 

 Saksnr..: 2018/14146 TORJOHN 

Strategi 2030 - UiO:Nordens høringsuttalelse 

 

Vi merker oss at under overskriften «UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk» (side 3), 

nevnes bare en av universitetets tre tverrfaglige satsinger. Fra vårt perspektiv mener vi at 

dokumentet må synliggjøre UiOs satsing på humaniora og samfunnsvitenskap, med særlig vekt på 

et tverrfaglig perspektiv.  

Vi foreslår et tillegg av følgende setning under «Mål»:  

- «Gjennom å satse på tverrfaglig forskning, skal UiO styrke humaniora og 

samfunnsvitenskapens rolle i demokratiutviklingen, kulturforvaltningen og det grønne 

skiftet.» 

Vi forslår også et tillegg under overskriften "UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig 

forskning", foreslår vi følgende setning under «Mål»: 

- «UiO skal bruke sine tre tverrfaglige satsinger til å fremme samarbeid om forskning på 

tvers av fag- og fakultetsgrenser.» 

 

 

Med hilsen 

 

Tore Rem 

Direktør, UiO:Norden 

Thorbjørn Nordbø 

Assisterende fakultetsdirektør, HF 

 

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

Tor Erik Risvik Johnsen 

+4722854794, t.e.r.johnsen@ilos.uio.no 
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Til: 

LOS Universitetsledelsen 

 

 

 

Dato: 31.10.2019  

 

LINK – Høringssvar til strategi 2030 

Innledning 
LINK – senter for læring og utdanning -- ønsker å spille inn noen synspunkter til strategi 2030, særlig knyttet 

til avsnittene om utdanning og kunnskap i bruk. Generelt er LINK av den oppfatning at bakgrunnstekstene i 

strategiutkastet adresserer viktige temaer og problemstillinger, men at strategien i mindre grad tydeliggjør 

redskapene og prosessene for å oppnå målsettingene. Fordi strategien blir et viktig referansepunkt for 

ansatte og studenter i tiåret, mener vi at strategien bør konkretiseres for å være et redskap for systematisk 

endring. Alternative målformuleringer som vi mener griper mye av ambisjonen i strategien og bidrar til 

konkretisering er: 

Utdanning: 

 Universitetet i Oslo skal utvikle studiestrukturer og tilbud som er tilpasset studentgrupper 

kjennetegnet av større mangfold og UiOs ambisjoner om tverrfaglighet. Utdanningene skal bidra til 

studentenes helhetlige utvikling og samfunnsansvar, og bevissthet om verdier og valg i samspill 

med andre. 

 Universitetet i Oslo skal utvikle en bredde i undervisnings- og læringsformene slik at de stimulerer 

og utvikler studentenes kritiske tenkning, problemløsningsevne, kreativitet, etiske bevissthet, 

kritiske teknologiforståelse og samarbeidsevner. 

 Universitetet i Oslo vil engasjere og involvere alle studenter i forsknings- og utviklingsprosjekter 

som adresserer vitenskapelige og samfunnsmessige problemer og utfordringer 

 Universitetet i Oslo skal utvikle nye samarbeidsformer og modeller for vår utdanning for å styrke 

vår felles omstillingsevne til en bærekraftig samfunnsutvikling, herunder livslang læring. Dette 

inkluderer, men er ikke begrenset til, kreativ utvikling og utnyttelse av digitalisering og teknologi.  

 Universitetet i Oslo skal gjennom sine utdanningsaktiviteter bidra til engasjement, aktivitet og et 

læringsmiljø preget av dialog, tillit og gjensidig respekt mellom studenter og ansatte. Systematisk 

kompetanseutvikling hos ansatte og inkludering av studenter i utviklingen av utdanningene er 

viktige bærebjelker i denne utviklingen. 
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Kunnskap i bruk: 
Når det gjelder avsnittet om «Kunnskap i bruk» mener LINK at utdanningsvirksomhetens betydning for 

kunnskapsanvendelse i liten grad gjenspeiles i dette avsnittet, noe som ikke harmonerer med at studentene 

er det viktigste koplingspunktet mellom universitetet og samfunnet. Det bør utvides med en «bruk» av 

kunnskap mer preget av gjensidighet.  

 Universitetet i Oslo skal utvide ideen om ‘formidling’ og utvikle former for «bruk» av kunnskap 

preget av gjensidighet, partnerskap og nettverksorganisering. Dette inkluderer utdanningenes ulike 

former for praksis, utveksling, mobilitet mellom universitetet og andre arenaer, mm. 

 

Organisasjon: 
I avsnittet om en fleksibel organisasjon er LINK enige i de ambisjoner som antydes, men mener igjen at 

målformuleringene kan konkretiseres ytterligere. Ikke minst savner LINK en formulering som konkretiserer 

at vitenskapelige ansatte enkelt skal kunne kan ta undervisningsoppdrag, veiledning og delta i 

forskningsaktiviteter ved andre av UiOs fakulteter enn der de formelt er tilknyttet. Vi ser at i dagens 

situasjon hindres viktig samarbeid på tvers av fakultetene. Det bør vurderes om det også kan gjelde andre 

grupper ansatte.   

 For å fremme tverrfaglighet skal Universitetet i Oslo bygge ned hindre som vanskeliggjør samarbeid 

på tvers av enhetene, inkludert undervisningsoppdrag, veiledning og delta i forskningsaktiviteter 

ved andre av UiOs fakulteter enn der man formelt er tilknyttet. 

 

 

 

Med hilsen,  

på vegne av LINK 

 

 

Bjørn Stensaker 

Senterleder 
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Strategi 2030 - Høringssvar med vekt på bærekraft 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ambisjon: UiO – kunnskap og handling for en bærekraftig verden 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Universitetets verdier, rolle og målsettinger 

I over 200 år har Universitetet i Oslo bidratt til å forme det norske samfunnet og til 

kunnskapsutvikling globalt. UiO er et internasjonalt orientert universitet bygget på akademisk 

frihet og autonomi. Den langsiktige og grunnleggende forskningen og koblingen mellom 

forskning og utdanning er bærende for UiO som kunnskapsinstitusjon. 

Verden står i dag overfor et kompleks av alvorlige kriser: klimaendringer, tap av 

biologisk mangfold, økende ulikhet, svekkelse av demokrati og internasjonalt samarbeid. 

Særlig klimakrisen vil endre livsbetingelsene på både kort og lang sikt. Som universitet 

må vi slå fast at vi ikke har tatt tilstrekkelig konsekvens av den kunnskapen vi og andre 

lenge har hatt om dette. 

I perioden 2020–2030 vil vi som ansatte og studenter forene krefter i arbeidet for en 

bærekraftig tilværelse innenfor planetens tålegrense. Som en ledende 

kunnskapsinstitusjon vil vi være oss bevisst vår betydning som forbilde og 

opinionsdanner i samfunnet og i den akademiske verden. Kritisk tenkning, tverrfaglighet, 

kreativitet og handlekraft blir avgjørende for vår fremtid. 

Omfanget og dybden av kunnskap har aldri vært større. Samtidig utfordres tilliten til 

vitenskapen, og akademisk frihet og autonomi er under press. UiO skal forsvare den frie 

forskningen nasjonalt og internasjonalt. 

Med akademisk frihet følger akademisk ansvar. UiO skal ta en ledende rolle i arbeidet for 

bærekraft, menneskeverd, rettferdighet og demokrati. Gjennom forskning, utdanning, formidling 

og egen praksis skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne løsninger. 

UiO samarbeider med offentlig forvaltning, næringslivet, helsesektoren, kulturlivet og 

utdannings- og forskningsinstitusjoner. Disse relasjonene ønsker vi å styrke for å bidra til 

nyskaping, velferd og livskvalitet. Gjennom felles innsats og med kunnskap som fundament vil vi 

skape en bedre framtid for alle. 
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UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

Som Norges ledende universitet inngår det i vårt oppdrag å være i den internasjonale 

forskningsfronten. Vår styrke er den langsiktige grunnforskningen innen humaniora, 

naturvitenskap, samfunnsvitenskap, medisin og teknologi. 

På områder der tverrdisiplinær kunnskap kan gi nye perspektiver og muligheter, skal vi 

utnytte vår faglige bredde til å stille spørsmål og finne svar, ikke minst relatert til de 

globale bærekraftsutfordringene verden står overfor. 

UiO har styrket sin posisjon innen forskning de siste årene og er en attraktiv samarbeidspartner 

i internasjonalt forskningssamarbeid. Konkurransen om talenter og midler er økende nasjonalt 

og globalt, og det er svært viktig for UiO både å rekruttere og å beholde fremragende forskere 

og forskningsmiljøer og å vinne fram i konkurransen om tildelinger. 

Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

● UiO skal etablere og videreutvikle forskningsmiljøer som fører an i overgangen til et 

bærekraftig samfunn. 

● Gjennomføring av forskning ved UiO skal skje i tråd med UiOs klimamål. 

● UiO skal jobbe for internasjonalisering med bærekraft som rettesnor. 

 

Hvilke mål skal eventuelt fjernes? Vårt forslag: 

● Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område. 

● UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang sikt. 
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UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en 

bærekraftig verden 

Svært mange studenter søker seg til UiO. Med sitt engasjement og sine ressurser er 

disse de viktigste brobyggerne mellom universitetet og samfunnet. UiO ønsker å bli enda 

bedre som utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger som videreutvikler studentenes 

faglige ambisjoner og samfunnsengasjement. UiOs utdanninger skal stimulere og støtte 

studentene i anvendelsen av deres fagkunnskaper. Bærekraftsperspektivet skal stå 

sentralt. 

UiOs utdanninger skal være av høyeste faglige og universitetspedagogiske kvalitet og baseres 

på en styrket kobling mellom forskning og utdanning. Studentene skal møte ny kunnskap og 

utvikle gode ferdigheter og ansvarlige holdninger gjennom disiplinær dybde og tverrfaglig 

forståelse. En utdanning fra UiO skal bidra til kompetanse for det 21. århundre og legge 

grunnlag for læring hele livet. 

I en tid hvor behovet for globale løsninger på samfunnsutfordringene har vokst, vil UiO 

styrke sin innsats for tverrkulturell og internasjonal forståelse. I samarbeid med andre 

forskningsintensive europeiske universiteter skal vi bidra til at utviklingen av det 

europeiske utdanningsområdet inkluderer felles ansvar for europeiske og globale 

utfordringer. 

UiO skal arbeide for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø, der alle kan oppleve 

tilhørighet og fellesskap. Vi skal se hele mennesket og skape rammer for at studentene kan 

være 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 legge til 

rette for kontakt med samfunns- og arbeidslivet i studieløpet og bli et knutepunkt for 

studentinnovasjon i regionen. 

Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

● UiO skal innarbeide bærekraftperspektiver i alle studieprogram. 

● UiO skal sikre at studentmobilitet skjer i tråd med UiOs klimamål. 

Hvilke mål skal eventuelt fjernes? Vårt forslag: 

● Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i læringsprosessene og i det fysiske 

læringsmiljøet. (Fordi det kan tas for gitt) 
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UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk 

UiO har en sentral rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet. Vi skal være en 
kunnskapsbasert premissleverandør som bidrar til å forme vår politiske, økonomiske, 
økologiske og kulturelle fremtid. UiO skal, sammen med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt 
og globalt, bidra til et samfunn bygget på kunnskap. 

UiO skal styrke sin profil som et bærekraftig universitet, og våre ansatte og 
studenter skal være aktive deltakere i formidling av kunnskap på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Kunnskap om UiOs innsats for bærekraft skal formidles internt 
og eksternt. Dette skal bidra til å motivere oss selv og samfunnets aktører til 
handling. 

UiO har et særlig ansvar for fornying og formidling av kunnskap om det norske samfunnet, 
norsk språk, historie og natur. UiO skal i sterkere grad legge til rette for at idéer og teknologi 
utvikles, tas i bruk og deles i samarbeid med offentlig forvaltning, det private næringsliv og 
samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

● UiO skal være en aktiv samarbeidspartner og formidler av forskningsbasert kunnskap 

om klimakrisen og grønn omstilling. 

● UiO skal utveksle erfaringer fra å redusere eget klimafotavtrykk med andre. 

● UiOs museer og biblioteker skal styrke sin posisjon som arenaer for dialog om 

komplekse samfunnsspørsmål og som ressurser for omstilling til et bærekraftig 

samfunn. 

Hvilke mål skal eventuelt fjernes? Vårt forslag: 

● Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 

  

D-sak 2 - side 99 av 164



UiO skal være et foregangsuniversitet innen bærekraft og en attraktiv 

arbeidsplass for studenter og ansatte 

UiO skal kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon og 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. 

En kultur for samhandling skal være fundamentet i UiOs arbeid for en bærekraftig 
verden. UiO skal bygge opp en tverrfaglig funksjon som kontinuerlig arbeider med og 
videreutvikler institusjonens bærekraftsarbeid. 

Å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at UiO skal lykkes med 
samfunnsoppdraget sitt. På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljøer og møte et godt 
arbeids- og læringsmiljø med trygghet og likeverd. En sterk kollegialitet og en tillitsfull 
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, utstyr og eiendommer utgjør en betydelig strategisk kraft som må 
brukes for å støtte opp om samfunnsoppdraget vårt. En ansvarlig anskaffelsespraksis 
er nødvendig for å sikre universitetets bidrag til bærekraftig forbruk. 

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 nye og attraktive arenaer for 
samhandling. 

 Forslag til nye mål med bærekraftsfokus: 

● UiO skal hvert år redusere klimafotavtrykket fra egne aktiviteter for å holde oss 

innenfor 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. 

 Hvilke mål skal eventuelt fjernes? Vårt forslag: 

● UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives bærekraftig. 
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 Arbeidsgruppen bak innspillet 

Eevi Beck, UV; Reidar Aasgaard, HF; Dag O. Hessen, MN; Irene Øvstebø Tvedten, TIK; Nora 

Selnæs, SV; Lise Bjerke, MED/SUM; Arild Engelsen Ruud, HF; Anja Røyne, MN; Erik Knain, 

UV; Kristina Rognlien Dahl, MN; Kjerstin Aukrust, HF; Jon Haarberg, HF; Anne Kveim Lie, MED; 

Janicke S. Kaasa, HF; Paul Wenzel Geissler, SV; Sidsel Roalkvam, SUM; Maja van der Velden, 

MN; Anne Birgitte Rønning, HF; Mariel Aguilar-Støen, SUM; Arne Johan Vetlesen, HF; Beate 

Kristine Sjåfjell, JUS. 

 

Underskrifter til støtte for innspillet  

 

1 Eevi Beck UV, Iped Ansatt 

2 Reidar Aasgaard HF/IFIKK Ansatt 

3 Dag Hessen Mat Nat Ansatt 

4 Irene Øvstebø Tvedten TIK Ansatt 

5 Nora Selnæs SV Student 

6 Lise Bjerke MED/SUM Ansatt 

7 Arild Engelsen Ruud IKOS, HF Ansatt 

8 Anja Røyne MN Ansatt 

9 Erik Knain UV Ansatt 

10 Kristina Rognlien Dahl Matematisk institutt Ansatt 

11 Kjerstin Aukrust HF, ILOS Ansatt 

12 Jon Haarberg HF Ansatt 

13 Anne Kveim Lie Medisinsk fakultet Ansatt 

14 Jannicke S. Kaasa HF Ansatt 

15 Paul Wenzel Geißler Sosialantropologi Ansatt 

16 Sidsel Roalkvam SUM Ansatt 

17 Maja van der Velden MN Ansatt 

18 Anne Birgitte Rønning HF/ILOS Ansatt 

19 Mariel Aguilar-Støen SUM Ansatt 

20 Arne Johan Vetlesen Humanistisk falultet/IFIKK Ansatt 

21 Beate Kristine Sjåfjell JUS Ansatt 

22 Emily Oswald IPED UV Ansatt 

23 Joanna Svärd Senter for utvikling og miljø Student 

24 Andrea Pittaluga SUM Student 

25 Charline Kopf Department of Social 
Anthropology 

Ansatt 

26 monica guillen-royo SUM Annen tilknytning til UiO 

27 Tony sandset Medisinske fakultet Ansatt 

28 Hugo Reinert IKOS Ansatt 

29 Brita Tønne Medisinsk fakultet Student 

30 Henrik Sinding-Larsen Sosialantropologisk institutt, 
UiO 

Annen tilknytning til UiO 

31 May Hove Sum Student 
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32 Trygve Skonnord Medisin, Avd. for 
allmennmedisin 

Student og ansatt 

33 Jan Helge Solbakk Det medisinske 
fakultet/Senter for medisinsk 
etikk 

Ansatt 

34 Jostein Jakobsen Senter for utvikling og miljø Ansatt 

35 Elena Slominski SUM Student 

36 Erling Sandmo HF, IAKH Ansatt 

37 Ragnhild Dahl wikstrøm Samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

Ansatt 

38 Anne Cathrine Staff Det medisinske fakultet Ansatt 

39 Georgina Winkler SUM Student 

40 Annelie Ott UV/ILS Ansatt 

41 Kjartan Mie Medisinsk fakultet/institutt for 
klinisk medisin 

Student 

42 Knut Breivik Kjemisk institutt Ansatt 

43 Astrid Anderson Universitetsbiblioteket Ansatt 

44 Karoline Moe Realfagsbiblioteket Ansatt 

45 Hilde Nord Anglevik Senter for utvikling og miljø Annen tilknytning til UiO 

46 Kirsten Sivesind UV Ansatt 

47 Inga Bostad Iped/UV Ansatt 

48 Ketil Slagstad Instiutt for helse og samfunn, 
MED 

Ansatt 

49 Nora nord Rydningen Psykologisk institutt Ansatt 

50 Camelia Dewan Department of Social 
Anthropology (SAI) 

Ansatt 

51 Rolf David Vogt Kjemisk Institutt/CBA Ansatt 

52 Nefissa Naguib SV / SAI Ansatt 

53 Nicoline Lokdam Institutt for Klinisk Medisin Annen tilknytning til UiO 

54 Gro Ween Kulturhistorisk Museum Ansatt 

55 Signe Mikkelsen Sosialantropologisk institutt Ansatt 

56 Kylie SUM Student 

57 Johanne Sundby HELSAM Med fak Ansatt 

58 Kristin Lie Romm Institutt for klinisk medisin Ansatt 

59 Jan Heuschele Matnat Ansatt 

60 Maren Bødtker-Lenthall Medisinske fakultet, UiO Student 

61 Kristin Heggen Det medisinske fakultet Ansatt 

62 You-Ren Wang Centre for Biogeochemistry in 
the Anthropocene 

Ansatt 

63 Hilde Bondevik Det medisinske fakultetet, 
Institutt for helse og samfunn 

Ansatt 

64 Dag Berild Medisinisk fakultet UIO Ansatt 

65 Alexander Eiler MN Inst Biosciences Ansatt 

66 Clara Julia Reich SUM Student 

67 Estet Fremstad IPED Ansatt 
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68 Tom Andersen MN/Biovitenskap Ansatt 

