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Status for UiOs arbeid for reduksjon av klimagassutslipp
I denne saken gir universitetsledelsen en orientering om status for arbeidet knyttet henholdsvis til
- helhetlig klima- og miljøstrategi
- klimagassregnskap
- status for institusjonelle tiltak for reduksjon av klimagassutslipp
- revidert tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp
Det er viktig å understreke at statusorienteringen som følger ikke er en beskrivelse av den totale
aktiviteten som pågår ved UiOs enheter for arbeid med miljø og klima. Vårt oppstartede arbeid i
høst for å utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi vil imidlertid omhandle alle våre
virksomhetsområder; fra utdanning til forskning, innovasjon, formidling, drift og annen utadrettet
virksomhet. Når en helhetlig klima- og miljøstrategi er vedtatt i 2021, er det et klart mål å
synkronisere og integrere de ulike relevante prosessene ved UiO. Med dette vil vi styrke vår kraft til
å nå våre ambisjoner uttrykt i Strategi2030.
Parallelt med arbeidet med helhetlig klima- og miljøstrategi skal vi følge opp og identifisere flere
konkrete tiltak som, etter vår beste viten og den kunnskapen vi har om vår nåværende aktivitet,
kan redusere UiOs klimafotavtrykk. Her blir arbeidet for å videreutvikle UiOs klimagassregnskap
svært viktig. Gjennom metodeforbedringer og økt kvalitet på data, vil vi gjøre regnskapet til et
tillitsvekkende og godt styringsverktøy, som vi ønsker at skal bidra til økt kunnskap og åpenhet om
våre aktiviteters miljøpåvirkning.
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Status for UiOs arbeid for reduksjon av klimagassutslipp
Universitetet skal møte de globale, nasjonale og lokale klima- og miljøutfordringene gjennom
forskning og utdanninger med klima- og miljørelevans, kunnskap i bruk, og ved bærekraftig drift
av universitetet. UiO jobber etter 1.5- graders målet i Parisavtalen; vi skal, som vi skriver i
Strategi2030, redusere eget klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter tar
miljøbevisste valg. UiO har videre som ambisjon å føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og
internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner.
Det er viktig å understreke at statusorienteringen som gis her ikke er dekkende for den totale
aktiviteten som pågår ved UiO for miljø og klima. Dette omfatter en stor bredde av aktiviteter
innen en rekke områder og på flere nivåer i organisasjonen. UiOs forskning med relevans for klima
og miljø er svært omfangsrik og utvikles stadig med nye initiativ innenfor og på tvers av fakulteter,
sentre og satsinger. Senteret FME INCLUDE og etableringen av Centre for Biogeochemistry in the
Anthropocene kan nevnes som to ferske blant svært mange eksempler.
Studieprogrammer med fokus på klima utvikles stadig, der henholdsvis Honours Certificate i
Environmental Humanities and Sciences, Filosofi, politikk og økonomi (FPØ), UiOs nye
mastergrad i fornybare energisystemer, og Oslo CityStudio, er noen helt nylige eksempler. Høyt
engasjement, ideskaping og konkrete initiativ blant våre studenter er helt avgjørende for
universitetets kraft i å intensivere arbeidet for klima og miljø. For tredje gang hadde vi også i høst
gleden av å dele ut UiOs årlige pris til de tre beste masteroppgavene knyttet til bærekraft.
Konkurransen synliggjør den store faglige bredden og et høyt faglig nivå.
UiO er i høst i gang med å utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi, og gjennom dette arbeidet
har vi et klart mål om å synkronisere og integrere de ulike relevante prosessene ved UiO. Med dette
vil vi styrke vår kraft til å nå våre ambisjoner. Parallelt med arbeidet med helhetlig klima- og
miljøstrategi skal vi også holde trykket oppe på å følge opp og identifisere flere konkrete tiltak som,
etter vår beste viten og den kunnskapen vi har om vår nåværende aktivitet, kan redusere UiOs
direkte klimafotavtrykk. Vi har stor oppmerksomhet rettet mot vår påvirkning som organisasjon
gjennom eiendomsvirksomheten, anskaffelser, reisevirksomhet og øvrig forbruk.
Smittevernregler og reiserestriksjoner knyttet til Covid-19 har i 2020 ført til radikalt store
endringer i måten vi gjennomfører våre aktiviteter på. Vi har erfart en betydelig høyere
endringstakt og effekt av utvikling som dels allerede var iverksatt ved UiO før pandemien var et
faktum, eksempelvis i bruk av digitale verktøy som alternativ til fysiske møteplasser.
Flyreiseaktiviteten har vært kraftig redusert siden 12. mars, og kostnader totalt til kurs,
konferanser og reiser er så langt i år redusert med ca 70% sammenliknet med tidligere år.
Koronakrisen representerer et tydelig veiskille som endrer vår virksomhet både faglig og kulturelt.
I tiden som kommer skal vi gjøre aktivt bruk av våre ferske erfaringer om både tekniske løsninger
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for ulike formål, og om vår interne samhandling for kulturendringer og for å oppnå ønsket
utvikling og endring.
Som pandemien representerer klimakrisen en global krise, som kun kan finne sine løsninger
gjennom samarbeid på tvers av nasjoner og fagdisipliner, og gjennom samspill mellom
institusjonelle nivåer og de lokale og individuelle nivå. Under pandemien har vi erfart at vi som
organisasjon i en svært krevende situasjon klarer å koordinere oss effektivt og løse utfordringer
kollegialt. Vi klarer å endre egne handlingsmønstre, vi løser oppgaver på nye måter, og vi
samarbeider om å finne de beste løsningene. Den omstillingsevnen, kreativiteten og det
samarbeidet våre medarbeidere og studenter har utvist under pandemien, må vi gjøre bruk av når
vi nå må intensivere vårt arbeid for å signifikant og varig redusere UiOs klimafotavtrykk.
Bakgrunn
UiOs årsplan for 2020-2021 har særlig fokus på hvordan UiO kan redusere sitt klimagassavtrykk,
og setter følgende resultatmål for perioden:
Forventede resultater ved utgangen av 2020:
