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HF2030 – ny strategisk plan for HF 

Sakssammendrag 
Styret ble orientert om prosess for å utarbeide ny strategi for HF i styremøtene 25. september og 

27. november 2020. I styreseminar 5. mars 2021 fikk styret presentert resultatene fra arbeidet i 

fem arbeidsgrupper, og styret hadde en innledende diskusjon om strategien.  

 

I styremøte 16. april diskuterte styret innretning på ny strategi og fokusområder for den neste 

perioden. Etter fakultetsstyremøtet 18. juni vil utkast til strategi bli sendt på høring i 

organisasjonen. I september skal styret på nytt diskutere utkast til strategi, for så å vedta ny 

strategi i oktober 2021.  

 

Vedlagte utkast til strategi er grunnlaget for styrets behandling 18. juni. Andre 

grunnlagsdokumenter: Notat til styremøtet 16. april og styreseminaret 5. mars. UiOs nye strategi, 

UiOs strategi for humaniora og HFs handlingsplan for likestilling og mangfold er også sentrale 

dokumenter.  

Ny strategi 
Fakultetsstyret behandlet ny strategi i styremøtet 16. april. Selv om det var ulike meninger knyttet 

til de enkelte problemstillingene og temaene som var til diskusjon, så opplevede fakultetsledelsen 

at det var generell tilslutning til følgende: 

• Ny strategi for HF skal være kort og endringsorientert, og skal dermed ikke forsøke å 

omtale alle deler av fakultetets virksomhet. 

• Strategien skal ikke nødvendigvis følge den tradisjonelle inndelingen i utdanning, forskning 

og organisasjon, men kan struktureres etter de områdene der fakultetet skal endre seg.  

• Plan for det videre arbeidet med strategien, med arbeidsgruppe, styrebehandling og høring.  

Arbeidsgruppe 

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har i løpet av en serie møter i mai diskutert og gitt innspill til 

ny strategi. Dette arbeidet har resultert i det utkastet til strategi som presenteres for fakultetsstyret. 

Arbeidsgruppa har bestått av: Frode Helland (leder), Karoline Opsahl, Øystein Linnebo, Toufoul 

Abou-Hodeib, Jessica Pedersen Belilse Hansen, Alexander Refsum Jensenius, Brita Brenna, 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200925-protokoll.html
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/201127-protokoll.html
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/1-2021/seminar.html
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/2-2021/protokoll.html
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Christine Meklenborg Nilsen, Marika Lüders og har vært bistått av en skrivegruppe bestående av 

Camilla Chausse, Christine Klem og Rasmus G. Andresen 

 

Det har i perioden etter forrige fakultetsstyremøte også blitt gjennomført allmøter ved alle 

instituttene, der strategiarbeidet har blitt presentert og diskutert. Strategien har også på ulike 

stadier i prosessen blitt presentert og diskutert i instituttleder-, forskningsleder- og 

undervisningsledermøte. 

Utkast til strategi 
En strategi som fokuserer på noen områder der fakultetet bør og skal flytte seg vesentlig i neste 

periode kan ikke bruke så mye plass på alt fakultetet allerede er gode på og alt vi skal bevare. 

Innledningskapittelet forsøker å vise det solide fundamentet og de kjerneverdiene vi skal bygge på.  

 

Videre består utkastet til strategi av følgende kapitler:  

• Mangfold, likestilling og organisasjonskultur 

• Store samfunnsutfordringer  

• Bærekraft 

• Samfunnsrelevans og -engasjement 

• Digitalisering og teknologi  

• Mer fleksibel organisasjon  

Spørsmål til diskusjon 

• I en kort og endringsorientert strategi kan ikke alt omtales, og noe må løftes fram. Klarer 

utkastet likevel å synliggjøre og ta vare på hele fakultetets bredde?  

• Mener styret at utkastet slik det foreligger nå viser tydelig hvor vi skal endre oss, og er det 

de riktige områdene som trekkes fram?  

• Utkastet skal ut på høring ved HF. Har styret forslag til spørsmål vi bør stille i en slik 

høring, slik at styret får best mulig utgangspunkt for behandlingen i september?  

Veien videre 
Etter fakultetsstyrets behandling 18. juni blir utkast til strategi sendt på høring ved HF. Utkastet til 

strategi vil bli gjenstand for endring på bakgrunn av høringsinnspillene. Nytt utkast vil legges fram 

til diskusjon for fakultetsstyret 24. september. Fakultetsstyret skal etter planen vedta endelig 

strategi 29. oktober.   

 

Relevante dokumenter: 

• Utkast til ny strategi for HF 

• Notat til styret 16. april  

• Notat og rapporter til styreseminaret 5. mars 

• Strategi 2030 (UiO) 

• Humaniorastrategi for UiO 

• Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020-23 (HF)  

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/2-2021/vedlegg/210416-d1-hf2030-fs-notat-16.-april.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/1-2021/seminar.html
https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
https://www.uio.no/om/strategi/humaniorastrategi/index.html
https://www.hf.uio.no/om/strategi/handlingsplan-for-likestilling-og-mangfold-20-23/