69 Sigurd Høye Med.fak, Inst. for helse og 
samfunn 

Ansatt 

70 Sonia Muñoz Llort Institutt for Spesialpedagogikk Ansatt 

71 Camille Crapart Kjemisk Institutt Ansatt 

72 Christoph Gradmann Med fak / Helsam Ansatt 

73 Mette Brekke Medisinsk fakultet/Institutt for 
helse og samfunnn 

Ansatt 

74 Maren Aase SUM Annen tilknytning til UiO 

75 Jukka Mähönen Det juridiske fakultet Ansatt 

76 Thale-Kristin Stalenget Institutt for pedagogikk Ansatt 

77 Vladimir Tikhonov HF/IKOS Ansatt 

78 Bjørgulf Claussen Institutt for helse og samfunn Annen tilknytning til UiO 

79 Nicolas Valiente Department of Biosciences / 
Section for Aquatic biology 
and toxicology 

Ansatt 

80 Knut AUkrust HF/IKOS Ansatt 

81 Anne Stensvold HF, IKOS Ansatt 

82 Bodhisattva Chattopadhyay Humanities/IKOS Ansatt 

83 Sine Grude Medisinske fakultet Student 

84 Christian Krohn-Hansen Sosialantropologisk institutt Ansatt 

85 Mubashar Hasan IKOS Ansatt 

86 Ulrikke Wethal SUM, UiO Ansatt 

87 Hanna Ahlström Juridisk fakultet Ansatt 

88 Berit Thorbjørnsrud   Ansatt 

89 Henrik Vogt Helsam, Medisin Ansatt 

90 Dag Øistein Endsjø HF/Religionsvitenskap Ansatt 

91 Signe Hoeell Sosial antropologisk institutt Annen tilknytning til UiO 

92 Nina K. Vøllestad Medisinsk fakultet, Avd for 
tverrfaglig helsevitenskap 

Ansatt 

93 Øyvind Stokke UiT Norges Arktiske 
Universitetet 

Annen tilknytning til UiO 

94 Gibril Awed Utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Student 

95 Nora Ruud Medisinsk fakultet Student 

96 Ronaldo Reyes UiO Student 

97 Nikita Meshechkov Det medisinske fakultet Student 

98 Bendik Bull-Hansen Medisin, profesjon Student 

99 Hanna Elise Andersen Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Student 

100 Emily Nieuwenhuijs UiO , medisinsk fakultet Student 

101 Susann Berg Medisin Student 

102 Magnus Askautrud 
Johnsen 

Det medisinske fakultet, UiO Student 

103 Cyndia Jeyandra Medisinsk fakultet Student 
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104 Marte Gurrich Farmasi Annen tilknytning til UiO 

105 Hannah Thorsell Moen Medisinsk fakultet Student 

106 Elin Sæther ILS, UV Ansatt 

107 Kristin Beate Vasbø UV fakultetet, Institutt for 
lærerutdanning og 
skoleforskning 

Ansatt 

108 Matilde Gotuholt UiO, det medisinske fakultet Student 

109 Tove Ilsaas Pharo ILS - UV Annen tilknytning til UiO 

110 Ole Andreas Kvamme Det utdanningsvitenskapelige 
fakultetet / Institutt for 
lærerutdanning og 
skoleforskning 

Ansatt 

111 Ragnhild Johnsrud Zorgati HF/IKOS Ansatt 

112 Julie Stabursvik Medisinsk Fakultet Student 

113 Håvard Evang ILS Ansatt 

114 Thea Røstbakken Medisinsk fakultet Student 

115 Anne Sigrid Stokke Medisinsk fakultet Student 

116 Kari Beate Remmen UV/institutt for lærerutdanning 
og skoleforskning 

Ansatt 

117 Helge Jordheim IKOS, HF Ansatt 

118 Eléonore Maitre-Ekern Det juridiske fakultet Ansatt 

119 Brita Brenna HF/IKOS Ansatt 

120 Nadia Solsvik Medisinsk fakultet Student 

121 Geir Selbæk Medisins fakultet/institutt for 
klinisk medisin 

Ansatt 

122 Lisa Gross Maurer Medisinsk fakultet Student 

123 Felek Mukadder BARAN Teacher Education and 
School Research 

Ansatt 

124 Johanne Ligaard Medisinsk fakultet Student 

125 Vibeke chrisrie Institutt for helse og samfunn, 
medisinske fakultet 

Ansatt 

126 Tone Dyrdal Solbrekke UV, Iped og LINK Ansatt 

127 Alf Jensen Sosialantropologisk institutt, 
SV-fakultetet 

Ansatt 

128 Halvor Ullern Det medisinske fakultet Student 

129 Natalia Latini UV, IPED Ansatt 

130 Krister Borge Matnat/ifi Ansatt 

131 Pernille Adine Nordby Institutt for informatikk Ansatt 

132 Erik Bjørnstad Engblad Sosialantropologisk institutt, 
SV 

Ansatt 

133 Jon Nordenson Hf/ikos Ansatt 

134 Pål Kolstø HF/ILOS Ansatt 

135 Marianne Ødegaard UV/ILS Ansatt 

136 Andrea Gasparini MatNat/IFI Ansatt 

137 Marit Egner Avdeling for 
forskningsadministrasjon 

Ansatt 
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138 Sabrina Schultze IBV Ansatt 

139 Erik Velldal MN/IFI Ansatt 

140 Thea Ullhaug Pope LOS - Studiekvalitet Ansatt 

141 Anna Hoyem HF Ansatt 

142 Atle Grønn HF/ILOS Ansatt 

143 Ragnhild Norheim Førland HF/ILOS Ansatt 

144 Jacob Høigilt HF/IKOS Ansatt 

145 Knut H. Rolland Dept. of informatics Ansatt 

146 Emma Helene Heggdal ILOS, HF Ansatt 

147 Jason Whittington Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, CEES, IBV 

Ansatt 

148 Christine Amadou HF/IFIKK Ansatt 

149 Thomas Brodahl HF/IFIKK Ansatt 

150 Benedikte Wallace Department of Informatics, 
RITMO 

Student og ansatt 

151 Alma Leora Culén Informatikk Ansatt 

152 Lene Angelskår TIK Senter for teknologi, 
innovasjon og kultur 

Ansatt 

153 Belinda Molteberg Steen Humanistisk fakultet Ansatt 

154 Elin Rødahl Lie Institutt for pedagogikk,  
Utanningsvitenskapelig 
fakultet 

Ansatt 

155 Henrik Moen Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Student 

156 Hilde Reinertsen TIK, SV-fakultetet Ansatt 

157 Doris Jorde UV Fak/ILS Ansatt 

158 john ødemark hf/IKOS Ansatt 

159 Tuukka Mäkitie SV/TIK Center Ansatt 

160 Jonas Bakken Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning 

Ansatt 

161 Maria Kartveit Khm Ansatt 

162 Anders Nielsen MatNat/IBV Ansatt 

163 Axel Klanderud SV Student 

164 Eleanor McCausland ILOS Ansatt 

165 isa dussauge helse og samfunn Ansatt 

166 Sara Blichner Matnat fakultet, Institutt for 
geofag 

Ansatt 

167 Ida Sofie Rettedal 
Skjæveland 

Forskerlinje ved Medisinske 
fakultet på UiO 

Student 

168 Carolina Steuernagel Faculty of Medicine Ansatt 

169 Siri Moe Jensen MN/ Informatikk Ansatt 

170 Antin Rydning ILOS/HF Ansatt 

171 Jørn Ljunggren SV, ISS Ansatt 

172 Anne Helness HF/IFIKK Ansatt 

173 Torkild Hovde Lyngstad SV, ISS Ansatt 
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174 Lars Böcker SV/ISS Ansatt 

175 Andrea Nightingale Sociology and Human 
Geography 

Ansatt 

176 Maren Toft SV/ISS Ansatt 

177 Alice Frantz Schneider Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences 

Ansatt 

178 Elisabeth Svennevik SV, TIK Ansatt 

179 Emma Arnold Department of Sociology and 
Human Geography, Faculty of 
Social Sciences 

Ansatt 

180 Anne Heyerdahl SV/ISS Annen tilknytning til UiO 

181 Caroline Calero Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Student 

182 Gunnar Helle SV Student 

183 Ina Louise Stovner HF/IKOS Ansatt 

184 Lars Erik Gjerde Det samfunnsfaglige fakultet Student 

185 Karen Lykke Syse SUM Ansatt 

186 Aurora Berg SV Student og ansatt 

187 Johanne Artved Humanistiske fakultet Student 

188 Marie Johanne Talleraas SV-ISS Ansatt 

189 Hege Bakke Sørreime SV/ Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

190 Stine Nikolaisen Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Student 

191 chris butters den internasjonale 
sommerskolen 

Ansatt 

192 nina witoszek SUM, UiO Ansatt 

193 Jo Herstad matnat Ansatt 

194 Tanja Winther Senter for utvikling og miljø Ansatt 

195 Ruth Eva Jørgensen Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet, ISS 

Student 

196 Erland Nettum Avdeling for 
personalstøtte/ISMO 

Ansatt 

197 Cecilie Katarina Bonnevie Sosiologi Student 

198 Elise Donberg Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Student 

199 Erik Nakkerud Psykologisk institutt Ansatt 

200 Bjørnar Sæther SV-ISS Ansatt 

201 Gislaug Østerås Sandberg SV-fakultetet Student 

202 Runar Forsetløkken SV, Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

203 Arne Mastekaasa SV/ISS Ansatt 

204 Kjetil Fallan HF Ansatt 

205 Jørgen A. B. Paulsen Samfunnsvitenskapelige 
fakultet/ISV/ Bachelor 

Student 

206 Birthe Soppe IFI Ansatt 
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207 Albrecht Hofheinz HF/IKOS Ansatt 

208 Marianne Egeland ILN, Humanistisk fakultet Ansatt 

209 Willy Pedersen SV fak/ISS Ansatt 

210 Lars Mjøset SV/Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

211 Johanna Adolfsson SUM Annen tilknytning til UiO 

212 Erlend Ditlefsen Aag Studentparlamentet ved UiO Student 

213 Rolf Steier UV / IPED Ansatt 

214 Dina Stabell Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Student 

215 Marit Synnøve Berg Det medisinske fakultet Student 

216 Arve Hansen Senter for utvikling og miljø Ansatt 

217 Marius Havgar Matematisk institutt Student og ansatt 

218 Vemund H. Jernsletten IFIKK Student 

219 Matilde Clemetsen Juridisk fakultet Student 

220 Eva Steine Dahl Matematisk fakultet Student 

221 Jan Fagerberg TIK, SV Annen tilknytning til UiO 

222 Milda Rosenberg SV, ISS Ansatt 

223 Josefine Lysnes SV Student 

224 Andreas Bakke SV-fakultet/Statsvitenskap Student 

225 Tor Ivar Østmoe IFIKK, UiO Ansatt 

226 Eskild Myrvoll IFIKK Student 

227 Antoine de Bengy 
Puyvallee 

SUM Ansatt 

228 Aike Rots HF, IKOS Ansatt 

229 Clara Bergene Økonomisk Institutt Student 

230 Andrea Kjellvang Humanistiske fakultet, Institutt 
for filosofi, ide- og 
kunsthistorie, og klassiske 
språk 

Student 

231 Line Ingulfsen Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet/Institutt for 
Lærerutdanning og 
Skoleforskning 

Ansatt 

232 Håkon Evju HF/IFIKK Ansatt 

233 Koen Wellens HF/IKOS Ansatt 

234 Oda Kristensen MN Student 

235 Frithjof Eide Fjeldstad SV/ISS Ansatt 

236 Astrid Hauge Rambøl Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

237 Christina Brux Mburu Medical Faculty, Institute of 
Health and Society, 
Department of Community 
Medicine and Global Health 

Ansatt 

238 Agnes Maria Rokkan Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Student 
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239 Tom-Olav Bøyum MatNat/IFI Student 

240 Marte Evjenth SIO Student 

241 Aron Sandell ISS Ansatt 

242 Anders Brustad IFI Student og ansatt 

243 Martin Tvedten IMV Student 

244 Kari Anne Rødnes UV/ILS Ansatt 

245 Mari Lofthus Arnesen Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Student 

246 Adrian Farner Rogne SV, ISS Ansatt 

247 Matteo Botta medicine - health and society Student 

248 Vincent Olsen Institutt for Informatikk Student 

249 Ingvild Swane Humanistisk Fakultet Student 

250 Ida Eriksen Samfunnsvitenskapelig Student 

251 Siv Årsand IFI Student 

252 Lars Erik Kjekshus Samfunnsvitenskapelig 
fakultet, Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi 

Ansatt 

253 Mili Duong Nguyen Det medisinske fakultet Student 

254 Pernille Quirk Domus Medica/Medisin Student 

255 Julie Skøien Det Utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Student 

256 Ingerid Straume Universitetsbiblioteket Ansatt 

257 Helene Aarseth Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning 

Ansatt 

258 Nanette Lindrupsen Matnat, IFI Student og ansatt 

259 Emilie Mæhlum Institutt for Informatikk, 
MatNat 

Student 

260 Elisabeth H. Seland Matematisk institutt Ansatt 

261 Gøril Moljord Faculty of Educationial 
Sciences , Department on 
Special Needs Education 

Ansatt 

262 Mette Halskov Hansen HF/IKOS Ansatt 

263 Carl Christian Holm HF/IFIKK Student 

264 Marit Grøtta HF/ILOS Ansatt 

265 Jakob Køhn MatNat, IFI Student og ansatt 

266 Sofie Ringdal SV Fakultetet Student 

267 Emil Leth Meilvang HF, IFIKK Ansatt 

268 Ane Maus Sandvig SV - ISS Student 

269 Espen S. Ore HF/ILN Ansatt 

270 Emma Lengle Medisinsk fakultet Student 

271 Øystein Gullvåg Holter STK Ansatt 

272 Synneva Laastad SV/ISS Ansatt 

273 Diana Santos ILOS/FF Ansatt 

274 Dana Sharp SUM Student 

275 Helle Dyrendahl Staven SV Student 
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276 Ina Blom IFIKK Ansatt 

277 Bente Edvardsen MatNat/Institutt for 
biovitenskap 

Ansatt 

278 Kristin Stien Ifikk Student 

279 Nora Céline Warholm 
Essahli 

Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

Student 

280 Kaja Elise Gresko Senter for Utvikling og Miljø Ansatt 

281 Fatou Jatta Health and society Student 

282 Alejandra Mancilla IFIKK Ansatt 

283 Mia Flatmoen Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Student 

284 Morgan Scoville-Simonds SV/ISS Annen tilknytning til UiO 

285 David Jordhus-Lier SV, ISS Ansatt 

286 Kjersti Litleskare Senter for utvikling og miljø 
(SUM) 

Ansatt 

287 Jelena Radisic Department for Teacher 
Education and school 
Research 

Ansatt 

288 Dag Sjøberg Ifi/mat.nat. Ansatt 

289 Cecilia Stokkeland Eiendomsavdelingen Ansatt 

290 Francis Adu-Mensa Health and Society Student 

291 Magnus Hansen MatNat Student 

292 Anders Jakob Sivesind Institutt For Informatikk Student 

293 Øystein Gilje FIKS, UV Ansatt 

294 Ruth Jensen UV/ILS Ansatt 

295 Hege Kaarstein UV/ILS Ansatt 

296 Ann Elisabeth Gunnulfsen UV Ansatt 

297 Halvard Sutterud MN/Fysisk institutt Student og ansatt 

298 Nora Mathé Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet, ILS 

Ansatt 

299 Kari Kroken Røragen Medisinske fakultet/Institutt 
for Helse og samfunn 

Ansatt 

300 Vanja Røkkum Jahnsen UV/ILS Ansatt 

301 Anne Lise Bækholt Pound IFIKK / HF Ansatt 

302 Lisa Utnem UV/ILS Ansatt 

303 Chris Ghai Det matematisk-
naturvitenskapelige 
fakultet/Matematisk institutt 

Student 

304 Eli K Kåsamoen UiO/UV/ILS Ansatt 

305 Magnus Heie Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning, UV 

Ansatt 

306 Jennifer Luoto ILS Ansatt 

307 Gry Luke Muggerud UV/ ILS Ansatt 

308 Åse Sjøstrand ISP Ansatt 

309 Heidi Kristensen UV/ILS Ansatt 
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310 Sindre Cottis Hoff Senter for Utvikling og Miljø 
(SUM) 

Student 

311 tone huse sv/tik Ansatt 

312 Espen Ytreberg HF, IMK Ansatt 

313 Helena Nynäs NVE Annen tilknytning til UiO 

314 Bård Lahn TIK-senteret, SV Annen tilknytning til UiO 

315 Roar Bakken Stovner UiO UV Ansatt 

316 Karianne Berg Bratting Utdanningsvitenskapelige 
fakultet, Institutt for 
lærerutdanning og 
skoleforskning 

Student og ansatt 

317 Hedda Susanne Molland Det matematiske og 
naturvitenskapelige 
fakultet/Njord-senteret 

Ansatt 

318 Peter N. Aashamar ILS Ansatt 

319 Arnstein Vestre Matwmatisk Institutt Student 

320 Ana Delgado TIK Ansatt 

321 Kari Langseth HF, IKOS Ansatt 

322 Terese Eriksen MED/Helsam Ansatt 

323 Lene Ørbech Jensen IKOS, HF Ansatt 

324 Fabian Harang UiO  Matematisk Institutt Ansatt 

325 Geir Dahl Matematisk institutt Ansatt 

326 Nadia Larsen Matematisk Institutt Ansatt 

327 Inge Svein Helland Matnat/Matematisk institutt Annen tilknytning til UiO 

328 Martin Bråtelund Mattematisk institutt Ansatt 

329 Inga Staal Jenset UV/ILS Ansatt 

330 Laura op de Beke IKOS Ansatt 

331 Ingrid Robertsen IKOS Ansatt 

332 Jorunn Møller UV-fakultetet, ILS Annen tilknytning til UiO 

333 Alise Midtfjord Matematisk institutt Ansatt 

334 Signe Bakke Sølberg Samfunnsvitenskapelig 
fakultet 

Annen tilknytning til UiO 

335 Gitte Mose HF, ILN Ansatt 

336 Ole Smørdal Institutt for pedagogikk Ansatt 

337 Kirsti Sellevold HF/ILOS Ansatt 

338 Inga Haaland HELSAM Ansatt 

339 Richard Nesnass UV / IPED / Engagelab Ansatt 

340 Erling Sogge HF/IKOS Ansatt 

341 Kenneth Pettersen UV/IPED Ansatt 

342 Torill Strand UV-fakultetet, IPED Ansatt 

343 Einar Strømnes Naturhistorisk museum Ansatt 

344 Tove Stjern Frønes UV/ILS Ansatt 

345 Helle Granum STK Ansatt 

346 Anders Kluge uv/iped Ansatt 
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347 Thomas Hylland Eriksen SAI, SV Ansatt 

348 Andreas Pettersen UV/ILS Ansatt 

349 Ada Winge Institutt for helse og samfunn Ansatt 

350 Camilla Bakke UV/IPED Ansatt 

351 Kristi Lynette Barcus-
Sævareid 

UV/IPED Ansatt 

352 Diana Saplacan Institutt for Informatikk Ansatt 

353 Vilde F. Thorbjørnsen Medisinsk fakultet, Institutt for 
helse og samfunn 

Ansatt 

354 Mary Sutphen IPED Ansatt 

355 Junyi Yang Department of Education Ansatt 

356 Siri Rostoft med. fakultet/institutt for 
klinisk medisin 

Ansatt 

357 Per Hetland UV/IPED Annen tilknytning til UiO 

358 Simon Boge Brant Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Ansatt 

359 Palmyre Pierroux IPED/UV Ansatt 

360 Tuyen Truong Mathematics Ansatt 

361 Stein Erik Ulvund Institutt for pedagogikk Ansatt 

362 Nils Buchholtz ILS Ansatt 

363 Cecilia Karlsson Matematikk Ansatt 

364 T.K. Salberg ILOS, HF Ansatt 

365 Jonas Øren MatNat Student 

366 Tom Lyche Matematisk institutt Annen tilknytning til UiO 

367 Jakob Lothe HF Ansatt 

368 Anders Mørch UV/IPED Ansatt 

369 Ruth Prince Institutt for Helse og 
Samfunn, Medisinsk Fakultet 

Ansatt 

370 Crina Damsa Faculty of Educational 
Sciences 

Ansatt 

371 Bjørn Skauli Matematisk Institutt Ansatt 

372 Tore Rem UiO:Norden Ansatt 

373 Samwel Moses Ntapanta SAI Ansatt 

374 Dag Normann MatNat (Matematikk) Annen tilknytning til UiO 

375 Malene Bøyum IKOS, HF Ansatt 

376 Þóra Pétursdóttir IAKH Ansatt 

377 Shaghayegh Javadi Faculty of mathematics and 
natural sciences/Physics 

Annen tilknytning til UiO 

378 Ursula Münster HF, IKOS, Oslo School of 
Environmental Humanities 

Ansatt 

379 Francois Renard MatNat / Geofag Ansatt 

380 Sander Ødegård Utsigt Medisinsk fakultet Student 

381 Siri Hundstad Medisinsk fakultet Student 

382 Sebastian Westermann Department of geosciences, 
MatNat 

Ansatt 
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383 Ritika sharma Medisinske fakultet Student 

