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UiO i samspill 
Om årsplanen 
Årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere 
Strategi2020. Den har treårig perspektiv og er rullerende. 
Den oppdateres årlig. 

UiOs årsplan uttrykker styrets overordnede prioriter- 
inger, samtidig som den skal gi stort rom for lokale tiltak. 
Planen skal bidra til tydelig arbeidsdeling, godt internt sam-
spill og gi føringer til fakulteter, museer, universitetsbiblio- 
teket og sentre. 

Siden forrige årsplan har UiO fått et nytt rektorat. Sen-
tralt for det nye rektoratet er en offensiv satsing på utdan-
ning og læringsmiljø, en fortsatt satsing på fremragende for-
skning, nye perspektiver på hvordan kunnskap tas i bruk og 
på hvordan UiOs medarbeidere skal ivaretas gjennom en mer 
aktiv personalpolitikk. 

UiOs samfunnsoppdrag
For et ledende europeisk forskningsuniversitet er gjennomslag 
i internasjonale konkurransearenaer viktig. Økt uttelling i EUs 
rammeprogram gjøres mulig gjennom kvalitet i støtteapparatet 
ved universitetet og gjennom samarbeid på tvers av fagdisiplin-
er. Gjennom UiOs tverrfaglige satsinger, Livsvitenskap, Energi 
og Norden legger vi til rette for økt tverrfaglig samarbeid ved 
UiO og gjennom et aktivt medlemskap i the Guild of Research 
Intensive Universities sikrer vi internasjonalt institusjonelt  
samarbeid og en posisjon for å øve innflytelse på EU-systemet. 
UiO:Livsvitenskap er den største av UiOs satsinger og skal  
etablere et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø for 
livsvitenskap, hvor spisskompetanse fra en rekke fag kommer 
sammen. UiO:Energi har som ambisjon å oppnå en sentral  
posisjon i internasjonal energiforskning og –utdanning og  
UiO:Norden skal gi ny kunnskap om det nordiske i en interna- 
sjonal kontekst. 

Det skal legges til rette for at forskning tas i bruk i dialog 
med samfunns- og arbeidsliv. UiO vil å ta et tydeligere ansvar 
for å bidra til å løse globale utfordringer. For å nå disse målene 
skal vi videreutvikle en kultur for tverrfaglighet, internasjonal-
isering og samarbeid med forvaltning, næringsliv og samfun-
net i stort.

Et tett samarbeid med Oslo kommune og andre kunnskaps- 
aktører skal styrke UiOs profil som hovedstadsuniversitet. 
Skolesamarbeid, campus- og byutvikling og innovasjon er 
særlig prioriterte områder når vi skal løfte frem Oslo og UiO 
som internasjonalt attraktive. Gjennom samarbeid med viktige 
aktører i Oslo ønsker vi å etablere det framtidige Oslo Science 
City - et internasjonalt kraftsenter for kunnskapsintensiv 
næringsutvikling i området som strekker seg fra Gaustad, går 
via Blindern videre til Majorstuen.

Universitetsmuseene representerer en unik plattform for 
tverrfaglig forskningssamarbeid og formidling til samfunnet. 
UiO er nå nærmere et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og vi 
ser frem til videre utvikling av museumsbygningene på Tøyen 
og i Oslo sentrum. Dette arbeidet vil gi enda bedre og bredere 
formidling av UiOs fremragende forskning til samfunnet. 

Hvordan skape endring?
UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet inne-
holder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra 
til å tydeliggjøre UiOs profil og på sikt gi bedre arbeids- 
deling i sektoren. Det overordnede målet for utviklings- 
avtalen er økt utdanningskvalitet og internasjonalisering 
basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt 
spekter av fag og disipliner. UiO vil følge opp stortings- 
meldingen om humaniora - Meld. St. 25 (2016-2017). En god 
utnyttelse av humanioras grenseflater og bidrag til andre fag-
områder vil være en prioritert oppgave.

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 
– Meld. St. 16 (2016–2017) – gir ekstra drivkraft til det 
pågående arbeidet med å styrke utdanningskvaliteten ved 
UiO. Et hovedmål for UiO i tiden som kommer er å sikre 
en bedre sammenheng og tydeligere kobling mellom forsk-
ning og utdanning. En fornyet satsing på utdanning må byg-
ge videre på arbeidet fakultetene, museene og sentrene har 
lagt ned for å styrke kvaliteten på eget utdanningstilbud og 
læringsmiljø. 

