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Årsplan 2014-2016 – plan for arbeidet 

Fakultetets årsplan 2013-2015 har seks hovedområder (samlokalisering, studiekvalitet, ekstern 

finansiering, internasjonalisering, innovasjon og IHR). Arbeidet med årsplan 2013-2015 var ekstra 

omfattende som følge av at vi ønsket en grundig behandling ifm. en ny dekanperiode. Beskrivelse av 

arbeidsprosessen er vedlagt. 

Administrasjonen foreslår at hovedområdene videreføres i årsplan 2014-2016. Sannsynligvis vil vi 

måtte innarbeide et nytt fokusområde som utpekes av UiO sentralt, men fakultetet kan da vurdere 

om et av de seks andre områdene kan sjekkes ut. 

Arbeidsprosessen som foreslås for kommende årsplan, er mindre omfattende enn det vi gjorde i fjor, 

men sikrer likevel rapportering på årets tiltak og involvering av fakultetsadministrasjonen, 

instituttene og fakultetsstyret. Samtidig ligger prosessen for årsplan tett opp til arbeidet med 

budsjett 2014, siden disse sakene presenteres samtidig for fagforeningene og styret. 

Forslag til arbeidsprosess: 

Nr. Dato Aktivitet Ansvarlig 

1 7.-8. mai Strategiseminar for dekaner og direktører ved UiO  

2 13. mai Frist for å melde inn foreløpig status for tiltak på 
årets årsplan. Seksjonsledere melder inn for sine 
ansvarsområder. 

Adm.sek. 

3 22. mai Instituttledersamling: diskusjon om 
hovedprioriteringer 2014-2016  

Dekanatet 

2 23. mai Seksjonsledermøte: Gjennomgang av årsplan 2013, 
diskusjon om hovedprioriteringer 2014-2016 

Fakultetsdirektør 

3 5. juni Instituttledermøte: mulighet for videre diskusjon Dekanatet 

4 17. juni Fakultetsstyret: diskutere hovedprioriteringer for 
kommende periode 

Adm.sek. 

5 17.-18. juni Universitetsstyret: nytt fokusområde for 2014? ØPA 

6 19. juni Oppsummering i dekanatet – prosessen videre  Dekanatet 

7 30. juni Sammenstilling av hovedprioriteringene sendes 
administrative leder – invitasjon til work shop i 
august. 

Adm.sek. 

8 August Work shop for administrative ledere – fra 
hovedprioritering til tiltak 

Adm.sek. 

9 September Behandling av årsplanen i dekanat- og 
instituttledermøte 

Dekanat og 
instituttledere 

10 1. oktober Frist for ferdigstilling av årsplanen Adm.sek. 

11 11. oktober Drøftingsmøte med fagforeningene Fakultetsdirektør 

12 21. oktober Årsplan med hovedprioriteringer vedtas av 
fakultetsstyret 

Adm.sek. 

13 22. november Frist for innarbeiding av årsplan i UiOs mal Adm.sek. 

14 30. november Fagforeningene orienteres om endelig årsplan. Fakultetsdirektør 

15 9. desember Fakultetsstyret orienteres om endelig årsplan. Adm.sek. 

16 15. desember Innsendelse av årsplan til ØPA Adm./øk.sek. 
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VEDLEGG 

Arbeidsprosess – utarbeidelse av årsplan 

 

Prosessen i 2012 : arbeidet med årsplan 2013-2015 

Prosessen startet tidlig på året med en strategisamling med alle ledere; administrative og faglige. 

Begrunnelsen for å starte så tidlig var at fakultetet ønsket en diskusjon om de store linjene og 

fakultetets strategi uavhengig av UiOs planarbeid, og i forbindelse med at en ny dekanatperiode var 

påbegynt. 

Strategisamlingen bygget på innspill fra alle ledere, som hver leverte 3 forslag til hovedprioriteringer. 

Ut fra dette ble det identifisert 6 hovedområder (kapitler i årsplanen): 

 Samlokalisering 

 Studiekvalitet 

 Ekstern finansiering 

 Internasjonalisering 

 Innovasjon 

 IHR 

Saken gikk deretter til fakultetsstyret for diskusjon av strategien (april) og hovedprioriteringer (juni). 

Resultatet av dette ble en lang rekke foreslåtte tiltak. I juni ble det holdt en administrativ 

ledersamling med en oppfølging i august, der prioriteringene ble konkretisert på tiltaksnivå. 

Deretter gikk saken til dekanat, instituttledere og fakultetsstyret. I etterkant av dette ble dokumentet 

innarbeidet i UiOs mal (de 5 universitetene) som ble sendt til fakultetsstyret for orientering og til 

universitetsledelsen.  

På bakgrunn av årsplanen 2013-2015 har de 6 seksjonene i fakultetsadministrasjonen laget 

handlingsplaner for 2013 som skal oppfylle målene i planperioden. 

 

Vedlegg: fremdriftsplan 

 

Prosessen i 2011 : arbeidet med årsplan 2012-2014 

Prosessen startet sent på våren med gjennomgang av årsplan 2011 og tiltaksplan med seksjonsledere. 