384 Kristina Dunkel Department of Geosciences, 
MN 

Ansatt 

385 Martin Schjærven Aagaard Domus Medica Student 

386 Clara Sena Geofag Institutt Ansatt 

387 Hanna Kongshem MATNAT Student 

388 Zakarias Laberg Physics Dept. / Njord Ansatt 

389 Benjamin Andsem Harang Sv Student 

390 Anne Fouilloux MatNat/Geo Ansatt 

391 Anne Eriksen HF, IKOS Ansatt 

392 Tale Hammerø Ellingvåg Institutt for Sosiologi og 
Samfunnsgeografi 

Student 

393 Jala Imad Medisinsk fakultet Student og ansatt 

394 Sveinung Gundersen Institutt for Informatikk Ansatt 

395 Birgit Brock-Utne UV/IPED Ansatt 

396 Ingrid Rodrick Beiler UV/ILS Ansatt 

397 Mathilde Becker Aarseth Ikos Ansatt 

398 Joke Dewilde UV/ILS Ansatt 

399 Viljar Tornøe IFI Student 

400 Erik Berge SUM og Inst, for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

401 Karsten Trulsen MN / MI Ansatt 

402 Ingrid Nome Medisinsk fakultet Student 

403 Simen Salomonsen Det medisinske fakultet Student 

404 Sara Orning UV, ISP Ansatt 

405 Therese Ramberg Medisinsk fakultet Student 

406 Maiken Bjerga Kiil SV/ISS Ansatt 

407 andrea fritsvold Senter for utvikling og miljø Annen tilknytning til UiO 

408 Ulrich Weber Department of Geosciences Ansatt 

409 Jon Røyne Kyllingstad Kulturhistorisk 
museum/Senku/MUV 

Ansatt 

410 Rachelle Esterhazy UV Ansatt 

411 Marina Prusac Lindhagen KHM, UiO Ansatt 

412 Maria Hellebø HF/Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk 

Ansatt 

413 elisabetta cassina wolff Uio/HF/IAKH Ansatt 

414 Asbjørn Johnsen Kulturhistorisk Museum Ansatt 

415 Halfdan Baadsvik IFIKK Ansatt 

416 Tone Sindre Hoff Avd. for studieadministrasjon/ 
Seksjon for studiekvalitet 

Ansatt 

417 Claire Aupart matnat geology Ansatt 

418 Ellen Krefting HF/IFIKK Ansatt 

419 Sigrid Vigdisdatter Berg Institutt for Sosiologi og 
Samfunnsgeografi 

Student 

420 Lars Peder Fotland HF Student 
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421 Jostein Lorås Nord universitet Annen tilknytning til UiO 

422 Vera R. Fiveland IAKH Student 

423 Regine Stokstad Ilos Student 

424 Brage Egil Herlofsen HF/Bachelor Allmenn 
Litteraturvitenskap 

Student 

425 Gro Synnøve Nesland Universitetsbiblioteket Ansatt 

426 Torbjørg Jevnaker Institutt for statsvitenskap, 
SV-fakultet 

Ansatt 

427 Koyote Millar Avdeling for administrativ 
støtte 

Ansatt 

428 Tiril Willumsen Det odontologiske fakultet Ansatt 

429 Hildegunn Dirdal HF/ILOS Ansatt 

430 Finn Ervik Naturhistorisk museum Ansatt 

431 Anne Håbu KHM Ansatt 

432 Arianne Petley-Ragan The Njord Centre Ansatt 

433 Dag Kristian Dysthe MatNat Fysikk Ansatt 

434 Kristin Lindley ADS Ansatt 

435 Ragni Piene Matematisk institutt Annen tilknytning til UiO 

436 Johanne Sophie Geisler Juridisk fakultet Student 

437 Bjørn Jahren Matematisk Institutt Annen tilknytning til UiO 

438 Maren Omland Institutt for pedagogikk/DEt 
utdanningsvitenskaplige 
fakultet 

Ansatt 

439 Julie Nitsche Kvalvik MATNAT/ Kjemisk institutt Ansatt 

440 ivar Bråten Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet, Institutt for 
pedagogikk. 

Ansatt 

441 Benedikte Espeland HF Student 

442 Herman Grieg Riisnæs SV Student 

443 David Bannister Medicine/Helsam Ansatt 

444 Anne Vaalund KHM/SENKU Ansatt 

445 Bjørn Vidar Johansen Kulturhistorisk museum Ansatt 

446 George Cowie MN Student 

447 sewika sulpe Institute of helse og samfunn Student 

448 Henriette Ødegaard SV fakultetet Student 

449 Olivia Haugsbø Samfunnsvitenskaplig fakultet Student 

450 Hilde Madsø Jacobsen UV/ILS Ansatt 

451 Aggie Handberg SUM Student 

452 Christine Bangum Samfunnsvitenskapelig faultet 
/ Institutt for statsvitenskap 

Student 

453 maren olene kloster Senter for utvikling og miljø Ansatt 

454 Nayla Naoufal ILS/Det 
utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Ansatt 

455 Mathias Aavik IFIKK Student 
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456 Henrik Olav Mathiesen HF, IAKH Ansatt 

457 Andreas Lund UV/ILS Ansatt 

458 Sharanya Manivasagam Iped Ansatt 

459 Ingeborg Fossestøl IAKH Ansatt 

460 Eirinn Larsen HF - IAKH Ansatt 

461 Hulda Kjeang Mørk Humanistinsk fakultet/IAKH Ansatt 

462 Alexandre Simon-Ekeland IAKH Ansatt 

463 Magnus Killingland SV Student 

464 Hanne Ochieng Lichtwarck Medisinsk fakultet/Insititutt for 
Helse og Samfunn 

Ansatt 

465 Siri Jønnum LINK - Senter for læring og 
utdanning 

Ansatt 

466 Lene Bråten Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

Student 

467 Selma Reinhart Samfunnsvitenskapelige 
fakultet 

Student 

468 Kim Christian Priemel HF/IAKH Ansatt 

469 Hege Hermansen UiO Ansatt 

470 Ole-Albert Rønning Nordby HF/IAKH Ansatt 

471 Anna Maria Huschka IFIKK Student 

472 Ellen Mangen SV Student 

473 Mervi Hasu UV Ansatt 

474 Maia Nielsen HF Student 

475 Jonas Gjersø IAKH Ansatt 

476 Jeffrey Hall UV, ILS Ansatt 

477 Kristin Shaw Science/Mathematics Ansatt 

478 Martin Tveten Matematisk institutt Ansatt 

479 Sigurd Hæreid IFI Student 

480 Jemima García-Godos SV/Instiutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi 

Ansatt 

481 Helena Neumann IAKH Ansatt 

482 Trude Lind HF/IKOS Ansatt 

483 Nils Christophersen Institutt for informatikk, MN Annen tilknytning til UiO 

484 Kathinka Prestmo 
Valestrand 

HF Student 

485 Sarah Eiene ILOS Ansatt 

486 Karoline Crantz Hifi Student 

487 Nora Aarrestad IFIKK Student 

488 Sofie Klokset Georg Morgenstiernes hus Student 

489 Håkon Endresen Normann TIK senter for teknologi, 
innovasjon og kultur 

Ansatt 

490 Christian Janss HF/ILOS Ansatt 

491 Taran Palmstrøm Fenn Humanistisk fakultet Student 

492 Hanne Skjølås Nygaard Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 

Ansatt 
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493 Torgeir Onstad UV/ILS Annen tilknytning til UiO 

494 Maria Skartsæterhagen Institutt for biovitenskap Student 

495 Cari Anna King OsloMet/ Leder i Spire Oslo Annen tilknytning til UiO 

496 Regine Døsen Kristoffersen Frilands Annen tilknytning til UiO 

497 Ulrik Skre Fjordholm Matematisk Institutt Ansatt 

498 Jens Waller Aasgaard MN Student 

499 Vetle Henrik Hvoslef Student 

500 Sigurd Hoff UiT Annen tilknytning til UiO 

501 Jacinta Victoria Muinde Faculty of Medicine/Institute 
of Health and Society 

Ansatt 

502 Gunnar Tellnes Institutt for helse og samfunn Ansatt 

503 Heidi Fjeld Helsam, UIO Ansatt 

504 Vibeke Grøver UV/Iped Ansatt 

505 Reidun Førde Medicine Ansatt 

506 Judit Novak Det Utdanningsvetenskaplige 
Fakultet/ILS 

Ansatt 

507 Asbjørn Brovold Gabrielsen HF/IKOS Ansatt 

508 Randi Opheim Medisinsk fakultet / institutt for 
helse og samfunn/ Avdeling 
for sykepleievitenskap 

Ansatt 

509 Hilde Vandeskog Faculty of Medicine/ Institute 
for Health and Society 

Ansatt 

510 Ernst Kristian Rødland Institute of Health and Society Ansatt 

511 Anniken Furberg UV, ILS Ansatt 

512 Nada Tosinovic Humanistisk fakultet /allmenn 
litteraturvitenskap 

Student 

513 Kristin Kosberg Senter for Ibsen-studier Ansatt 

514 Hanne Valeur Medisinsk fakultet Ansatt 

515 Shiva Payehbandy Blindern Student 

516 Morten Lindbæk Dept of general practice, UiO Ansatt 

517 Vera Lazzaretti IKOS Annen tilknytning til UiO 

518 Einar Wigen HF/IKOS Ansatt 

519 Joakim Parslow HF/ IKOS Ansatt 

520 Charlotte Lysa IKOS, HF Ansatt 

521 Erik Skare HF/IKOS Ansatt 

522 Bergsveinn Thorsson HF/IKOS Ansatt 

523 Samad Alavi IKOS Ansatt 

524 Saphinaz Amal Naguib HF/IKOS Annen tilknytning til UiO 

525 Ingrid Eskild IAKH Student 

526 Åmund Norum Resløkken HF, IKOS Ansatt 

527 Mark Teeuwen IKOS, HF Ansatt 

528 Astrid Lindsetmo Torp Utdanningvitenskapelig 
fakultet 

Student 

529 Anna Rossebø HF Student 

530 Rune Svarverud IKOS, HF Ansatt 
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531 Andrea Winkler Centre for Global Health, 
MedFac 

Ansatt 

532 Espen Bjertness Det medisinske 
fakultet/Institutt for helse og 
samfunn 

Ansatt 

533 Naturvernstudentene i Oslo   Student 
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Høringsuttalelse til Strategi2030 fra CBA-senteret (Centre for 
Biogeochemistry in the Anthropocene) 
 

Generelt 
Som poengtert i strateginotatet har verden gått gjennom en periode med enorm vekst i 

materiell forbruk og velstandsutvikling i store deler av verden. For majoriteten av jordas 

befolkning har mulighetene blitt flere og levestandard og helse betydelig forbedret. Samtidig 

står verden i dag foran store utfordringer, dels forårsaket av den samme materielle veksten 

kombinert med økende folketall. Det nye i den verden vi nå står overfor er redegjort for 

gjennom to internasjonale og autorative FN-paneler; FNs klimapanel (IPCC) og FNs 

Naturpanel (IPBES). Både de pågående klimaendringene og reduksjon i naturareal, bestander 

og arter representerer fundamentale utfordringer både for menneskeheten og annet liv.  

 

Dette er kunnskapsbaserte innsikter, der også forståelsen av årsak – virkning og derved 

nødvendige avbøtende tiltak må baseres på tverrfaglig kunnskap. Disse problemstillingene 

berører nesten alle fagdisipliner ved universitetet, fra naturvitenskapene i bred forstand, og 

medisin til samfunnsfag, juss og økonomi. De er i høy grad utfordringer som krever en bred 

faglig tilnærming, og det angår våre kjernevirksomheter forskning, undervisning og 

samfunnskontakt. Løsningene krever både basal kunnskap, anvendt kunnskap, innsikt i 

forbruker atferd og teknologiske løsninger. 

 

UiO besitter bred kompetanse på disse områdene, og har også forpliktet seg til å ikke bare 

følge opp bærekraftsmålene, men har ambisjoner om å være en pådriver for å nå målene.  

 

Disse elementene er i noen grad uttrykt i strategiplanen, men de er ikke førende på den måten 

vi mener gjenspeiler alvoret i situasjonen og UiO sin rolle som førende kunnskapsinstitusjon. 

Det er nevnt som ett av flere punkter i en setning under Formål og Verdier, men det følges i 

liten grad opp.  

 

CBA mener at både overskriften for undervisning ‘UiO skal utdanne studenter med kunnskap, 

evne og vilje til å skape en bedre verden’ og den påfølgende begrunnelse om ‘Den nye 

klimagenerasjonen’ er utmerket, og vi synes også dette godt kommer fram i målene. En 

tilsvarende tydelighet er hva vi etterlyser på de øvrige temaene. 

 

Forslag til endringer 
 Siden Bærekraftsmålene skal være et så sentral premiss både for samfunn og UoH-

sektoren, og favner hele strategien, må det synliggjøres i overskriften. Vi foreslår 

følgende tittel på strategien: «UiO – kunnskap og handling for en bærekraftig verden» 

 Bærekraft må også synliggjøres avslutningsvis under Universitetets formål og 

verdier ved at «og nå bærekrafts målene» legges inn i nest siste setning. 

 Punktet om ‘bedre framtid’ bør konkretiseres. Vi foreslår at følgende setning legges 

til: «Som en ledende kunnskapsinstitusjon vil vi være oss bevisst vår betydning som 
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forbilde og opinionsdanner i samfunnet og i den akademiske verden. Kritisk tenkning, 

tverrfaglighet, kreativitet og handlekraft blir avgjørende for vår fremtid.» 

Vi er enig i betydningen av at UiO skal fremme åpen, banebrytende og langsiktig 

forskning og å fremme disse hovedmålene, og mener også det er uheldig å knytte 

instrumentelle krav til forskningen. Det er også åpenbart at mange av UiOs forskere 

ikke forventes å jobbe eksplisitt med bærekraft. Målformuleringene bør imidlertid 

gjenspeile dette som må oppfattes som et helt overordnet samfunnsoppdrag, og vi 

foreslår at i alle fall et av de to punktene om forskningsfinansiering erstattes med 

følgende punkt: «UiO skal etablere og videreutvikle forskningsmiljøer som fører an i 

overgangen til et bærekraftig samfunn» 

Alternativt kan dette erstatte punktet om ‘…å løse samfunnets utfordringer…’, men 

dette favner videre, så vi anbefaler at dette beholdes. 

 Under punktet UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk blir 

miljøambisjonen for svak. Her må det være en klar forventning om at UiO skal være 

pådriver både i det grønne skiftet og andre påkrevde samfunnsendringer. Klima, miljø 

og bærekraft er fraværende i argumentasjonen, mens det siste avsnittet er innrettet mot 

‘forretningsidéer, patentsøknader og samforfatterskap med næringslivet’, og videre 

‘…at ideer og teknologi tas i bruk’. Vi foreslår at det legges inn et avsnitt om 

betydningen av miljøkunnskap for å få skape holdninger som fører til riktige miljøvalg 

og til det grønne skiftet. 

 Imidlertid dukker bærekraft og grønn omstilling opp som et mål. Dette bør flyttes fram 

og formuleres mer aktivt: «UiO skal være veiviser for en bærekraftig 

samfunnsutvikling og grønn omstilling».   

 Vi mener også at UiO klarere kan synliggjøre sine egne klima- og miljøambisjoner. 

Det ‘indremedisinske’ aspektet her er også viktig for UiOs troverdighet. 

 

Avslutningsvis vil vi minne om at UiO har mange miljøer og sentre innen flere fagdisipliner 

som arbeider eksplisitt med klima, miljø, energi og bærekraft. Igjen, med det for øye at dette 

trolig utgjør den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, og med den sentrale 

rollen kunnskapssektoren bør spille her, mener vi at UiO fram mot 2030 også bør synliggjøre 

ambisjonen om et bærekraftssenter etter modell av det enkelte andre universiteter 

internasjonalt har etabler, og som har fått stor betydning. 

 

Oslo, 22.10.2019 

 

 

Dag O. Hessen     Frode Stordal       Rolf Vogt 
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Høringsinnspill til Strategi 2030 

Enhet for HMS og Beredskap 

Det er ikke tydelig hvordan dette dokumentet skal bli brukt videre. Hva som er visjoner, mål og 

strategier er viktig for alle systemene som skal bidra til å hjelpe UiO i riktig retning (systemer for: 

økonomistyring, forskningskvalitet, undervisningskvalitet, HMS-styring, miljøstyring og 

informasjonssikkerhet). Skal UiO få til en helhetlig risikostyring på disse områdene (ref styrevedtak 

møte 2/2018 sak: 2010/5245) er det viktig å ha visjoner og mål å forankre disse systemene i. Hvis 

disse systemene ikke kan forankres i strategi 2030 blir strategien bare tomme ord. Hvis det er 

meningen at disse systemene skal forankres i andre dokumenter må det kommuniseres ut hvilke 

dokumenter det er og hvordan prosessen for å etablere disse ankerpunktene skal være. 

Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de neste 

ti årene? 
UiO skal vise stort mot og samtidig arbeide systematisk for å ha risiko under kontroll. UiO skal være 

et ledende universitet i Europa. 

Begrunnelse: Internasjonale virksomheter søker samarbeid med universiteter med et godt renommé 

innen HMS. Et fungerende systematisk HMS-arbeid er viktig å dokumentere ved f.eks. søking etter 

EU-midler til forskning. En visjon som tydelig adresserer en systematisk og risikoreduserende 

tilnærming grunnleggende. Systematisk arbeid for å holde risiko under kontroll kan også fungere på 

alle andre fagområder. 

Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien utdanning?  

Det bør legges til et mål om at:  

 Studentene skal få kompetanse til å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø etter endte 

studier. 

Begrunnelse: Internasjonale virksomheter søker etter kandidater som kan passe inn med deres høye 

standard innen HMS-arbeid. Våre studenter vil innta ledende posisjoner og gjennom sitt virke i 

arbeidslivet påvirke mange menneskers arbeidsmiljø. 

Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien mennesker og 

organisasjon? 
Nytt mål:  

 UiO skal bygge en sterk og bærekraftig HMS-kultur 

Begrunnelse: HMS-arbeidet trenger en konkret forankring for å synliggjøre arbeidet med HMS-kultur. 
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_Strategi 2030 – Innspill  

 

Til: Gry Anita Hemsing, UiOs ledelse 

Fra: Flere seniorrådgivere i Avdeling for forskningsadministrasjon (FADM) som 

jobber med internasjonalt samarbeid og/eller innovasjon 

(Karen Crawshaw Johansen, Marit Egner, Trine Merete Kvernmo, Gøril 

Mellem, Anna Buverud, Torbjørn Grønner, Ivar Bergland).  

 

Visjon / ambisjon  

Forslag 

UiO skal lede an i kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling for en bærekraftig 

fremtid (engelsk: UiO shall excel in developing new knowledge and knowledge-

sharing for a sustainable future) 

 

Motto: 

Forslag 

UiO: Ny kunnskap for en bærekraftig verden   

(engelsk: UiO: New knowledge for a sustainable world)  

Eller 

UiO: Med viten og viljen for en bærekraftig verden   

(engelsk: UiO: Ready, willing and able, for a sustainable world)  

Eller 

UiO: Med kunnskap, evne og vilje for en bedre verden   

(engelsk: UiO: Knowledge, will and readiness for a better world) 

 

Universitetets formål og verdier  

I over 200 år har Universitetet i Oslo formet det norske samfunnet og bidratt til 

kunnskapsutvikling nasjonalt og 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 og lokomotiv for samfunns- og 

næringsliv.  

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, inkludert i vesten, står antidemokratiske strømninger i fare for å 

undergrave demokratiet som styringsform.   
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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 enn i dagens digitaliserte verden. Samtidig er likhetsprinsippet, tilliten til 

vitenskap, universitetets autonomi og akademisk frihet under press.   

UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt. Med 

akademisk frihet følger akademisk ansvar. Universitetets rolle for 

demokratiutvikling, menneskeverd og rettferdighet og i oppnåelse av 

bærekrafts- og klimamål, 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 nasjonalt og globalt. Disse 

relasjonene ønsker vi å styrke ytterligere for å utvikle ny kunnskap og bidra til 

bærekraftig 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.  Som Norges 

ledende universitet, inngår det i vårt nasjonale oppdrag å være i den 

internasjonale forskningsfronten. Vår posisjon slås fast i fagevalueringer, i de 

mange tildelingene fra bla. European Research Council (ERC) og 

Forskningsrådet - som Sentre for fremragende forskning - og i internasjonale 

rangeringer, der UiO bla. rangeres som en av Europas mest innovative 

universiteter. UiO utdanner en tredjedel av alle Norges ph.d.-kandidater.  Vi er 

kompromissløst for åpen og transparent forskning for å sikre forskningens 

kvalitet, integritet, tillitt og samfunnsrelevans.  

