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Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Bakgrunn
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal sette kursen for politikkutviklingen,
prioriteringene og investeringene i forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen definerer
dermed sentrale deler av de rammebetingelsene UiO vil forholde seg til det kommende tiåret.
Dagens langtidsplan ble lagt fram i 2018, og gjelder for perioden 2019-2028. Målene for planen er
å: styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle
fagmiljøer av fremragende kvalitet.
Langtidsplanen har et tiårig perspektiv, med en konkretisering av mål og innsatsområder for den
kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og
samfunnsmessige endringer. Neste plan skal legges frem i oktober 2022. Høringsfristen for å
komme med innspill til planen er 10. september 2021 (vedlegg 1).
Gitt betydningen av Langtidsplanen, har det vært viktig å komme tidlig i gang arbeidet med
innspill til Regjerningens langtidsplan. I november 2020 ble det nedsatt fem tverrfaglige
arbeidsgrupper ved UiO. Gruppenes oppgave har vært å identifisere og tydeliggjøre de viktigste
faglige tema og prioriteringer for arbeidet med langtidsplanen på de fem tematiske områdene
Klima, miljø og grønt skifte, Hav, Demokrati og ulikhet, Livsvitenskap og helse og
Grunnforskning. Posisjonsnotatene danner med dette et viktig grunnlag for utarbeidelsen av UiOs
helhetlig innspill til Langtidsplanen, som vil bli sendt på intern høring før sommeren. I et innlegg i
Khrono «Prioriteringene i Langtidsplanen må revideres» (vedlegg 2) oppsummeres argumentene
for å justere de tematiske prioriteringene i langtidsplanen. UiO har også gitt en arbeidsgruppe i
oppgave å forberede vårt innspill når det gjelder forholdet mellom forskning og utdanning, et tema
som vil bli behandlet i langtidsplanen.
Departementet har også varslet at langtidsplanen, i tillegg til å omtale mål, prioriteringer og
budsjettforpliktelser, vil omtale og presentere ny politikk for innretningen av kunnskapssystemet.
Dette gjelder særlig en forsknings- og innovasjonspolitikk som gjør bruk av
samfunnsoppdrag/"missions". «Missions» er et nytt virkemiddel i FoI-politikken i EU introdusert
under pillar II i Horisont Europa, som et virkemiddel for å løse store samfunns- og
bærekraftutfordringer. Missions skal løpe på tvers av fag og samfunnssektorer og inkluderer ulike
interessenter og aktører. Gjennom tidsavgrensede og målrettede tematiske oppdrag skal det settes
politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene. UiOs respons på dette
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er fortsatt under utarbeidelse, men vil ta utgangspunkt i arbeidet UiO allerede har vært engasjert i
via the Guild i forbindelse med introduksjonen av missions i EUs FoI-politikk.
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet
Vedlegg 2: Oppsummerende innlegg i Khrono «Prioriteringene i Langtidsplanen må revideres»
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