UiO skal også tilby utdanninger som utnytter de mulig- 
hetene digitalisering representer, både for utviklingen i 
fagene og for studentenes læring. UiO vil intensivere arbeidet 
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med å bedre koordineringen av støtteressursene for utdan-
ning. Den videre utviklingen av Senter for læring og utdan-
ning (LINK) vil stå sentralt. 

Gjennom Innovasjonsløftet tar UiO et helhetlig grep om 
innovasjonsarbeidet ved universitetet. Studentene står for 
den mest omfattende og hurtige kunnskapsoverføringen mel-
lom UiO og arbeidslivet, og i denne årsplanen vil det bli lagt 
særskilt vekt på studentinnovasjon.

Parallelt løper det viktige arbeidet med å tydeliggjøre  
og støtte opp om fagmiljøenes bidrag til en kunnskapsbasert 
offentlig forvaltning, til kunnskapsinformerte politiske 
beslutninger og til en kritisk og levende offentlighet. Dette 
skjer langs et bredt spekter av UiOs aktiviteter og er rygg- 
raden i UiOs rolle i en politisk orden, både lokalt nasjonalt 
og internasjonalt. Denne formen for kunnskap i bruk bidrar 
både til å skape legitimitet i det norske samfunnet og til å 
ivareta UiOs status som et internasjonalt ledende universitet.

UiO må være en dyktig aktør i et globalt arbeidsmarked. 
Det skal derfor legges til rette for effektiv rekruttering av 
vitenskapelige ansatte og en helhetlig karrierepolitikk.

UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet 
styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initia-

tiv, prosjekter og satsinger. Digitalisering av administrative 
rutiner og tjenester vil være viktig i arbeidet med å effektivi- 
sere ressursbruken blant annet for å kunne frigjøre og om-
disponere ressurser til kjernevirksomheten. 

Lærings- og arbeidsmiljø
UiOs bygningsmasse skal bidra til at UiO kan innfri sine  
ambisjoner om et moderne lærings- og arbeidsmiljø. I dag er 
mange av bygningene nedslitte og uhensiktsmessige. Master- 
planen for UiOs eiendommer gir føringer for prioritering av 
arbeidet med modernisering av områder og bygg. Vi ser at 
det er behov for økt finansiering til vedlikehold av eksister- 
ende bygningsmasse, og at vi må sikre en tilfredsstillende 
balanse mellom dette og våre kjerneoppgaver. 

UiO skal tilby et trygt arbeids- og læringsmiljø. Arbeidet 
mot trakassering, og da særlig av seksuell art, er høyt prior-
itert og berører de helt sentrale verdiene som preger et godt 
universitet. Vi vil verne om den akademiske ytringsfriheten 
og et trygt og sterkt arbeidsmiljø der den enkeltes integritet
respekteres. 

Svein Stølen
rektor       
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør

Oslo, 19. juni 2018
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1) Med enheter menes i denne årsplanen fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og 
sentre som ligger direkte under universitetsstyret.

UiO skal videreutvikle kvaliteten på eget studietilbud basert 
på en sterkere og tydeligere kobling mellom forskning og 
utdanning. Studentene skal møte aktive forskere i et inkluder-
ende læringsmiljø, preget av gode internasjonale kontakter, 
en aktiv tilbakemeldingskultur og et lærende fellesskap der 
den mest oppdaterte kunnskapen tas i bruk. UiO- studentene 
skal lære å ta i bruk vitenskapelige metoder og tenkemåter. 
De må sikres gode analytiske ferdigheter, og settes i stand til 
å vurdere holdbarheten av informasjon og argumenter, samt 
bidra til å løse vår tids viktigste oppgaver i samfunns- og 
arbeidsliv. Etableringen av et godt samspill mellom faglige, 
teknologiske og pedagogiske utviklingsprosesser vil være en 
hovedoppgave de kommende årene. 

UiOs videre satsing på utdanning skal forsterke og foku- 
sere innsatsen på tvers av fakulteter og fagmiljøer, basert 
på utviklingsarbeidet som allerede er i gang. Arbeidet med 
å skape gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling skal 
styrkes. UiO vil satse systematisk på utdanningsledelse, sørge 
for et solid kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utvikle 
gode støtteressurser på utdanningsområdet.