• UiOs klimagassregnskap er fulgt opp med konkrete tiltaksplaner.
• UiO har besluttet et konkret klimamål frem mot 2030.
• UiO har utarbeidet en helhetlig miljø- og klimastrategi for forskning, utdanning, drift og formidling.
Forventede resultater ved utgangen av 2021:
• UiO er en foregangsinstitusjon for klimasmarte løsninger i Norge.
• UiO kan vise til en signifikant reduksjon i sitt totale klimafotavtrykk.
• UiO har en signifikant reduksjon av totalt antall personkilometer med fly.
I denne saken gir universitetsledelsen en orientering om status for arbeidet knyttet henholdsvis til
- Helhetlig klima- og miljøstrategi
- Klimagassregnskap
- Status for institusjonelle tiltak for reduksjon av klimagassutslipp
- Revidert tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp
1. Helhetlig klima- og miljøstrategi
I tråd med UiOs årsplan skal det utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO.
Denne strategien skal bygge på UiOs vedtatte Strategi2030 og skal utgjøre en bærekraftig plattform
for UiOs samfunnsbidrag i relevante globale utfordringer. Den helhetlige klima- og miljøstrategien
skal dekke alle våre virksomhetsområder; fra utdanning til forskning, innovasjon, formidling, drift
og annen utadrettet virksomhet. Når en helhetlig klima- og miljøstrategi er vedtatt, er det et klart
mål å synkronisere og integrere de ulike relevante prosessene ved UiO.
Strategien skal være langsiktig og det skal utarbeides konkrete mål og tiltak for å bidra til at
bærekraft, som omhandler både miljø, klima og samfunn, blir en naturlig integrert del av
utdanningsløpet og forskningen. Det skal legges til rette for kunnskapsutvikling og dialog på tvers
av både fag og sektorer, innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig. Videre skal det i
klima- og miljøstrategien settes spesifikke mål for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. I
mandatet for arbeidet gis det også mulighet til å identifisere og prioritere klima- og miljøtiltak for
hurtig implementering parallelt med at arbeidet med strategien pågår.
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UiO:Energi koordinerer prosessen for utarbeidelse av UiOs klima- og miljøstrategi, og vil legge til
rette for en strategi som er godt forankret i organisasjonen. Et endelig forslag til strategi legges
frem for vedtak i universitetsstyret sommeren/høsten 2021.
Rektor har etter innspill fra enhetene oppnevnt følgende medlemmer til UiOs arbeidsgruppe for
helhetlig klima- og miljøstrategi:
• Vebjørn Bakken, direktør UiO:Energi (leder av arbeidsgruppen)
• Beate Sjåfjell, professor, Institutt for privatrett, JU
• Brita Slettemark, avdelingsleder, Klimahuset, NHM
• Dag Hessen, professor/senterleder, Institutt for biovitenskap, MN
• Elin Lerum Boasson, førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, SV
• Erik Knain, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UV
• Per Ditlef Frederiksen, professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, HF
• Sidsel Roalkvam, professor/senterleder, SUM
• Benedikte Marie Espeland, Universitetsstyrerepresentant, Studentparlamentet
• Jørgen Hammer Skogan, Universitetsstyrerepresentant, Studentparlamentet
• Eva Helene Mjelde, universitetsdirektørens stab
2. Klimagassregnskap
UiO lanserte sin første versjon av klimaregnskap den 21. mai 2019. Klimaregnskapet synliggjorde
utslippene tilknyttet UiOs økonomiske aktiviteter for 2018. Klimaregnskapet ble til gjennom et
samarbeid i en tverrfaglig arbeidsgruppe, med bistand fra Asplan Viak. UiO ønsker å videreutvikle
klimaregnskapet gjennom å inkludere flere datakilder, øke kvalitet på data, samt vurdere
systemgrensene for regnskapet. Arbeidsgruppen vil innen utgangen av 2020 legge frem et forslag
til en mal for UiOs klimaregnskap. Når dette arbeidet er godkjent, utarbeides klimaregnskap for
2019 og 2020 i henhold til denne malen. Gjennom metodeforbedringer og økt kvalitet på data, vil
vi gjøre regnskapet til et tillitsvekkende og godt styringsverktøy, som vi ønsker at skal bidra til økt
kunnskap og åpenhet om våre aktiviteters miljøpåvirkning.
Metoden som benyttes er utarbeidet av Asplan Viak (Klimakost-modell). Metoden går i hovedsak
ut på å beregne en utslippsfaktor for de ulike artskontoene i UiOs regnskap, slik at kronebeløp
multipliseres med utslippsfaktoren for å få et totalt utslipp av klimagasser. Med inkludering av
flere datakilder, viser en foreløpig oppdatering av klimaregnskapet for 2018 et større
klimafotavtrykk enn hva som fremgikk av første versjon. Den første versjonen av klimaregnskap for
2018 viste et klimafotavtrykk på 67 952 tonn CO2e. Den foreløpige beregningen i den oppdaterte
utgaven viser et utslipp rundt 82 000 tonn CO2e.
I det videre arbeidet med forbedring av klimagassregnskapet vil vi fokusere på følgende aspekter:
• Oppdatere datakilder og forbedre datakvalitet. Eksempelvis vil vi i enda større grad
innarbeide krav til dataregistrering i leverandøravtaler.
• Beskrive feilkilder og usikkerhet.
• Vurdere systemgrensene for klimaregnskapet; avgjøre hvilke aktiviteter som skal inkluderes
i klimaregnskapet for beregning av utslipp.
• Anbefale strategi for inkludering av fysiske innsatsfaktorer og problematisere nåværende
metodikk. Det er nødvendig å vurdere hvilke aktiviteter det skal prioriteres å frembringe
reelle tall for (f. eks. antall kWh fjernvarme, kilometer flydd ol.). Kryssløpsmodellering har
en naturlig svakhet ved å benytte seg av økonomiske tall, der klimafotavtrykket eksempelvis
økes ved kjøp av dyrere produkter, noe som ofte er tilfellet ved kjøp av produkter med
høyere kvalitet/lenger holdbarhet eller økologisk/veganske produkter.
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Samarbeid i sektoren, eksempelvis med UiB. UiB er i tilsvarende prosess med sitt
klimaregnskap og vi har tidligere samarbeidet med UiBs arbeidsgruppe.
Anbefale videre innretning av og ressurser for arbeidet med klimaregnskapet.

