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Opprettelse av felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA – mandat 
og sammensetning  

Med bakgrunn i Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i 
universitets- og høyskolesektoren har UiO og HiOA opprettet en felles arbeidsgruppe med 
deltakere fra ledelsen ved de to institusjonene.   

Gruppen har fått i oppdrag å vurdere om dagens arbeidsdeling mellom institusjonene på 
utdanningsområdet er formålstjenlig, inkludert å peke på områder der det vil være fornuftig å se 
nærmere på arbeidsdelingen mellom de to institusjonene.  

Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, vil lede arbeidsgruppen som skal ha sitt første møte den 14. 
desember 2015.  Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til de respektive institusjonenes rektorer 
og styrer innen 1. juni 2016. 
 

 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli  
konst. avdelingsdirektør 

 
 
 
 
Vedlegg:  

- Felles notat UiO og HiOA med mandat og sammensetning for arbeidsgruppen 
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Opprettelse av felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA - mandat og 
sammensetning 
 
I Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren står det følgende: 
 
Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo har til dels overlappende fagporteføljer. 
Institusjonene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt dagens 
arbeidsdeling mellom institusjonene er formålstjenlig og om det bør gjøres endringer i ansvars- 
og arbeidsfordelingen mellom dem. Kunnskapsdepartementet ser svært positivt på initiativet. 
 
Meldingen ble vedtatt i Stortinget 11. juni 2015. På bakgrunn av meldingen opprettes det derfor 
med dette en felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA.  
 
Formål 
Arbeidsgruppens formål er å vurdere hvorvidt dagens arbeidsdeling mellom institusjonene på 
utdanningsområdet er formålstjenlig og om det bør gjøres endringer i ansvars- og 
arbeidsfordelingen mellom UiO og HiOA når det kommer til hvilke utdanninger som tilbys på 
hvilken institusjon. 
 
Mandat 
Arbeidsgruppen skal vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonen med utgangspunkt i følgende 
parametre: 
 
- Muligheter for konsentrasjon og rasjonell bruk av ressurser  
- Sammenheng med fagmiljøer og utdanninger ellers ved institusjonen  
- Betydningen av fagmiljøer og utdanninger for realisering av institusjonenes strategier  
- Regionens behov for kandidater, kunnskap og kompetanse  
 
Arbeidsgruppen kan benytte seg av de data og analyser som er tilgjengelige ved den enkelte 
institusjon. Gruppen kan også bestille analyser ved behov.  
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Høgskolen i Oslo og Akershus – side 2 

 
 
Leveranse 
Arbeidsgruppen utarbeider en rapport med anbefalinger om arbeidsdeling som gis til de 
respektive institusjonenes rektorer og styrer. Rapporten skal avleveres innen 1.6.2016. 
 
Medlemmer 
Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: 
 
Fra HiOA 

• Prorektor for utdanning Nina Waaler 
• Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Knut Patrick Hanevik 
• Prodekan for utdanning ved Fakultet for helsefag Ingrid Narum 

 
Fra UiO 

- Prorektor Ragnhild Hennum 
- Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet  
- Instituttleder Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet 

 
Arbeidsgruppens sekretariat består av medlemmer fra administrasjonen på begge institusjoner. 
Sekretariatet er ansvarlig for: 

• at det kalles inn til møter i arbeidsgruppen.  
• framskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for arbeidsgruppens drøftinger 
• å i fellesskap utarbeide forslag til arbeidsgruppens endelige rapport 

 
Sekretariatet organiserer selv sitt arbeid. 
 
 
 
Curt Rice                                                                                     Ole-Petter Ottersen 
rektor, HiOA                                                                               rektor, UiO 
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