LINK, som er UiOs senter for læring og utdanning, og 
senterets samarbeid med enhetene vil stå sentralt i videre-
utviklingen av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet. Det 
er også viktig å utnytte kompetansen ved eksisterende og nye 
sentre for fremragende utdanning, samt følge opp arbeidet 
med merittering av utdanningsfaglig kompetanse. 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene1:

Tiltak 1: 
Enhetene skal styrke studentenes integrering i fagmiljøet  
og gi god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:             
•  Enheten har iverksatt tiltak som styrker studentenes  
 tilhørighet og integrasjon i fagmiljøet. 

•  Enheten har lagt en plan for hvordan arbeidet med å gi  
 studentene tilbakemelding underveis i studiet skal styrkes  
 og har påbegynt gjennomføring av tiltakene.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:             
•  Enheten har et gjennomarbeidet og systematisk 
 opplegg for tilbakemeldinger til studentene som er   
 tilpasset programmenes og emnenes læringsutbytte.
•  Enheten har økt andelen studenter som fortsetter etter  
 første studieår.
•  Enheten har økt andelen bachelor-, master- og   
 ph.d.-studenter som gjennomfører på normert tid.

Tiltak 2:
Enhetene skal tilby et allsidig og integrert digitalt lærings- 
miljø som bidrar til å aktivisere studentene, styrke lærings- 
utbyttet og øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeid-
slivsrelevans. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:        
•  Enheten har tatt i bruk Canvas som ledd i utviklingen  
 av et allsidig og integrert digitalt læringsmiljø.
•  Enheten har styrket utdanningenes samfunns- og   
 arbeidslivsrelevans og har økt antallet studenter som  
 tar praksisemner.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:          
•  Enheten har tatt i bruk digitalt støttede lærings- og   
 vurderingsformer som legger til rette for aktiv læring.
•  Underviserne får god støtte til å utvikle egen 
 pedagogisk praksis.
•  Enheten har implementert UiOs system for merittering
 av undervisning.

Fremragende utdanning og læringsmiljø
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Grensesprengende forskning
UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Langsiktig, 
grunnleggende forskning er vårt fundament og utgangspunkt- 
et for nytenkende og grensesprengende forskning. Gjennom-
slag i de åpne, prestisjetunge virkemidlene som Sentre for 
fremragende forskning (SFF), FRIPRO og ERC er uttrykk for 
kvalitet. 

Universitetet hevder seg i dag svært godt nasjonalt og godt 
i en europeisk setting, men må fortsatt arbeide for økt gjenn-
omslag på de åpne arenaer hvor kvalitet er hovedkriteriet ved 
evaluering. UiO hevder seg også godt i deler av EUs øvrige 
rammeprogram, men utnytter ikke mulighetene godt nok. 
Deltagelsen i EUs rammeprogram må økes ytterligere, og det 
innenfor hele bredden av programmet. 

SAB-evalueringen utfordret UiO på en for svak kultur for 
å se ut av fagmiljøet og ut av universitetet og på tverrfag- 
lighet. Vi må sørge for at kompetansen, perspektivene og 
spørsmålene som finnes eller målbæres i ulike deler av  
institusjonen og i ulike deler av samfunnet, påvirker forsk-
ernes og UiOs egen tenking og videre utvikling. 

Samarbeid er en sentral verdi for å videreutvikle UiO.  
Samarbeid inspirerer til nytenkning, fremmer kvalitet og 
bidrar til kulturell og økonomisk utvikling. Tverrfaglighet og 
samarbeid er også helt nødvendig for at UiO skal kunne bidra 
til oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål, og til forståelse og løs- 
ning på store samfunnsutfordringene. Forskningssamarbeid 
på tvers av fagområder bør ha enda større oppmerksomhet. 
Her spiller UiOs tverrgående satsinger innen Livsvitenskap, 
Energi og Norden en sentral rolle. 

Institusjonell integritet og en gjennomgående tydelig 
forskningsetisk bevissthet er en forutsetning for UiO som et 
viktig forskersamfunn, for all forskning, og for vår betydning 
som samfunnsinstitusjon. Dette er ikke mindre viktig i en 
tid med falske nyheter og tiltakende forakt for kunnskap og 
ekspertise. Det er behov for kompetanseheving av ansatte og 
studenter. Utvikling av et kursopplegg må skje i samarbeid 
mellom fakultetene og tilsvarende enheter og UiO:Ledelsen 
og støtteenheter.

