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Valgprogram  

 

Teamet Ottersen/Fjeld/Hennum vil følge opp Strategi 2020, som er en plan for å oppfylle UiOs 

hovedoppgaver – forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi ønsker å integrere disse fire 

oppgavene samtidig som vi vil at UiO styrker sin posisjon som et ledende internasjonalt universitet. 

Derfor vil vi prioritere som følger:  

 UiO skal være en arbeidsplass og et studiested som ansatte og studenter er stolte av og 

trives ved  

 

De vitenskapelige ansatte skal oppleve UiO som en arbeidsplass med akademisk frihet og med 

åpenhet og faglighet i alle beslutningsprosesser. Vi vil beskytte den enkelte forskers rett til 

sammenhengende tid til forskning.  

 

De teknisk-administrativt ansatte skal få gode muligheter for faglig utvikling og oppleve at 

deres innsats for å nå UiOs overordnede mål, verdsettes. 

 

UiO skal være et attraktivt studiested, også i internasjonal sammenheng. Studieløpene skal 

være preget av kvalitet, slik at kandidatene våre er attraktive i arbeidslivet.  

 

Trivsel og entusiasme på arbeidsplassen henger nøye sammen med institusjonens omdømme. 

Vi vil intensivere arbeidet for å styrke UiOs omdømme og synlighet, nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

Det skal skapes enda større bevissthet om betydningen av et godt arbeids- og læringsmiljø. 

UiO skal fortsatt være en kulturbærer og skal legge forholdene til rette for studentforeningene, 

inklusive jubilanten Det norske studentersamfund.    

 

Vi vil sikre medvirkning og medinnflytelse for ansatte og studenter. Rektor og dekaner velges. 

Grunnenhetene bestemmer selv om leder velges.  

 

 UiO skal være et universitet som sikrer like muligheter og lik behandling  

 

Alle ansatte skal ha så stor forutsigbarhet som mulig i sitt karriereløp ved UiO. For å oppnå 

dette skal andelen midlertidige stillinger reduseres. I samarbeid med 

tjenestemannsorganisasjonene vil vi gjenoppta arbeidet med innstegsstillinger.  

 

Vi vil sikre finansiell støtte til permanent drift av en nettverksorganisasjon for ansatte i 

midlertidige vitenskapelige stillinger (UiODoc).  

 

Vi vil arbeide for lik rett til utdanning og vil støtte studentenes krav om flere studentboliger og 

bedre studiefinansiering. Vi ønsker å opprettholde dagens ordning der ingen studenter blir 

avkrevd skolepenger, uansett hvor i verden de kommer fra.  
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Alle grupper skal sikres like muligheter. Arbeidet for likestilling mellom kjønn har gitt gode 

resultater. Likevel er det langt igjen før vi har en god balanse. Mentorordningene har vist seg 

effektive og vil føres videre.  

I de nærmeste årene vil det skje en stor utskiftning av vitenskapelig ansatte på grunn av 

naturlig avgang. Dette tidsvinduet må utnyttes aktivt for raskest mulig å øke kvinneandelen av 

professorer. 

 UiO skal videreføre arbeidet for høy studiekvalitet 

 

Arbeidet for å prioritere studiekvalitet, tverrfaglighet og bedre oppfølging vil fortsette. 

Øremerkingen av midler til studiekvalitet vil bli fulgt opp, og ytterligere ressurser vil bli avsatt 

gjennom prosjekt for Internt Handlingsrom (IHR).  

 

Studentene skal møte et universitet der utdanningen er tett koblet til forskningen, og der de 

treffer de beste forskerne tidlig i studiet.  

 

Studentene vil bli invitert til medvirkning på alle nivåer, og deres stemme vil bli hørt gjennom 

det nyopprettede studentombudet. 

 

Studieveiledningen vil bli styrket. Forvei-prosjektet ved Det matematisk- naturvitenskapelige 

fakultet har vært vellykket og kan brukes som modell også i andre læringsmiljøer.  