  

UiOs styrke er den solide og langsiktige grunnforskningen innen humaniora, 

naturvitenskap, samfunnsvitenskap, medisin og teknologi. Vi skal med fornyet 

innsats utnytte vår faglige bredde og kvalitet til å stille spørsmål og finne nye 

svar der både disiplinær og tverrfaglig kunnskap gir fremtidsrettede perspektiver 

og muligheter.  
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UiO har oppnådd en sterk posisjon innen fremragende forskning og ledende 

internasjonale institusjoner ser oss som en viktig og attraktiv samarbeidspartner. 

Samtidig er konkurransen om talenter og midler økende både i Norge og på 

verdensbasis. Rammebetingelsene for fri forskning er i endring og det stilles 

krav om tematisk innretning, internasjonale partnerskap og samarbeid med både 

offentlige og private aktører for å utløse forskningsmidler.  Å vinne fram i 

kampen om midler og rekruttering av fremragende forskere krever vedvarende 

og styrket satsing på innovativ forskning av høy kvalitet og klar relevans og en 

aktiv profilering av UiO internasjonalt, også som en attraktivarbeidsplass.   

  

Mål:  

 Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli internasjonalt ledende på sitt område.  

 Alle UiO enhetene skal legge til rette for banebrytende forskning og 

innovasjon gjennom nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær forskning, 

tilgang til «state of the art» forskningsinfrastruktur og nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid. og samarbeid internt og eksternt.   

 Alle UiO enheter skal posisjonere seg for å gjennom sin kvalitet og faglig 

bredde sørge for å utnytte hele bredden av finansieringsmuligheter  

 UiO skal sørge for å løfte viktige tematiske områder på dagsordenen hos 

forskningsfinansiører nasjonalt og internasjonalt. 

 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 ha ettertraktede, innovative og konkurransedyktige 

forskningsmiljøer som tiltrekker talenter og utvikler talenter for akademia, 

næringsliv og offentlig sektor. 

 UiO skal gjennom forskning og deltakelse i ledende internasjonale nettverk 

utvikle ny kunnskap og løsninger som kan bidra til å løse samfunnets 

utfordringer både lokalt og globalt. på kort og lang sikt.   

 Alle UiOs enheter forskere skal etterleve regler og rutiner for 

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, 
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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 tverrfagligforståelse. 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 

utvalgte partnere blant Europas og verdens forskningsintensive europeiske 

universiteter, skal UiO bidra til å styrke kvalitet og samfunnsrelevans i 

utdanning og forskning.  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.   

 Studentene skal møte digitalisering integrert i fagene, i læringsprosessene og 

i det fysiske læringsmiljøet og i internasjonalt samarbeid. 

 Utdanningene skal utvikles i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv 

og legge til rette for deltagelse i forskningsaktiviteter, kontakt med 

arbeidslivet og entreprenørskap.   
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 Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske partnere i 

Europa og andre verdensdeler, skal UiOs studenter ta del i et mangfold av 

perspektiver, ideer og kulturer.     

 UiO skal tilby forskningsbaserte og arbeidslivsrettede programmer samt 

etter- og videreutdanning av høy internasjonal kvalitet, 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 og for å 

løse vår tids samfunnsutfordringer. 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, natur og 

teknologi. Våre to museer er landets mest besøkte og tilbyr læring og 

opplevelser til et bredt publikum. UiO skal øke sin synlighet på ulike arenaer 

nasjonalt og internasjonalt 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 skal styrke 

bevisstheten internt og eksternt for den viktige rollen UiO har for 

samfunnsinnovasjon og -utvikling samt bærekraftig verdiskapning. Vi vil ta 

ansvar for at ideer og teknologi utvikles, deles og tas i bruk, 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.   
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 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 og god samhandling 

med innbyggere, beslutningstakere, arbeids- og næringsliv og 

kunnskapsinstitusjoner.   

 UiO skal utvikle viktige innganger for økt innovasjonsaktivitet mellom 

forskningsmiljøer og studenter med industri-  og offentlig sektor. 

 Gjennom kvaliteten og bredden av sin virksomhet skal UiO bidra til 

innovasjon, utvikling og implementering av nye løsninger innen velferd, 

arbeids- og næringsliv. Kunnskap fra UiO skal bidra aktivt til bærekraftig 

samfunnsutvikling og grønn omstilling nasjonalt og globalt.   

 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, ambisjoner og vårt globale ansvar, og kontinuerlig videreutvikle egen 

organisasjon, ledelses- og arbeidsformer. For å respondere raskere på faglige 

utviklingsmuligheter og verdensomfattende utfordringer som klimakrisen, 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.   

  

Å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at UiO skal lykkes med 

sitt samfunnsoppdrag nasjonalt og globalt. 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 og en styrke UiO vil fortsette å dyrke.   

  

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, eiendommer og innkjøpsmakt utgjør en betydelig kraft som må 

brukes strategisk for å støtte opp om vårt samfunnsoppdrag og vårt eget ansvar 
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for å nå norske og internasjonale klimamål. 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 både innad og med samfunnet forøvrig.  

 UiO skal være en profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker 

seg de beste nasjonalt og internasjonalt 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 i Norge og utenfor.  

 UiOs skal bidra til en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor 

takhøyde.  

 UiO skal speile et større mangfold i Norges og verdensbefolkningen og 

arbeide systematisk for å skape en inkluderende kultur.  

 UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og 

drives bærekraftig, og UiO skal bruke sin innkjøpsmakt til å fremme 

klimavennlige løsninger for et bærekraftig samfunn lokalt og globalt.  
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Høringssvar til Strategi 2030: Universitetsarven 

Utkast til strategi 2030 peker ut viktige samfunnsutfordringer som UiO skal handle i forhold 

til. Blant disse er antidemokratiske strømninger, svekket tillit til vitenskap, press mot 

universitetets autonomi og akademisk frihet. Det framholdes at UiO derfor må stå opp for 

akademisk frihet og demokratiske verdier, ta et tydelig ansvar for sin rolle som formidler av 

forskningsbasert og kritisk kunnskap og vektlegge åpenhet og transparens i forskningen for å 

sikre integritet og skape tillit. 

Vi støtter disse synspunktene, men mener at de bør suppleres med en tydelig understrekning 

av at UiO har et ansvar for en gjennomtenkt forvaltning av sin egen historiske arv. En 

reflekterende, kritisk selvforståelse er en forutsetning for akademias tillit i samfunnet og for 

den akademiske friheten. UiO er en helt sentral samfunnsinstitusjon med mye definisjonsmakt. 

I mer enn 200 år har universitetet spillt en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Med dette følger 

en forpliktelse til å ivareta en kunnskapsbasert og kritisk reflekterende holdning til egne 

faglige og institusjonelle tradisjoner. En viktig forutsetning for dette er at de kildene som 

dokumenterer UiOs vitenskapelige virksomhet og mangslungne koblinger til det norske og 

internasjonale samfunnet blir ivaretatt og forvaltet på en gjennomtenkt måte, slik at de blir 

tilgjengelig for forskning, formidling og debatt.   

Her er det mye å ta tak i. I kontrast til den løpende systematiske forvaltningen av UiOs 

administrative arkiver er rutinene mangelfulle og tilfeldige for ivaretakelse av arkivmateriale 

og andre kilder til UiOs kjernevirksomheter forskning, undervisning og formidling. Det er 

viktig at det så snart som mulig utarbeides en enhetlig strategi for forvalting av dette 

verdifulle materialet. Universitetets administrative arkiver i ferd med å bli sentralisert og 

digitalisert uten at det finnes en korresponderende samordnet plan for ikke-administrativt 

arkivmateriale som oppbevares på fakulteter og institutter. Situasjonen er akutt. Universitetet 

gjennomgår et generasjonsskifte, noe som betyr at muntlige kunnskapskilder forsvinner. 

Digitale filer og videomateriale som dokumenterer de siste tiårenes forskning, undervisning 

og formidling har begrenset levetid. I nær framtid vil en rekke av bygningene på nedre 

Blindern omdisponeres og tømmes. Omdisponering av bygningsmassen reiser også 

problemstillinger knyttet til ivaretakelse av bygningens historie og virksomhetenes «avtrykk».   

UiOs ansvar for sin egen historiske arv bør understrekes i strategiens generelle innledning, 

men er relevant for alle underpunktene i det foreliggende utkastet:  

UiO skal dele kunnskap og bidra til at den tas i bruk  

Strategiutkastet framholder at UiO er en ledende forvalter av kunnskap om historie, kultur og 

samfunn, at vitenskap og kunnskap er avgjørende for samfunnsutviklingen og at UiO skal 

bidra til en informert, kritisk offentlighet.  

I denne sammenheng bør det understrekes av UiO, som landets eldste og lenge eneste 

universitet, har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre sin egen historiske arv og sin egen 

samfunnsrolle. Slik kan UiO bidra til å skape større bevissthet og kunnskap og stimulere 

samtalen om vitenskapenes sentrale og mangefasetterte, men ofte underkommuniserte rolle i 

samfunnsutviklingen i fortid og nåtid. Økt oppmerksomhet omkring den historiske arven kan 

samtidig bidra til å bygge en sterkere og tydeligere identitet innad ved universitetet og utad 

overfor omverdenen.    
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Bevisthet om egen historie er særlig viktig med tanke på aktuelle samfunnsutfordringer av det 

slaget strategiutkastet vektlegger. En raskt voksende vitenskapelig kunnskapsproduksjon og 

spesialisering gjør det vanskelig å orientere seg i det vitenskapelige kunnskapsuniverset. Dette 

legger til rette for ideologisk «cherrypicking» av fragmentert kunnskap. Samtidig ser vi en 

mer fragmentert offentlighet, mer populisme og mer mistillit, kontroverser og debatt omkring 

akademisk kunnskap, eliter og institusjoner. Også de tradisjonene universitetene forvalter er 

gjenstand for kontrovers, i form av debatter om avkolonialisering av akademia, repatriering av 

kulturgjenstander, feministisk kritikk av etablerte fagtradisjoner og motreaksjonene på dette. 

Det pågår «kulturkriger» i Universitetets omland både i Norge og internasjonalt, preget av 

begreper om «politisk korrekthet», «krenkelseskultur» etc. I denne situasjonen bør akademia 

forsvare sin troverdighet og ivareta sin viktige samfunnsrolle gjennom åpen, kunnskapsbasert 

dialog med omverdenen basert på akademiske idealer, inkludert idealet om kritisk refleksjon 

omkring egne verdier og tradisjoner. 

Fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning 

En kunnskapsbasert, kritisk og reflektert holdning til egne institusjonelle og faglige 

tradisjoner er et viktig akademisk ideal, en ressurs for faglig og institusjonell utvikling og en 

forutsetning for «åpen og transparent forskning». I den grad ny forskning bygger videre på, 

eller er i dialog med etablert kunnskap, så legger fortidas vitenskap føringer på nåtidas og 

fremtidas forskning. God forskning fordrer kunnskap og bevisthet om egne fagtradisjoner.   

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

En økt bevisthet omkring UiOs historiske arv som et breddeuniversitet med komplekse 

koblinger til samfunnet kan bidra til å gi UiOs studenter mer kunnskap og bevisthet om den 

samfunnsmessige betydningen av de fagkunnskaper, profesjonstilknytninger og potensielle 

samfunnsroller de tilegner seg gjennom studiet.  

UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter 

og ansatte 

Universitetets interne organisering og kultur, materielle infrastruktur og relasjoner til andre 

deler av samfunnet er et produkt av historien. Institusjonens komplekse fortid preger dens 

mangfoldige nåtid. Dette innebærer muligheter, ressurser og begrensninger som man må 

forholde seg til når kursen for framtida skal stakes ut 

Bjørn Vidar Johansen, avdelingssleder; Anne Vaalund , rådgiver,  Jon R. Kyllingstad, 

førsteamanuensis; Kulturhistorisk museum – avd. Museum for Universitets- og 

vitenskapshistorie.  

Eirinn Larsen, førsteamanuensis; Ulrike Spring, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, 

konservering og historie.  

Lars Lomell, seksjonssjef, LINK, Senter for læring og utdanning 

Kirsten Borse Haraldsen, førstebibliotekar, Realfagsbiblioteket 

Isabel A. Pendavis, arkivleder, Det utdanningsvitenskaoelige bibliotek 

Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar, Realfagsbiblioteket  
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Høringsinnspill til strategi 2030 fra vernetjenesten (verneombudene) ved UiO 

Arbeids og -  læringsmiljø ved UiO 

Verneombudene ved UiO ønsker et større fokus på arbeids- og læringsmiljøet i strategi 2030. 

«Et universitets viktigste ressurs er de menneskene som 

arbeider og studerer der» sitat strategi 2020. 

 

1) 

Arbeids- og læringsmiljøet skal være så godt at det er en viktig grunn for å velge Universitetet i 

Oslo som arbeids- og studiested. 

For å få dette til må man øke kompetansen av linjelederrollen og bevisstheten for ledelse i 

forskningsgrupper og i nettverk på tvers. 

 

Universitetet skal hvert tredje år kartlegge ansattes og studenters opplevelse av fysisk og psykososialt 

arbeids- og 

læringsmiljø.  

UiO skal ha fokus på leders evne til å håndtere avdekkede funn.  

 

2) 

Ansatte og studenter skal vite hvor beslutninger treffes og hvordan disse beslutningene kan påvirkes, 

slik at de kan delta aktivt i universitetsdemokratiet. 

Tilrettelegging av informasjon og kompetanseutvikling på dette området skal være i fokus. 

 

3) 

UiO skal etablere og gjennomføre en helhetlig mangfolds politikk som legger til rette for at likestilling 

mellom kvinner og menn, ansatte i forskjellige livsfaser, med forskjellig bakgrunn og funksjonsevne 

skal kunne utvikle sitt potensial og bidra til felles mål enten arbeidsområdet er forskning, undervisning, 

formidling eller forvaltnings- og støttefunksjoner. 

 

For å få dette til må universitetet ha en bred og mangfoldig rekrutteringsbase, noe som innebærer en 

aktiv likestillings- og rekrutteringspolitikk med like muligheter for alle. UiO skal legge prinsippene for 

universell utforming til grunn ved ombygging og nybygging slik at dette er en naturlig del av 

infrastrukturen. 

 

 UiO skal tilstrebe god kjønnsbalanse og mangfold på de ulike stillingsnivåer gjennom 

rekrutteringsprosessen og oppfølging av ansatte.  

 

4) 

Vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte skal få en bedre oppfølging med tydelige rammer for 

utviklingsmuligheter og tydelig forventningsavklaring. Karrieremuligheter og krav til kompetanse skal 

også tydeliggjøres. 

 

Et viktig skritt for å lykkes med dette er at ansvar og myndighet er avklart på alle nivå i lederlinjen. 

 

5) 

UiO skal oppheve tilfeldig bruk av midlertidighet og definere hva som er ønsket midlertidighet. 

Midlertidig ansatte skal sikres god oppfølging gjennom karriererådgiving og kompetanseutvikling. 

 

 

6) 
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Arbeidet for helse, miljø, sikkerhet og beredskap ved universitetet skal være forebyggende, og til enhver 

tid i fokus. 

 

For at dette skal bli en del av arbeids- og læringsmiljøet er det avgjørende med systematiske rutiner, 

ansvarsforhold med avklart myndighet på alle nivå og god intern kommunikasjon med 

tjenesteorganisasjonene og vernetjenesten (verneombudene) i forhold til organisering av arbeidet. 

  

De psykososiale sidene ved et inkluderende og støttende arbeids- og læringsmiljø må være i fokus i 

dialogen med ansatte og studenter. 
 

Sentralt i dette er leders klare ansvars og - myndighetsforhold og et godt samarbeid mellom 

arbeidsmiljø – og læringsmiljøutvalgene, fagforeninger, studentorganisasjoner, 

vernetjenesten(verneombudene) og universitetets ledelse på alle nivåer. 

 

 

På vegne av alle verneombudene ved UiO 

Hege Lynne HVO 
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Innspill til Strategi 2030 fra nettskjema  
• Navn: * 

o Carl Henrik Görbitz 

• Arbeidssted / studiested: * 

o UiO:Livsvitenskap 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o * Denne høringsuttalelsen er innlevert på vegne av styret for UiO:Livsvitenskap, og er ikke 
fra meg personlig. 
 
Utkastet inneholder mange gode tanker for UiO i den neste tiårsperioden. Livsvitenskap er 
omtalt som et «tverrfaglig satsingsområde» UiO skal utvikle, noe UiO:Livsvitenskap 
støtter fullt ut. Det generelle tverrfaglig perspektivet på forskning, utdanning og 
innovasjon er imidlertid totalt sett relativt svakt uttrykt, og de tre strategiske satsingene er 
ikke omtalt. UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljøer, som representerer en i UiO-
sammenheng unik kobling mellom tverrfaglighet og fremragende forskning, kunne også 
med fordel ha vært nevnt. Satsingen støtter ellers at klima og miljø bør få større plass i 
strategien, slik mange andre har påpekt. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Første mål: 
 
> Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område. 
 
fortoner seg som helt urealistisk og bør enten omformuleres eller fjernes. 
 
Andre mål lyder: 
 
> Alle UiOs enheter skal legge til rette for nytenkende disiplinær og tverrdisiplinær 
forskning og samarbeid internt og eksternt. 
 
Her legges ansvaret for tverrfaglighet på enhetene, dvs. fakulteter og institutter. Dette er 
bra, men ikke tilstrekkelig, universitetsledelsens har også en rolle. De strategiske 
satsingene bør for eksempel løftes frem som aktuelle virkemidler for å styrke UiOs 
posisjon som en viktig internasjonal aktør når viktige problemstillinger innen helse miljø 
og bærekraft skal løses. 
 
Dette kan skje ved å endre og utvide formuleringen av det sjette målet fra: 
 
> UiO skal gjennom forskning bidra til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang sikt 
 
til: 
 
> UiO skal støtte forskning som bidrar til å løse samfunnets utfordringer på kort og lang 
sikt, og spesielt videreutvikle tverrfaglige, strategiske forskningsinitiativer som verktøy for 
å løse store globale utfordringer. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

D-sak 2 - side 131 av 164



o Ingen av de seks nåværende målene nevner tverrfaglighet i utdanning. UiO:Livsvitenskap 
synes dette er uheldig og lite tidsriktig. I tidligere høringsnotat våren 2019 ble følgende 
punkter fremhevet: 
 
Det kan tilrettelegges for og stimuleres til økt tverrfaglighet innen utdanning på flere 
måter: 
- Kartlegge og informere om egnede enkeltemner ved alle fakulteter. 
- Tildele stimuleringsmidler for å tilrettelegge eksisterende emner for en bredere gruppe 
av 
studenter, utvide studietilbudet/opptaksrammen eller opprette nye emner. 
- Bidra til reduksjon eller fjerning av formelle opptakskrav når disse egentlig ikke er 
strengt 
nødvendige. 
- Løse økonomiske forhold og redusere administrativt merarbeid ved studentbevegelser på 
tvers av fakulteter. 
 
Det er vanskelig å legge dette inn i et av de nåværende målene på en god måte. Vi forslår 
derfor at det føres opp et nytt mål: 
 
> UiO skal stimulere til opprettelse av tverrfaglige studietilbud og arbeide for å fjerne 
strukturelle hindre som begrenser studentenes muligheter for å bruke slike tilbud. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o UiO:Livsvitenskap er sterkt involvert i utviklingen av Oslos innovasjonsdistrikter, og da 
spesielt Oslo Science City. Denne koblingen vil bli av stor betydning for UiO i årene som 
kommer og bør ikke utelates fra Strategi 2030. Det er mulig å utvide det tredje målet til: 
 
> UiO skal som hovedstadsuniversitet stryke samarbeidet i Osloregionen gjennom 
campusutvikling, aktiv medvirkning til Oslo Science City, og tett kontakt med innbyggere, 
beslutningstakere, arbeids- og næringsliv og kunnskapsinstitusjoner. 
 
