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Rapport og tiltakspakke 

Saksopplysninger 
Dekan Frode Helland satte våren 2019 ned en arbeidsgruppe for integrering av internasjonale vitenskapelig 

ansatte. 

Arbeidsgruppen er ledet av prodekan Mathilde Skoie, og består i tillegg til Skoie av instituttleder Bjørn Olav 

Utvik, instituttleder Beate Elvebakk, instituttleder Peter Edwards, førsteamanuensis Giuiliano D’Amico, 

representant for tjenestemannsorganisasjonene Bjarne Skov, seniorrådgiver Greta Holm og 

personalrådgiver Hilde Kristine Sletner. Sistnevnte har også vært sekretær for arbeidsgruppen. Med 

instituttlederskiftene januar 2021 ble de avtroppende instituttlederne i arbeidsgruppen erstattet med de 

påtroppende – instituttleder Zafer Özgen, instituttleder Aasta M. Bjorvand Bjørkøy, og instituttleder Rune 

Svarverud.  

Arbeidsgruppen delte arbeidet i to. En del om språk og en del om kultur, organisasjon og det sosiale. 

Arbeidet med del en ble avsluttet med en rapport og påfølgende tiltak som ble vedtatt av fakultetsstyret 

12.06.2020.  

  

Prosess 
Arbeidsgruppen har gjennomført kartleggingssamtaler med instituttledere og administrative ledere, 

gjennomført en spørreundersøkelse blant fast vitenskapelig ansatte designet med hjelp av en workshop 

med deltakere fra ansattgruppen, samt diskutert foreslåtte tiltak med en fokusgruppe. Gruppens rapport 

og forslag til tiltak har vært tatt opp i instituttledermøte samt vært presentert som diskusjonssak i 

fakultetsstyret den 24.09.2021. 
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Hovedproblemstillinger 
De senere år har rekruttering av vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn økt vesentlig. Økt 

mangfold er imidlertid en ressurs som i dag ikke blir godt nok utnyttet. Fakultetet har heller ikke hatt noen 

overordnede retningslinjer eller rutiner hva gjelder mottak, oppfølging og integrering av denne gruppen 

ansatte. Arbeidsgruppens mandat var å se på hvordan fakultetet bedre kan nyttiggjøre seg av deres 

erfaringer og den kompetansen vi rekrutterer fra utlandet, kartlegge utfordringer og komme med forslag til 

tiltak. 

Funnene fra kartleggingssamtalene med instituttene og spørreundersøkelsen bekrefter til en viss grad de 

antakelsene arbeidsgruppen i forkant hadde av de utfordringene vi står overfor når det gjelder 

kommunikasjon, styre og stell, det formelle versus det uformelle og overgangen til å undervise i Norge. De 

viktigste funnene som arbeidsgruppen har identifisert og som vil danne grunnlag for tiltakspakken som 

foreslås, er som følger: 

• Informasjon er vanskelig tilgjengelig. Det savnes en sentralisert ressurs med tilgjengelig informasjon 
på engelsk som er søkbar på begge språk 

• Rutiner for mottak av nyansatte på instituttene varierer. 

• Innhold og kvalitet på mentorordning varierer. Et flertall tror mentorering vil være nyttig for å bli 
kjent med styre, stell og innflytelseskanaler. Kun et fåtall mener de har kjennskap til de uformelle 
påvirkningskanalene. 

• Kun et fåtall rapporterer å ha innehatt et verv. Instituttene peker på språk som en stor hindring. 

• Det rapporteres fra både institutter og respondenter at uskrevne normer og regler, kulturelle 
forskjeller og «stammespråk» skaper misforståelser. 

• Et flertall rapporterer at det er lite støtte til formidling, og ønsker at forventningene til formidling 
blir klarere kommunisert. 

• Mange av respondentene rapporterer om ensomhet. 

• Det skarpe skillet mellom arbeidsliv og privatliv, språkbarrieren, få internasjonale arenaer for 
sosialisering og relativ fattigdom er utfordringer som bidrar til utenforskap 
 

Tiltak 
Tiltakene er delt inn etter ansvarsnivå og tematikk. 

Fase Tiltak Institutt Fakultet 
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Rekruttering: 

Rekruttering må 

gjenspeile 

organisasjonens behov, 

samt både kandidaten og 

organisasjonens ønsker, 

og forventninger må 

avklares. 

 

- Tydeliggjøre 

forventninger til det å 

være i norsk 

akademia 

- Promotere 

prøveforelesninger 

blant ansatte 
 

- Vurdere endringer og/eller 

tydeliggjøring i  

intervjumaler og maler for 

kunngjøringstekster 
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Mottak: Den ansatte skal 

få en best mulig start på 

sin karriere ved HF som 

istandsetter hen til å 

kunne sette seg inn i sin 

rolle på en rask og god 

måte. 

- Arrangere minst to 

møter på instituttet 

som koordineres med 

vanlige planer for 

oppstart, men med en 

ekstra sjekkliste.  

- Arrangere 

tiltredelsesforelesning 

som presenterer den 

ansattes faglige profil 

 

- Lage minimumsstandarder 

og sjekklister basert på 

instituttenes innspill og 

praksis 

- Lage informasjonspakke til 

nyansatte 

Mentorordning: Den 

ansatte skal, gjennom en 

mentor, oppleve å ha en 

veileder og 

samtalepartner som 

bedre ruster hen til å 

møte utfordringer, se 

muligheter, og utvide sitt 

nettverk.  