 

Vi vil videreføre og intensivere arbeidet med digitalisering og nye former for læring og 

evaluering og vil verdsette innsats i utdanning på linje med innsats i forskning.  Evalueringer 

skal knyttes til tilbakemeldinger og læring.  

 

De fysiske læringsmiljøene skal styrkes og videreutvikles til attraktive læringsarenaer. 

Bibliotekene har en sentral rolle i å tilby et godt læringsmiljø. 

 

 UiO skal være et universitet som sprenger grenser 

 

Høye ambisjoner er det usynlige reisverket i ethvert ledende universitet og er en forutsetning 

for god forskning. Mulighetene for tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid skal stimuleres, og 

vi vil vurdere om dagens insentivordninger og tellekantsystem er best egnet til å stimulere 

original forskning og forskningssamarbeid.  

 

Finansieringen av norsk forskning må restruktureres. I de siste årene har det skjedd en 

vridning av forskningsfinansieringen fra universitetets basisbudsjett til ekstern finansiering. 

Norges forskere blir stadig mer avhengig av Forskningsrådet.  Selv om det er skjedd en 

bedring de siste årene, er det fremdeles altfor få ressurser tilgjengelig for frie, forskerinitierte 

prosjekter. Vi vil arbeide for å styrke ressurstilgangen til fri grunnforskning gjennom 

Forskningsrådet. Innad vil vi styrke forskning og studiekvalitet gjennom vårt prosjekt for 

Internt Handlingsrom (IHR). 

 

En god tilgang på økonomiske ressurser er avgjørende for grensesprengende forskning. Vi 

mener også at forskning er helt avhengig av gode bibliotektjenester og vil følge opp 

styrkingen av disse. 
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UiO skal følge opp strategien for Open Access og slik bidra til å dele kunnskap og gjøre den 

tilgjengelig for alle 

 

Høy kvalitet skal prege UiOs aktivitet på alle områder.  

 

 UiO skal være et universitet med stor faglig bredde  

Universitetet skal ivareta, gi ny innsikt i, utvikle og overføre til neste generasjon hele vår felles 

intellektuelle, vitenskapelige og kulturelle arv. Vi vil hegne om UiO som et breddeuniversitet 

og vil arbeide for at innsikt fra alle fagområder trekkes inn når forskningsoppgaver defineres 

og utforskes.  

 

Vi vil fortsette arbeidet for å sikre de humanistiske fagene bedre rammevilkår og lettere 

tilgang til ekstern finansiering. 

 

Tverrfaglig forskning og utdanning vil utvikles videre, blant annet gjennom satsing på 

livsvitenskap og energi.   

 

 UiO skal være et universitet der forskning, utdanning, formidling og innovasjon ses i 

sammenheng 

Vi vil gjøre utdanningen mer engasjerende ved å sikre en tettere kobling til forskning. 

Formidling er en viktig synliggjøring av UiO i mediene. Vi vil utarbeide en plan for å styrke 

formidlingen ytterligere. 

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle gode fora for vitenutveksling og vil arrangere en årlig 

UiO-festival etter mønster av jubileumsårets idéfestivaler.  

Vi vil fullføre arbeidet for å opprette et formidlingsprofessorat. Dette professoratet skal danne 

kjernen i et sterkt fagmiljø for formidling og skal styrke UiO som en akademisk og fagpolitisk 

debattarena. 

Innovasjon skal inn i alle utdanningsløp. Vi vil følge opp vår nylig vedtatte handlingsplan for 

innovasjon og fremme bruk av det utvidete innovasjonsbegrep. Inven2 – som allerede har 

utviklet seg til et av Nordens største innovasjonsselskaper – skal sikres gode arbeidsvilkår og 

rammebetingelser.   

 UiO skal være et universitet med nær kontakt til mange samarbeidspartnere  

 

  Vi vil fortsette å styrke det gode samarbeidet med Oslo kommune og Helse Sør-Øst. 

Vi vil videreføre samarbeidet med offentlig forvaltning gjennom Partnerforum.  

