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Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars 

Vi viser til arbeidet med nye utviklingsavtaler for universiteter og høyskoler jf. tildelingsbrevet 
for 2022. Departementet inviterer med dette styreleder, rektor og direktør ved de statlige 
universitetene og høyskolene til et digitalt fellesmøte 17. mars kl. 13-15. Deltakerne vil få 
lenke til møtet tilsendt på epost i forkant av møtet. 
 
Vi viser også til innspillsrunden på utkast sektormål og rammeverk for utviklingsavtalene som 
hadde frist 21. januar, og takker for innspillene. Departementet har foretatt noen justeringer, 
og legger med dette det vedlagte rammeverket med sektormål til grunn for den videre 
dialogen med sektoren om innholdet i utviklingsavtalene. 
 
Program for fellesmøtet 17. mars: 

 Innledning fra statsråd Ola Borten Moe  
 Institusjonene får ordet. Runde rundt det digitale bordet. En fra hver institusjon får 

ordet i 3 minutter. 
 Oppsummering og veien videre  

 
Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom 
tydelige institusjonsprofiler og god arbeidsdeling. Vi ønsker dialog med institusjonene om: 

- Hvordan vil utviklingsavtalene bidra til sektormålene og en mangfoldig sektor 
- Er det områder det er behov for koordinering og arbeidsdeling i sektoren ut fra for 

eksempel regionale og nasjonale behov, og hvordan kan utviklingsavtalene eventuelt 
bidra i dette arbeidet 

Hver institusjon bes forberede et innlegg på inntil 3 minutter.  
 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2697-16 

Dato 

21. februar 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Vi ber om tilbakemelding på hvem som vil holde innlegg for institusjonen til 
eiehfipost@kd.dep.no innen 7. mars.  
 
Departementet tar sikte på å invitere styreleder, rektor og direktør til et felles dialogmøte om 
innholdet i avtalene 20. juni kl. 11-15 i Oslo, etter at institusjonene har delt sine foreløpige 
utkast til mål som kan inngå i nye utviklingsavtaler. Vi ber institusjonene om å holde av 
tidspunktet. Fristen for å levere foreløpige utkast endres med dette fra 1. mai til 20. mai.  
 
Dette brevet og rammeverket er publisert på nettsiden for utviklingsavtalene Nye 
utviklingsavtaler for universitetene og høyskolene - regjeringen.no. Innspillene og utkastene 
til mål fra institusjonene er offentlige etter offentlighetsloven og blir også gjort tilgjengelig for 
alle på denne nettsiden. 
 
Vi ser frem til dialogen! 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Mai-Lin Hofsøy 
prosjektleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Norges forskningsråd 
Sikt Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. 
Universitets- og høgskolerådet 

 
  

mailto:eiehfipost@kd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nye-utviklingsavtaler-for-universitetene-og-hoyskolene/id2874690/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nye-utviklingsavtaler-for-universitetene-og-hoyskolene/id2874690/
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Adresseliste 
 
Arkitektur- og 
designhøgskolen i 
Oslo 

Postboks 6768 St. 
Olavs plass 

0130 OSLO 

Høgskolen i 
Innlandet 

Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 
vitenskapelig 
høgskole i logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 
Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 
Høgskulen på 
Vestlandet 

Postboks 7030 5020 BERGEN 

Kunsthøgskolen i 
Oslo 

Postboks 6853 St 
Olavsplass 

0130 OSLO 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 
Norges 
Handelshøyskole 

Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges 
idrettshøgskole 

Postboks 4014 
Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges 
musikkhøgskole 

Postboks 5190 
Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

 7491 TRONDHEIM 

OsloMet – 
storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 
Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 
Universitetet i 
Bergen 

Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 
Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i 
Stavanger 

 4036 STAVANGER 

Universitetet i 
Sørøst-Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i 
Tromsø – Norges 
arktiske universitet 

 9019 TROMSØ 
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