
1 
 

 Det humanistiske fakultet  

Universitetet i Oslo        

 

Til: Fakultetsstyret 
Fra: Dekanen 

 

Sakstype: Diskusjonssak 

Møtesaksnr.: D-SAK 

Møtenr. 2/2020 

Møtedato: 12. juni 2020 

Notatdato: 28. mai 2020 

Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Kjartan Hverven 

 

Årsplan 2020-2023 
Årsplanen er et av Det humanistiske fakultets (HF) viktigste styringsdokumenter. Den skal vise 

hvordan HF skal realisere universitetets og HFs strategiske planer. Det vedlagte utkastet skal 

diskuteres i fakultetsstyremøtet 12. juni og vedtas 25. september. 

UiO vedtok 14.02.20 en ny strategisk plan for universitetet fram mot 2030. UiOs årsplan for 2021-

2023 er et verktøy for å operasjonalisere denne strategien. UiO kommer til å endre årsplanens 

struktur slik at den følger den nye strategiens fire ambisjoner. Behandlingen av UiOs årsplan er 

imidlertid blitt utsatt til høsten 2020 som følge av koronasituasjonen. 

HFs årsplan har et treårig perspektiv, og den er rullerende med årlig oppdatering gjennom vedtak i 

fakultetsstyret. Årsplanen for fakultetet må forholde seg og får retning fra flere andre 

styringsdokumenter – deriblant UiOs strategi 2030, UiOs årsplan og HFs strategi. Siden HFs strategi 

og UiOs årsplan ikke er landet ennå havner vedtaket om kommende årsplan midt i flere andre 

relaterte prosesser.  

Fakultetet foreslår derfor et årsplansutkast som bygger på og viderefører hovedområdene i fjorårets 

årsplan. Utkastet viderefører noen av se samme satsingene som spenner over flere år, men tilfører 

også nye. Innledningen til årsplanen skrives etter styrets diskusjon. Prioriteringer, satsningsområder 

og konkretisering av tiltak er definert i dialog med instituttledere og administrative ledere.  

Det settes av en pott med midler (4,6 MNOK) som skal brukes til å gjennomføre årsplanstiltakene. 

Størrelsen på denne potten er den del av det fakultetsstyret må ta stilling til i diskusjonen om 

fordeling av fakultetets midler. Kostnadene ved å gjennomføre tiltakene i årsplanen må samsvare 

med summen som settes av til å gjennomføre dem. 

Til diskusjon i styret: 

Fakultetsledelsen ber om fakultetsstyrets innspill på de overordnede prioriteringene i planen. 

Hensikten med dagens diskusjon er å fokusere på planens strategiske innretning innenfor 

hovedområdene, ikke detaljer og enkelttiltak.  
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Vedlegg 
 Utkast til årsplan for HF 2021-2023 

 UiOs Strategi 2030 

 HFs strategiske plan 2020 

 Utkast til UiOs årsplan 

 HFs utviklingsavtale med UiO 

https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/05-13/o-sak-1-arsplan-2021-2023.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200114-utviklingsavtale-hf.pdf