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 3: 
Enhetene skal ha en bedre uttelling i EUs rammeprogram 
med særlig vekt på utviklingsavtalens prioriteringer og  
European Research Council (ERC). 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:             
•  Enheten har alene eller i samarbeid med andre enheter:  
 - hevet kvaliteten på støtteapparat for prosjekter i 
  driftsfasen
 - utviklet insentiver for koordinatorprosjekter 
 - systematisk bygget kompetanse som vil føre til at 
  enheten bedre utnytter mulighetene i EUs 
  rammeprogram
•  Enheten har økt rekruttering innen Marie S. Curie   
 actions.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:             
•  Enheten utnytter mulighetene for kvalitetsheving   
 som ligger i store europeiske samarbeidsprosjekter og 
 i ERC-ordningen.

Tiltak 4:
Enhetene har ansvar for å fremme god vitenskapelig praksis 
og arbeide for å heve bevisstheten rundt forskningsetiske 
problemstillinger.  Opplæring av ansatte og studenter er 
sentralt for at forskning skal gjennomføres i samsvar med an-
erkjente forskningsetiske normer og gjeldende lover og regler 
innen aktuelt fagområde. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:        
•  Enheten har gjennomført en vurdering av hvordan 
 forskningsetiske normer og regler etterleves ved enheten.
•  Enheten har ansvar for at alle relevante ansatte og 
 studenter har gjennomført opplæring om forskningsetikk.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:          
•  Alle relevante ansatte og alle studenter etterlever gjeldene  
 normer og regler for forskningsetikk.
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Ta kunnskap i bruk
UiO skal tilby utdanning og utføre forskning på høyt inter-
nasjonalt nivå, formidle kunnskapen som skapes og bidra til 
å ta den i bruk. Dette flerfoldige samfunnsoppdraget gjør at 
utdanning, forskning og formidling må spille sammen, og i 
nær dialog med samfunnet rundt. Formidling handler om å 
ta kunnskap i bruk og engasjere universitetet i dialog med 
allmenheten og spesialiserte offentligheter. 

Undervisningsoppdraget står sentralt på UiO, men det 
gjør også dialogen med offentlig forvaltning, med kulturlivet, 
samt kunnskapsutvekslingen med arbeids- og næringslivet. 
Universitetet må og skal bidra til at det norske samfunnet 
utvikler seg videre basert på en opplyst allmenhet og på en 
tydelig kunnskapsinformert forvaltning og politikk.

En viktig del av UiOs oppdrag handler om å bidra til 
et kunnskapsbasert arbeidsliv blant annet gjennom entre-
prenørskap og kommersialisering. Innovasjonsløftet som  
vårt viktigste instrument har fem innsatsområder: «Inno- 
vasjonskapasitet – kultur, kommunikasjon og lederskap», 
«Implementering, kommersialisering og entreprenørskap», 
«Strategiske allianser og møteplasser», «Studentinnovasjon» 
og «Utdanning».

UiO skal arbeide med alle innsatsområdene, men stu-
dentinnovasjon skal særlig prioriteres sammen med kom-
mersialisering, entreprenørskap og utdanning. Dette fordi 
studenter er den gruppen som raskest og hyppigst står for 
kunnskapsoverføring mellom universitetene og arbeidslivet. 
Det er studenter som oftest etablerer bedrifter, basert på 
kunnskap utviklet på universitetene og i det kreative tilknyt- 
tede studentmiljøet. UiOs viktigste prioritering i 2019 må 
derfor være å bidra til å utvikle en sterk og tydelig kultur for 
studentinnovasjon og entreprenørskap.  

 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:

Tiltak 5: 
For å utvikle innsatsområdet «Ta kunnskap i bruk» skal  
enhetene utarbeide mål og tiltak innen næringsrettet og  
sosial innovasjon, kommersialisering, entreprenørskap  
og formidling. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:       
•  Enheten har etablert tiltak for økt innovasjon og 
 entreprenørskap blant studenter, stipendiater og post-
 doktorer. 
•  Enheten har implementert UiOs nye formidlingspolitikk,  
 hvor formidling defineres bredt. 

Forventede resultater ved utgangen 2021:        
•  Enheten har økt studentinnovasjon og entreprenørskap 
 og kan vise til konkrete resultater.
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En helhetlig personalpolitikk 
Medarbeidere ved UiO er universitetets viktigste ressurs, 
og UiO må ha høy oppmerksomhet på hvordan ansatte blir 
ivaretatt og kan utvikle seg videre. Samfunnets forventninger 
til UiO er store, men rammebetingelsene endres kontinuer-
lig. Samfunnets raske endringer og utvikling utfordrer UiOs 
omstillingsevne og alle som jobber ved UiO. 

