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Hvordan kan et Oslo Sustainability Centre (OSC)/ 
Oslo Bærekraftsenter se ut? 

Mål 
OSC skal være det tverrfaglige samlingspunktet for bærekraftsrelaterte aktiviteter ved UiO 
som 1) koordinerer tverrfaglig forskning, 2) koordinerer tverrfaglig undervisning og etter- og 
videreutdanning, og 3) er en «hub» for å fremme forskningsbasert kunnskap ut i samfunnet.  

Bakgrunn 
Verden står overfor miljømessige og samfunnsmessige utfordringer uten sidestykke i 
moderne historie. Ingen oppgave er viktigere enn håndteringen av disse problemene. FNs 
bærekraftsmål skal være et premiss for videre samfunnsutvikling, og universitetene har et 
spesielt ansvar for å bidra til dette, både fordi store deler av ungdomskullene nå er innom 
universitetene og «livslang læring» blir stadig viktigere. Bærekraftsmålene gjelder imidlertid 
bare fram til 2030, og må derfor anses som et utgangspunkt for en langsiktig plan. Det er 
også verdt å merke seg formålsleddet i den nylig vedtatte UoH-loven (§ 1-1 Formålet med 
universiteter og høyskoler. Universitet og høyskoler skal .... d) bidra til en miljømessig, sosialt 
og økonomisk bærekraftig utvikling). 

Bærekraftig utvikling må bygges på oppdatert kunnskap om planetens tålegrenser. Dette 
innebærer blant annet at man må gjøre helhetlige vurderinger basert på naturens premisser 
og samfunnsmessige konsekvenser. Det overordnede målet er å sikre livsgrunnlaget for 
menneskeheten og andre arter, nå og for fremtiden, innenfor planetens tålegrenser.  

Oslo Sustainability Centre sitt fokus må til enhver tid ta utgangspunkt i de viktigste globale 
utfordringene for å sikre en bærekraftig fremtid. Felles utfordringer inkluderer blant annet 
klima, naturtap, helse og økende ulikhet. 

Hvorfor?  
En kartleggingen som ble gjort i forbindelse med UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi, 
viser at det er mange gode miljø- og klimarelaterte forsknings- og utdanningsaktiviteter ved 
UiO. Dessverre oppleves aktivitetene som fragmentert, tilfeldig og lite samkjørt, og mange 
melder om interne organisatoriske utfordringer knyttet til samarbeid på tvers av enhetene 
internt på UiO. Disse barrierer hindrer økt samarbeid og nytenkning, spesielt på studiesiden.  

Med en ny satsning som trekker i samme retning og koordinerer allerede eksisterende 
initiativ, samt utvikler nye på tvers av disse, legger UiO til rette for mer samarbeid innen 
undervisning, forskning så vel som formidling. Som det står i UiOs helhetlige klima- og miljø-
strategien: Vår innsats med klima- og miljøarbeidet er avhengig av at vi lykkes med å legge 
til rette for tverrfaglighet og etablerer robuste, tverrgående strukturer i organisasjonen som 
gir oss rom for nyskapende forskning og undervisning, kreativ dialog og innovative løsninger. 

Hvor?  
Når Livsvitenskapsbygget ferdigstilles og ulike miljøer flytter inn, frigjøres det store arealer 
på Nedre Blindern. Dette gir UiO en helt unik mulighet til å lage et tverrfaglig og fysisk 
samlokalisert senter.   

Når?  
Det er ingen grunn til å vente, både planleggingen av og oppstart av et virtuelt senter kan 
etableres før arealene på Nedre Blindern står klare. OSC bør være en «flertrinnsrakett». 
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Trinn 1: Oppstart av et virtuelt senter. Utfordringene som er påpekt i kartleggingen gjort i 
forbindelse med klima- og miljøstrategien, som koordinering og synliggjøring av både 
studier og forskning, vil et slikt senter kunne bidra til å løse. Samtidig må man starte 
arbeidet med å løse opp i de administrative hindringene som forsterker disiplinære siloer og 
hindrer arbeid på tvers. 