Siste mål foreslås endret fra: 
 
> UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et som et bredt tverrfaglig satsningsområde og 
utnytte potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets forventninger. 
 
til: 
 
> UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig satsningsområde og utnytte 
potensialet i det nye bygget for å finne grenseoverskridende løsninger på fremtidens 
utfordringer. 

• Navn: * 

o Nita Kapoor 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Den internasjonale sommerskole (ISS) 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o ISS foreslår at setningen «UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og 
internasjonalt.» 
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endres til: 
«UiO skal stå opp for akademisk frihet og solidaritet nasjonalt og internasjonalt.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o ISS foreslår at setningen «Vi må løfte fram og profilere UiO som attraktiv arbeidsplass.» 
endres til: 
«Vi må løfte fram og profilere UiO som attraktiv arbeidsplass for norske og utenlandske 
akademikere.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o 1) Setningen «UiO skal bli en enda viktigere utdanningsinstitusjon og tilby utdanninger 
som fanger opp studentenes faglige ambisjoner og samfunnsengasjement.» 
Foreslås endret til: 
«UiO skal rekruttere enda flere studentgrupper fra inn- og utland, og bli en enda viktigere 
utdanningsinstitusjon og tilby dynamiske og innovative utdanninger som fanger opp 
studentenes faglige ambisjoner og samfunnsengasjement.» 
 
2) Setningene «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.» 
foreslås endret til: 
«Det skal samarbeides på tvers av språk, landegrenser og disipliner for å adressere 
Europas og verdens utfordringer. Utdanningene vi tilbyr skal ha et globalt og 
løsningsorientert perspektiv. I samarbeid med andre forskningsintensive europeiske 
universiteter skal vi bidra til utviklingen av det europeiske utdanningsområdet.» 
 
3) Målet «Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske partnere skal UiOs 
studenter ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og kulturer.» 
foreslås endret til: 
«Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte partnere i Europa og i verden, skal 
UiOs studenter ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og kulturer.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Målet «Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn 
omstilling» 
Foreslås endret til: 
«Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling 
nasjonalt og globalt.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o 1) Setningen «UiO skal ta i bruk teknologi som støtter opp om våre oppgaver og 
ambisjoner, og kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer.» 
Foreslås endret til: 
«UiO skal ta i bruk teknologi som støtter opp om våre oppgaver, ambisjoner og globalt 
ansvar, og kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon, ledelses- og arbeidsformer.» 
 
2) Setningen «For ikke å gå glipp av denne perspektivrikdommen, må UiO arbeide for å 
reflektere et større mangfold i befolkningen.» 
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foreslås endret til: 
«For ikke å gå glipp av denne perspektivrikdommen, vil UiO arbeide aktivt for å reflektere 
et større mangfold i befolkningen.» 
 
3) Målet: «UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives 
bærekraftig.» 
foreslås endret til: 
«UiOs bygg og eiendommer skal videreutvikles som attraktive og inkluderende 
møteplasser og drives bærekraftig.» 

• Har du andre innspill?  

o Det som ISS primært savner i strategiutkastet, er et internasjonalt perspektiv utover 
Europa. Sommerskolen mener at UiO bør arbeide aktivt for å styrke partnerskap med 
utdanningsinstitusjoner, studenter og forskere også i det globale sør. Dette både ut fra 
UiOs globale samfunnsansvar, for vår egen læring om verdens utviklingsutfordringer, og 
for vår evne til å være en arena som inspirerer til dugnad og handling for en bedre verden. 

*********************************************** 
• Navn: * 

o Torbjørg Jevnaker 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Institutt for statsvitenskap 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o "store klimautfordringer" er en underdrivelse. Bør erstattes med begreper som for 
eksempel økologisk sammenbrudd, klimakollaps/klimakrise osv. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o UiO skal se mangfoldig rekruttering i sammenheng med tilrettelegging for innovativ 
forskning. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Studentene skal møte barrierefrie undervisningsarenaer (universell utforming). 
UiO skal tilby ekstra oppfølging til studenter fra marginaliserte grupper. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o "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." UiO bør også bidra med kritiske perspektiver, som å styrke fokuset på 
etiske aspekter rundt bruk av kunnskap og teknologiske endringer (inkl etiske aspekter 
ved å ikke endre status quo). UiO bør sørge for kunnskap i befolkningen om at dagens 
sosiale/tekniske/økonomiske praksiser ikke er evige og uforanderlige, men har vært 
gjenstand for historisk endringer. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

D-sak 2 - side 134 av 164



o UiO bør ha en ambisjon om å redusere andelen midlertidig ansatte. 
UiO bør være en universelt utformet arbeidsplass. 
UiO bør sikre at all informasjon som er nødvendig for ansatte er tilgjengelig på engelsk. 

***************************************************************************************
**************************** 

• Navn: * 

o Nora Selnæs 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Ikke besvart 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o Ta egen forskning aktivt i bruk selv, slik at man blir en ledestjerne innen grønne og 
utfordrende universiteter 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Hvorfor er det ingen konkrete tall, som for eksempel utslippskutt? Som et 
forskningsbasert universitet bør UiO annerkjenne sitt ansvar som en "disruptive" aktør, i 
den forstand at ny forskning gjerne utfordrer status quo - i hvertfall i den forstand at 
utvikling krever tilpasninger. Dette bør være en kjerneverdi i den kritiske tiden vi går inn i. 
Jeg opplever ikke egentlig at dette avsnittet klargjør verdier og formål - det leses mer som 
en festtale. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Hva er egentlig nytt med disse punktene? I tillegg synes jeg de er svært intetsigende. 
"Exphil-faget skal fornyes og legge mer vekt på kritisk tenkning og etisk refleksjon" 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o "UiO skal selv aktivt ta klimaforskning i bruk. Dette innebærer at man skal kutte utslipp i 
tråd med IPCC-rapporten, og implementere tiltak som er i tråd med kunnskapen man har 
om klimaendringer og -tiltak. UiO skal bevisst bruke sin rolle som en offentlig 
forskningsinstitusjon til å være et utstillingsvindu for innovativ klimatilpasning" 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o "UiO skal debyråkratiseres, slik at prosesser går mer effektivt, man blir mer 
tilpasningsdyktige og det er lettere for studenter å gi innspill". 

• Har du andre innspill?  

o En strategi kan godt inneholde konkrete tall! Bruk egen forskning til å lage en strategi som 
reflekterer den kunnskapen UiO har og som tør å være reelt utfordrende i hvor ambisiøs 
den er. 
En strategi bør inneholde en arbeidsfordeling, slik at man har en struktur som ligger til 
grunn for arbeidsplanen(e). Dette er også viktig for transparens og "etterprøvbarhet" for 
andre aktører (som studenter). 

***************************************************************************** 
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• Navn: * 

o Marianne Therese Smogeli Holter 

• Arbeidssted / studiested: * 

o SERAF, Institutt for Klinisk Medisin 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o Sammen for et bærekraftig samfunn. 

Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  
o Livsgrunnlagskrisen livet på jorda står ovenfor og som menneskeheten er ansvarlig for, 

heriblant klimautfordringene, bør løftes høyere. "Utfordringer" synes også å være en 
underspilling av de faktiske forhold som FNs klimapanel har avdekket. Man nevner heller 
ikke andre trusler mot livsgrunnlaget, slik som den økologiske krisen, og som også er 
behørig vitenskapelig dokumentert. Siden planetens livsgrunnlag er en forutsetning for alt 
samfunn og all annen menneskelig aktivitet bør UiO som kunnskapsinstitusjon flagge 
erkjennelsen av den alvorlige situasjonen vi befinner oss i høyt. UiO bør dessuten gå foran 
i løsningen til denne situasjonen og være aktiv i å vise vei mot det gode bærekraftige 
samfunnet; dette bør også inn i innledningen. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Her bør det presiseres at UiO bør gå foran i formidlingen av kunnskapen om 
livsgrunnlagskrisen, herunder krisene knyttet til klima, det økologiske mangfoldet, endret 
bruk av landområder og nitrogenflyt ("planetary boundaries", 
https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries). Dette er komplisert materiale om 
komplekse systemer og det er vanskelig for storsamfunnet å ta inn over seg alvoret i 
situasjonen og behovet for handling. Som kunnskapsforvalter har UiO et ansvar for å 
formidle denne kunnskapen på en måte som gjør den forståelig for storsamfunnet og 
beslutningstakere. Dette bør presiseres i denne kategorien. 

***************************************************************************** 

• Navn: * 

o Christian-Emil Smith Ore 

• Arbeidssted / studiested: * 

o ILN/HF 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Innledning, andre avsnitt føyes det til følgende: 
 
Internasjonalisering av forskning og den økende bruken av engelsk gjør det nødvendig å 
ha særlig oppmerksomhet med arbeidet for norsk som fagspråk. 
 
Mål, nytt kulepunkt: UIO skal for hele sin fagportefølje arbeide for å opprettholde og 
videreutvikle norsk som fagspråk. 
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***************************************************************************************
************************

 

• Navn: * 

o Irene Øvstebø Tvedten 

• Arbeidssted / studiested: * 

o SV 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o UiO skal være en spydspiss i arbeidet med å nå klimamålene. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Ambisjonen kan omformuleres til følgende: 
 
UiO skal bygge en bærekraftig organisasjon og være en attraktiv arbeidsplass for studenter 
og ansatte 
 
Forslag til Mål: 
 
UiO skal arbeide for en årlig reduksjon i klimagassutslipp fram mot 2030. 

• Har du andre innspill?  

o For øyeblikket øker klimagassutslippene ved UiO. Strategien bør være eksplisitt på at UiO 
ønsker å stoppe denne utviklingen fram mot 2030. Dette vil være i tråd med 
Kunnskapsdepartementets uttalte forventning om at Norges universiteter skal være en 
spydspiss i arbeidet med å nå klimamålene. 

o **************************************************************************** 

• Navn: * 

o Tina Skouen 

• Arbeidssted / studiested: * 

o ILOS 

 
Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  
o Til punktet om å bidra til å løse samfunnsutfordringer i nest siste kulepunkt ovenfor: 

viktig at det står "gjennom forskning og undervisning" for studentene skal bidra sterkt 
med sin utdanning fra uio til å løse samfunnsutfordringene. 
 
(Sitter og hører på presentasjonen i Realfagsbiblioteket nå, bra tiltak med dette 
arrangementet) 

***************************************************************** 

• Navn: * 
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o Nora Selnæs 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Ikke besvart 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o UiO skal være ledende innen tranformativ bærekraft 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Stryk "I dag er andelen.." tom "økonomisk vekst", og erstatt med "Verden går framover. 
Samtidig står verden ovenfor..." 
Stryk "aldri har en så stor andel...." og "og aldri før har..." slik at avsnittet begynner med 
"tilliten til vitenskap utfordres, …". Slik formuleringene er nå føles det mer ut som en 
festtale en innledningen til en strategi. 
 
Legge til etter "... kunnskapsinstitusjon": 
Det er nettopp rollen som en uavhengig kunnskapsinstitusjon som gjør det helt nødvendig 
at UiO tør å være distruptiv for status quo, gjennom å benytte seg av de løsningene våre 
egne studenter har utviklet. Det innebærer å være innovative i hvordan vi tenker rundt 
utdanning, forskning og ikke minst, egen drift. Slik sikrer skal vi sikre fortsettelsen av en 
lang tradisjon for universiteter som utfordrere av vedtatte sannheter og pådrivere for et 
bedre samfunn. 
 
Legge til etter "Gjennom kollektiv innsats...": 
UiO skal også selv ta ansvar for å være en ledende og transformativ institusjon, spesielt 
innen klima. UiO nyter en sterk posisjon både i Norge og internasjonalt; gjennom å 
benytte nødvendige løsninger på klimaproblemet skal vi bevise at endring er mulig. Fordi 
verden trenger ikke bare mer kunnskap; i offentlig debatt som er stadig mer preget av 
"fake news" og ekkokammer, trenger den at kunnskap tas i bruk. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o "Kompetanse for det 21. århundret" er en utdatert klisjesetning som jeg ikke tror bidrar til 
at strategien oppfattes som noe annet enn en festtale. 
"Alle fag skal ha et klart kritisk samfunnsperspektiv, slik at elevene får et godt grunnlag for 
å gi konkrete bidrag til en bærekraftig verden" 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Legge til: 
- UiO skal også selv ta ansvar for å være en ledende og transformativ institusjon, spesielt 
innen klima. Dette skal reflekteres tydelig i driften av institusjonen, som skal være i tråd 
med 1,5 graders målet. 
- UiO som en institusjon skal tørre å ta tydelige kunnskapsbaserte standpunkt i viktige 
samfunnsdebatter. 

• Har du andre innspill?  

o Legge til et eget undermål: Transparens og etterprøvbarhet 
"En strategi er bare så bra som de tiltakene den leder til. Empiri er tydelig på at når man 
setter mål, indikatorer og tidsplan selv uteblir de ønskede resultatene, spesielt innen 
klima. Derfor skal UiO ha full transparens i sitt arbeid med Strategi 2030, inkludert 
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arbeidsplan(er), ansvarsfordelinger, budsjett og kvartalsrapporter om hvordan arbeidet 
går. Etterprøvbarhet er et viktig prinsipp innen akademia som også skal reflekteres i 
hvordan UiO arbeider" 
 
Med tilhørende underpunkt: 
- All informasjon tilknyttet Strategi 2030 skal ligge lett tilgjengelig på frontsiden til 
universitetets nettsider 
- UiO forplikter seg til å utarbeide konkrete arbeidsplan(er) for hvordan de ulike enhetene 
skal oppnå målene satt i strategien. 
- UiO skal føre klimaregnskap etter modellen til Oslo kommune 
- UiO skal publisere statusrapport hvert kvartal, som skal inneholde budsjett, 
klimaregnskap, hvilke vedtak som allerede er igangsatt, hvilke prosjekter man er jobber 
fram mot, en tydelig oversikt over ansvarsområder med tilhørende kontaktinformasjon, 
samt annen relevant informasjon. 
- Ved klager eller spørsmål ved kvartalsrapportene, forplikter UiO seg til å publisere disse 
med svar på Strategi 2030s nettsider. 
- Ved gjentakende klager om mangler i kvartalsrapportene eller framgangen til prosjektet, 
forplikter UiO seg til å arrangere høringsmøter som er åpne for alle. 
- Det skal være en tydelig link mellom UiOs Strategi 2030 og klimastrategiene. 
- Studentparlamentet skal ha full innsikt i arbeidet, på lik linje med 
administrasjon/ledelse og universitetets styre. 

************************************************************************************** 

• Navn: * 

o Cecilia Bailliet 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Jur. Fak. IOR 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o The University should provide continuing education classes to public and private entities 
and not delegate them to the professional association. 
Our competence in gender studies can enlighten judges who receive cases affecting 
women. BI is offering a Masters in Security Studies to PST and corporate actors. UiO has 
competence in this arena that it could market to stakeholders. 
 
UiO should engage alumini witihin public and private institutions to have more formal 
advisory functions, help fundraise, and assist with internships and job placement for 
students. 
The faculties should invite stakeholders to give input in educational reform and research 
initiatives. Identification of who are the stakeholders is necessary, because there are 
different perceptions depending on which Institute one is located in. Transparancy as key 
value should be upheld in all processes. There contradictions among stakeholders- these 
have to be addressed by engaging in a dialogue between the stakeholders at the University. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o UiO has to uphold financing for multidisciplinary teaching and research. This means 
ending the perception that the budget must prioritize traditional, obligatory courses. 
Future challenges require multidisciplinary solutions. UiO should offer joint degrees- law 
and economics, International Relations & Psychology, Gender & International Law, etc. 
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• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o The students should be required to visit the Career Center to understand their own 
interests and preferences to map out an education which matches them best. This will 
allow students to understand their individual strengths and weaknesses. They should be 
allowed to take classes in different deparments and pursue joint degrees. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Stakeholders should be consulted and asked for input thoroughout all processes of 
educational and research design. Two many reforms have been designed and implemented 
internally pursuant to internal power dynamics. This has negatively impacted how the 
University is perceived by stakeholders. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o The PA should be reformed to increase staff both in number and in qualification. At 
present they are too few and lack sufficient competence in discrimination and harassment 
law. There need to add more caseworkers, create time limits for case processing, adopt 
clear evidentiary standards and burden of proof, fair procedural standards, and end the 
practice of upholding the status quo. The PA must be professionalized if the Univerisity is 
really going to committ to upholding diversity. 

**************************************************************************** 

• Navn: * 

o Håkon Reinertsen Borgos 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Arbeidsledig 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o https://www.mn.uio.no/studier/forvei/ 
Fakultetene utenom MatNat skal opprette nye veilederstillinger etter modell fra ForVei. 
Innkalling til samtale skal forekomme automatisk via e-post fra studieadministrasjonen 
gjeldende studenter med D,E eller F-snitt etter hvert endte semester. 

************************************************************************* 

• Navn: * 

o Erik Eriksen 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Ikke besvart 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o UiO sikter mot å bli et eliteuniversitet og skal trappe opp undervisningen av 
masterstudenter, og trappe ned undervisningen av bachelorstudenter. 

D-sak 2 - side 140 av 164



****************************************************************** 

• Navn: * 

o Sunniva Folgen Høiskar 

• Arbeidssted / studiested: * 

o SAIH 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o SAIH stiller seg bak flere av de overordnede målene i "formål og verdier", men forventer 
også at UiO frem mot 2030 viser et sterkt internasjonalt engasjement og solidaritet med 
studenter, akademikere og høyere utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Dette ser vi ikke 
at er tilstrekkelig ivaretatt i utkastet. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o I innledning dekkes svært viktige trender og premisser, samt verdier som autonomi og 
akademisk frihet. SAIH etterlyser at utfordringene nevnt i innledningen besvares også 
videre i strategien i større grad. Per nå er innledningen det i strategien som svarer 
skikkelig på samfunnets utfordringer og er visjonær, mens det burde gjennomsyret hele 
strategien. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Avsnittet «Fremme åpen, banebrytende og langsiktig forskning» er hverken banebrytende, 
åpent eller langsiktig. Her er et gjennomgående fokus på Europa alene, på tross av at den 
store veksten i studenter, forskere og ikke minst utfordringer og muligheter befinner seg i 
Sør. UiOs strategi skuffer med å se snevert på de tradisjonelle kunnskapssentra, fremfor å 
bidra til fremveksten av nye og å se verdien av samarbeid over kontinenter og kulturer. 
Skal bærekraftsmålene nås må kunnskapsgapet mellom Nord og Sør minskes, og lav- og 
mellominntektsland må kunne produsere kunnskapen til å føre kunnskapsbasert politikk 
og delta i det internasjonale forskningsmiljøet. Her kan UiO bidra med samarbeid og 
åpenhet, og være både banebrytende og tenke langsiktig. Å være internasjonalt ledende 
kan ikke innebære et så lite internasjonalt fokus. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Avsnittet «Utdanning for å endre verden» har en smal forståelse av å endre verden og 
oppleves litt tannløst. Klima er svært viktig, og fortjener absolutt den plassen det har fått i 
strategien. Samtidig finnes det flere utfordringer og et større ansvar som burde vært gitt 
plass i denne delen. Her omtales verden og globale løsninger, men kun Europa 
konkretiseres, dette er skuffende og svært lite fremtidsrettet. Her bør det også eksplisitt 
nevnes solidaritet. «Utdanning for å endre verden» er nettopp det studentaktivister og 
forfulgte akademikere verden over forsøker på, og for mange resulterer det i flukt og 
represalier fra myndighetene. UiO bør legge inn en setning om solidaritet med studenter 
og akademikere hvis akademiske frihet brytes, og at UiO skal være en tydelig stemme for 
disse og støtte opp under og være del av Scholars at Risk-programmet og Students at Risk-
programmet. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  
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o SAIH er svært positive til UiOs anerkjennelse av manglende perspektivrikhet og ønsket om 
å endre dette. 