Arbeidsgruppen har utarbeidet rapporter for flyreiser, bestilt gjennom UiOs reisebyrå Egencia, på
enhets/instituttnivå. Rapporter gjøres tilgjengelige for enhetene slik at de får oversikt over volum
av flyaktivitet og således konkret kan jobbe med å redusere flyreisene. Oversikten under viser
flyreiser bestilt via Egencia i kilometer for de ulike fakultetene og øvrige enheter ved UiO. Flyreiser
bestilt via Egencia er antatt å utgjøre ca. 75% av UiOs totale flyreiser.

2018
2019
Årsverk km/årsverk km
Årsverk km/årsverk
64
21 835 1 430 013
61
23 374
284
16 764 4 218 409
264
16 003
801
15 534 11 258 000
786
14 325
1 645
12 055 20 104 832
1 629
12 344
328
3 250 1 036 643
302
3 429
586
6 799 4 284 376
596
7 185
361
8 459 3 262 784
363
8 986
1 194
8 373 10 942 973
1 234
8 866
231
327
49 848
229
217
213
3 219
592 411
221
2 682
312
3 591
969 031
307
3 152
134
17 569 2 926 310
146
19 994
177
3 362
993 009
179
5 551
175
1 849
387 054
168
2 300

Enhet
km
TF
1 389 345
JUR
4 754 835
HF
12 440 052
MN
19 834 843
OD
1 066 518
SV
3 984 194
UV
3 053 194
MED
9 999 856
EA
75 576
USIT
686 907
LOS
1 120 161
NHM
2 359 021
KHM
595 641
UB
323 113
Enheter under
styret*
2 920 197
76
38 535 2 155 843
82
26 361
Andre enheter**
44 006
26
1 693
0
27
0
Eksterne***
1 945 660 N/A
2 617 989 N/A
Sum
66 593 119
6 607
67 229 525
6 595
* Inkluderer SUM, STK, UiO: Energi, UiO: Livsvitenskap, Den internasjonale sommerskolen, Appollon,
Uniforum.
** Inkluderer Ceres (Cristin, Samordnet opptak og FS), som ble overført til det nye direktoratet UNIT. Derfor
ingen reiser i 2019.
*** Reiser for personer uten ansettelsesforhold ved UiO.

3. Status for institusjonelle tiltak for reduksjon av klimagassutslipp
Et første utkast til en konkret tiltaksplan for å redusere UiOs klimagassutslipp ble forelagt
universitetsstyret den 3. desember 2019 (D-sak 1/8/19). Utkastet til tiltaksplan utgjorde en «ikkeuttømmende» liste over tiltak. Universitetsledelsen la vekt på at å gi organisasjonen stor grad av
ansvar og myndighet lokalt, men med tydelige forventninger og føringer. De foreslåtte tiltakene var
basert på UiOs første klimagassregnskap (lansert 21. mai 2019), med tiltak inn under fem
overskrifter:

I-sak 2 - side 5 av 15

Side 4

•
•
•
•
•

Reiser og opphold
Mat og servering
Innkjøp og gjenbruk
Bygg og eiendom inkludert energi
Fondsplassering

