
  
 

 
 

 

 

Mandat for arbeidsgruppe for utarbeidelse av helhetlig klima- og 
miljøstrategi for UiO 

Bakgrunn 

Universitetsstyret har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. 

Denne strategien skal bygge på UiOs vedtatte Strategi 2030 og være komplementær til miljø- og 

klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet (vedtatt i 2017). Det skjer dessuten et løpende arbeid 

med klimagassregnskap for UiO og tilhørende tiltaksplaner. 

Mål 

UiOs klima- og miljøstrategi skal være en plattform for UiOs samfunnsbidrag i relevante globale 

utfordringer. Den skal dekke alle UiOs virksomhetsområder fra utdanning til forskning, innovasjon, 

administrasjon, drift og utadrettet virksomhet. Videre skal strategien være kunnskapsbasert, bygge 

på en bred miljøforståelse og hensynta planetens tålegrenser. 

Klima- og miljøstrategien skal være langsiktig, men samtidig gis arbeidsgruppa mulighet til å 

identifisere og prioritere enkelte klima/miljøtiltak med tanke på hurtig implementering ved UiO. 

 Det skal utarbeides konkrete mål og tiltak for å bidra til at bærekraft, som omhandler både 

miljø, klima og samfunn, blir en integrert del av utdanningsløpet og forskningen. 

 Det skal legges til rette for kunnskapsutvikling og dialog og på tvers av både fag og sektorer, 

innen akademia og i samarbeid med samfunnet for øvrig.  

 UiO skal sette spesifikke mål for reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. 

Ressurser og andre relevante prosesser 

UiO:Energi vil koordinere arbeidet, og legge til rette for utarbeidelsen av en strategi som er godt 

forankret i organisasjonen og hensiktsmessig koordinert med andre relevante prosesser på UiO. Det 

skal i tillegg tilsettes en koordinator som vil bidra i utredende og saksforberedende arbeid, skriving, 

workshops ol.  

Det skjer for tiden flere andre relevante tiltak/prosesser ved UiO, inkludert løpende arbeid med 

klimagassregnskap, konkret tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp og oppfølging av 

eiendomsavdelingens egen miljø- og klimastrategi. Når en helhetlig klima- og miljøstrategi er 

vedtatt, er det et klart mål å synkronisere og integrere disse ulike prosessene ved UiO. 

Tidsplan/prosess 

1. Arbeidsgruppe oppnevnes i september av rektor etter innspill fra dekanmøtet og enhetene.  

2. Arbeidsgruppen konstitueres og ferdigstiller mandat. 

3. Høsten 2020 og våren 2021: Utarbeidelse av strategien og konkrete tiltak og mål som skal 

nåes innen 2030. 

4. Strategiarbeidet legges frem for dekanmøtet minst en gang i løpet av høsten 202o, og en gang 

i løpet av våren 2021 for å sikre konsensus om retning og format.  

5. Arbeidsgruppen orienterer underveis Forum for forskningsdekaner, Utdanningskomiteen og 

Direktørnettverket. 
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6. Det endelige forslaget til strategi behandles av dekanmøtet før det legges frem for vedtak til 

universitetsstyret sommeren/høsten 2021. 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Leder:  

 Vebjørn Bakken, direktør UiO:Energi 

Medlemmer: 

 Beate Sjåfjell, professor, Institutt for privatrett, JU 

 Brita Slettemark, avdelingsleder, Klimahuset, NHM 

 Dag Hessen, professor/senterleder, Institutt for biovitenskap, MN 

 Elin Lerum Boasson, førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, SV 

 Erik Knain, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UV 

 Per Ditlef Frederiksen, professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie, HF 

 Sidsel Roalkvam, professor/senterleder, SUM 

 Benedikte Marie Espeland, Universitetsstyrerepresentant, Studentparlamentet 

 Jørgen Hammer Skogan, Universitetsstyrerepresentant, Studentparlamentet 

 Eva Helene Mjelde, universitetsdirektørens stab 

 


