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Utviklingsplan 

 

Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet har innført flerårige utviklingsavtaler med universitetene. UiO ønsket å innføre 

tilsvarende utviklingsavtaler med fakultetene fra og med fordelingen for 2020, og ba fakultetene om å 

foreslå mål som kunne inngå i avtalen. 

Fakultetsstyret hadde saken oppe som diskusjonssak i møte 6. desember 2018. Se vedlegg 1. 

Forslag til utviklingsavtale ble også drøftet i flere omganger med instituttlederne i møter: 29.11.18, 

21.2.19, 21.3.19, samt senest i møte 19.3.2020. 

Det ble avholdt dialogmøter mellom rektor og fakultetsledelsen i januar og februar 2019 om avtalene. 

14. mai ble en operasjonalisert versjon av utviklingsavtale mellom rektor og fakultetet oversendt 

rektors kontor. Se vedlegg 2. 

Våren og høsten 2019 ble det reist kritikk fra fakultetene mot utviklingsavtaler og «etatstyring» innad ved 

institusjonen. Fakultetene fant det urimelig at det skulle inngås signerte prestasjonsavtaler mellom nivåene 

ved UiO. 

I Foreløpig disponeringskriv til fakultetene for 2020 av 15. juli er tiltakene i utkast til utviklingsavtale med 

fakultetet lagt inn under kapitlet om Spesifikkke føringer. Se vedlegg 3. Der heter det at: 

«Utviklingsavtalen mellom universitetsledelsen og ledelsen ved SV er under utarbeidelse. Utkastet 

beskriver følgende fem hovedutfordringer med underliggende tiltak som SV skal løse:  

1. Redusere frafall og øke gjennomstrømming i utdanningen på bachelor og master. Inkludert oppfyllelse 

av Kunnskapsdepartementets måltall for produserte profesjonskandidater i Psykologi.  

2. Sikre god rekruttering, bedre kjønnsbalanse og mer kulturelt mangfold til fakultetets studieprogrammer  

3. Sikre studenter og ansatte et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø  

4. Opprettholde forskningen innen fakultetets doktorgradsprogram på høyt nivå og systematisere 

opplæring innen generiske ferdigheter og øke veilederes kompetanse  

5. Bidra til løsning av samfunnets systemiske utfordringer gjennom sosial innovasjon  
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Utviklingsavtalen ettersendes når den er ferdigstilt. Universitetsledelsen vil følge opp utviklingsavtalen i 

styringsdialoger med fakultetsledelsen.» 

 

Dekanene tok saken opp med rektor høsten 2019 og fakultetet har ikke fulgt opp saken etter dette. 

Universitetsdirektøren la så saken fram for Universitetsstyret i møte 3. desember 2019 (V-sak 5) og ba 

styret om tilslutning til at det kan etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter. 

I framleggsnotatet heter det blant annet at: 

«Hovedformålet med utviklingsplanene er å identifisere og iverksette tiltak på områder der universitetet 

bør forbedre sine resultater og sikre kontinuitet og oppmerksomhet om det langsiktige strategiske 

arbeidet, ved hver enhet.  

Intensjonene er at planene utarbeides i dialog mellom universitetsledelse og fakultetsledelse og baseres på 

enighet om prioriterte utviklingsområder.» Se vedlegg 4. 

Universitetsstyret fattet følgende vedtak: «Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende 

enheter».  

Fakultetsstyret bes vurdere, og eventuelt godkjenne, hovedutfordringer, mål, tiltak og 

operasjonalisering i vedlagte forslag til utviklingsplan (avtale) mellom universitetsledelsen og Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. 

 

 

Vedlegg:  

1) Notat av 29. november 2018 til fakultetsstyrets møte 6. desember 2018 

2) Forslag til operasjonalisert utviklingsplan for fakultetet 

3) Foreløpig disponeringsskriv fra Universitetsdirektøren til fakultetet av 15. juli 2020 

4) Notat til universitetsstyrets møte den 3. desember 2019 av 19. november 2019 om etablering av 

utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter 
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