Vedlagt denne saken gis en oversikt over status for arbeid knyttet til de respektive tiltakene som ble
forelagt universitetsstyret desember 2019 (vedlegg 1).
Overordnet kan vi ut i fra statusoversikten konstatere at UiO har fulgt opp på og dels også
gjennomført nær samtlige tiltak. I sum bidrar arbeidet til å øke sannsynligheten for at UiOs totale
klimafotavtrykk reduseres, og på et institusjonelt nivå har arbeidet lagt godt og bedre til rette for at
enhetene kan gjøre klimavennlige valg. Like fullt må vi anerkjenne at vi har et stort arbeid foran
oss, som både må intensiveres og som må involvere alle nivåer av organisasjonen, for å sikre at vi
når våre ambisjoner uttrykt i Strategi2030.
Som et supplement til den vedlagte oversikten over status for arbeidet med konkrete tiltak, gis det i
det følgende et sammendrag om status på vesentlige områder.
Anskaffelser og forbruk
Gjennom oppfølgingen av tiltak er det gjort store forbedringer når det gjelder å stille tydeligere
miljøkrav til våre leverandører, vektlegge miljøfaktorer i anbudskonkurranser, samt gjennom å
utarbeide veiledere og sjekklister til bruk i anskaffelser.
UiOs bestillingssystem inkluderer i dag merking av miljø- og klimavennlige produkter, som
eksempelvis vegetariske produkter og produkter med miljøvennlig emballasje. Dette skal gi
bestiller god mulighet til å foreta mer klimavennlige valg ved anskaffelser. Strengere krav til
miljøprofilen til leverandørene ivaretas også både i eksisterende kontrakter med leverandører,
samt ved inngåelse av rammeavtaler der miljøkrav er innarbeidet i oppdaterte maler og veiledere
for anskaffelser. Krav til fossilfri transport og energieffektive transportløsninger fra eksterne
leverandører, er innarbeidet i UiOs anbudsprosesser og standardkontrakter.
UiO har nylig gjennomgått prinsippene for arbeid med anskaffelser for å tydeliggjøre ansvar for å
redusere klimaavtrykket. I forslag til reviderte prinsipper inngår det blant annet å vurdere
standardkrav for innhenting av klimadata fra leverandørene, samt å tydeliggjøre ansvar hos ledere
med fullmakt til å godkjenne bestillinger. Reviderte prinsipper for anskaffelser legges frem tidlig i
2021.
UiO reviderer i høst retningslinjer for bevertning og retningslinjer for representasjon, med den
hensikt å innarbeide tiltak som i større grad tar hensyn til klima og miljø. Det er også foretatt en
generell forenkling og tydeliggjøring av retningslinjene, særskilt retningslinjene for bevertning.
Utkast til nye retningslinjer for bevertning og retningslinjer for representasjon sendes ut på intern
høring i slutten av oktober 2020.
Årets modenhetsundersøkelse for statlig sektors anskaffelsesvirksomhet, utført av DFØ, viser
tydelig at UiO er på rett vei og også kommet lenger enn statlig sektor generelt og universitets- og
høyskolesektoren spesielt. Vi har like fullt et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å tydelig
forankre miljø- og klimaarbeidet internt i organisasjonen. Det er først og fremst snakk om å styrke
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miljøkompetansen i organisasjonen, videreutvikle operasjonelle verktøy, samt å innføre egnede
rapporteringsmodeller for å ha kunnskap om vår aktivitet og kunne måle resultater.
Forbruk og avfall står for en betydelig del av universitetets miljøpåvirkning. UiO har høyt fokus på
miljømessig forsvarlig håndtering av avfall fra vår virksomhet, samt på å påvirke
materialgjenvinningsgraden. Dette følges opp i krav til og i dialog med våre
renovasjonsleverandører, og er blant annet implementert i den nye avtalen med Norsk
Gjenvinning. UiO har per i dag et velutviklet system for kildesortering og god avfallslogistikk. UiO
har gått fra en sorteringsgrad på rundt 30% til nå å befinne seg mellom 60-70%. Den totale
avfallsmengden er imidlertid ikke blitt redusert i perioden.
Parallelt med videre arbeid for økt kildesortering og sikker avfallshåndtering, vil vi øke vårt fokus
for en sterkere gjenbrukskultur og på vårt bidrag til en styrket sirkulærøkonomi i samfunnet. I
praksis handler det om en mer effektiv ressursbruk og et redusert forbruk. I dette inngår blant
annet å øke nivået av gjenbruk gjennom å oppnå forlenget levetid på produkter. Det igjen
innebærer fokus på kvalitet og holdbarhet, og oppmerksomhet mot livssyklusanalyser, vedlikehold
og reparasjon fremfor nyanskaffelse. Vi må bidra i langt større grad til å redusere forbruket av
verdifulle ressurser og behovet for nyproduksjon. Kort sagt; vi må forbruke mindre og vi må
generere mindre avfall.
UiO har per i dag en ordning for gjenbruk av møbler og inventar, der ansatte kan levere inn og
hente ut møbler og inventar ved behov. I år har vi også inngått en leverandøravtale som sikrer
miljømessig forsvarlig avhending av IT-utstyr og mobiltelefoner, og som også forlenger levetiden
gjennom å videreselge brukbart utstyr til nye eiere – dette mot tilbakeføring av en andel av
restverdien til UiO. Ulike ordninger for økt gjenbruk må vurderes og utvikles om vi skal sikre gode
og reelle alternativer til nyanskaffelser.
I Strategi2030 uttrykkes UiOs målsetning om å arbeide systematisk for utvikling og deling av
forskningsinfrastruktur og dataressurser. Avansert fysisk og digital infrastruktur spiller en stadig
viktigere rolle i både forskning og utdanning, og forskningsinfrastrukturer kan være svært
ressurskrevende både å finansiere og drifte. Som ledd i arbeidet for å oppnå mer deling og bedre
tilgjengeliggjøring av infrastruktur og dataressurser, har UiO utarbeidet et veikart for
forskningsinfrastruktur. Med utgangspunkt i veikartet vil UiO investere i, utvikle og vedlikeholde
infrastruktur som bidrar til å styrke UiOs internasjonale posisjon som et forskningsintensivt
universitet. UiO vil også anskaffe en delingsplattform med et felles faktura- og bookingsystem for
forskningsinfrastruktur. Et slikt system vil kunne bidra til mer effektiv og høyere ressursutnyttelse
av forskningsinfrastruktur, både nasjonalt og internasjonalt.
Reiser og transport for ansatte, studenter og gjester
Universitetsstyret vedtok i desember 2019 at administrasjonen bes legge til grunn en ambisjon om
10 pst. CO2-reduksjon knyttet til flyreiser for 2020. Som effekt av pandemien er UiOs
reisevirksomhet så langt i 2020 betydelig lavere enn i foregående år. Vi opplever også en markant
endret bevissthet blant ansatte og studenter – en kulturendring – knyttet til reisevirksomhet.
Overgangen til digitale plattformer under pandemien har gitt oss erfaringer og alternativer som vil
gi varige endringer i vår reiseaktivitet.
Konferanser, undervisning og tradisjonell møtevirksomhet er i år i utstrakt grad blitt gjennomført
med digitale verktøy som eksempelvis Zoom og Teams. Det er siden 12. mars 2020 avholdt over
200.000 Zoom-møter, rundt 4.500 Teams-møter, samt rundt 1.000 webinarer med samlet over
30.000 deltakere. Videre utvikling av hybrid undervisning og møter er nå på dagsorden, noe som
blant annet krever en ytterligere styrking av infrastruktur, en økning av den tekniske kvaliteten i
undervisningsrom og møterom, og også kompetanseheving for ansatte.
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Det må imidlertid presiseres at det hverken er ønskelig eller mulig å erstatte alle fysiske
møteformer og -plasser med digitale løsninger. Vi må sikre gode diskusjonsarenaer fremover med
erfaringsutveksling om hvilke møte- og interaksjonsformer som er egnet og optimale for ulike
formål, og om hvordan relasjoner og samarbeidsarenaer kan bygges og utvikles basert på en større
bredde av virkemidler og verktøy. Som et ledd i å sikre videre oppfølging av styrets vedtak om
redusert flyreiseaktivitet, har vi i høst utarbeidet flyreiserapporter som er tilgjengeliggjort for
enhetene.
Det er et hovedprinsipp i eksisterende retningslinjer for tjenereiser ved UiO at hensyn til miljø og
bærekraft skal søkes ivaretatt ved planlegging og ved gjennomføring av reisen. Før en reise foretas,
skal ansatte vurdere nøye om reisen er nødvendig og om den kan erstattes med telefon/videomøter
eller liknende. Der reise vurderes som nødvendig, skal annet transportmiddel enn fly vurderes.
UiOs reisepolicy gir videre en rekke tips, råd og veiledning knyttet til hvordan man kan reise på en
miljøvennlig måte. Enklere bestillingsløsning for tog blir ivaretatt ved overgang til ny leverandør
ved årsskifte 2020/2021, der Berg-Hansen er valgt som ny leverandør for BOTT. Reiseportalen til
Berg-Hansen har som den eneste reiseoperatøren i Norge integrert bestillingsløsningen fra Entur
for tog.
Vi ser svært positivt på nye føringer for "grønn mobilitet" i kommende programperiode for
Erasmus 2021-2027, med innføring av stipendordning for miljøvennlige reiser fra høsten 2021.
Studenter som velger grønt alternativ kvalifiserer for et engangsbeløp på 100 Euro i tillegg til
normalstipendet. Definisjonen av "grønne reiser" i Erasmus, er reiser som gjennomføres med buss,
båt eller tog fremfor fly. Ordningen med stipend for grønne reiser er allerede innført for ansatte
som velger miljøvennlige reisealternativer for sin Erasmus+-ansattmobilitet. Covid-19 har
imidlertid så langt begrenset muligheten til å ta stipendmidler i bruk.
UiO ønsker videre å redusere klimafotavtrykket fra studenter og ansattes mobilitet gjennom ulike
tiltak som bidrar til at flere transporterer seg til, fra og på campus på en miljøvennlig og
helsefremmende måte. Vi jobber med videre utvikling av sykkelfasiliteter på campus, og vil også
utarbeide en helhetlig mobilitetsplan med implementering i 2021.
Bygg og eiendom
Arbeid for klima og miljø er systematisk ivaretatt i UiOs eiendomsvirksomhet gjennom en egen
miljø- og klimastrategi vedtatt av universitetsstyret i juni 2017. Miljø- og klimastrategien for UiOs
eiendomsvirksomhet setter mål og identifiserer tiltak innen totalt ni områder, der fremdrift
presenteres i en årlig miljørapport. De ni områdene er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimagassreduksjon
Redusert og fornybar energibruk
Miljøvennlig transport
Avfallsreduksjon og økt sortering
Miljøriktig material- og ressursbruk
Innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsvirksomheten
Effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og trivelig arbeidsmiljø
Miljøeffektiv bygningsmasse
Miljøeffektive og miljøskapende utearealer

