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Årsplan 2019-2021 
Årsplanen er et av Det humanistiske fakultets (HF) viktigste styringsdokumenter. Den skal vise hvordan HF 

skal realisere Universitetets og HFs strategiske planer frem mot 2020. Årsplanen har et treårig perspektiv, 

og den er rullerende med årlig oppdatering gjennom vedtak i fakultetsstyret.  

UiOs årsplan 2019-2021 gir struktur og retning til HFs årsplan. Med nytt rektorat er årsplanen gitt en noe 

annen struktur enn tidligere, med vekt på tiltak som skal gjennomføres av enhetene sortert under 

overskriftene: 

 Fremragende utdannings- og læringsmiljø 

 Grensesprengende forskning 

 Ta kunnskap i bruk 

 En helhetlig personalpolitikk 

UiOs årsplan legger større direkte føringer på fakultetene enn tidligere. Fakultetet har i sin årsplan 

videreført dette ved å legge ansvaret for hoveddelen av gjennomføring på instituttene. Prioriteringer, 

satsningsområder og konkretisering av tiltak er derfor definert i dialog med instituttledere og 

administrative ledere. I oktober skal fakultets- og instituttledelse også møtes i årsplansdialoger for å 

avstemme oppfølgingen av fakultetets årsplan med de enkelte instituttenes årsplaner.  

To av tiltakene er fortsatt i prosess og endelig forslag til tiltak kommer til styrets oktobermøte: 

Tiltak 3.1. Forskningsrådets store programmer 

 Utformingen av dette tiltaket vil i hovedsak skje etter lederseminar 12.9. der instituttene er bedt 

om å sende skriftlige innspill. Seminaret handler om humaniora og utfordringsdrevet forskning. 

Bakgrunnen for seminaret er at Forskningsrådet har vedtatt en intensjon om at humaniora skal få 

økt sin andel av den samlede potten av forskningsmidlene, og at dette skal skje gjennom økt 

deltakelse i prosjektene knyttet til tematiske program. 

Tiltak 5.1. Samfunnskontakt 
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 Instituttene og de faglig prioriterte satsningene (FPIII) er bedt om å melde inn ett forventet resultat 

av tiltak for samfunnskontakt og formidling for hver satsning.  

Fakultetet arbeider med budsjetter knyttet til de ulike aktivitetene i årsplanen. Enkelte av tiltakene vil 

fortsatt kreve avsatt ekstra ressurser men det er samtidig et ønske fra dekanatet at en struktur med større 

vekt på instituttenes ansvar og en oppfølging gjennom dialog mellom fakultet og institutter vil gjøre det 

mulig å bruke ressurser man allerede har på en annen måte, bl.a. ved samarbeid mellom instituttene om 

tiltak. Foreløpig er det avsatt 2 millioner kroner i den foreslåtte fordelingen (se egen diskusjonssak) til 

årsplantiltak. Til oktobermøtet vil det komme et mer detaljert budsjett vedlagt årsplanen. 

Fakultetsledelsen legger nå fram utkastet til årsplan til diskusjon i fakultetsstyret. Endelig vedtak skal fattes 

i oktobermøtet. 

Spørsmål til diskusjon i styret: 

- Går årsplanstiltakene i riktig retning med tanke på å løse fakultetets utfordringer? 

- Som det fremgår av diskusjonsnotatet om neste års fordeling kan det bli behov for strengere 

prioriteringer fremover, også for årsplanen. Hvilke tiltak mener styret det er viktigst å gjennomføre 

og bør prioriteres fremfor andre? 

 

Vedlegg: 

- Utkast til årsplan for HF 2019-2021 

- UiOs årsplan 2019-2021 

https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/uios-aarsplan-2019-2021-web.pdf

