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Innspill til stortingsmelding om arbeidslivsrelevans 

Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet vil legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans og ber 
institusjonene om innspill, jf. vedlegg 1. Fristen for å gi innspill er satt til 15. september, og 
departementet ber om at innspillene er styreforankret.  

Hovedproblemstillinger 
Ambisjonen med stortingsmeldingen skal være å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i 
utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og 
studentenes læring. Meldingen skal etter planen legges frem våren 2021.  

Departementet angir et knippe sentrale problemstillinger som meldingen skal belyse. De handler 
om et arbeidsmarked i omstilling, om overgangene i utdanningssystemet, om læringsformer og 
praksisplasser mm.  

Med basis i de sentrale problemstillingene går departementet videre til å stille en rekke konkrete 
spørsmål. Studieavdelingen har i første omgang laget en skjematisk oversikt over spørsmålene og 
en skisse til hvor UiO kan hente momenter/svar fra, jf. vedlegg 2.  

Forslag til prosess ved UiO 
Studieavdelingen foreslår følgende prosess for arbeidet med innspill fra UiO:  

 Saken legges fram for utdanningskomiteen med fokus på departementets sentrale 
problemstillinger, forslag til eksempler fra UiO og intern prosess.  

 Studieavdelingen vurderer det slik at forslaget bør sendes på høring i organisasjonen, særlig av 
hensyn til enhetene som ikke er representert i utdanningskomiteen (museer, sentre og 
tverrfaglige satsinger).  

 Studieavdelingen utarbeidet et forslag til høringssvar med basis i den vedlagte oversikten, 
innspill fra utdanningskomiteen og ev. innspill i en skriftlig høring.  

 Forslag til svar fra UiO legges fram for universitetsstyret på møtet i september. Utdannings-
komiteen får forslaget til svar til orientering på møtet i september.  

Til diskusjon 
1. Støtter utdanningskomiteen de sentrale problemstillingene som er angitt, eller er det ønskelig å 

fremheve noe som supplerer eller korrigerer utfordringsbildet?  



 2 

 

2. Departementet ber om 1–3 eksempler på godt samarbeid med arbeidslivet om høyere 
utdanning. Hva bør UiO trekke fram?  

3. Støtter utdanningskomiteen den foreslåtte prosessen for å utarbeide innspill ved UiO?  

4. Ønsker utdanningskomiteen at forslaget sendes på ordinær, skriftlig høring?  

Vedlegg: 

 Brev fra Kunnskapsdepartementet med invitasjon til å komme med innspill 

 Tabell med tentativ, skjematisk oversikt over hva UiOs svar kan baseres på  