• Har du andre innspill?  

o Generelt peker strategien i for stor grad på de målbare parameterne som både rektoratet 
og andre akademikere ofte kritiserer i offentlige sammenhenger og hevder å «ikke bryr seg 
om». Disse samme parameterne og måleinstrumentene omtales ofte som hovedgrunnen til 
flere negative tendenser i akademia (antall patenter, rangeringer, publiseringspoeng etc.), 
og har enkelte paralleller til den urovekkende trenden med kommersialisering av høyere 
utdanning og forskning globalt. Disse bør derfor ikke få så sterk definisjonsmakt i en tiårig 
strategi. Strategien fremstår i enkelte setninger mer som et salgsdokument enn en visjon. I 
seg selv er dette ikke en krise, men med konteksten for universitetene i verden i dag er det 
viktig å ikke forsterke de tendensene som man selv ikke ønsker skal ha så mye betydning 
som i dag. 
 
UiO bør i strategien markere universitetets verdier og den akademiske friheten 
gjennomgående, både i Norge og i internasjonale nettverk. Akademia utsettes for press av 
myndigheter økonomisk og politisk, og kommersialisering av forskning og utdanning truer 
selve kjernen av universitetets samfunnsrolle. 

********************************************************************************** 

• Navn: * 

o Finn-Eirik Johansen 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Institutt for biovitenskap 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Generelt bra. Fint at ikke disiplinær er glemt. Spesifikke kommentarer til noen mål: 
¬"Alle UiOs enheter skal posisjonere seg for å utnytte bredden i finansieringsmuligheter." 
Dette kan bety at vi skal høste fra hele bredden av virkemiddelapparatet i Forskningsrådet, 
fra FRIPRO til BIA (eller hva det måtte hete). Dette bør ikke være et mål for UiO. UiO bør 
posisjonere seg for å høste mest fra forskerinitierte program og utlysninger. 
¬"UiO skal bidra til gode nasjonale og europeiske rammebetingelser for tematisk rettede 
programmer." Hva betyr dette? UiO bør jobbe for at tematiske programmer finner mer 
rom for bottom-up initiativ. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Generelt bra. Spesifikk kommentarer til noen mål: 
¬"UiO skal som hovedstadsuniversitet styrke samarbeidet med Osloregionen gjennom 
aktiv campusutvikling og tett kontakt med innbyggere, beslutningstakere, arbeids- og 
næringsliv og kunnskapsinstitusjoner." Er OUS inkludert her? En viktig 
samarbeidspartner som passer inn i flere eller ingen av kategoriene nevnt. Presiser. 
¬"UiO skal videreutvikle livsvitenskap som et bredt tverrfaglig satsningsområde og utnytte 
potensialet i det nye bygget for å svare på samfunnets forventninger." Samfunnet forventer 
mer enn at Kjemi og Farmasi får flotte nye lokaler. En utfordring for UiO er at hver eneste 
gang politikere, f.eks. stats- eller kunnskapsminister, velger gode eksempler på impact fra 
livsvitenskap kommer eksempelet fra miljøer som ikke er tenkt plass i det nye bygget. 
Dette må adresseres. 
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*********************************************************** 

• Navn: * 

o STK v/Andrew Feltham 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Noen utvalgte punkter fra samtaler ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Nest siste avsnitt. Endre siste setning fra "Gjennom fremragende forskning og utdanning 
skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne løsninger." til "For å kunne beskrive, forstå, 
analysere og skape et kunnskapsgrunnlag for endring, skal UiO være et sted for relevant, 
kritisk og fremragende forskning og utdanning." 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Siste mål endres til: "UiO skal være ledende på tverrfaglighet i forskning og utdanning, og 
videreutvikler livsvitenskap som en av flere satsinger som vil skape ny kunnskap for å 
møte samfunnets utfordringer" 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Nest siste mål endres til: "UiO skal være ledende på likestilling, økt mangfold og en 
inkluderende kultur" 

********************************************************************** 

• Navn: * 

o Snorre Christiansen 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Matematisk Institutt 

Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  
o Det første målet virker useriøst. Alle kan ikke være best i klassen. Kunnskapsutvikling og 

forvaltning krever et økosystem hvor alle finner en plass, som ikke nødvendigvis er øverst. 
Hvordan vil UiO forholde seg til dette målet hvis - eller rettere sagt når - man innser at det 
ikke er nådd? "Le mieux est le mortel ennemi du bien" (Montesquieu) 

• Har du andre innspill?  

o Jeg har mye sympati for det utkastet som sirkulerer og som vil gjøre "bærekraft" til et 
tydeligere tema for strategien. Jeg ønsker at elementer av det tas med. Men synes også det 
dokumentet går for langt. F eks kan man beholde målet om å ''skape en bedre verden", 
underforstått at det også vil være en "bærekraftig verden". 

*********************************************************************************** 

• Navn: * 

o Arnt Maasø 

• Arbeidssted / studiested: * 

D-sak 2 - side 143 av 164



o IMK, HF 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o UiO skal løfte bedre sammen 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Jeg liker fokuset på 'langsiktig' grunnforskning i del 1, men jeg er usikker på om det er 
riktig ambisjonsnivå og balanse mellom det generelle og spesifikke, særlig mht. det første 
målet: "Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt område". (Er det 
riktig ambisjonsnivå? Det er ikke like 'fjernt' som rektor Kaare Norums mål på 1990-tallet 
om at UiO skulle bli blant de 'beste i verden'. Men jeg er skeptisk til at det er realistisk på ti 
år – og om det er riktig å ha et såpass ambisiøst mål som det første målet, ikke minst når 
det ikke er formulert tilsvarende hårete kvalitetsmål for den øvrige virksomheten.) 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Denne delen syns jeg treffer godt! Blant annet 'typen' kunnskap og ferdigheter det viser til 
(21C skills, kritisk rekning, etisk refleksjon osv.); bærekraft, EVU, livslang læring 
samarbeid med arbeidsliv m.m. 

• Har du andre innspill?  

o Det er en krevende sjanger og format å stake ut kursen for ti år på fire sider - og finne 
balansen mellom det for generelle og for spesifikke, for et helt universitet. Sånn sett syns 
jeg det er et ganske bra utkast, som jeg liker bedre enn forrige strategiplan. Lykke til 
videre! 

************************************************************************************** 

• Navn: * 

o Kristian Bjørkdahl 

• Arbeidssted / studiested: * 

o SUM 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Om de tas som historiske påstander (og det er vel det de er?), kan man mene at man 
overdriver UiOs internasjonale fotavtrykk noe i de to første setningene. 
 
Første setning i andre avsnitt er noe kontroversiell, og jeg mener den bør tas ut. Jeg synes 
også man kan vurdere å fjerne hele dette avsnittet, for hva forteller det egentlig om "UiOs 
formål og verdier"? 
 
Jeg synes frasen "kompleks og spesialisert kunnskap" er pussig. Det er kanskje intuitivt 
hva som menes med "spesialisert" kunnskap, men "kompleks" kunnskap ... hva er egentlig 
det? 
 
"Fremragende forskning" kan oppleves som klisjefylt. Kan man unngå å bruke det? 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  
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o Jeg synes teksten før kulepunktene i for stor grad har karakter av beskrivelse av status 
presens. Skal man ikke isteden forsøke å skrive tydeligere ut en bevegelse fra der vi er til 
dit vi vil? 
 
Tidligere i strategiprosessen har man brukt frasen "forskningsintensivt breddeuniversitet". 
At det er dette UiO er, fremgår i dette utkastet bare mellom linjene, og det synes jeg er 
synd, fordi denne profilen nettopp fører med seg noen ganske særegne utfordringer som 
jeg tror vi må ta på alvor for å lykkes med noe som helst. Hva innebærer det å holde på 
bredden samtidig som man tar sikte på å bli "fremragende"? Det finnes en del 
motsetninger her, som jeg ikke synes man helt tar på alvor med denne teksten. Skal 
virkelig alle UiOs forskningsmiljøer bli blant Europas ledende på sitt område? Vel, for at 
det ikke skal lyde hult, må man sannsynliggjøre hvordan en så vass ambisjon skal la seg 
realisere, samtidig som UiO skal være et breddeuniversitet. 
 
En tilsvarende motsetning finner man mellom det angivelig "kompromissløse" arbeidet for 
"forskningens kvalitet, integritet og tillit" og innsikten om at "Det stilles oftere krav om 
tematisk innretning og internasjonalt samarbeid med både offentlige og private aktører for 
å løse forskningsmidler". Hva har prioritet: Å utløse penger eller å stå på forskningens 
kvalitet og integritet? "Ja, takk, begge deler?" Hvis det siste, mener jeg at strategien ikke 
gjør hva den burde gjøre, nemlig å gjøre noen prioriteringer, som bidrar til å gi arbeidet 
fremover en retning. Hvis man opplever at strategien sier ja til alt, så vil den ikke være til 
mye hjelp for oss. 
 
Enda en motsetning finner man i kulepunktet om "nytenkende disiplinær og 
tverrdisiplinær forskning". For det første er det ikke åpenbart hva "nytenkende disiplinær" 
forskning betyr; man kunne mene at det var noe av en selvmotsigelse, at disiplinær 
forskning per definisjon følger etablerte (ikke nytenkende) prosedyrer og anvender kjente 
kriterier. Videre fremstår UiO her igjen uvillige til å prioritere når man vil satse både på 
disiplinær OG tverrdisiplinær forskning; teksten gir et inntrykk av at vi skal satse på alt, og 
at vi skal bli best på alt, og dermed får man en strategi som ikke angir noen retning, annet 
enn "fremad, oppad". Det kan være gode grunner til å satse på begge deler, siden UiO altså 
er et "forskningsintensivt breddeuniversitet", men i så fall må teksten forklare hva en slik 
dobbel satsning innebærer, noe som i sin tur innebærer at man tar motsetningene på 
alvor. 
 
Slik teksten står, rører den så vidt borti disse problemene, men etablerer ingen tydelig 
posisjon for hvordan UiO tenker å håndtere dem. Det fremstår dermed som om man ikke 
har tenkt gjennom hvilken posisjon vi vil ta, og dermed fremstår også målene som smått 
tilfeldige. 
 
Jeg opplever omtrent alle kulepunktene som potensielt motsetningsfylte eller (også) for 
generelle. Det sjette kulepunktet, for eksempel: Sier det ikke seg selv? Hvorfor ellers er vi 
her? 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Frasen "Den nye klimagenerasjonen" opplever jeg som problematisk av mange grunner: 
En grunn er at den nærmest tvinger ethvert medlem av denne generasjonen til å være 
opptatt av klima, noe som naturligvis ikke er tilfelle. En annen er at formuleringen får det 
til å høres ut som om det kun er denne nye generasjonen som er opptatt av klima, noe som 
ganske åpenbart ikke er tilfelle. Jeg synes formuleringen bør tas ut. 
 
Også under dette punktet mener jeg at man rører borti en del problemer som man ikke tar 
på ordentlig alvor. For eksempel sier man, i en og samme vending, at studentene skal møte 
"disiplinær dybde og tverrfaglig forståelse", men her støter man fort på noen ganske vonde 
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trade-offs: Jo mer tid man bruker på andre fag, eller på "tverrfaglighet" (hva nå det viser 
til), jo mindre tid blir det igjen til faglig dybde. Formuleringen fremstår som så paradoksal 
at man fort tenker det er tomt prat. 
 
Også her savner jeg et tankearbeid som gjør det klart at det er UiO vi snakker om, og ikke 
en hvilken som helst organisasjon, samt at man er villig til å gjøre noen prioriteringer. Hva 
vil UiO egentlig prioritere: Faglig dybde eller tverrfaglig forståelse? Er det "ja, takk, begge 
deler" igjen? I så fall bidrar strategien ikke til noen retning; den forteller oss bare at vi skal 
gjøre mer av alt, og bli bedre på alt. 
 
Jeg mener at de to første kulepunktene er for vage, og at det tredje fremstår både vagt og 
umotivert. Hva vil det si å "møte digitalisering"? Digitalisering er jo en prosess, og det er 
vel ikke denne prosessen man ønsker at studentene skal møte? Formodentlig mener man 
"møte digitale verktøy og plattformer" eller noe slikt? I så fall synes jeg dette målet er 
umotivert; mange digitale plattformer (eks. PowerPoint) bidrar ofte, i min erfaring, til å 
drepe læring, og målet burde heller være noe i retning av å bruke digitale redskaper 
optimalt. De tre siste kulepunktene mener jeg er bedre, og det siste veldig godt; det er 
konkret og gir oss noe å jobbe etter, men samtidig ser det for meg ikke ut til at arbeidet for 
dette er særlig godt i gang ved UiO, så det vil, slik jeg ser det, innebære en satsning av et 
visst omfang. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Igjen synes jeg at teksten før kulepunktene er altfor beskrivende. Den blir dermed statisk, 
og bidrar ikke godt nok til å angi en retning for UiO. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Jeg mener sterkt at man skal ta ut ordet "fleksibel", da dette i mange andre sammenhenger 
forbindes med midlertidighet, dårlige arbeidsforhold og et "prekariat" som må ta hva de 
får av arbeid. Det er spesielt kritisk at UiO ikke sender slike signaler, all den tid vi har hatt 
blant de høyeste gradene av midlertidighet i UH-sektoren. I motsatt ende, mener jeg 
teksten under dette punktet i langt større grad kan ta som en ambisjon å sørge for mest 
mulig bruk av fast ansettelse. Formuleringer som "ta godt vare på" og "trygghet og 
likeverd" peker vel i denne retningen, men jeg er av den oppfatning at de er for forsiktige. 
Her bør ambisjonsnivået heves! Hvis man tillater seg å ha så store ambisjoner for 
forskningen (jf. "Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas ledende på sitt 
område") hvorfor kan vi ikke ha tilsvarende for ansettelse og arbeidsforhold? Jeg foreslår 
som et mål: "UiO skal ha minst bruk av midlertidighet av alle europeiske universiteter." 
 
Jeg mener videre man bør mene noe om internasjonalisering, og hvordan det skal 
håndteres både under dette punktet, og under det foregående (kunnskap i bruk). Det er 
viktig at internasjonale ansatte settes i stand til å fungere på like fot med norske ansatte på 
ved UiO og i det norske samfunnet. Her kan vi eksempelvis gjøre mye for å legge til rette 
for at alle får tatt norskkurs, noe som visstnok skjer bare i varierende grad i dag. I tillegg 
mener jeg vi bør ha som et konkret mål å ha obligatorisk introduksjonskurs for alle 
nyansatte. 
 
Slik teksten står, legger man stor vekt på fleksibilitet og samhandling. Jeg mener som sagt 
man bør unngå ordet "fleksbilitet", men utover det er poenget (slik jeg forstår det) godt 
nok. Imidlertid mener jeg man ha langt mer omfattende, mer radikale, ambisjoner: Det er 
ikke bare mangel på samhandling som er et problem, men den lange rekken standardiserte 
prosedyrer og opplegg som påvirker forskerhverdagen. Jeg mener UiO må stå imot drivet 
mot stadig økte rapporteringskrav, mot standardisering der det ikke tjener enhetenes 
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formål (helt grunnleggende: forskning og utdanning), og generelt, mot at byråkratiske 
kriterier legger føringer for forskning og undervisning. Så når man snakker under 
strategiens første punkt om at man man vil beskytte forskningens "kvalitet, integritet og 
tillit", mener jeg man har forpliktet seg, under dette punktet, til å tenke gjennom hva det 
kan bety for hvordan vi organiserer oss, og hvordan vi jobber internt. Jeg ser ikke at 
teksten gjør det, slik den står. Om man tenker gjennom disse tingene, mener jeg man vil 
komme frem til at man bør beskytte institusjonens vitenskapelige og didaktiske formål 
som de primære, noe som ville bety at byråkratiske retningslinjer og prosedyrer og 
rapporteringskrav osv. også vil måtte tjene disse formålene. Det er ikke alltid tilfelle i dag. 

• Har du andre innspill?  

o Jeg har skrevet en kronikk til Uniforum om hva jeg mener man bør ha i mente når man 
skriver strategien: https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2019/nar-man-ikke-ser-
strategien-for-bare-trer.html 

*********************************************************************************** 

• Navn: * 

o Marit Egner, Sekretær for Scholars at Risk komiteen 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Levert på vegne av Scholars at Risk komiteen ved UiO 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o SAR-komiteen setter pris på at utkastet til UiOs strategi 2030 er tydelig på at UiO vil stå 
opp for akademisk frihet nasjonalt og globalt. Samtidig er utvalget bekymret over at 
utkastet virker eurosentrisk og ikke tydeliggjør behovet for globalt samarbeid og forståelse. 
Samarbeid med partnere i andre verdensdeler kan bidra til gjensidig faglig styrking ved 
UiO og partnerne og til styrking av autonomi og akademisk frihet ved 
partneruniversitetene. 
Konkrete tekstforslag: 
S.1, avsnitt 4: Gjennom fremragende forskning, utdanning OG GLOBALT 
UNIVERSITETSSAMARBEID skal UiO beskrive, forstå, analysere og finne løsninger. 
 
S.1, avsnitt 5: UiO samarbeider med offentlig forvaltning, næringsliv, sykehus, skoler, 
kulturliv, SIVILSAMFUNN, utdannings- og forskningsinstitusjoner. UiO SAMARBEIDER 
MED UTVALGTE PARTNERE I EUROPA OG ANDRE VERDENSDELER INKL. DET 
GLOBALE SØR. Disse relasjonene ønsker.... 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Mål 4: UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den frie forskningens 
vilkår NASJONALT OG GLOBALT. 

****************************************************************** 

• Navn: * 

o Marit Egner, Sekretær for Nord-sør-utvalget ved UiO 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Levert på vegne av Nord-sør-utvalget 
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• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o "UiO: Kunnskap og handling for en bærekraftig verden" 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Forslaget til visjon omfatter globalt ansvar, høy kvalitet og relevans i forskning, utdanning, 
kunnskap i bruk og at vi selv bruker kunnskapen i vår egen organisasjon. 
 
Endringsforslag til innledningen om formål og verdier: 
 
Avsnitt 4 bør starte med: «UiO er sitt globale samfunnsansvar bevisst og skal styrke sitt 
internasjonale engasjement og nettverk med dette for øye.» Avsnittet bør avsluttes med: 
«Gjennom fremragende forskning og utdanning skal UiO beskrive, forstå, analysere og 
finne løsninger gjennom gjensidig samarbeid med partnere i ulike deler av verden.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Mål 5: Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte partnere (Legg til:) "i Europa og 
andre deler av verden" skal UiOs studenter ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og 
kulturer. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Mål 4: Kunnskap fra UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling, 
(Legg til:) "nasjonalt og globalt". 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Første avsnitt: UiO skal ta i bruk teknologi som støtter opp om våre oppgaver, ambisjoner 
(Legg til) "og vårt globale ansvar", og kontinuerlig videreutvikle egen organisasjon, 
ledelses- og arbeidsformer. 

• Har du andre innspill?  

o Nord-sør-utvalget mener UiO har et globalt samfunnsansvar, og det er spesielt opptatt av 
at UiO skal utvikle aktivitet og samarbeid med partnere i ulike deler av verden basert på 
likeverd, gjensidighet og felles nytte for partnerne. Utvalget ser på samarbeid med 
universiteter utenfor Europa, særlig universiteter i sør, som sentralt for at UiO skal kunne 
utvikle kunnskap for en bærekraftig verden. Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og 
universiteter i sør har vært et sentralt element i UiOs plattform og bør fortsatt være det. 
Dette bør være synlig i dokumentet. Utkast til Strategi 2030s ensidige fokus på europeisk 
samarbeid er et brudd med UiOs prinsipper om å styrke universiteter i sør gjennom 
likeverdig samarbeid. Utvalgets endringsforslag og visjonsformulering er basert på dette. 

************************************************************************************** 

****************************************************************************** 

• Navn: * 

o Gregor Bachmann-Harildstad 

• Arbeidssted / studiested: * 
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o Campus Ahus 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o Verne akademisk frihet i utdanning og i forskning. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o 1) andre avsnitt: 
"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 for utdanningen i teori og 
praksis." 
2) nest siste mål: 
"Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske/internasjonale partnere skal 
UiOs studenter kunne få mulighet å ta en del av utdanningen i utlandet og vice versa at 
utenlandske studenter kan ta en del av utdanningen ved UiO. Studentene vil kunne bli 
kjent med og kunne ta del i et mangfold av perspektiver, ideer og kulturer." 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o 1) overskrift: 
"UiO skal bygge en fleksibel organisasjon og være en attraktiv utdanningsplass for 
studenter og arbeidsplass for studenter og ansatte" 
 
2) i tredje avsnitt: 
"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 
blant studentene og ansatte." 