- Utnevne en mentor 

- Tilrettelegge for 

innsatsen 

- Lage rammer og fasilitere 

ordningen, herunder: 

o  felles opplæring/ 

forventningsavklaring 

o oppfølgingsmøter 

o maler og sjekklister 

o tematiske samlinger  

Samlinger for nyansatte: 

Den ansatte skal, 

gjennom samlinger som 

går på tvers av 

instituttgrensene, ha 

mulighet til å utvide sitt 

nettverk samt ha en 

felles møteplass for 

erfaringsutveksling 

 -  «Lunsj for nyansatte» – to 

ganger i året – der man 

møter dekanatet og 

presenteres for fakultetet. 

- Tematiske samlinger for 

nyansatte. Forslag til tema 

for slike samlinger er 

formidling, 

undervisningsplanlegging og 

handlingsrom, veiledning og 

kvalifikasjonsrammeverket 
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Organisasjonskunnskap- 

og forståelse: Den 

ansatte skal gis 

kjennskap til 

organisasjonen og dens 

innflytelseskanaler på en 

slik måte at 

medbestemmelse sikres 

og at den ansatte kan 

være i stand til å utføre 

ulike verv. 

 - Seminar om hvordan man 

kan sikre medbestemmelse 

og hva som inngår i 

forskjellige faglige 

lederstillinger (bygge på 

fakultetets opplegg «Lyst på 

ledelse») 
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Oppfølging: Den ansatte 

skal følges tett opp, slik 

at eventuelle problemer 

fanges opp tidlig, og man 

får justert den ansattes 

individuelle plan. 

 

- Oppfølgingssamtaler 

også utenfor 

medarbeidersamtalen 

- Årlige samtaler med 

instituttene om oppfølging av 

internasjonale ansatte 

(inkluderer språkkravet) 

IN
FO
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Verktøykasse og 

seminarer for 

administrasjonen: 

Administrasjonen skal 

være i stand til å bistå og 

veilede ansatte og ledere 

innen regelverk og 

forvaltning på en effektiv 

måte. 

 

 - Utvikle og vedlikeholde en 

verktøykasse og seminarer 

for administrasjonen for mer 

effektiv samhandling med 

den mangfoldige staben - 

samkjøres med verktøykasse 

for språkdelen. 

Verktøykasse og 

seminarer for ledelse: 

Ledere skal ha de 

nødvendige verktøyene 

for å lede en mangfoldig 

ansattgruppe på en god 

måte. 

 

 - Utvikle og vedlikeholde en 

verktøykasse og seminarer 

for ledere om hvordan lede 

en mangfoldig ansattgruppe. 

Seminardelen kan f.eks. 

inngå i fakultetets 

lederopplæringsopplegg og 

møteplasser som 

instituttledermøtet.  
 

Informasjon: 

Informasjon skal være 

enkelt tilgjengelig og 

søkbart både for 

kandidater i en 

rekrutteringsfase og for 

nyansatte.  

 

- Tospråklige nettsider 

med tydelig 

informasjon på de 

viktigste områdene 

(må identifiseres og 

koordineres med 

fakultetet).  
 

- Tospråklige nettsider med 

tydelig informasjon på de 

viktigste områdene (må 

samkjøres med UiO sentralt) 

- Kommunikasjonsavdelingen 

lager databank over 

ekspertise (formidling) 
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Implementering 

Gjennomføring av de konkrete tiltakene fordrer koordinering, ansvarsdeling og ressurser. Det må blant 

annet utvikles verktøykasser og mentorprogram, rutiner må formaliseres, kommuniseres og internaliseres. 

Arbeidsgruppen har gjennom omfattende informasjonsinnhenting pekt på områder der tiltak er 

nødvendige, og foreslått tiltakspakker for disse. 

For å sikre gjennomføringen anbefaler derfor arbeidsgruppen at dekanen nedsetter et arbeidsutvalg som 

skal utvikle disse tiltakene. Koordinering av arbeidet legges til Seksjon for HR, personal og arkiv. Utvalget 

bør bestå av vitenskapelig ansatte, gjerne med erfaring fra ulike verv og/eller internasjonal bakgrunn, samt 

administrativt ansatte fra studiefeltet og fra personalfeltet. Utvalget kan også trekke inn andre i sitt arbeid.  

Arbeidsutvalget får ansvar for utvikling av tiltak/programmer innen følgende områder: 

- Mentorering, herunder rammer for mentorordning, opplæring, maler, samlinger med videre 

- Mottak, herunder formalisering av mottaksopplegg, samlinger for nyansatte, tiltredelsesforelesninger 

med videre 

- Verktøy/informasjon/oppfølging, herunder nettsider, verktøykasser for administrasjon og ledelse, 

planer for oppfølging med videre. 

Det er viktig at de tiltak og programmer som utvikles forankres på instituttene. Arbeidsutvalget vil ha behov 

for innspill fra administrative ledermøter så vel som instituttledermøtene for å sikre dette.  

Arbeidsgruppen anbefaler at utvalget påbegynner sitt arbeid i januar 2022, og leverer sitt endelige forslag 

til instituttledermøte og deretter fakultetsledelsen innen juni 2022 for implementering i årsplanen for 2023. 

 

Vedtaksforslag 
Fakultetsstyret vedtar følgende: 

Fakultetsstyret vedtar at det skal nedsettes arbeidsutvalg som skal utvikle tiltak i tråd med tiltakspakken slik 

den er presentert i arbeidsgruppens rapport. Dekanen gis fullmakt til å nedsette utvalget på den måten 

som er hensiktsmessig. Utvalget koordineres av Seksjon for HR, personal og arkiv. Utvalget påbegynner sitt 

arbeid i januar 2022, og leverer sine endelige forslag til instituttledermøte og deretter fakultetsledelsen 

innen juni 2022 for implementering i årsplanen for 2023. 