Siden strategien ble vedtatt har Eiendomsavdelingen arbeidet etter to milepæler: en rekke
strakstiltak og en rekke tiltak innen utgangen av 2020. I 2019 ble vi ferdige med 36 strakstiltak.
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For 2020 har vi særlig fokus på miljøsertifiseringer og relevante tiltak som klimagassregnskap for
de ulike byggeprosjektene våre. For Livsvitenskapsbygget har vi satt mål om BREEAM-NOR
Excellent og vi fortsetter å teste ut BREEAM InUse på utvalgte bygg. For byggeprosjekter jobber vi
med fossil og utslippsfri byggeplass, der vi har gjennomført flere prosjekter. Videre jobber vi med
materialalternativer med dokumentert lavt klimafotavtrykk, med målsetting om å velge
miljøriktige materialer uten helsefare ved nybygg og rehabilitering.
Innen energieffektivisering har vi i 2019 plukket de fleste lavthengende fruktene og vi er i 2020 i
gang med større investeringer for å oppnå redusert energiforbruk. Siden 2017 har arbeidet så langt
gitt en reduksjon i energiforbruket for majoriteten av bygningsmassen på nærmere 25 %.
UiOs totale uteareal utgjør nærmere 310 000 m2, med parkanlegg bestående av over 112 000 m2
med gress, der 1/4 vokser fritt uten å bli klippet av hensyn til å fremme biomangfold. Videre har vi
1650 trær og et stort mangfold av vekster og blomster. Parkseksjonen har et systematisk og
helhetlig fokus på miljøvennlig drift, med eksempelvis overgang til fossilfri drift og fjerning av
ugress med kokende vann fremfor plantemidler som inneholder giftstoffer.

4. Revidert tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp
Som nevnt under orienteringen om helhetlig klima- og miljøstrategi, så er det et klart mål å
gjennom dette strategiarbeidet oppnå en synkronisering og integrering av de ulike relevante
prosessene ved UiO. Dette vil på sikt også påvirke det videre arbeidet med tiltaksplan for reduserte
klimagassutslipp knyttet til UiOs drift.
Inntil en helhetlig klima- og miljøstrategi foreligger vil universitetsledelsen jobbe videre med
henholdsvis oppfølging av allerede iverksatte tiltak, samt med nye tiltak som er basert på de
eksisterende fokusområdene. Overordnet vil vi vektlegge at forventninger og føringer tydeliggjøres,
og øke fokuset på hvordan vi oppnår faktisk effekt av institusjonell tilrettelegging. Det handler ikke
om å instruere eller detaljstyre, men å sørge for at kunnskapen om eksempelvis policyendringer og
om nye muligheter og løsninger spres effektivt ut til hele organisasjonen. Fremover vil vi ha større
fokus på kunnskapsheving, bevisstgjøring og oppmerksomhet i lederfora og i organisasjonen som
helhet hva gjelder tematikk og problemstillinger knyttet til klima og miljø.
Samtlige avdelinger i LOS har i september gitt innspill til nye tiltak, som universitetsledelsen vil
prioritere og forankre i dialog og i samarbeid med enheter og studenter. Universitetsledelsen vil
legge frem en revidert tiltaksplan for universitetsstyret i desember.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedlegg:
• Status for arbeid med foreslåtte tiltak for klimagassreduksjon - per september 2020
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Status for arbeid med foreslåtte tiltak for klimagassreduksjon - per september 2020
Et utkast til tiltaksplan ble forelagt universitetsstyret den 3. desember 2019 (D-sak 1/8/19), som et
utgangspunkt for en første diskusjon med styret. Utkastet var basert på innspill fra UiOs ansatte og
studenter, og representerte et første skritt i arbeidet med en handlingsplan for reduksjon av UiOs
klimagassutslipp. De foreslåtte tiltakene fremgår av punktene under, med en påfølgende beskrivelse
av status for oppfølging av relevans for de respektive tiltakene.
I.