Arbeidet var basert på UiOs årsplanmal (de 5 universitetene): 

 Et grensesprengende universitet 

 Læringsuniversitetet 

 Et samfunnsengasjert universitet 

 Et handlekraftig universitet 
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 Det gode universitetet 

Tidlig på høsten ble det arrangert workshop med administrative ledere der det ble utformet tiltak 

innenfor hvert av de 5 områdene.  

Planen gikk deretter til høring til instituttene, og så til dekanat, instituttledere og fakultetsstyret som 

vedtok saken. Det endelige dokumentet ble så sendt til universitetsledelsen. 

 

Vedlegg: fremdriftsplan 

 

Fremdriftsplan strategi og årsplan 2013-2015 

   

Periode Aktivitet Ansvarlig 

Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 

29.feb Strategisamling Dekanat  

23.apr Fakultetsstyremøte: strategidiskusjon   

16.mai Dekanatet vurderer planprosessen (denne 
fremdriftsplanen og retning for styresakarbeidet) 

Dekanat 

23.mai Instituttledersamling: vurderer planprosessen 
(fremdriftsplan og retning for styresakarbeidet) 

Rådgiver adm.sek. 

08.jun Administrativ ledersamling: fremdriftsplan og 
hovedprioriteringer 

Seksjonsleder øko. 

11.jun Fakultetsstyret behandler strategi og hovedprioriteringer i 
årsplan 

Rådgiver adm.sek. 

14.jun Gjennomgang av årsplan inneværende år og tiltaksplan 
med seksjonsledere 

Fak.dir. 

19.jun Universitetsstyret vedtar endelig fordeling og treårig 
årsplan  

ØPA 

27.aug Workshop: fra hovedprioriteringer til tilak Seksjonsleder øko. 

26.sep Dekanat og i-ledere behandler strategi og årsplan Dekanat 

september Strategi og årsplan ferdigstilles Rådgiver adm.sek. 

09.okt Dialogmøte med UiOs ledelse Dekan og fak.dir. 

primo oktober Drøftingsmøte Fak.dir. 

15.okt Fakultetsstyremøte. Årsplan behandles Rådgiver adm.sek. 

November Strategi og detaljert årsplan innarbeides i UiOs mal Seksjonsleder øko. 

10.des Fakultetsstyre orienteres om deltaljert årsplan   

15.des Innsendelse av Årsplan 2013-2015 til ØPA Økonomiseksjonen 

   

      

      

  U:\årsplan og strategi\Årsplan 2013   
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kortversjon for punkter som gjelder årsplan 2012 

  

  Dato Aktivitet Ansvarlig 

1 25.mai 
Dekanatet vurderer budsjettprosessen (denne 

fremdriftsplanen) Dekanat 

2 27.mai 

Fremdriftsplanen sendes kontorsjefer, seksjonsledere, øk.seksjonen, 
Gøril Arnesen (Ph.D),  Johanne Spjelkavik (PMR) og Mona Sinding-

Larsen (strategisk plan). Cc: Dekan Hans Petter Graver, prodekan for 
studier Marit Halvorsen og prodekan for forskning Inger-Johanne 

Sand. Lars 

3 08.jun Fremdriftsplanen legges frem for fakultetsstyret Lars 

4 21.jun 
Universitetsstyret vedtar endelig fordeling 2012 og treårig årsplan 

2012-2014 ØPA 

5 23.jun Gjennomgang av årsplan 2011 og tiltaksplan med seksjonsledere Benedicte 

6 30.jun 
Mal for årsplan 2012-2014 med arbeidsfordeling sendes til 

seksjonsledere Trond 

12 12.sep 

Workshop Årsplan 2012-2014 med kontorsjefer, seksjonsledere og 
Mona (strategisk plan). Vi ber om muntlige innspill på møtet. samlet 

utkast bearbeides og sendes ut i etterkant. Seksjonsledere 

16 01.okt Frist for ferdigstillelse av utkast til Årsplan 2012-2014. 
Mona og 

Trond 

17 07.okt Frist for eventuelle kommentarer fra instituttene til årsplan 2012.  Kontorsjefene 

18 10.okt 
Utsendelse av styresaker, utkast til Årsplan 2012-2014 og budsjett 

2012 Eirik 

19 

ca 
12.10.2010 

Dekanatet og instituttlederne behandler budsjettsaken og årsplan. 
Mona deltar for å sikre linken til strategisk plan. 

Dekanat og 
instituttledere 

20 ca 17/10 
Drøfting av budsjett og årsplan med tjenestemannsorganisasjonen. 

Mona deltar for å sikre linken til strategisk plan. Benedicte 

21 27.okt 

Fakultetsstyremøte. Årsplan og fordeling/fordelingsprinsipper for 
budsjett 2012 og LTB 2012-2016, eventuelle omprioriteringer som 

styret ønsker.   

30 15.des Innsendelse av Årsplan 2012-2014 til ØPA Trond og Lars 

 


