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ILOS’ årsplan 2020-2021  

Bakgrunn 

ILOS’ årsplan for 2020-2021 følger UiOs årsplan og HFs årsplan 2020-2021, slik at 
aktiviteter under de enkelte tiltak er ILOS’ konkretiseringer av tiltak vedtatt på 
universitets- og fakultetsnivå. Der nivåene over instituttet har lagt ansvaret for 
gjennomføring av spesifikke tiltak til instituttene, er slike tiltak ikke ført opp særskilt i 
ILOS’ årsplan. 
 

Økonomi: Årsplanen skal kobles opp mot instituttets budsjett for 2020 og ILOS må ta sin 

del av varslede kutt. HFs årsplan understreker at «De økonomiske prognosene for enkelte 

institutt og for fakultetet som helhet er alvorlige.» 

 

Instituttets tre sentrale strategiske mål er 

 Studier: Som i tidligere år prioriterer instituttet å bedre gjennomføringen på 
studiene våre, særlig på bachelor. Ferdige bachelorkandidater utgjør samtidig den 
viktigste basen for rekruttering til master-nivået. 
 

 Forskning: ILOS vil jobbe med å øke bevisstheten om hvor viktig prosjekter er for 

fagenes utvikling og økte inntekter. I 2020 skal vi ha særlig fokus på å øke 

deltakelsen i EUs konsortie-baserte forskningsprogrammer (Horizon 2020 0g 

Horizon Europe). 

 

 Kunnskap i bruk: ILOS ønsker at flere av våre ansatte inngår i samarbeid med 

eksterne aktører, for å styrke både utdanningene og forskningen vår. 

 

Dessuten vil ILOS følge opp på to handlingsplaner som utvikles på nivåene over instituttet:   

https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/arsplan-2020-2021-til-web.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/191025-v-hf-aarsplan-2020-2021-vedtatt.pdf
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 Grønt ILOS. Vi skal raskt og effektivt yte vårt for å bidra til de konkrete 

klimatiltakene som UiOs styre skal diskutere 3. desember 2019 og vedta medio 

2020. 

 

 Likestilling og mangfold. Vi skal implementere HFs handlingsplan best mulig i 

forhold til instituttets fags egenart. 

 

I planen er det satt opp 13 overgripende aktiviteter med mer detaljerte tiltak innen hver 

aktivitet.  

 

Et tidlig utkast til årsplanen ble diskutert på et møte for de fagansvarlige 7. oktober før den 

første diskusjonen på styremøtet 14. oktober. Etter styremøtet i oktober var årsplanen til 

åpen høring blant alle instituttets ansatte, og det kom inn fem innspill som etter den neste 

diskusjonen av utkastet på styremøtet 11. november i ulik grad er integrert i det endelige 

utkastet til årsplan som nå er foreslått vedtatt. 

   

Vedtaksforslag 

Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2020.  

 

Vedlegg:  

Forslag til årsplan  

 


