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Høringssvar fra Universitetsbiblioteket til en helhetlig klima- og miljøstrategi
Universitetsbiblioteket takker for muligheten til å komme med innspill til helhetlig klima og
miljøstrategi. UB støtter at UiO utformer en egen strategi for klima- og miljøstrategi og med det
bærekraftige tiltak for fremtiden. UB anbefaler UiO å være konkret og handlingsrettet i strategien.

Universitetet som idé er bærekraft: Demokratisk tilgang, lagring og produksjon og ivaretakelse av
kunnskap og informasjon. Felles tilgang til kunnskap og litteratur i et gjenkjennelig læringsmiljø.
Klima- og miljøstrategien har vært diskutert med UBs ledergruppe som også inkluderer
avdelingsbibliotekene, samt presentert og diskutert med bibliotekstyret. Under følger våre
kommentarer og innspill.
Utdanning
• UB støtter forslaget om grønt exphil/exfac. Vi foreslår å innlemme kildekritikk, kildebruk og

innsikt i betydningen av kildetillit for et bærekraftig samfunn i forberedende studier.
o Arbeid på tvers av fag kan være en utfordrende og krevende arbeidsform og

forskning/dokumentasjon kan være vanskelig å finne på nye flerfaglige
samarbeidsflater. En tydelig satsing på utvikling av metodikk for avanserte
informasjonssøk i forberedende studier - og i metodisk forskningsstøtte til ansatte
og etablerte forskere er etterspurt.

Forskning
Dette mener vi kan løftes tydeligere frem:
• Universitetenes rolle i samfunnet, særpreget ved universitetene som demokratiske pilarer
og vårt fortrinn med vitenskapelig kunnskapsproduksjon.
• Bidra til å etablere bærekraftige publiseringsmodeller, kunnskapsdeling og finansiering av
disse
• Utvikle metodikk for komplekse tverrfaglige informasjonssøk/
systematiske kunnskapssøk som bidrar til økt forståelse betydningen av samarbeid på tvers
•

av fag.

Ta i bruk og videreutvikle bredden av muligheter Universitetet har til formidling av
kunnskap på ulike fysiske flater og i ulike digitale kanaler.

Klimagassutslipp og et grønt campusliv
• Gjenbruk av møbler/fysisk infrastruktur i utformingen av læringsarealer og miljøer på UiO.
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•
•

Mer helhetstenking og samarbeid mellom enheter rundt åpne bygg til gitte tider for
besparing av både ressurser og elektrisitet. Konsentrere tjenester og aktiviteter i arealer
som er åpne og betjent på kveldstid.
Behov for teknisk oppgradering av rom på campus og etablering av flere felles fysiske
digitale møteplasser, som et alternativ til mindre reisevirksomhet.

Organisasjon og styringsstruktur
• Gjøre forskning åpent tilgjengelig og bidra til å bygge ned barrierer som hindrer tilgang til
kunnskapsproduksjon på tvers av institusjoner og landegrenser.
•

Støtter ideen om et Bærekraftsenter, der alle faglige enheter forplikter seg til å delta i et
akademisk fellesskap og utvikle dette til å være en betydningsfull møteplass for UiO og
samfunnet rundt.
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