Bygg og eiendom, inkludert energi

UiO skal:
• Sikre maksimal grad av energieffektivisering, blant annet ved en helhetlig gjennomgang av
energieffektive løsninger både i eksisterende bygninger og i nye byggeprosjekter (eks.
bergvarmepumper, solceller, solfangere, ventilasjonsanlegg med høy virkningsgrad på
varmegjenvinning mv.).
Status: UiO har høy bevissthet om energieffektivisering i både eksisterende bygninger og i nye
byggeprosjekter. Masterplan for UiOs eiendommer slår blant annet fast at alle nye bygninger
minimum skal møte sertifiseringsnivået BREEAM-NOR Excellent. Med denne ambisjonen til grunn vil
energieffektive løsninger bli ivaretatt gjennom sertifiseringsordningen. BREEAM er et
klassifiseringsverktøy for miljø og bærekraft for alle typer bygninger og alle ledd av et byggeprosjekt.
Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø,
energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning. Sertifisering
utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
I byggeprosjekter som ikke sertifiseres, eksempelvis grunnet verneforhold, vurderes
energieffektivisering og andre ulike tiltak for å nå ambisjonen. I tillegg til dette jobbes det
kontinuerlig med energieffektivisering i eksisterende portefølje og vi har de siste tre årene redusert
nesten 25% av energiforbruket i de største byggene (utgjør over 80% av bygningsmassen). I kroner og
øre utgjør det over 70 millioner kroner siden UiO startet med å redusere forbruket i 2017. Dette har vi
oppnådd gjennom en systematisk styring av byggenes tekniske anlegg, tett oppfølging og samspill
mellom driftsorganisasjon, administrasjon og ledelse. Arbeidet med styringen av byggene er en viktig
del av vår digitaliseringsstrategi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sikre fossilfri bilpark i løpet av 2020 – med unntak av biler hvis funksjon det p.t. ikke finnes
gode nok alternativer for i markedet – og legge inn krav om fossilfri transport fra eksterne
leverandører.
Status: UiOs kjøretøyspark består pt av 42 kjøretøy, der 14 er elektriske. Det er ikke kartlagt om og
hvor mye det enkelte kjøretøy benyttes. Av Eiendomsavdelingens 22 biler er halvparten elektriske,
med plan om flere utskiftninger til elektrisk i 2021. Utskiftninger forsinkes ettersom rammeleverandør
trolig ikke kan levere elbiler før våren 2021. Det undersøkes muligheten for å anskaffe elbiler fra
andre leverandører. I alle anbud der det vil bli benyttet kjøretøy, stilles det tildelingskrav til fossilfri
transport.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Redusere klimafotavtrykket fra studenter og ansattes mobilitet gjennom utviklingen av en
egen «mobilitetsplan», som blant annet skal vurdere parkeringspolicy, lademuligheter,
samarbeid med Ruter og Oslo Bysykkel, utlån av elbiler til ansatte, taxibruk mv.
Status: Det er utarbeidet en prosjektplan som inkluderer forslag til prinsipper for en mobilitetsplan.
Prosjektplanen er per september til drøfting med tjenestemannsorganisasjonene. Prosjektet ønsker å
1
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bidra til en fremtidig situasjon der flere studenter, ansatte og gjester transporterer seg til, fra og på
campus på en miljøvennlig og helsefremmende måte. Prosjektet vil søke spesielt å ivareta behovet til
grupper med spesielle behov (barnefamilier, funksjonsnedsettelse ol.) og sees opp mot UiOs øvrige
personalpolitiske målsetninger.
Nye retningslinjer for bruk av taxikort og bedrifts-/firmakort ved UiO ble implementert i 2019. Som
følge av retningslinjene som bl.a. begrenser hvem som kan tilstås taxikort, ble antall taxikort sterkt
redusert.
UiO har for øvrig siden 2009 en elbil-pool tilgjengelig for UiOs ansatte. El-bilene kan benyttes for
reiser i arbeidstiden og kan også leies for privat bruk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Gjennomføre et arbeid for å sikre fossil- og utslippsfrie byggeplasser.
Status: I de byggeprosjektene der det kan bli brukt maskiner med fossilt drivstoff, gjøres det
systematiske vurderinger av muligheten for utstyr som er utslippsfritt eller fossilfritt. Om kostnadene
er forsvarlige og utstyret faktisk er mulig å få tak i, stiller vi krav om utslippsfritt eller fossilfritt utstyr.
Slike krav ble stilt i arbeidet med blant annet oppføring av Klimahuset samt ved rehabiliteringen av
Kristian Ottosens hus. Byggebransjen er i endring med stadig utvidet tilgjengelighet av utstyr som er
utslippsfritt og fossilfritt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Stille kontraktkrav til at klimaregnskap skal brukes som styringsverktøy i det enkelte
byggeprosjekt.
Status: I byggeprosjekter av en viss størrelse og der vi ser nytten av å måle klimagassutslippene,
stiller EA krav til dette. Det vurderes på rehabiliteringen av Eilert Sundts hus B og ble utført på
Klimahuset. For Klimahuset ble det satt mål om halvering av klimafotavtrykket, sammenlignet med et
referansebygg, noe som medførte bruk av eksempelvis ekstrem lavkarbonbetong, mye trevirke ol.
For Livsvitenskapsbygget er ett av målene for byggeprosjektet å halvere klimagassutslippene
sammenliknet med det som hittil har vært praksis ved prosjektoppstart i henhold til byggteknisk
forskrift 2010, TEK 10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sikre at parkdriften i størst mulig grad er bærekraftig, blant annet med hensyn til vannforbruk,
treplanting, fossilfrie maskiner mv.
Status: UiOs parkanlegg består av over 112 000 m2 med gress, der 1/4 vokser fritt uten å bli klippet
av hensyn til å fremme biomangfold. Det totale utearealet er på nærmere 310 000 m2. Videre har
UiO 1650 trær og et stort mangfold av vekster og blomster. Parkseksjonen har over flere år hatt et
systematisk og helhetlig fokus på miljøvennlig drift, med blant annet fjerning av plantemidler som
inneholder giftstoffer og med overgang til fossilfri drift. Parkseksjonen har stort sett el-drevne
kjøretøy, mens det gjenstår å bytte ut to fossildrevne biler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Kontinuerlig vurdere ulike sertifiseringsordninger for bærekraft i tilknytning til bygging og
rehabilitering.
Status: I hvert byggeprosjekt gjøres det en vurdering på om prosjektet skal og kan sertifiseres for
bærekraft. Ambisjonen om BREEAM-NOR Excellent ligger til grunn i Masterplanen for UiOs
eiendomsvirksomhet og når denne skal revideres i 2021 skal vi også revurdere ambisjonsnivået for
bærekraftssertifiseringer for bygg. Bærekraft er systematisk ivaretatt i EA gjennom et hierarkisk
system med Masterplan på toppen. Ambisjonene i masterplanen er videre konkretisert i EAs miljø- og
klimastrategi. I høst skal vi videreutvikle vår prosjektanvisning, altså kravene vi stiller i
byggeprosjekter, for miljø slik at våre ambisjoner blir fulgt opp enda nøyere i byggeprosjektene.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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II.

