
 
 

 

 

 

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UH-SEKTOREN FRA UiS 
 
UiS-styret vedtok i juni 2013 en revidert strategi for UiS 2013-2020 etter en omfattende prosess i 
organisasjonen og med utgangspunkt i et stort analysemateriale (herunder en SWOT-analyse). Strategien er 
risikovurdert. UiS har som visjon å være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt 
forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon.   
 
Strategien inneholder kvantitative mål og kvalitative tiltak for å realisere ønsket strategisk profil som et 
innovativt universitet. Det er utpekt tre faglige satsingsområder (petroleums- og offshorerelaterte fag, 
risikostyring og samfunnssikkerhet og utdanningsvitenskap) og fagområder for videreutvikling 
(museumsformidling, helsefag og økonomi- og ledelsesfag). I tillegg er innovasjon og entreprenørskap prioritert 
for integrering i studieporteføljen. Universitetets viktigste målgrupper og partnere er skissert i strategien.  
 
UiS er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU) og vil gjennom aktiv deltakelse i ECIUs 
ulike organer videreutvikle universitetets faglige aktiviteter i samarbeid med medlemsuniversitetene. Andre 
sentrale samarbeidsinstitusjoner er International Research Institute of Stavanger (IRIS AS) og Stavanger 
universitetssykehus, samt UiA, UiB, HSH og HIB for å styrke Sør- og Vestlandets langsiktige innovasjons- og 
verdiskapingsevne. UiS, UiA og UiN er sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av fagområdene helse, velferd 
og utdanning og har etablert en nasjonal forskerskole, PROFRES, for profesjonsrettet og praksisnær forskning 
innenfor disse fagområdene. Sju høgskoler og tre forskningsinstitutter er også partnere i forskerskolen. UiS har 
flere sentre for forskning i samarbeid med andre institusjoner og arbeidslivet. UiS er partnere i Drillwell (SFI) og 
huser Det nasjonale IOR-senteret, som har sterke partnere innen høyere utdanning og forskning og fra 
næringslivet nasjonalt og internasjonalt. UiS satser på oppbygging av flere SFIer og SFFer for å heve 
forskningskvaliteten.  
 
Strategien inneholder ingen planer for sammenslåinger med andre institusjoner i UH- eller instituttsektoren. 
UiS vil likevel være åpen for mer forpliktende samarbeid med andre institusjoner dersom det styrker regionens 
kunnskapsutvikling og vår rolle som internasjonalt forskningsuniversitet. 
 
Etter at styret vedtok strategien i juni 2013 har følgende skjedd: 
 

• I juni 2014 ble UiS medlem av UH-nett Vest. Nettverket sikter mot et mer forpliktende samarbeid på 
sentrale fagområder. UiS-styret mener dette samarbeidet er viktig for å fremme faglig kvalitet og ser 
for seg en videre organisatorisk utvikling av nettverket i et konsortium (som ECIU) eller lignende i tråd 
med oppdragsbrevet fra KD. UiS-styret vil ikke inngå i organisatoriske modeller på Vestlandet som 
betyr tap av autonomi for UiS som en foretaks- eller konsernmodell utgjør. UiS-styret mener fortsatt 
at en videreutvikling av UiS innenfor dagens organisatoriske rammer er et realistisk alternativ for å nå 
våre faglige mål.  

 
• I tillegg vil UiS utrede en eventuell sammenslåing med IRIS AS, hvor UiS har en eierandel på 50 %. Det 

vil kunne styrke regionens kunnskapsutvikling. UiS er interessert i å høre KDs syn på sammenslåinger 
med aksjeselskaper/stiftelser og hva det eventuelt betyr for endringer i lover/regelverk.  

 
• UiS ser også på andre alternativer for mer forpliktende samarbeid med institusjoner i sektoren og vil 

komme tilbake til dette i universitetets endelige tilbakemelding til KD.  
 
 

 