En aktiv tilpasning til samfunnsendringene krever en 
fremtidsrettet personalpolitikk forankret i UiOs grunnleggen-
de verdier og samfunnsoppdrag, en langsiktig visjon, mål-
rettet organisasjonsutvikling og aktiv personaloppfølging av 
den enkelte ansatte. En helhetlig personalpolitikk som  
ivaretar rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling, 
arbeids- og læringsmiljø, er fundamentet for UiOs videre 
utvikling. Det er behov for å arbeide videre med å utvikle et 
systematisk lærings- og arbeidsmiljø ved UiO. Det er ønske-
lig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og 
felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisa- 
sjonen. 

UiO skal tilby våre studenter og ansatte et trygt og fors-
varlig lærings- og arbeidsmiljø fritt for trakassering. UiOs 
ansatte skal ha høy bevissthet rundt sitt ansvar for profes-
jonell oppfølging av studentene. 

Ytringskulturen skal være tuftet på akademisk frihet, 
toleranse og kollegialitet. Organisasjonen vår skal preges av 
en tydelig ledelse som tar ansvar og bidrar til å videreutvikle 
medarbeidere og organisasjon. UiO skal videreutvikle leder- 
utviklingskurs- og program, med fokus på forsknings-,  
utdanningsledelse og linjeledere med personalansvar. 

Innsatsen i perioden skal konsentreres om gjennomføring 
av fire komplementære og til dels overlappende områder med 
tilhørende tiltaksplaner innenfor rekruttering, karrierepoli-
tikk, likestilling og mangfold, midlertidighet og arbeid mot 
trakassering. 

Tiltak som skal gjennomføres av enhetene:  

Tiltak 6: 
Enhetene skal ta i bruk målrettede virkemidler for å redusere 
andelen midlertidighet innenfor stillingsgrupper med høy 
midlertidighet. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:                                      
•  Enheten har konkretisert tiltak for å redusere midlertidig  
 ansatte innenfor de stillingsgruppene hvor enheten har høy  
 midlertidighet.
•  Enheten har rutiner for å følge opp treårsregelen i   
 statsansatteloven.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:                                        
•  Enheten har redusert andelen midlertidig ansatte innenfor  
 de stillingsgruppene hvor enheten har høy midlertidighet  
 sammenliknet med andelen midlertidig ansatte ved 
 utgangen av 2017. 

Tiltak 7: 
Enhetene skal styrke arbeidet mot trakassering i henhold til 
handlingsplanen for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:                                      
•  Enheten har gjort risikovurdering av hvilke typer 
 trakassering som kan forekomme ved enheten, som vil  
 danne utgangspunkt for de forebyggende tiltak som 
 utarbeides lokalt.
•  Alle ledere ved enheten har kompetanse innen oppfølging  
 og forebygging av trakassering.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:                                        
•  Enheten jobber forebyggende mot trakassering og 
 håndterer enkeltsaker på en god måte.
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Virksomhetsovergripende tiltak
UiO skal forvalte sine samlede ressurser effektivt, og på en 
måte som understøtter kjerneaktiviteten. Det arbeides for 
å skape en enklere hverdag og et godt arbeids- og lærings- 
miljø for studenter og ansatte. Videreutvikling av campus 
og realisering av kunnskapshovedstaden Oslo er sentralt 
for å sikre at områdene rundt oss utvikles på en måte som 
underbygger UiOs strategiske målsetninger, og som gjør det 
enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i samfunnet. 
UiO vil også prioritere å tilrettelegge for en god institusjonell 
oppfølging av regjeringens humanioramelding. 

For organisasjonen som helhet er det definert sentrale 
virksomhetsovergripende tiltak. Gjennomføring av tiltakene 
skal skje i samarbeid mellom alle nivåene i organisasjonen. 

