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Mandat for arbeidsgruppe - IAKH Strategi 2030 

Bakgrunn  

Forslag til mandat bygger på innspill fra instituttets lederteam, det utvidede lederteamet og diskusjonen i 

instituttstyret 5.5.2021. 

UiO: Strategi 2030 og arbeidet med fakultetets strategi 

 UiO utarbeider tiårige strategiske planer. Universitetsstyret vedtok 14.2.2020 UiO: Strategi 2030. Kunnskap 

– ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden. Strategiens fire hovedmål er:  

 fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning  
 utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden  
 styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk  
 være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested  

  
Fakultetet arbeider med en strategi for HF.1 Førsteutkast vil foreligge ved semesterslutt og vedtas på 
fakultetsstyremøtet 29. oktober. Det er et ønske fra fakultet at instituttene vedtar sine 
strategiske planer før nyttår.  
 

IAKHs strategi må være forankret i HFs og UiOs strategier, men instituttet vil også ha behov for egne 
strategier som tar hensyn til instituttets egne ambisjoner.  

IAKHs strategi 

Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i den nåværende situasjonen ved instituttet og arbeide frem en 

strategi som: 

 inneholder klare prioriteringer for å videreutvikle instituttets ambisjoner om å tilby utdanning på 

høyt internasjonalt nivå, utføre forskning på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap. 

 aktivt forholder seg til studenter, ansatte, forskergrupper, forskningsprosjekter og fagene ved 

instituttet for å sikre et godt arbeidsmiljø, en mangfoldig arbeidsplass og en hensiktsmessig 

organisering.  

 viser en tydelig retning for videre satsning ved instituttet med vekt på områder hvor instituttet har 

fortrinn for å lykkes. 

https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
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 ikke er i strid med indikatorene som ligger til grunn for fakultetets økonomiske fordelingsmodell. 

 

Strategiens format og varighet 

Strategidokumentet skal være poengtert og retningsgivende. Tiltak og eventuelle behov for fag- eller 

forskergruppespesifikke strategier vil bli laget i ettertid. Strategien skal legges frem for neste styre til 

revisjon.  

Sammensetning av arbeidsgruppen 

Det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle instituttets fag, alle ansattegrupper og 

studenter. Instituttleder leder arbeidsgruppen og får fullmakt til å nedsette gruppen. 

 

Tidsplan 

Utkast til strategi vil diskuteres på instituttstyremøtet 3. november og vedtas i møte 1. desember.  

 

Forslag til vedtak: 
Instituttstyret godkjenner mandatet for arbeidsgruppe for IAKH:Strategi 2030. 
 

 

 