Innkjøp og gjenbruk

UiO skal:
• Tydeliggjøre en sjekkliste for vurdering av om det virkelig er nødvendig å anskaffe det som
etterspørres, eventuelt om bestillingen kan reduseres.
Status: Ved alle større anskaffelser (over kr 100 000) gjøres det nå vurderinger av det faktiske
behovet, og det skal vurderes spesifikt om bestillingen kan reduseres i volum. Denne vurderingen
gjøres i dialog mellom behovshaver, fagansvarlig og innkjøpsansvarlig ved planlegging av
anskaffelsen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Gjennomgå prinsippene for arbeid med anskaffelser for å tydeliggjøre vårt ansvar for å
redusere klimaavtrykket, herunder å vurdere strengere vekting av miljøkrav.
Status: UiO har nylig gjennomgått prinsippene for arbeid med anskaffelser for å tydeliggjøre ansvar
for å redusere klimaavtrykket. I forslag til reviderte prinsipper inngår det blant annet å vurdere
standardkrav for innhenting av klimadata fra leverandørene, samt å tydeliggjøre ansvar hos ledere
med fullmakt til å godkjenne bestillinger (budsjettdiponeringsmyndighet). Reviderte prinsipper for
anskaffelser legges frem tidlig i 2021. "Bør-bestemmelsen" i forskrift om offentlige anskaffelser om
minimum 30 % vekting av miljø der det er relevant, vil bidra til at miljø får avgjørende betydning i
konkurranser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Etablere et UiO-bruktmarked for gjenbruk av vitenskapelig utstyr samt IT- og mobilutstyr og
møbler, samt en miljømessig forsvarlig utfasing av utstyr som ikke kan gjenbrukes.
Status: UiO har etablert en ordning for gjenbruk av møbler og inventar, der ansatte kan levere inn og
hente ut møbler og inventar ved behov. Gjenbruksordningen forvaltes av Eiendomsavdelingen. Intern
gjenbruk av IT-utstyr har ikke per i dag en tilsvarende ordning, men overskuddsutstyr som kan
gjenbrukes formidles internt i IT-organisasjonen. UiO har imidlertid nå inngått en ny avtale med
firmaet 3stepIT, som dels sørger for sikker avhending av IT-utstyr og mobiltelefoner som ikke kan
brukes, og dels forlenge levetiden gjennom å videreselge utstyr til nye eiere – dette mot tilbakeføring
av en andel av restverdien til UiO. I avtalen inngår videre at utstyr som ikke lenger har bruksverdi,
resirkuleres gjennom ISO14001-sertifiserte partnere.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Innføre et forbedret system for kjemikaliestyring, med sikte på å redusere risiko ved bruk av
kjemiske stoffer og å benytte de minst helse- og miljøskadelige produktene.
Status: Krav om substitusjonsvurdering inngår i UiOs eksisterende policy for risikostyring på
laboratorier og i «Prosedyre for sikkert arbeid; styring av arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer
og genmodifiserte organismer».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Øke kildesorterings- og materialgjenvinningsgraden og redusere volumet av avfall, både på
campus og i byggeprosjekter.
Status: UiO har høyt fokus på miljømessig forsvarlig håndtering av avfall fra UiOs virksomhet. Dette
følges opp i krav til og i dialog med våre renovasjonsleverandører, og er blant annet implementert i
den nye avtalen med Norsk Gjenvinning. UiO har per i dag et velutviklet system for kildesortering og
god avfallslogistikk, og har gått fra en sorteringsgrad på rundt 30% til nå å befinne seg mellom 6070% i perioden 2014-2020. Den totale avfallsmengden har imidlertid ikke blitt redusert i perioden.

3

I-sak 2 - side 12 av 15

UiO kan i mindre grad direkte påvirke materialgjenvinningsgraden da dette er avhengig av hvordan
renovasjonsselskapet vi har avtale med behandler avfallet vårt. Dog vil det være høyt fokus på å
påvirke dette i samarbeidet med renovatøren vår. Et videre løft krever dedikere ressurser til
oppfølging, samt en innsats med å kommunisere og samhandle med ansatte og studenter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.

Mat og servering

UiO skal:
• Gjennom tett samarbeid med SiO sikre et mest mulig klimavennlig serveringstilbud ved UiO,
herunder redusere matsvinn og bruk av emballasje, og videreutvikle av tilbudet om «kjøttfri
mandag» i SiOs kantiner.
• Ved inngåelse av rammeavtaler stille strengere krav til miljøprofilen til leverandørene. Et eget
sett av kriterier skal utvikles for å gjøre det lett for enhetene å ta klimavennlige valg. Det
inkluderer at vegetarmat skal være førstevalg, men at kjøtt kan spesifiseres som tilvalg.
Status: Miljømerking av produkter er nå innarbeidet i UiOs bestillingssystem (eksempelvis vegetariske
produkter og produkter med miljøvennlig emballasje). Dette skal gi bestiller god mulighet til å foreta
mer klimavennlige valg ved anskaffelser. Det er pt ikke utarbeidet kriterier for valg av produkter –
dette fordrer samarbeid med leverandørene og er forsinket ettersom flere leverandører har (hatt)
kapasitetsutfordringer under pågående pandemi.
Strengere krav til miljøprofilen til leverandørene (inkl. SiO) ivaretas både i eksisterende kontrakter
med leverandører, samt ved inngåelse av rammeavtaler. Miljøkrav er innarbeidet i oppdaterte maler
og veiledere for anskaffelser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Gjennomgå retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO, som er basert på Statens
personalhåndbok, for å tydeliggjøre at det skal gjøres vurderinger med tanke på
klimapåvirkning.
Status: UiO reviderer i høst retningslinjer for bevertning og retningslinjer for representasjon, med den
hensikt å innarbeide tiltak som i større grad tar hensyn til klima og miljø. Det er også foretatt en
generell forenkling og tydeliggjøring av retningslinjene, særlig retningslinjene for bevertning. Utkast
til nye retningslinjer for bevertning og retningslinjer for representasjon sendes ut på intern høring til
aktuelle enheter i løpet av september/oktober 2020. Det tas sikte på en formell godkjenning av
forslagene i løpet av oktober 2020.
Krav til fossilfri transport og energieffektive transportløsninger fra eksterne leverandører, er
innarbeidet i UiOs anbudsprosesser og standardkontrakter. UiO jobber også med å samordne
bestillinger, for å redusere antallet leveranser. Blant annet er det innført miljøgebyr ved bestillinger
under et gitt totalbeløp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
•