******************************************************************** 

• Navn: * 

o Mari Smith 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Avdeling prosjektøkonomi/MN/UIO 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o Mangfold er mer enn bare menn og kvinner 

• Har du andre innspill?  

o Rosa kompetansekurset i dag løftet frem vår visjon for mennesket i sentrum som ett godt 
eksempel på hvordan en arbeidsplass kan løfte frem mangfold, samt likestilling mellom 
menn og kvinner. Spørsmålet er - hvorfor kan det ikke stå likestilling mellom alle 
kjønnsroller? Jeg påpekte det på kurset, fikk inntrykk av at det er ett godt poeng som jeg 
burde spille inn til UiO Strategi. Jeg kviet meg litt, men lovte likevel å ta det opp, så nå er 
det gjort - som ansatt ber jeg deg kjære rektor Svein Stølen: 
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Kan du være så snill å vurdere om UiO bør gjøre noe for å få en ny formulering for 
mangfold og likestilling, som hensyntar det nye verdensbildet der anatomisk kjønn, 
kjønnsorientering og kjønnsuttrykk kan være ulikt? 
 
Gjennom tiltak som det å bygge Rosa kompetanse viser UiO hvordan vi jobber med at det 
å være åpen(eller lukket) rundt også dette ikke skal påvirke hvordan man opplever å bli 
møtt på arbeidsplassen, men det kan kanskje uttrykkes med rom for litt mer 
mangfoldighet i strategi 2030? Vennlig hilsen Mari Smith 

*********************************************************************************** 

• Navn: * 

o Cecilie Krogh 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Medisinsk fakultet, studieadm 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Studentutveksling som virkemiddel for økt kvalitet i utdanning bør synliggjøres, og UiO 
bør tilrettelegge for at vi når 50% utveksling som KD har satt som langsiktig mål. 
Internasjonal erfaring bør være bedre integrert i alle studieprogram. 

********************************************************************* 

• Navn: * 

o Sofie Høgestøl og Åsmund Eikenes 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Akademiet for yngre forskere (AYF) 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Akademiet for yngre forskere (AYF) foreslår å legge til setningen “UiO skal vektlegge 
kvalitet fremfor kvantitet og opprettholde gratisprinsippet i høyere utdanning.” på slutten 
av fjerde avsnitt. AYF foreslår også å endre formuleringen “stå opp for” til “forsvare” i 
samme avsnitt. 
 
AYF støtter innspillet om å vektlegge bærekraft i strategien, i tråd med forslaget fremlagt 
av en aksjonsgruppe ved UiO. Se mer informasjon her: 
https://nettskjema.no/a/127809#/page/1 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Kommentar til innledning: 
Akademiet for yngre forskere (AYF) foreslår at setningen “UiO er et fremragende 
europeisk forskningsintensivt universitet” endres til “UiO er et fremragende, 
forskningsintensivt breddeuniversitet”, siden den faglige bredden er et av UiOs klare 
konkurransefortrinn. 
Innledningen peker også på at å “rekruttere og beholde fremragende forskere og 
forskningsmiljøer vil kreve en skjerpet innsats.” AYF mener at innsatsen bør konkretiseres 
ved å revidere påfølgende setning til “Vi må løfte fram og profilere UiO som attraktiv 
arbeidsplass med forutsigbare og mangfoldige karriereveier for yngre forskere.” 
 

D-sak 2 - side 150 av 164



Kommentar til mål: 
Akademiet for yngre forskere (AYF) er positive til at målene inkluderer både 
tverrfaglighet, fri forskning og langsiktige løsninger. Et viktig perspektiv som mangler er 
hvordan UiO skal måle kvaliteten på forskning, individuelle forskere og forskningsmiljøer. 
Uten klare retningslinjer og forpliktelse til å sikre helhetlige vurderingsformer, er det stor 
risiko for at unge forskere i etableringsfasen vil komme under press. 
 
Det er risiko for at målet om at “Alle UiOs forskningsmiljøer skal bli blant Europas 
ledende på sitt område”, blir målt opp mot kortsiktig samfunnsnytte og føringer gjennom 
tematiske rettede programmer. En slik dreining vil kunne gi særlige utfordringer for yngre 
forskere, som i en etableringsfase kan bli tvunget til å endre retning på forskningen sin for 
å tilpasse seg målene. AYF foreslår å stryke dette målet. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Forskerrollen er under press, og AYF mener at flere av målene for utdanning vil kunne 
bidra til å øke dette presset, særlig for unge forskere. Hvordan skal UiO sikre at unge 
forskere i en etableringsfase kan skaffe seg kompetanse til å undervise i kritisk tenkning, 
kreativitet, problemløsning, etisk refleksjon, digitalisering og samarbeid, når dagens 
praksis er at UiO-ansatte postdoktorer og forskere ikke får undervise ved UiO? Og 
hvordan skal UiO sikre at kravene til undervisning ikke går på bekostning av 
forskningstiden til de yngre forskerne? 
 
Vi foreslår derfor å legge til følgende mål: 
● UiO skal utnytte bredden av sine ansatte i undervisningen - inkludert midlertidig 
vitenskapelig ansatte postdoktorer og forskere - og samtidig sikre en nødvendig balanse 
mellom undervisning og forskningstid for denne gruppen. 
 
AYF savner et mål for forskerutdanningen ved UiO. Vi foreslår å legge til følgende mål: 
● UiO skal tilby en forskerutdanning som gjør våre PhD-kandidater attraktive for videre 
stillinger innen FoU både nasjonalt og internasjonalt. 
 
AYF mener at målet om digitalisering er for vagt til å gi en tydelig retning for arbeidet med 
digital transformasjon i undervisningen. Målet bør enten fjernes eller konkretiseres 
ytterligere. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o AYF støtter innspillet om å vektlegge bærekraft i strategien, i tråd med forslaget fremlagt 
av en aksjonsgruppe ved UiO. Se mer informasjon her: 
https://nettskjema.no/a/127809#/page/1 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Formuleringen “UiO skal følge opp yngre forskere slik at de er godt forberedt på karrierer 
både utenfor og innenfor akademia.” mangler en konkret strategi for rekruttering og 
arbeid for forutsigbare og mangfoldige karriereveier. “Følge opp” er for vagt formulert til å 
sikre fremtiden for de unge forskerne, som typisk er i midlertidige stillinger. Disse 
opplever ofte forskjellsbehandling på arbeidsplassen, der visse muligheter (f.eks. tilegnelse 
av kompetanse innen undervisning, veiledning, prosjektsøknader) er forbeholdt de fast 
vitenskapelige ansatte. 
 
Videre er det en utbredt oppfatning at denne gruppens ytringsfrihet er innskrenket 
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sammenliknet med faste ansatte, siden terskelen for å si fra om forskjellsbehandling eller 
andre uønskede forhold er høyere da det kan ha konsekvenser for videre 
ansettelsesforhold. Språkbarrierer gjør det også vanskeligere for internasjonale 
midlertidige ansatte å delta i universitetsdemokratiet. Språkopplæring vil styrke 
integreringen av de midlertidige, internasjonale ansatte i universitetets forsknings- og 
undervisningsmiljøer, og er strategisk viktig for å opprettholde UiOs internasjonale profil. 
 
Strategien bør også inkludere eksplisitt at arbeid for mangfold og likestilling er en viktig 
del av arbeidsgiveransvaret for UiO, og at dette må videreføres og følges opp i 
ansettelseskomiteer og i rekrutteringsprosesser. 
 
Forslag til endringer av mål 2, 3, 4 og 5: 
● UiO skal være en profesjonell og forutsigbar arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og 
sikrer faglig og personlig utvikling for alle ansatte, uavhengig av ansattkategori. 
● UiO skal være ansvarlig for at yngre forskere (PhD-kandidater, postdoktorer, forskere) 
får formell karriereveiledning og anledning til å opparbeide seg nødvendig kompetanse 
innenfor undervisning, veiledning, forskning og prosjektledelse slik at de er godt forberedt 
på karrierer både innenfor og utenfor akademia. 
● UiOs skal bidra til en styrket ytringskultur preget av åpen dialog og stor takhøyde. Dette 
innebærer et styrket fokus på likestilling/mangfold og forholdet mellom fast og midlertidig 
ansatte. 
● UiO skal speile et større mangfold i befolkningen og arbeide systematisk for å skape en 
inkluderende kultur. UiO skal ha rutiner for å forebygge formell og uformell 
diskriminering på grunnlag av kjønn og bakgrunn. Mål for likestilling og mangfold skal 
legges inn i styringsmålene for den enkelte enhet og følges opp av hver enkelt leder. 
 
AYF foreslår å legge til følgende mål: 
● UiO skal sikre rendyrking av postdoktorstillingen, slik at den anvendes som en 
kvalifiseringsstilling til vitenskapelige toppstillinger. 
● UiO skal sikre at internasjonale midlertidige ansatte får delta i universitetsdemokratiet 
og får tilbud om språkopplæring i norsk. 

• Har du andre innspill?  

o Strategien bør inkludere ambisiøse mål om å kutte klimautslippene både på campus og i 
Norge i tråd med Parisavtalen. 

************************************************************************************ 

• Navn: * 

o Jean Raphaël Martinez 

• Arbeidssted / studiested: * 

o MN-administrasjon 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o Et ledende universitet som skal sørge for mangfold og sosial moblilitet 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o UiO skal sørge for mangfold og sosial moblitetet. UiO skal motvirke sosial reproduksjon av 
utdanning. UiO skal jobbe for at studentene med lavt utdannedeforeldre har fullfører en 
grad slik at UiOs rollen i samfunnet blir forankret. 
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***************************************************************************************
********************************* 

• Navn: * 

o Reidar Aasgaard 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Idéhistorie/IFIKK/HF 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Mål: UiO skal i egen praksis og formidling drive en aktiv og bevisst spåkrøkt, der man 
bestreber seg på å fremme klarspråk, overholde Språklovens krav og unngå unødvendig 
bruk av engelsk. 
 
Brødteksten i utkastet påpeker ansvaret for "norsk språk". Det er imidlertid ikke noe sted i 
målene at dette følges opp. Norsk er under press, i media, akademia og i 
ungdomskulturen. Dette gjelder særlig for forholdet nynorsk/bokmål og forholdet 
norsk/engelsk. Her har UiO en viktig kulturoppgave. Nynorsk har tross UiOs forpliktelser 
gjennomgående vært lavt prioritert, til ulempe for mange studenter og ansatte som 
har/gjerne ville ha dette som sitt språkuttrykk. Engelsk brukes i en rekke sammenhenger 
der det er lite ønskelig, f.eks. i programvare. 
 
Som akademisk institusjon er UiO med på å prege språkutviklingen. Vår akademiske 
språkbruk har ofte en egen stil, med unødvendig bruk av fagtermer, sjargong, anglisismer, 
passive former osv. Dette bidrar til en språklig kultur som delvis danner forbilde for, men 
også skaper avstand til samfunnet, i alle fall til ulike lag i samfunnet. Det sterke fokuset på 
internasjonal publisering er også med på å hemme utviklingen av et egnet og kreativt 
norsk fagspråk. 
 
UiO bør derfor nå gjennomgå sin praksis på dette området og lage en plan for hvordan vi 
kan drive aktiv språkrøkt innad og utad. 
 
NB: Dette målet er like aktuelt å plassere under UiO som organisasjon og arbeidsplass! 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Se forslaget under forrige kapittel! 

• Har du andre innspill?  

o Det er bra at strategiteksten er kortfattet. Det bør likevel i en så stor og mangfoldig 
organisasjon om UiO være mulig og hensiktsmessig å sette seg noen flere mål enn seks 
under hvert hovedkapittel, f.eks. i alle fall to til. Noen mål vil uansett være av så forskjellig 
art at de ikke vil konkurrere med hverandre verken om ressurser eller annet. Brødteksten 
før kulepunktene er ordrik og talepreget og kan strammes atskillig inn, slik at dokumentet 
som helhet uansett kan bli omtrent like kort eller til og med kortere. 

********************************************************************************* 

• Navn: * 

o Cari Anna King 

• Arbeidssted / studiested: * 
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o Leder i Spire Oslo, forening ved UiO 

• Har du et forslag til hva som skal være UiOs overordnede ambisjon/visjon for de 
neste ti årene?  

o UiO skal være et nytenkende universitet som er ledende på miljø, rettferdig utvikling, 
studenters velvære og vitenskapelig integritet. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o Legge til etter "... kunnskapsinstitusjon": 
Det er rollen som en uavhengig kunnskapsinstitusjon som gjør det helt nødvendig at UiO 
tør å være disruptiv for status quo, gjennom å benytte seg av de løsningene våre egne 
studenter har utviklet. Det innebærer å være innovative i hvordan vi tenker rundt 
utdanning, forskning og ikke minst, egen drift. Slik sikrer vi fortsettelsen av en lang 
tradisjon for universiteter som utfordrere av vedtatte sannheter og pådrivere for et bedre 
samfunn. Derfor forplikter UiO seg til å gjennomføre grep i henhold til 1,5 gradersmålet. 
 
Legge til etter "Gjennom kollektiv innsats...": 
UiO skal også selv ta ansvar for å være en ledende og transformativ institusjon, spesielt 
innen klima. UiO nyter en sterk posisjon både i Norge og internasjonalt; gjennom å 
benytte nødvendige løsninger på klimaproblemet skal vi bevise at endring er mulig. Fordi 
verden trenger ikke bare mer kunnskap; i offentlig debatt som er stadig mer preget av 
"fake news" og ekkokammer, trenger den at kunnskap tas i bruk. 
 
Legge til definisjon av bærekraft: 
“Med bærekraft mener UiO en utvikling som ikke går utenfor planetens tålegrenser på 
klima og miljø, samt at den er sosialt rettferdig. UiO mener at økonomi kun er et 
virkemiddel for å nå de sosiale og miljømessige aspektene, og må derfor ikke likestilles 
med de to hovedpilarene.” 
 
Legge til definisjon av grønn omstilling: 
“Med grønn omstilling mener UiO en demokratisk inkluderende og medvirkende overgang 
til Norge som et nullutslippssamfunn. Her fordeles dagens goder rettferdig i samfunnet, 
samt produksjon, transport, forbruk og handel som i dag er lite bærekraftig og rettferdig 
legges om til å sette miljø, klima og demokratisk medvirkning høyest. Det er et viktig 
premiss at Norges grønne omstilling ikke går på bekostning av andre lands mulighet til å 
gjøre det samme, heller bør den legge opp til et internasjonalt samarbeid på feltet.” 
 
Legge til formål: 
UiO skal ikke bare bidra til opprettholde de samfunnsstrukturene som er i dag men å 
utfordre de. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Legge til mål: 
- UiO skal bruke forskning til å bidra til å løse problemer resultert fra klimaendringer og å 
jobbe mot klimaendringer. 
- UiO som en institusjon skal bruke sin forskning til å ta tydelige standpunkt i viktige 
samfunnsdebatter. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Endre mål punkt: «Gjennom nye former for samarbeid med utvalgte europeiske 
partnere…» til «internasjonale partnere» (UiO må bevege seg vekk fra eurosentrisk 
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utdanning) 
 
Legge til mål: 
- UiO som en institusjon skal bidra til at studenter og fakultet tar i bruk sin ervervede 
kunnskap i viktige samfunnsdebatter. 
- UiO har som mål å ha 50 % pensum som er skrevet av kvinner innen 2030. 
- UiO har som mål å ta inn 50 % mer faglitteratur i pensum produsert av marginaliserte 
grupper innen 2030. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o Legge til mål: 
- UiO skal også selv ta ansvar for å være en ledende og transformativ institusjon, spesielt 
innen klima. Dette skal reflekteres tydelig i driften av institusjonen, som skal være i tråd 
med 1,5 gradersmålet. 
- UiO som en institusjon skal tørre å ta tydelige kunnskapsbaserte standpunkt i viktige 
samfunnsdebatter. 
- UiO skal innføre interdisiplinære emner om samarbeid med andre fakulteter som bidrag 
til et bærekraftig og rettferdig samfunn hvor man ikke arbeider i silo. 
- UiO skal begynne å distansere seg fra oljenæringa og bedrifter som er forbundet med 
olje- og gassutvinning, både som en innflytelse i undervisning og økonomisk(bakgrunn er 
at oljenæringa står i direkte kontrast med en overordna klimastrategi) 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o «UiOs bygg og eiendommer skal utvikles som attraktive møteplasser og drives 
bærekraftig.» 
Hva er definisjonen dere legger i bærekraftig? 
Legg til etter: «…og miljøvennlig» 
 
Legge til mål: 
- UiO skal tilrettelegge for større plass til foreninger på UiO og inkludere de aktivt i 
debatter angående universitetet 
- UiO har som mål å at minst 50% av årsverkene av professorer er kvinner innen 2030 
-UiO skal oppdatere pensum og stille krav til professorene om å holde seg oppdatert innen 
sitt fagfelt og arbeide med samfunnsrelevant tema. 

• Har du andre innspill?  

o Legge til et eget undermål: Transparens og etterprøvbarhet 
"En strategi er bare så bra som de tiltakene den leder til. Empiri er tydelig på at når man 
setter mål, indikatorer og tidsplan selv uteblir de ønskede resultatene. Derfor skal UiO ha 
full transparens i sitt arbeid med Strategi 2030, inkludert arbeidsplan(er), 
ansvarsfordelinger, budsjett og kvartalsrapporter om hvordan arbeidet går. 
Etterprøvbarhet er et viktig prinsipp innen akademia som også skal reflekteres i hvordan 
UiO arbeider; det skal derfor være tydelig hvem som har siste ansvar for at ting 
gjennomføres og full åpenhet om arbeidet." 
 
Med tilhørende underpunkt: 
- All informasjon tilknyttet Strategi 2030 skal ligge lett tilgjengelig på frontsiden til 
universitetets nettsider 
- UiO forplikter seg til å utarbeide konkrete arbeidsplan(er) for hvordan de ulike enhetene 
skal oppnå målene satt i strategien. 
- UiO skal føre klimaregnskap etter modellen til Oslo kommune 
- Ved klager eller spørsmål ved kvartalsrapportene, forplikter UiO seg til å publisere disse 
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med svar på Strategi 2030s nettsider. 
- Det skal være en tydelig link mellom UiOs Strategi 2030 og klimastrategiene. 
- Studentparlamentet skal ha full innsikt i arbeidet, på lik linje med 
administrasjon/ledelse og universitetets styre. 
- UiO skal også være en endringsagent i det øvrige samfunnet og en viktig, og aktiv, aktør i 
arbeidet for et rettferdig og bærekraftig samfunn 

************************************************************************************ 

• Navn: * 

o Eirik Welo 

• Arbeidssted / studiested: * 

o IFIKK (Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk), Humanistisk fakultet 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o 1. Innspill til hovedteksten i utdanningsdelen 
 
UiO skal utdanne kandidater som er nysgjerrige, handlekraftige, trygge på seg selv og 
tolerante. UiOs utdanninger skal gjøre de endringene som trengs for å nå dette målet. 
Studenter ved UiO skal møte faglige utfordringer i inkluderende læringsmiljøer som 
stimulerer til egen og felles vekst og skaper tilhørighet. UiO skal involvere studentene 
tettere i utvikling og gjennomføring av forskning og utdanning. 
 
I en tid hvor det internasjonale samarbeidet er politisk utfordret, samtidig som behovet for 
globale løsninger på samfunnsutfordringene er større enn noensinne, skal UiO i 
samarbeid med andre forskningsintensive universiteter arbeide for at utdanning av 
høyeste faglige kvalitet er tilgjengelig på tvers av språk, landegrenser og disipliner for å 
løse verdens utfordringer. 
 
UiO skal samarbeide med alle aktører som kan bidra til å nå målet om et relevant, 
ambisiøst og inkluderende universitet. I samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo, 
Oslo kommune og byens øvrige høyere utdanningsinstitusjoner skal UiO videreutvikle 
Oslo som studentby og ønske velkommen til levende campuser med brede faglige og 
sosiale tilbud. 
 
