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Forslag til utviklingsavtale for UiO 2023-2026 

Bakgrunn 
Universitetsstyret diskuterte i møtet 8. mars 2022 utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026. Foreløpig 
utkast til mål/målområder (uten styringsparametere) i ny utviklingsavtale ble oversendt KD i henhold til 
departementets fremdriftsplan 19. mai 2022 (brevet følger som vedlegg. Det er lagt opp til digitale 
enkeltmøter med institusjonene høsten 2022, etter at institusjonene har levert utkast til utviklingsavtale 20. 
september. Møtet med UiO er berammet til 14. oktober 2022. Endelig avtale vil inngå i tildelingsbrevet for 
2023. 

Hovedproblemstillinger i saken 
UiO oversendte 19. mai 2022 UiOs foreløpig utkast til mål/målområder i ny utviklingsavtale. Brevet til KD 
følger vedlagt. 

Utkastet til utviklingsavtale med målformuleringer og styringsparametere fikk gode tilbakemeldinger fra 
styret 8. mars 2022 og forslaget til avtale med styringsparametere som nå fremmes, er oppdatert/justert på 
bakgrunn av universitetsstyrets tilbakemeldinger fra denne diskusjonen. I saken universitetsstyret har fått seg 
forelagt er også forslag til styringsparametere inkludert. Denne er unntatt offentlighet (§ 14) og behandles i 
lukket møte.  

UiO skal som nevnt levere sitt forslag til utviklingsavtale til KD 20. september. Saken er basert på utkastet 
som ble diskutert i styret 8. mars 2022 og styrets tilbakemeldinger i diskusjonen. 

KD har opprettet nettsider for nye utviklingsavtaler: 

Til: Universitetsstyret 
Fra: Universitetsdirektøren 

Sakstype: Vedtakssak 
Møtesaksnr: V-sak 35/22 
Møtenr: 5/22 
Møtedato: 6.september 2022 
Notatdato: 19. august 
Arkivsaksnr: 21/2697 
Saksansvarlig: Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar 
Saksbehandler: Marianne Løken 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nye-utviklingsavtaler-for-universitetene-
og-hoyskolene/id2874690/ 
 
Her ligger det blant annet informasjon om pågående prosesser, rammeverk og mottatte foreløpige utkast til 
mål fra alle institusjonene. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til utviklingsavtale for UiO 2023-2026. 
 
 
 
Arne Benjaminsen Ellen Johanne Caesar 
universitetsdirektør avdelingsdirektør 
 
 
 
Vedlegg 
• Foreløpig utkast til mål/målområder i ny utviklingsavtale til KD 
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Universitetet i Oslo 
Rektor 

Postadresse:  
E-post: postmottak@uio.no 
www.uio.no 

    

  

Kunnskapsdepartementet  

Postboks 8119 Dep 

 0032 OSLO  

Dato: 19.05.2022                           

Deres ref.: 21/2697-18                                                                                                                                                                                                     

Vår ref.: 2016/1367-24 – Marianne Løken 

 

Foreløpig utkast til mål/målområder i ny utviklingsavtale 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) av 8. april med invitasjon til fellesmøte om 

utviklingsavtaler 20. juni 2022 og referat fra fellesmøte 17. mars 2021. 

Under beskrives UiOs foreløpige utkast til ny avtale. 

 

Utkast til mål/målområder i utviklingsavtale for Universitetet i Oslo 2023 – 2026 

Innledning 

Universitetet i Oslo skal videreutvikle seg som et europeisk ledende forskningsintensivt 

breddeuniversitet. Utviklingsavtalen som er forankret i sektormål, Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning og i UiOs Strategi2030 består av tre mål som hver for seg krever et stort og 

dedikert kvalitetsarbeid.  

 

Som et stort klassiske breddeuniversitet har UiO et særskilt ansvar for det brede nasjonale 

utdannings- og kunnskapsoppdraget og for å være Norges fremste brohode mot Europa og det 

globale. UiO har også flere store nasjonale oppgaver. Vi forvalter gjennom Kulturhistorisk museum 

med Vikingtidsmuseet, Naturhistorisk museum med Botanisk hage og gjennom betydelige 

historiske bygninger med nasjonale kunstskatter betydelige deler av Norges kulturarv. UiO er 

videre en pådriver og koordinator for felles nasjonale nettverk og systemer. UiO bør fortsette å ha 

en tydelig nasjonal rolle i å fremme og tydeliggjøre viktigheten av akademisk frihet og institusjonell 

autonomi som er grunnleggende forutsetninger for akademias samfunnsoppdrag. 