Innføre forbud mot unødvendige engangsprodukter i plast og papp.
Sikre at enhetene vurderer lokale tiltak for å redusere klimafotavtrykket, herunder unngå
engangsservise og tilrettelegge slik at møtekaffe mv. kan lages lokalt.

Status: Dette er gjenstand for kontinuerlig oppfølging av behovshavere, innkjøpere og
beslutningstakere på den enkelte enhet, samt i krav og dialog med UiOs leverandører.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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IV.

Reiser, møter og opphold

UiO skal:
• Ha som mål at antall flyreiser reduseres med 10 pst. i 2020. En nøyaktig definisjon av mål vil
stadfestes når endelig tiltaksplan vedtas medio 2020.
Status: Endelig tiltaksplan er foreløpig ikke vedtatt, og UiO har så langt ikke satt en nøyaktig
definisjon av mål. Med reiserestriksjoner og smittevernregler som følge av Covid-19, er kostnadene
imidlertid hittil i år totalt til kurs, konferanser og reiser redusert med ca 70% sammenliknet med
tidligere år. Foreløpige mottatte data for flyreiser hittil i år korrigeres i disse dager for
avbestilte/kansellerte reiser.
•

Revidere og oppdatere UiOs reisepolicy for bedre å ivareta miljøhensyn. Arbeide for endring i
statens regelverk som per i dag pålegger statsansatte å reise «hurtigst og rimeligst» uavhengig
av miljøkostnadene. Direkte-flights skal velges selv om dette i noen tilfeller kan være dyrere.

Status: Det er et hovedprinsipp i retningslinjer for tjenereiser ved UiO at hensyn til miljø og bærekraft
skal søkes ivaretatt ved planlegging og ved gjennomføring av reisen. Før en reise foretas, skal det
vurderes nøye om reisen er nødvendig og om den kan erstattes med telefonmøter, videokonferanse
eller liknende. Der reise vurderes som nødvendig, skal annet transportmiddel enn fly vurderes. UiOs
reisepolicy for ansatte gir en rekke tips, råd og veiledning knyttet til hvordan man kan reise på en
miljøvennlig måte, og oppgir vurderinger knyttet til blant annet klima og miljø som skal gjøres før
man planlegger reisen. I perioden november 2019 til mai 2020 forhandlet KMD og
hovedsammenslutningene ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge, samt
ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Partene ble enige om at de innen
februar 2021 vil gjennomgå reiseavtalene i sin helhet med tanke på å tilpasse avtalene til dagens
arbeidsliv og organisering. Partene vil herunder særlig vurdere blant annet hvordan klima -og
miljøhensyn kan ivaretas på tjenestereiser. Det partene kommer til enighet om innen februar 2021 vil
kunne legge nye føringer for UiOs reisepolicy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Arbeide for at andre reisemetoder enn fly blir en del av tilbudet fra reisebyrået UiO har
rammeavtale med.
Status: Enklere bestillingsløsning for tog blir ivaretatt ved overgang til ny leverandør ved årsskifte
2020/2021, der Berg-Hansen er valgt som ny leverandør for BOTT. Reiseportalen til Berg-Hansen har
som den eneste reiseoperatøren i Norge integrert bestillingsløsningen fra Entur for tog. Ved overgang
til ny reiseoperatør vil UiO også innskjerpe interne rutiner for reisebestilling.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Innføre årlige klimagassregnskap spesifikt knyttet til flyreiser for de ulike enhetene ved UiO.
Status: Flyreiserapport på enhetsnivå er utarbeidet og gjort tilgjengelig for enhetene i september.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• I større grad benytte videokonferanseutstyr ved sensur, gjesteforelesninger mv., og vurdere
konkrete retningslinjer i tilknytning til dette. Eksempelvis bør andreopponenter i disputaser
delta per videokonferanse så langt det er mulig.
• Legge til rette for videomøter og -konferanser med brukerstøtte og opplæring i bruk av utstyr,
og utarbeide en investeringsplan for videokonferanseutstyr.
• Starte et forprosjekt for å vurdere «Konferansesatellitter: Sosioteknologi for deltakelse over
avstand.
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Status: Et stort omfang av konferanser, undervisning, tradisjonell møtevirksomhet – og også
disputaser – er i 2020 blitt gjennomført med digitale verktøy som eksempelvis Zoom og Teams. Det er
siden 12. mars avholdt over 200.000 Zoom-møter, rundt 4.500 Teams-møter, samt rundt 1.000
webinarer med samlet over 30.000 deltakere. Videre utvikling av hybrid undervisning og møter er nå
på dagsorden, og i høst kartlegges variasjoner på AV-området hva gjelder teknisk kvalitet i
undervisningsrom og møterom. Det jobbes med å skaffe til veie en detaljert oversikt over rom, utstyr
og muligheter innen både digital undervisning og møtefasiliteter. Deretter vil det utarbeides en plan
som synliggjør tiltak og kostnader knyttet til å oppnå den forventede kvaliteten på området.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Utrede et incentivsystem som premierer klimavennlige reiser.
Status: Dette er ikke utredet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.

Fondsplasseringer

Status: Alle UiOs fondsplasseringer er fossilfrie.
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