Vi vil etablere et partnerforum med næringslivet 



4 
 

Vi vil etablere en ny møteserie for trilateralt samarbeid mellom skoleetaten, næringslivet og 

universitet. Gjennom et slikt trilateralt samarbeid kan vi styrke rekrutteringen til fag der det i 

dag er store udekkede behov, slik som i ingeniørfag og enkelte språkfag. 

Samarbeidet med fagforeningene og studentorganisasjonene vil stå sentralt og vil bli styrket.   

 UiO skal være et universitet som samordner og balanserer internasjonalisering med 

ansvaret for utforsking og dokumentasjon av norsk og nordisk språk og kultur 

Vi vil fortsette arbeidet for å øke utvekslingen av studenter og forskere med utenlandske 

institusjoner og vil styrke UiOs sentre på Svalbard og i utlandet, inkludert sentrene i St 

Petersburg, Fudan, Roma, Athen og det nyopprettede Peder Sather Centre ved UC Berkeley. 

Professor II-stillinger vil bli anvendt for å knytte ledende utenlandske forskere til UiO og en 

sentral rekrutteringspott vil bli avsatt for å støtte opp om dette.  

Vi mener at vellykket internasjonalisering må være tuftet på en sterk satsing på egen kultur- 

og språkkrets. UiO skal oppfattes og synliggjøres internasjonalt som et universitet med en unik 

og sterk forankring i Norden. Vi vil derfor arbeide for å sikre forskning og utdanning innenfor 

norsk og nordisk språk og kultur, og vil styrke det nordiske forsknings- og 

utdanningssamarbeidet. Vi vil arbeide for at det innføres regelmessige møter mellom nordiske 

universiteter for å sikre god arbeidsdeling og for å gjøre Norden mer synlig på den 

internasjonale forsknings- og utdanningsarenaen, inklusive EU.   

 UiO skal være et universitet som tar globalt ansvar og som er solid tuftet på de 

demokratiske verdier  

 

  De nye studentene skal utdannes for et globalt arbeidsmarked, og skal også få god innsikt i de 

store utfordringene som verdenssamfunnet står overfor. Forelesningsserien «Global Citizens» 

- startet i 2012 – skal føres videre for å bidra til dette.  

   

  UiO skal utdanne kompetente og engasjerte samfunnsborgere med dyp innsikt i de verdiene 

som vårt demokrati er bygget på. I samarbeid med studentforeningene vil vi arbeide for å 

skape enda flere debattarenaer på campus.  

   

  Vi vil styrke tverrfaglig forskning og utdanning innen menneskerettigheter. UiO vil ta 

initiativet til å danne et internasjonalt universitetsnettverk mot dødsstraff.  

   

  Vi vil sikre og styrke symmetrisk forsknings- og utdanningsarbeid med det globale sør. UiO 

vil legge forholdene til rette for kompetanseoppbygging gjennom NORHED og andre 

programmer. 

   

Arbeidet for Grønt universitet vil videreføres og styrkes.    

 

 Universitetsmuseene er viktige for Universitetet i Oslo  

 

  Vi vil fortsette å prioritere universitetsmuseene og sørge for at de får en enda mer sentral rolle 

i universitetets formidling og studentrekruttering. Forskningen ved museene er viktig for UiO 

og vil bli styrket.   
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  Vi vil arbeide for finansiering av et nytt veksthus på Tøyen og for restaurering av 

Naturhistorisk museum.  

 

  Vi vil arbeide for utvikling av et Kulturhistorisk museum på Tullinløkka – parallelt med 

arbeidet for å samle Det juridiske fakultet. Vår visjon er at Tullinløkka og tilgrensende 

universitetsanlegg skal fremstå som et helhetlig akademisk og kulturelt sentrum i 

kunnskapsbyen Oslo.   

   

 UiO skal være et selvkritisk universitet som lar seg se i kortene 

Vi ønsker at UiO stiller seg åpen for kritikk og innsyn både innenfra og utenfra. Vi vil derfor 

ha en aktiv og uavhengig presse på campus og vil videreføre ordningen med en rådgivende 

komité på høyt internasjonalt nivå.  

 

 


