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Etablering av utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende 
enheter 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Den formelle dialogen mellom universitetsledelsen og fakulteter og tilsvarende enheter har i stor 
grad vært basert på årsplanen.  En felles årsplan har fungert godt og erfaringene er at den har 
fungert stadig bedre de siste årene. Det er likevel rom for både forbedringer og forenklinger. I 
arbeidet med utformingen av årsplanen de to siste årene har det flere ganger blitt tydelig at planen 
på noen områder blir så overordnet og generell at den ikke fungerer like godt for alle enheter. 
 
Det er viktig å utnytte UiOs mangfold og ivareta enhetenes ulike behov på en best mulig måte. 
Heterogeniteten som skal prege et breddeuniversitet som UiO blir ikke godt nok ivaretatt gjennom 
en felles årsplan alene. Målet med utviklingsplaner er å sikre at en langsiktig og strategisk dialog 
med enhetene. Utviklingsplaner, som fanger opp og gir plass til en mer skreddersydd og 
systematisk oppfølging av enhetene, vil derfor være et viktig supplement til årsplanen.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Det etableres utviklingsavtaler med fakulteter og tilsvarende enheter 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Unni Dalseng 
interim direktør virksomhets- og økonomistyring 

 
 
Vedlegg: 

- Notat om etablering av utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter 
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TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

Etablering av utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende 
enheter 

1. Bakgrunn 

Universitetsledelsen er opptatt av en god og involverende dialog med UiOs enheter og deres 
ledelse. Den formelle delen av denne dialogen har på UiO i stor grad vært basert på årsplanen.  
 
En felles årsplan har fungert godt og erfaringene er at den har fungert stadig bedre de siste årene. 
Det er likevel rom for både forbedringer og forenklinger. I arbeidet med utformingen av årsplanen 
de to siste årene har det flere ganger blitt tydelig at planen på noen områder blir så overordnet og 
generell at den ikke fungerer like godt for alle enheter. 
 
Det er viktig å utnytte UiOs mangfold og ivareta enhetenes ulike behov på en best mulig måte. 
Heterogeniteten som skal prege et breddeuniversitet som UiO blir ikke godt nok ivaretatt gjennom 
en felles årsplan alene. Utviklingsplaner, der målet er å sikre at dialogen med enhetene, som fanger 
opp og gir plass til en mer skreddersydd og systematisk oppfølging av enhetene vil derfor være et 
viktig supplement til årsplanen. 
 
Vi ber om tilslutning til å etablere utviklingsplaner som et instrument for å ivareta behovet for en 
langsiktig og strategisk dialog mellom universitetets ledelse og enhetene. 
 
Det er forøvrig et mål å redusere antall sentrale handlingsplaner og rapporteringer. Vi vil i 
samarbeid med enhetene utarbeide et forslag til reduksjon og forenkling.  
 
2. Formålet med utviklingsplaner 

Rektor initierte høsten 2018 et arbeid med formål å etablere interne flerårige utviklingsplaner med 
fakulteter og tilsvarende enheter.  
 
Hovedformålet med utviklingsplanene er å identifisere og iverksette tiltak på områder der 
universitetet bør forbedre sine resultater og sikre kontinuitet og oppmerksomhet om det 
langsiktige strategiske arbeidet, ved hver enhet. 
 
Intensjonene er at planene utarbeides i dialog mellom universitetsledelse og fakultetsledelse og 
baseres på enighet om prioriterte utviklingsområder.  
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Planene skal være flerårige og bidra til en tydeligere tilpasning til de enkelte enhetenes særskilte 
behov og utfordringer. Utviklingsplanene vil følge som vedlegg til disponeringsskrivene til 
fakultetene og tilsvarende enheter.  
 
Utgangspunkt for planene er:  

• UiOs strategi og årsplan 
• Utviklingsavtalen med KD (inngår i tildelingsbrevene) 
• Tilbakemelding fra etatsstyring 

 

3. Prosessen for arbeidet med utviklingsplaner 

Rektor presenterte i dekanseminaret 5.-7. november 2018 rammer og prosess for 
arbeidet med interne utviklingsplaner ved UiO.  
 
Det ble avholdt to møterekker mellom universitetsledelsen og dekaner, museumsdirektører, 
bibliotekdirektør og senterledere i vårsemesteret 2019. Det ble lagt til grunn at det i perioden 
januar-juni 2019 pågikk et internt forankringsarbeid i regi av dekan/tilsvarende ledelse parallelt 
med dialogene mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsene. 
 
Som ledd i forberedelsene til den første møterekken ble enhetene bedt om å spille inn sine 3 til 5 
viktigste utfordringer framover. Utfordringene skulle belyse enhetens særlige forbedringsområder 
og identifisere områder der det er særdeles viktig å få drahjelp fra universitetsledelsen. Disse 
innspillene fra enhetene var utgangspunkt for dialog om forbedringsområdene i den første 
møterekken i perioden 8. januar – 20. februar.  
 
Det ble utarbeidet et første rammeverk for utviklingsplanene samt et faktagrunnlag med 
styringsinformasjon for hver enhet. Dette materialet ble sendt ut mellom de to møterekkene 
sammen med en oppsummering av hovedutfordringene den enkelte enhet skulle arbeide videre 
med. Enhetene ble så bedt om å levere en skisse til utviklingsplan i forkant av den andre 
møterekken som grunnlag i møtet. Intensjonen var at enhetene i etterkant av møterekke to sendte 
inn sine endelige forslag til utviklingsplaner.  
 
Universitetsstyret er blitt kort orientert om arbeidet med utviklingsplaner i 

• UiOs årsrapport 2018 (12.03.19) 
• Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020 (19.06.19) 

             

             Universitetsstyret fattet følgende vedtak i sak om Resultatanalyse per 2018 (07.05.19): 
• «Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre 

enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene 
med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra 
EU/Forskningsrådet.» 

 

4. Dialogmøter med oppfølging av utviklingsplanene 

Vi ønsker å etablere rammer for en styrket strategisk dialog med enhetene, både om hvordan vi når 
felles mål for UiO og hvordan vi i felleskap best følger opp spesifikke langsiktige hovedutfordringer 
for hver enkelt enhet. 
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Det legges opp til to dialogmøter hvert semester med fakulteter, museer og universitetsbiblioteket. 
Ett av disse møtene vil vies utviklingsplanene og de prioriterte områdene og fokusere på de 
langsiktige og strategiske utfordringene. Tema for det andre dialogmøtet hvert semester er åpent 
og defineres i samråd mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen. 
 
Det gjennomføres i høst (9. september-19.desember) dialogmøter med enhetene. Møtene vil bli 
evaluert mht form og innhold før de neste møterekkene gjennomføres våren 2020. 
 

5. Forslag til vedtak: 

Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter. 
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