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Status for UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi
I denne saken gis det en orientering om status for arbeidet knyttet henholdsvis til
- innkomne innspill og høringssvar
- prosessplanen for det videre arbeidet med strategien
I tråd med UiOs årsplan for 2020-2021 skal UiO utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi. En
arbeidsgruppe ble oppnevnt for å lage et forslag til en slik strategi. Arbeidsgruppen leverte sitt
forslag i juni 2021. Informasjon om arbeidsgruppens sammensetning, mandat og arbeidsprosess er
tilgjengelig her: https://www.uio.no/om/strategi/miljo-og-klimastrategi/index.html
Universitetsledelsen har invitert til en åpen debatt hvor alle studenter, ansatte og
tjenestemannsorganisasjonene er gitt anledning til å engasjere seg. Forslaget til strategi er lansert
på UiOs nettsted, der det er etablert en kanal for innspill hvor ansatte og studenter kunne sende
inn individuelle tilbakemeldinger frem til 1. oktober. 71 innspill er registrert fra 37 forskjellige
studenter, ansatte og studentorganisasjoner.
Parallelt er det gjennomført en formell høring ved universitetets fakulteter, museer, sentre,
tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet med høringsfrist 8. oktober. Det ble også
holdt et åpent debattmøte 22. september hvor 30 var påmeldt til fysisk oppmøte og om lag 100
fulgte den digitale sendingen av debattmøtet. Strategiutkastet har også skapt debatt og
oppmerksomhet i nasjonale medier, Uniforum og Universitas.
Et revidert forslag til strategi ferdigstilles etter høringsrunden og skal etter planen opp til diskusjon
i Universitetsstyret i desember 2021 og som vedtakssak i februar 2022.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Tove Kristin Karlsen
assisterende universitetsdirektør
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Vedlegg:
- Prosessplan for styresak om «Helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO»
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Prosess for styresak om «Helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO»
Dato

Hva

August – 8. oktober

Formell høring til alle fakulteter, museer, sentre, satsinger, IDF,
hovedverneombudet og Studentparlamentet.

August – 1. oktober

Åpen innspillsrunde på nett

September

Styreseminar: orientering

September

Dekanseminar: orientering

22. september

Åpent debattmøte

1. oktober

Nettskjema stenger
IDF-møte (Informasjon, drøfting, forhandling/tjenestemannsorganisasjonene):
Drøftingssak

8. oktober

Høringsfrist

19. oktober

Universitetsstyremøte: Informasjonssak

27. oktober

Dekanmøte: Orienteringssak

28. oktober

Rektoratmøte

10. november

Dekanmøte: Diskusjonssak

19. november

IDF-møte: Drøftingsak

30. november

Universitetsdirektørens ledermøte: Orienteringssak

7. desember

Universitetsstyremøte: Diskusjonssak

6. januar

Rektoratmøte

11. januar

Dekanmøte: Orienteringssak

x. januar

IDF-møte: Drøftingssak

(møteplan 2022 ikke
klar d.d.)
8. februar

Universitetsstyremøte: Vedtakssak
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