Trinn 2: Fysisk samlokalisering på Nedre Blindern for forsknings- og undervisningsmiljøer 
som kan og vil, inkludert arealer tilgjengelig for tidsbegrensede samarbeidsprosjekter. 

Hvem?  
Et slikt senter bør i stor grad være basert på eksisterende forskning og undervisning, men 
likevel utgjøre mer enn summen av enkeltkomponentene ved flerfaglig innretning og 
forsterket samfunnskontakt. Enheter som skal inngå i senteret må selvsagt ønske det selv, 
samtidig som deltakelsen må gi en gjensidig merverdi. 

Senteret må være dynamisk, etter modell av CAS (Centre for Advanced Studies), men med 
lengre tidshorisont på samarbeidsprosjekter innen forskning, undervisning og 
samfunnskontakt. En mer detaljert organisering må utredes, men det vil kunne ta opp i seg 
både noen av UiOs satsinger og tverrfaglige enheter. Figuren nedenfor illustrerer hvordan 
ulike typer enheter kan inngå. Det må settes av arealer til forskere fra ulike deler av UiO som 
kan tilbringe deler av tiden sin der, knyttet til prosjektorganiserte forskningsaktiviteter 
og/eller undervisning. I prinsippet kan og bør samtlige av universitetets fakulteter være 
involvert, men ikke nødvendigvis samtidig. Noen miljøer kan flytte hit i sin helhet, andre kan 
ha grupperinger her, men base ved institutter. Det er som sagt naturlig å hente inspirasjon 
fra CAS, men her vil opphold typisk ha varighet på mer enn et år. Konkret kan OSC ta opp i 
seg alt fra store tverrfaglige enheter (som eksempelvis SUM), sentrale satsinger (som 
UiO:Energi), intrafakultære initiativ (som CBA), store prosjekter (som SFF’er og SFU’er), 
forskningsgrupper og enkeltforskere som ønsker å samarbeide. 
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Hvordan? 
Som nevnt må senteret i stor grad bygge på det som allerede finnes ved UiO, og vil dermed 
ikke kreve store nye ressurser for å komme i gang. Det vil likevel være behov for noe 
administrasjons- og kommunikasjonsressurser for å samkjøre organisasjonen og synliggjøre 
senterets aktiviteter. Som del av en oppbyggingsplan bør det også planlegges for tilknyttede 
vitenskapelige stillinger, for å sikre at OSC blir mer enn et løst nettverk.  

Det er viktig at det tverrgående samarbeid ikke blir for sporadisk. Sentrale virkemidler for å 
motvirke dette, vil være ulike felles prosjekter som omfatter to eller flere ulike miljøer, 
inkludert større NFR-finansierte aktiviteter og ledelse av EU-prosjekt. Andre eksempler er 
bokprosjekter, utdanningssamarbeid, ulike studentaktiviteter og arrangementer.  

Gjennom et samordnet fokus vil UiO kunne opptre som en endringsaktør på globalt, 
regionalt og lokalt nivå. Senteret vil både kunne vekselvirke med og bidra til utviklingen av 
Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, der UiO er en helt sentral partner. 
Klima, energi og miljø er her plukket ut som et av fire fokusområder, og det er ambisiøse 
planer for en bærekraftig byutvikling av området. Oslo Science City representerer en unik 
mulighet for samarbeid både med det offentlige, med forskningsinstitutter og med 
næringsliv. 

OSC må finne sin egen vei, for eksempel kan vi velge å gjøre det til vår unike styrke at vi tar 
et helhetlig og tverrfaglig bærekraftsfokus. Det vil likevel være svært nyttig å se på 
erfaringer fra andre liknende sentre som Stockholm Resilience Centre (SRC), Göteborgs 
centrum för hållbar utveckling (GMV), Helsinki Institute for Sustainbility Science (HELSUS) og 
Potsdam Institute. 