 

 

Målformulering 1 

UiO vil styrke og videreutvikle UiOs posisjon som et ledende europeisk universitet 

basert på langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning. 

 

Det investeres stort i forskning i store deler av verden. Konkurransen om talenter, ideer og 

prosjektmidler blir stadig mer intens. I denne situasjonen er det viktig at Universitetet i Oslo som 
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Norges fremste forskningsinstitusjon evner å styrke og videreutvikle sin internasjonale posisjon. 

Grunnleggende langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå er UiOs grunnmur. Vi henter 

betydelige midler fra Forskningsrådet, og lykkes særlig godt innen programmer og satsinger for 

fremragende forskning. Vi lykkes dessuten godt i europeisk konkurranse om tildelinger og 

virkemidler hvor kvalitet er det viktigste tildelingskriteriet. Arbeidet innen grunnleggende 

forskning skal styrkes ytterligere, samtidig som UiO skal øke sin suksess i bredden av 

virkemiddelapparatet. 

 

De ansattes evner, innsats, kreativitet og integritet er forutsetninger for fremragende, attraktive og 

vibrerende fagmiljøer med sterke faglige nettverk i det globale forskningssystemet. Derfor er en 

helhetlig og fremtidsrettet personalpolitikk viktig. Ikke minst vil rekruttering og karriereutvikling 

måtte stå helt sentralt. Også her må vår utvikling sees i en større europeisk kontekst. 

 

 

Målformulering 2 

UiO vil utvikle fremragende utdanningstilbud og utdanningsmiljøer ved alle 

fakulteter. 

 

Gjennom de siste årenes betydelige satsing på utdanning er det lagt et solid grunnlag for 

videreutvikling av UiOs portefølje av utdanningstilbud. UiO har flere spissmiljøer på 

utdanningsfeltet og vil satse systematisk på innovasjon og nyskapning ved alle fakulteter - både 

knyttet til utdanningstilbudene og til metodene knyttet til undervisning og studenters læring. Dette 

vil bidra til å styrke læringsmiljøet og hjelpe studentene til å lykkes.  

 

For å møte studentenes mangfold av faglige ønsker og ambisjoner skal UiO jobbe for å gjøre 

studietilbudene mer fleksible, og sikre tverrfaglig og problemløsningskompetanse gjennom nærhet 

til forskning og gjennom tilkoplinger til praksis. En utdanning fra UiO legger grunnlag for læring 

hele livet, og studenter skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering. UiO skal svare på 

samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder der UiO har særskilte fortrinn. 

 

Vår tids utfordringer krever globale løsninger – ikke minst gjennom at studentene setter sine fag 

inn i et større samfunnsperspektiv. Sammen med andre forskningsintensive universiteter i den 

europeiske universitetsalliansen Circle U. vil UiO fornye internasjonaliseringsarbeidet gjennom 

felles utdanningstilbud og integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag.  

 

 

Målformulering 3 

UiO vil styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt. 

 

UiO har alltid vært i tett dialog med samfunnet rundt oss. Vi skal fremover gjøre mer for å 

tydeliggjøre kunnskapens betydning for demokrati og samfunn, og vi skal sikre at kunnskap tas 

effektiv i bruk.  Kunnskap utviklet på UiO skal stimulere til nye ideer, metoder, teknologier og 

tjenester, til å løse samfunnsbehov og bidra til nye arbeidsplasser og grønn omstilling, men vår 

kunnskap skal også utfordre etablerte tankemønstre og samfunnets utvikling. 
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Kunnskap utviklet på UiO skal stimulere til nye ideer, metoder, teknologier og tjenester, til å løse 

samfunnsbehov og bidra til nye arbeidsplasser og grønn omstilling, men vår kunnskap skal også 

utfordre etablerte tankemønstre og samfunnets utvikling.  

 

Gjennom en målrettet campusutvikling skal UiO bygge ned tersklene for samarbeid mellom 

akademia, arbeidsliv og samfunn. Ved å knytte våre sterke kompetansemiljøer tettere sammen kan 

vi utløse vårt store potensial for innovasjon bedre. Derfor har UiO vært pådriver for å utvikle 

Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City.  

 

Klima- og miljøstrategien skal styrke UiOs bærekraftarbeid kvalitativt på en måte som sikrer våre 

grunnleggende mål om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, 

selvstendige, kritisk tenkende studenter som er bevisst sitt samfunnsansvar. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Svein Stølen 

rektor        Arne Benjaminsen 

        universitetsdirektør 

 

 

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