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Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i 
Universitets- og høyskolesektoren 
Det vises til Kunnskapsdepartementets invitasjon av 26. mai 2014. Universitetet i Oslo (UiO) takker for 
denne muligheten til å bidra med innspill til departementets arbeid. 
 
Pågående arbeid med samarbeid og arbeidsdeling 
UiO har i dag et omfattende samarbeid både internasjonalt, nordisk, nasjonalt og regionalt. Et 
eksempel er «Sak i Humaniora», som har bidratt til fordeling av ansvar for utsatte fag og til et 
rammeverk for videre samarbeid både nasjonalt og nordisk. Videre har man de senere årene arbeidet 
frem strategiske samarbeidsområder mellom UiO, helsesektor og sykehus. UiO er en pådriver for 
administrative fellesløsninger i sektoren (eksempelvis innen forskning, studier og økonomi). UiO har 
gjennom prosjektet Internt handlingsrom lagt til rette for en mer effektiv arbeidsdeling ved 
institusjonen, med mål om å styrke forsknings- og utdanningskvalitet.  
 
Som ledd i forberedelsene til ny strukturmelding foretar UiO en gjennomgang av institusjoner som kan 
bidra til å styrke vår faglige kvalitet og gi synergier ved tettere samarbeid. UiO har vært i dialog med 
nærliggende institusjoner. 
 
Fremtidige strukturendringer i sektoren 
UiO ser positivt på regjeringens ønske om mer robuste fagmiljøer og institusjoner. Dette vil kunne gi 
bedre nasjonal forsknings- og utdanningskvalitet og en tydeligere arbeidsdeling i sektoren. UiO ønsker 
å være en aktiv deltaker og premissleverandør i den videre prosessen knyttet til strukturmeldingen.   
 
I dialogmøtet 23. september ønsker Universitetet i Oslo å diskutere grunnlaget for fremtidige 
strukturendringer for å styrke institusjonens faglig kvalitet. UiOs strategiske plan, så vel som den 
ferske rapporten fra vårt strategiske råd peker på større internasjonalt- og nasjonalt samarbeid som 
en nøkkelfaktor. For at UiO skal nå sin målsetning om å bli et ledende europeisk universitet, kreves 
samarbeid med tilsvarende fremragende fagmiljøer. Samarbeid og arbeidsdeling basert på geografiske 
og administrative hensyn alene, kan ikke styrke kvaliteten i utdanning og forskning. 
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