Tiltak som skal gjennomføres  organisasjonen: 

Administrativ digitalisering og forenkling
UiO skal etablere et program for administrativ forbedring og 
digitalisering. Programmet skal bidra til å forenkle, forbedre, 
fornye og standardisere administrative arbeidsprosesser 
for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene.  Arbeidet skal 
gjennomføres på en måte som bidrar til god forankring og 
forståelse blant de ansatte som er involvert i endringene. 
Dette innebærer å skape nødvendig trygghet og aksept for 
omstillingene og sikre at de ansatte opplever en størst mulig 
forutsigbarhet for innhold, årsak og retning for prosessene. 
Målrettede kompetansetiltak vil bli vektlagt. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:      
•  Det er etablert en midlertidig koordinerende funksjon  
 (programkontor) som har kapasitet og kompetanse til å 
 arbeide med å gjøre UiO til en omstillingsdyktig organisa-
 sjon. Følgende tiltak er iverksatt:  
 - kartlegge og identifisere hvilke prosesser som skal  
  forbedres 
 - motivere organisasjonen for omstilling og endring 
  gjennom blant annet kompetansehevende tiltak

 - etablere en systematikk for å identifisere og hente ut  
  effekter 
 - sørge for at effektivisering og administrasjonskuttene  
  ikke går utover faglig aktivitet

Forventede resultater ved utgangen av 2021:       
•  Det er utviklet og innført fellesløsninger og tjenester som  
 bidrar til effektiv drift og robuste administrative leveranser.
•  UiO driver kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til 
 administrative prosesser.
•  Utvalgte arbeidsprosesser og tjenester er standardisert,  
 effektivisert og digitalisert. 

Masterplan for IT
UiO skal utarbeide en Masterplan for IT som gjenspeiler UiOs 
ambisjoner om å drive fremragende forskning og utdanning.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:      
•  Masterplanen for IT er et styringsdokument som gir  
 føringer for UiOs IT-virksomhet.
•  Det er etablert styringsprosesser for å prioritere aktivitet.
•  Det er utarbeidet forutsigbare prinsipper for finansiering  
 av IT-investeringer og drift innen forvaltning, utdanning  
 og forskning.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:       
•  Det er etablert en systematikk som sikrer at masterplanen  
 oppdateres jevnlig.
•  Prinsipper for finansering av Masterplan for IT er etablert.

Veikart for forskningsinfrastruktur
«State of the art» – forskningsinfrastruktur er en forutset-
ning for at vi skal kunne beholde vår posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet, og også for å lykkes på ulike konkur-
ransearenaer. Gitt dette og de store kostnadene knyttet til 
investering, vedlikehold og drift er en tydeligere strategi for 
stor instrumentering og e-infrastruktur påkrevd. Det skal 
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utarbeides rullerende veikart for forsknings- og (e-)infra-
struktur. 

Forventede resultater ved utgangen av 2019:      
• Det er etablert rullerende veikart med tydelige 
 prioriteringer for stor infrastruktur.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:       
•  Det er etablert et fungerende veikart for infrastruktur  
 innen livsvitenskap som sikrer en strategisk utvikling av  
 Livsvitenskapsbyggets funksjon som vert for store 
 kjernefasiliteter.

Campusutvikling og integrering i byen og samfunnet
UiO ønsker å være en driver for å realisere kunnskapshoved-
staden Oslo. Kunnskap, næring og byutvikling må sees i sam-
menheng. Kunnskap må tas i bruk. Arbeidet vil i hovedsak 
konsentreres langs to overlappende akser; gjennom utvikling 
av egen campus og våre eiendommer i samspill med byen 
rundt og gjennom proaktiv oppfølging av samarbeidsavtalen 
med Oslo kommune. 

Oslo vil i løpet av 2018 vedta en strategi for campusut-
vikling inkludert flere innovasjonssoner. Denne vil UiO følge 
aktivt opp med fokus på helhet, samt følgende utviklings- 
områder:
• Nedre Blindern med omgivelser – en sentral del av det  
 Oslo kommune benevner «Oslo Science City»
• Tullinløkka og UiO i sentrum
• Tøyen 
• Bygdøy

Det vil være nødvendig for UiO å søke samarbeid med 
eksterne parter for å finne finansieringsløsninger på disse 
utfordringene – med de muligheter og utfordringer dette gir. 
Likeledes må fagligheten utvikles – koblingen mellom  
campus og faglig utvikling.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:      
• UiO har spilt en aktiv rolle i oppfølgingen av campus-
 strategien for Oslo.
•  Gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til Oslo som euro-
 peisk miljøhovedstad 2019 har UiO bidratt til å profilere
  Oslo som en internasjonalt ledende by for bærekraft,  
 kunnskap og miljø; det er opprettet en samskapningsarena  
 i samarbeid mellom kommunen og kunnskapsinstitusjoner  
 i byen hvor studenter og forskere bidrar til å løse konkrete  
 byutviklingsutfordringer.
•  Det er utformet en faglig visjon for utviklingen av Nedre  
 Blindern, og lagt en plan for hvordan et helhetlig konsept  
 for Nedre Blindern, som en del av Oslo Science City, kan  
 realiseres.

