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Andre utkast til 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 
universitetsnivå 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 også i 

år ta sin del av UiOs rammekutt. HFs årsplan understreker at «De økonomiske prognosene 

for enkelte institutt og for fakultetet som helhet er alvorlige.» 

 

Instituttets sentrale strategiske mål er 

 

Studier: Som i tidligere år prioriterer instituttet å bedre gjennomføringen på studiene våre, 

særlig på bachelor.  

Forskning: ILOS vil at våre forskere skal øke deltakelsen i EUs konsortie-baserte 

forskningsprogrammer («Horizon 2020 0g «Horizon Europe»), og vil jobbe med å øke 

bevisstheten om at vi trenger ekstern finansiering ved blant annet å gi støtte til å utforme 

søknader. 

 

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

aktører, for å styrke både utdanningene og forskningen vår. 

 

Klima: ILOS skal ha en tydeligere klima-profil. 

 

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


 2 

 

I planen er det satt opp enkelttiltak og milepæler for når de enkelte aktiviteter skal være 

gjennomført.  

 

Årsplanen var før styremøtet 14. oktober til diskusjon på et møte for de fagansvarlige (7. 

oktober) og har etter styremøtet vært til åpen høring blant alle instituttets ansatte. Det har 

kommet inn fem innspill som vedlegges. Flere av innspillene er skrevet inn i dette utkastet 

til årsplan. 

   

Til diskusjon 

Styret bes diskutere årsplanens aktiviteter slik de er formulert nå, og kommer med råd til 

eventuelle revideringer, slik at årsplanen kan tilnærmet ferdigstilles frem til vedtak 9. 

desember 2019.  

 

Vedlegg:  

1. Utkast til årsplan  

2. Innspill fra: 

 Kjerstin Aukrust 

 Hildegunn Dirdal 

 Jon Haarberg 

 Elizaveta Khachaturyan 

 Maximino Rufino 

 