2. Innspill til målformuleringene 
Kulepunkt 4: "i dialog" erstattes av "sammen" 
Kulepunkt 5: "europeiske" strykes 

• Har du andre innspill?  

o Mitt ønske for utdanningsdelen av UiOs Strategi 2030 er at teksten betoner behovet for 
utvikling og fornyelse av utdanningene sterkere. Strategien bør gi retning for hvordan UiO 
kan med utgangspunkt i eksisterende kan fornye og forbedre sine utdanninger. 
Utdanningsdelen av strategien bør også forplikte UiO som institusjon tydeligere på den 
overordnede retningen. Jeg synes første avsnitt («Norges beste universitetsstudenter…») 
blir for generelt. Teksten bør heller gå rett på sak: Hvilke aktører, strukturer og endringer 
er viktige for at UiO skal nå sine mål som utdanningsinstitusjon i 2030. Beskrivelsene bør 
formuleres i «skal»-form, og UiO som institusjon bør være det ansvarlige subjektet i 
setningene som beskriver handlinger. Jeg skulle også gjerne ønske at det etter hvert 
forslitte begrepet «kompetanse for det 21. århundre» (som vi i 2030 vil ha unnagjort en 
tredjedel av) erstattes av mer konkrete beskrivelser, f.eks. «UiO skal utdanne kandidater 
som er nysgjerrige, handlekraftige, trygge på seg selv og tolerante.» Jeg synes 
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utdanningsdelen av teksten i det store og hele inneholder de viktigste momentene: faglig 
utfordring, tilhørighet og inkludering av studenter, samarbeid med samfunnsaktører. Men 
jeg savner en helhetlig formulering av læringsmiljøet (både det fysiske, analoge og digitale) 
som en avgjørende ramme for at UiOs studenter skal lykkes. UiOs rolle og ansvar for 
utdanning som et globalt bærekraftsmål bør også styrkes og ikke avgrenses til Europa i en 
så viktig tekst. 

************************************************************************************ 

• Navn: * 

o Knut Kjæreng 

• E-postadresse: * 

o knut.kjareng@sum.uio.no 

• Arbeidssted / studiested: * 

o SUM 

• Har du andre innspill?  

o UiO skal ta en ledende rolle for å bedre UH-sektorens rammevilkår og arbeide for 
avbyråkratisering og forenkling for å styrke kjernevirksomheten i sektoren 
 
I en verden med raskt tiltakende klimaendringer, er forskning og kunnskapsutvikling en 
forutsetning for å finne løsninger for menneskehetens framtid. Den internasjonale trenden 
med aktører som er kritiske til vitenskapelig kunnskap, og som setter dagsorden med 
alternative fakta og falske nyheter, bidrar i tillegg til et økt behov for sterke og uavhengige 
kunnskaps- og utdanningsinstitusjoner. 
 
Bedrede økonomiske rammebetingelser for universitetene er ett av tiltakene som er 
nødvendig for å reetablere respekten for vitenskap og kunnskap, samt formidle dette til 
alle deler av samfunnet for å imøtegå desinformasjon. Dette stiller store krav til 
forsknings- og utdanningsinstitusjonene – først og fremst knytta til å videreutvikle 
kjernevirksomheten – men også for bidra med et handlingsrom og ressurser for å utvikle 
og iverksette målrettede tiltak for respons og formidling mot tendenser av 
samfunnsmessig betydning. 
 
UiO har i løpet av de siste seks årene fått budsjettkutt på omlag 700 millioner kroner i 
gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). [1] ABE-kuttene ved UiO 
utgjør ikke lenger administrative kutt, men går nå ut over faglige aktiviteter, uttaler rektor 
Svein Stølen i en kommentar til statsbudsjettet for 2020 til Khrono.[2] Tilsvarende ABE-
kutt skjer for de andre institusjonene i UH-sektoren. 
 
Samtidig stiller Kunnskapsdepartementet (KD) stadig flere og mer detaljerte krav UiO og 
de andre UH-institusjonenes virksomhet gjennom tildelingsbrev, utviklingsavtale og 
regelverk for sektoren. «Forskriftsstrukturen fremstår som svært uoversiktlig med flere til 
dels omfangsrike forskrifter», skriver NOKUT i sitt innspill til den nye universitets- og 
høyskoleloven og fortsetter: «Konsekvensen er at de som vil skaffe seg en fullstendig 
oversikt over regelverket må lese både loven og to forskrifter hver for seg og opp mot 
hverandre. Dette er tungvint både for de som skal forvalte regelverket og for de som er 
forpliktet av det».[3] 
 
Det er åpenbart at kutt i bevilgningene for avbyråkratisering og effektivisering og en lov- 
og regelverksstruktur som stiller økende krav administrasjonen, ikke er forenlige 
størrelser. Derfor bør UiO som det ledende breddeuniversitetet ta initiativ til et arbeid for 
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å forenkle sektorens arbeidsvilkår sammen med de andre institusjonene, gjennom f.eks. 
tiltak som dette: 
 
• Arbeide med å forenkle lovgivning og regelverk i samarbeid med institusjonene i 
sektoren, samt NOKUT og Forskningsrådet, gjerne med Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) som plattform. Målsettinga må være et enkelt og tydelig lov- og regelverk som gir 
det handlingsrommet og autonomien institusjonene trenger, samtidig som de oppfyller 
samfunnsoppdraget. Forskning: det bør legges til rette for aksjons- og følgeforskning på 
dette arbeidet, gjerne finansiert gjennom søknader til Forskningsrådet. Derved etableres 
ny kunnskap som har overføringsverdi til andre institusjoner og bidrar til innovasjon i 
offentlig sektor. 
• Sørge for at administrative IKT-systemer støtter dynamiske forsknings- og 
undervisningsaktiviteter gjennom for eksempel tverrdisiplinære satsninger, prosjekter og 
virtuelle (ev. hybride) sentre/enheter, i tillegg til den ordinære virksomheten ved UiO. 
• Intern administrativ effektivisering gjennom prosessutvikling og digitale hjelpere. 
Koordinert utvikling av piloter gir gode muligheter for gjenbruk av vellykkede løsninger 
innenfor sektoren. Frigitte administrative ressurser kan benyttes til å styrke forskerstøtte, 
undervisning, innovasjon, formidling og utviklingsprosjekter. 
 
 
Noter 
[1] «Kunnskapssektoren raser mot budsjettkutt» Khrono.no https://khrono.no/forskning-
forskningsradet-nybo/kunnskapssektoren-raser-mot-budsjettkutt/410131 [lesedato: 
14.10.2019] 
[2] Ibid. 
[3] «Nokut klager over for omfattende forskrifter» Forskerforum.no 
https://www.forskerforum.no/selv-nokut-mener-universitetsforskriftene-er-for-
omfattende/ [lesedato: 17.9.2019] 

********************************************************************************* 

• Navn: * 

o Forskerforbundet UiO v/styret 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Forskerforbundet UiO 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Under «Mål»: 
 
-Punkt 1- Forskerforbundet foreslår å endre teksten til «Alle UiOs forskningsmiljøer skal 
bli ledende på sitt område 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal sørge for at nødvendige rammevilkår er på plass for å 
sikre god forskningskvalitet og faglig utvikling i alle forskningsmiljø.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO må sikre forskere langsiktig og forutsigbar forskningsstøtte.» 
 
-Punkt 3 – Endre til «UiO skal bistå enhetene og enkeltforskere med å bedre kunne 
utnytte bredden i finansieringsmulighetene.» 
 
-Punkt 6 – Foreslår å endre teksten litt til «UiO skal gjennom forskning bidra til å løse 
samfunnets utfordringer på kort og lang sikt, der i blant bærekraftig utvikling og klima.» 
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-Forslag til nytt pkt – «UiO skal sikre rammevilkår som gjør forskere i stand til å delta 
aktivt i internasjonalt samarbeid og være interessante samarbeidspartnere.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «Forsknings- og utviklingssamarbeid mellom norske og utenlandske 
forskere styrkes gjennom tiltak som fremmer akademisk mobilitet.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal støtte økte bevilgninger til frie grunnforskningsmidler.» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o Under innledningen: 
 
-Få inn en setning som sier noe om kvalitet i høyere utdanning. Forslag; «Kvalitet i høyere 
utdanning handler om studentenes opplevelser og arbeidslivets behov, samt om ansattes 
opplevelse av å gi god, forskningsbasert undervisning og veiledning.» 
 
Under «Mål»: 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal dimensjoneres for fortsatt studentvekst og ha kompetanse 
til å møte en mer differensiert studentgruppe.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal sørge for tilstrekkelig antall ansatte, og jobbe målrettet for 
at UiO skal ha et godt lærings- og helsefremmende arbeidsmiljø for å redusere frafall og 
styrke gjennomføringsgraden blant studentene.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «Undervisere på UiO må sikres mulighet til å videreutvikle 
undervisningen sin.» 
 
-Forslag til nytt pkt – noe mer spesifikt om innovasjon 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal utvikle en tiltaksplan for å øke studentmobiliteten» 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

o Under innledning: 
 
Bør få inn en setning om karriereutvikling. Forslag «Alle kunnskapsarbeidere – enten de 
arbeider i vitenskapelige, tekniske eller administrative stillinger – skal ha mulighet til 
karriereutvikling. Dette er en forutsetning for at Universitetet i oslo skal være en attraktiv 
arbeidsplass og for at den skal klare å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i 
konkurranse med alternative karrieremuligheter.» 
 
Under «Mål»: 
 
-Forslag til nytt pkt, eventuelt tilføyelse til pkt 5 – «UiO skal være en trygg arbeidsplass for 
alle ansatte, der alle skal føle seg som en del av et inkluderende arbeidsmiljø, uavhengig av 
etnisitet, legning, språk m.v.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal bidra i klimakampen ved å redusere egne utslipp» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal jobbe aktivt mot mobbing og seksuell trakassering». 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal jobbe for at det ikke skal oppstå forskjellsbehandling, og 
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for at det skal være kjønnsbalanse i alle stillinger.» 
 
-Forslag til nytt pkt – «UiO skal jobbe for å øke andelen kvinner til vitenskapelige 
toppstillinger, forskningsledelse og faglige lederstillinger.» 

• Har du andre innspill?  

o Forskerforbundet UiO v/styret forstår at det vanskelig vil la seg gjøre å få med alle våre 
forslag til nye punkter i den nye strategien. Men det er likefullt viktige punkter for våre 
medlemmer, så vi håper våre forslag blir grundig vurdert i arbeidet med å ferdigstille 
strategi 2030. 
 
Lykke til med det videre arbeidet! 
 
Vennlig hilsen Forskerforbundet UiO 

o ******************************************************************************* 

• Navn: * 

o Jemima García-Godos 

• Arbeidssted / studiested: * 

o Levert på vegne av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

• Har du konkrete endringsforslag til innledningen om formål og verdier?  

o UiO skal stå opp for akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt, men dette bør utdypes 
med en refleksjon over den frie forskningens vilkår. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
forskning?  

o Internasjonalisering ved UiO finner utfordringer på to forskjellige plan: 
- Deltakelse i internasjonale faglige arrangementer vis-á-vis flyreiser og karbonavtrykk: 
hvordan stiller UiO seg til det? Det finnes organisatoriske begrensninger mht bruk av 
alternative reisemåter (f.eks. reisebyrå som tilbyr kun flyreiser). 
- UiO har allerede en språkpolitisk strategi om å være et parallellspråklig universitet. 
Denne bør gjenspeiles i Strategi 2030. 
Når det gjelder UiOs posisjonering for «å utnytte bredden i finansieringsmuligheter», 
foreslår vi å erstatte med: «UiO skal som en sentral forskningspolitisk kraft fremme den 
frie forskningens vilkår og trygge dens finansiering». 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
utdanning?  

o - Varierte og studentbaserte læringsformer tas ikke med som input i undervisning; hva 
UiOs satsing på utdanning konkret består av bør komme tydeligere frem. 
- Punktet om etter og videreutdanning foreslås erstattet med: «UiO skal tilby 
forskningsbasert og arbeidslivsrelevant undervisning av fremragende kvalitet på alle 
nivåer». 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
kunnskap i bruk?  

o - Vi støtter målrettede samarbeid med relevante aktører i Oslo-regionen. 
- Livsvitenskap er identifisert som et bredt tverrfaglig satsningsområde på UiO, men det er 
fortsatt på naturfagenes premisser. Det er potensielle for en bredere forståelse av 
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livsvitenskap. 
- UiO skal bidra til bærekraft og grønn omstilling, samt til å løse utfordringer knyttet til 
ulikhet, mangfold og likestilling. 

• Har du konkrete endringsforslag til innledning eller mål for kategorien 
mennesker og organisasjon?  

• - Når det gjelder større fleksibilitet og mer samhandling, foreslår vi at «UiO skal utvikle 
organisasjonen og finaniseringsordningene på en måte som gir større fleksibilitet og 
tilrettelegger for økt samhandling på tvers av disipliner, institutter og fakulteter.» 
- UiO Bør være mer konkret når det gjelder hvordan de tenker å redusere midlertidighet. 
- Videreutvikle det store potensiale på SV-fakultetet for å utvikle attraktive møteplasser, 
sosialt og faglig. 
- Når det gjelder UiOs rolle som arbeidsgiver, foreslår vi følgende formulering: «UiO skal 
være en god og ivaretakende arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste og sikrer faglig og 
personlig utvikling for sine ansatte». 

• ********************************************************************************* 

• Name: * 

o Clara Sena 

• Affiliation:  

o Geofag Institutt 

• Have you got an idea for the titel of the Strategy?  

o Strategy 2030 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

o Most of the research done at UiO is done by temporary employees. The long-term 
sustainability of this reasearch-based work at UiO should be evaluated and clear plans for 
improvement should be addressed. 
One very simple example for improvement is: how is it possible that in the year 2019, at 
the UiO, employees with a researcher contract do not have the right to sick leave nor 
maternity leave, like their PhD and post-doc colleagues have? 
This situation should not be prolonged, and a solution such as the one found for PhDs and 
post-docs should be implemented if UiO wants to "retain outstanding researchers and 
research groups", as it is said in the Strategy. 
 
In the context of research ethics and research integrity, I acknowledge the Career 
Development Programmes and related activities offered at the FMNS. 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

o At the UiO, and as in any other university, we not only educate students through the 
courses they enroll, but we (employees and institution) also serve as an example for them. 
In this context, and especially in the topic of environmental and social sustainability, the 
UiO could do very simple changes that contribute to reduce our ecological (or carbon) 
footprint and serve as good examples to our students: 
1) UiO employees should use less airplains and more trains to travel to work-related 
meetings. I realized so few of my colleagues do this. We have to invert this tendency in 
Norway, where electricity (which moves the tain) is mostly from renewable low CO2 
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energy. In opting for trains, I face myself with an old and incomplete train line net in 
Norway. So, we should use our institutional collaborations to invert this situation in a 
country filled with hydro-power plants! 
2) Many offices, laboratories, classrooms, meetingrooms are left empty for a couple of 
hours during daytime or, sometimes, overnight or over the weekend with their lights on 
(or other electric apparatuses on). This tendency should be inverted. In addition, we could 
try to be more efficient in the heating and cooling systems at the UiO. I am aware that 
some buildings at campus are old, and therefore, lack energy efficiency. So, to even this 
out, we could release a simple challenge to all buildings in campus: give a certain time 
interval, let's say, next Winter, to see which building can decrease the most, from its 
present-day energy consumption-rate. So, we would compare not absolute energy 
efficiency, but relative improvement between buildings. 
3) Relatively recently, UiO has implemented waste separation in the Blindern buildings. 
This is acknowledged. Nonetheless, the plastic bags that are used for this separation are 
very oversized, especially the one for matavfall. Therefore, we are separating waste which 
is a step forward, but we are using a lot of plastic to do so. This could be improved by 
simply using smaller plastic bags. 
4) Paper cups (which in reality are sprayed with an environmentally-toxic hydrophobic 
substance to make them impermeable). These are way too many in the campus. I have 
seen that the UiO invites students to buy a metallic cup to replace the paper cups. This is a 
step forward, but more could be done. E.g. cafeterias and canteens could charge a fee 
whenever they have to serve coffee on a paper cup. The same goes for plastic cutlery. 
5) The student bag. I have seen offering a "student bag" close to the tbane, on the way to 
Blindern campus. This happens every year. It is a plastic bag filled with little things like 
chocolate, cookies, moisturizing cream, etc.... Why not improve this "student bag" to 
something more environmentally-friendly? E.g., get rid of the plastic bag, and add items 
that inspire students to contribute with small steps to a better society with a more 
sustainable consumption pattern. 
 
In the context of sustainability, the SiO canteens in Blindern are acknowledged by they 
efforts in disseminating less meat-based diets and more vegetarian-based diets which are 
better for our health, and much better for our planet (i.e. it has a much lower ecological 
footprint). 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

o I fully agree with the sentence "In order to respond more quickly to opportunities for 
academic development, internal barriers must be identified and removed, (...)". 
As coordinator of a DIKU-funded student mobility project (under the UTFORSK 
programme), I have faced internal barriers at UiO. Namely, the lack of involvement of 
student-administration staff to properly disseminate the international mobility activities 
to our UiO students. In this context, it is striking to see that Norway, DIKU, UiO and other 
Norwegian universities wish to double the number of Norwegian students taking a full 
exchange semester abroad, but in reality very strong internal barriers exist, and little is 
being done to change this. 

**************************************************************************** 

• Name: * 

o Keir Martin 

• Affiliation:  

o Ikke besvart 
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• Do you have any comments regarding the University’s objectives and core 
values?  

o Academic freedom is a core value. However, I am surprised that in the year 2019, there is 
no acknowledgment at all of the potential for the phrase 'academic freedom' to be used a 
shield behind which racism or other forms of social organisation that cut against the 
widest possible inclusion of diverse talents can be used. Although, there is a caveat that 
with freedom comes responsibilities, I think it would be appropriate to strengthen that 
with explicit reference to encouraging members of the academic community to be mindful 
of historic patterns of exclusion and inequality. This University is a predominantly white 
middle-class environment that is off-putting to many students from non-traditional 
academic backgrounds and more of an acknowledgment of that and a conscious reflection 
on strategies to widen participation would be welcome. 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

o If recruiting and retaining outstanding researchers globally is a key priority and an 
intensifying competition then more explicit attention should be paid in the university's 
strategy to overcoming the barriers to the integration of overseas staff into the university. I 
have spoken to a large number of overseas staff across different faculties and we share the 
same stories - that long-established and dense networks of personal interconnection often 
work to keep us in positions where it clear that we are often not full members of our units - 
that the 'real' department decision making processes have already been made. 'Noen av oss 
har snakket sammen'. This works not just to our detriment but to the detriment of younger 
Norwegian scholars who do not benefit from membership of such networks. I would like to 
see the strategy pay more explicit attention to this issue and to establish a strategy to enter 
into faculties and other units more assertively in order to identity the barriers to the fuller 
involvement of overseas staff and younger talented Norwegian scholars. If UiO is going to 
not only recruit but retain young local and international talent this needs to be more 
explicitly addressed. 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

o Although it is well-intentioned, the phrase 'The new climate-change generation comes to 
us with a desire to change the world for the better.' comes across a little patronising in 
tone. 

• Do you have any comments or input on these sections or goals?  

• Again, with freedom of speech, there should be a clear commitment to an understanding that 
freedom of speech cuts both ways - that those who wish to provoke on a racial or religious 
basis cannot claim that their freedom of speech is threatened by others challenging their 
claims - as they often do - rather than as a legitimate expression of the freedom of speech of 
others. If we are to build a more diverse working environment then racially loaded comments 
of a type that I have heard on occasion regarding other staff or students should be 
acknowledged not purely as 'freedom of speech' but as instances of inappropriate workplace 
behaviour in a manner similar to sexually inappropriate comments that make it more 
difficult for women to fully participate in the workplace. 
 
With regard to being an attractive workplace - I refer to the comments above again - actively 
addressing and having policies in place to address the network barriers in place that operate 
against new members of staff who are not part of 'gammel blindern' rather than simply 
saying 'we treat everyone the same', - this is essential to creating an attractive workplace and 
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one in which younger staff who will bring in grants and renovate teaching programmes to 
make them more attractive to a younger generation are likely to remain and thrive. 
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