Forventede resultater ved utgangen av 2021:       
•  UiO har bidratt til at utviklingen av Oslo Science City rundt 

UiO:Blindern har styrket samhandling, innovasjon og sam- 
arbeid med nærings- og arbeidsliv. Universitetets avtrykk 
og tilstedeværelse er styrket ved våre to andre hovdecam-
pus: UiO:Sentrum og UiO:Tøyen.

•  Et helhetlig og realiserbart konsept for Nedre Blindern er 
utviklet og har fått støtte hos de nødvendige interessent-
ene.

•  UiO har bidratt til å gjennomføre campusstrategiens  
handlingsplan.

•  Samarbeidet med Oslo kommune er styrket og videre-
utviklet, særlig innenfor de fire prioriterte områdene i 
samarbeidsavtalen med kommunen: skolesamarbeid, 
internasjonal tiltrekningskraft, innovasjon og campus-  
og byutvikling.
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The Guild of European Research-Intensive Universities
UiO er et globalt orientert universitet og internasjonalisering 
preger all aktivitet. Etableringen av «The Guild of European 
research-intensive universities» forplikter og må følges opp. 
Nettverket har allerede etter to år betydelig gjennomslagsk-
raft i europeisk forskningspolitikk. UiO vil bidra til at The 
Guild lykkes innenfor de fire prioriterte områdene:
• Innspill til EUs politikkagenda innen utdanning, forskning  
 og innovasjon: påvirkning av FP9, European Innovation  
 Council, the European Education Area mm.
• Sette forskning og utdanning på samfunnsagendaen:  
 UiO skal i perioden spesielt bidra aktiv til utviklingen av  
 nettverkets nord-sør politikk i samarbeid med ARUA-
 nettverket for ledende afrikanske universiteter.
• Nettverk for læring på tvers av landegrenser beste 
 praksis: UiO vil aktivt søke å utnytte det læringspotensialet 
  som ligger i nettverket gjennom kontakt og målrettede  
 besøk for gjensidig institusjonsutvikling.
• Utvikling av faglige samarbeid i nettverket (bottom-up):  
 UiOs fakulteter bør i perioden vurdere muligheter og 
 relevans for faglig samarbeid i nettverket etter modell av  
 f.eks. Det juridiske fakultets satsing.

Tiltaksplan for humaniora
Universitetsstyret har bedt om at det utarbeides en tiltaksplan 
for humaniora. Planen, som er under utarbeidelse, skal legge 
til rette for en god institusjonell oppfølging av humaniora 
ved UiO med vekt på å følge opp anbefalingene i regjeringens 
humanioramelding. Regjeringen forventer der en kvalitetshe-
ving både i forskning og utdanning. Den betoner også behovet 
for å styrke humanioras plass og bidrag for å løse våre store 
samfunnsutfordringer, i et arbeidsliv i rask endring og ikke 
minst i skolen. Dette setter forventninger både til forsknings-
råd og institusjoner, men også humanorias forskerpopulas-
jon.

Forventede resultater ved utgangen av 2019:
•  Påvirke programutlysningene, slik at humanioraperspek-

tivene tydeliggjøres og aktualiseres i niende rammepro-
gram. Bruke nettverket The Guild som plattform for å sikre 
gjennomslag.

•  Prioritere utvikling av studieprogram av særlig høy kval-
itet, med internasjonal orientering og tverrfaglig innret-
ning, slik som Honours programs, internasjonale forsker-
skoler eller kandidater til SFU.

Forventede resultater ved utgangen av 2021: 
•  Ha styrket kvaliteten i UiOs lektorutdanning ytterligere, i 

et nært og forpliktende samarbeid mellom skole, fagmil-
jøene og lektorprogrammet på UiO.

•  Ha sikret at EVU-virksomhet innrettet mot skoleverket og 
andre relevante aktører skjer på en langsiktig, forutsigbar 
og økonomisk bærekraftig måte.

•  Ha sikret at UiOs forskere i betydelig grad er involvert i 
tverrfaglige prosjekter innen utfordringsdrevet humanoria.
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