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Høringen gjelder SAB-rapporten ”En organisasjons- og beslutningsstruktur 
som understøtter UiOs strategiske mål”
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-
board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-norsk.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-
board/dokumenter/rapport-fra-gruppe-4-engelsk.pdf

Denne rapporten avslutter en omfattende arbeidsprosess med utgangspunkt i 
UiOs  Strategi 2020. http://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf.

Arbeidsgruppen som har vurdere behovet for endringer i organisasjons- og 
beslutningsstrukturen ved Universitetet i Oslo, er oppnevnt av Universitetsstyret 
og har vært ledet av professor Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap. 
Gruppen foreslår tiltak for å styrke den interne samhandlingen ved UiO. Det 
dreier seg om ulike organisatoriske justeringer som samlet sett skal bidra til å 
styrke universitetets forskningskvalitet og undervisningskvalitet fremover i tråd 
med universitetets strategiske mål og ambisjoner. Gruppens anbefalingene til 
universitetsledelsen og styret er oppsummert innledningsvis i rapporten.  
 
Før styret tar stilling til de konkrete forslagene, ønskes universitetssamfunnet 
synspunkter på i hvilken grad forslagene vil ha den ønskede effekt og hvilke av 
dem som særlig bør prioriteres. Styret ønsker å høre både studenter og 
enkeltansatte, de tillitsvalgtes organisasjoner og beslutningsorganer på ulike 
nivåer. Styret har også opprettet referansegrupper og ønsker at forslagene 
presenteres og diskuteres på lokale allmøter. Slike møter finner sted i 
høringsperioden blant annet i fakultetenes regi. 

For å få råd om hva som må til for at UiO skal kunne måle seg med fremragende 
utenlandske universiteter og nå sine strategiske mål, opprettet styret i 2012 et
Strategic Advisory Board (SAB). Sammensetning og mandat for SABs arbeid: 
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-board/  . 

Sommeren 2014 presenterte SAB sine anbefalinger i rapporten ”Build a Ladder 
to the Stars”. http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/strategic-advisory-
board/sab-rapporten110814.pdf.

SABs råd er vurdert i en intern arbeidsprosess i flere faser. Første fase 
omhandlet temaene utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet ved 
UiO, mens siste fase har handlet om universitetets organisasjons- og 
styringsstruktur. Se http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategic-advisory-board/index.html

Det ønskes svar på et eget nettskjema som vil ta utgangspunkt i rapportens 
oppsummering. Skjemaet vil være tilgjengelig rundt 1. mai. Hver enhet får da 
tilsendt en unik kode som skal benyttes for innlogging, og informasjon vil bli gitt 
på nettsiden ”For ansatte”. Enheter som ønsker å sende inn en mer utfyllende 
høringsuttalelse enn det skjemaet gir plass til, bes gjøre i ePhorte som svar til 
dette brevet. Høringsfristen er 25. mai.  
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Vi håper mange vil bidra med sine erfaringer og synspunkter på hvordan vi kan 
forbedre oss! 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Ottersen Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Rektor Universitetsdirektør

For spørsmål vennligst bruk følgende mailadresse: sab-post@admin.uio.no

 


