
Handlingsplan for UHR-Samisk V2020-V2022 

UHR-Samisk er en av åtte fagstrategiske enheter og seks fellesstrategiske enheter i 
Universitets- og høgskolerådet (UHR). UHRs strategi og handlingsplan ligger til grunn for 
UHR-Samisk sin handlingsplan.  

UHR vedtok strategi 2020-2024 på representantskapsmøtet 29. mai 2019. UHRs visjon er 
samarbeid for et bærekraftig samfunn. Strategien har følgende tre hovedmål: 

1. UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i 
møte med myndighetene og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til 
institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets hovedutfordringer  

2. UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon 
og delta aktivt i samfunnsdebatten 

3. UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de 
kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå  

Prioriterte innsatsområder for UHRs styre: 

• Bedre institusjonenes rammebetingelser 

• Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt 

• Bidra til det grønne skiftet, innovasjon, digitalisering og omstilling 

• Kvalitet i forskning, åpen forskning og bidra til EUs forskningsprogrammer 

• Kvalitet og relevans i utdanningene, livslang læring 

• Helhetlig karrierepolitikk, lederutvikling, arbeids- og læringsmiljø 

• Videreutvikling av UHR 

 

Innsatsområder og tiltak for UHR-Samisk 2020-2022: 

Innsatsområdene nedenfor er alle viktige, og står ikke i prioritert rekkefølge.  

Innsatsområde Mål Tiltak Samarbeid 
Rekruttering til 
samiskspråklige 
studier og studier 
med samisk innhold. 

Legge til rette for styrket 
samarbeid med 
relevante aktører for økt 
rekruttering til samiske 
studier og studier med 
samisk 

Erfarings og 
kunnskapsdeling, 
dialog med 
relevante aktører  

UH-institusjoner, 
fylkesmannsembetet, 
KS, KD, KMD, 
Utdanningsdirektoratet, 
Utdanningsforbundet, 
Sametinget 

 Styrke institusjonenes 
samarbeid med samiske 
språksentra om 
begynneropplæring i 
samisk 

Erfaringsdeling om 
ulike modeller for 
samarbeid UH-
språksentre. 
Erfaringsdeling om 
hvordan UH kan 
legge til rette for 
kompetanseheving 
på språksentrene.  
 

Sametinget, de samiske 
språksentrene, NOKUT, 
KD, KMD 

 Styrke nasjonale 
rammevilkår for økt 

Gi innspill til 
nasjonale 

 



rekruttering til samiske 
studier og studier med 
samisk  

myndigheter om 
tiltak for økt 
rekruttering 

Styrke samisk som 
vitenskapsspråk: 
utdannings- 
forsknings og 
administrasjonsspråk 

Legge til rette for 
styrking av institusjonelt 
samarbeid om studier i 
samisk språk særlig 
master og ph.d. 

Utrede muligheter 
for samarbeid om 
studier. 

UH-institusjoner  
 

 Legge tilrette for  
videreutvikling av 
samiske språk i samiske 
profesjonsutdanninger 
med siktemål at 
samisktalende studenter 
og studenter som blir 
tatt opp på samisk kvote 
i 
profesjonsutdanningene, 
skal få utvikle sitt 
samiske språk som del 
av utdanninga.  

Erfarings og 
kunnskapsdeling, 
dialog med 
relevante aktører 

UH-institusjoner 

Formidling av 
kunnskap om samisk 
språk og 
kultur til UH-sektoren 

Synliggjøre UHR-
Samisk sine strategiske 
målområder 

Delta på relevante 
arenaer 

UHRs representantskap 
samt fagstrategiske og 
fellesstrategiske enheter, 
andre nasjonale aktører 

 Bidra til implementering 
av læringsutbytte om 
samisk språk og kultur i 
alle utdanninger der 
dette er forskriftsfestet 

Spre bruk av 
nettressurser, som 
for eksempel  
REAIDU  
 

UHRs strategiske 
enheter 

  Samarbeid om 
kompetansesenter 

UHR-Samisk 

Digitalisering Digitalisering i UH-
sektoren 

Erfaringsdeling om 
oppfølging av 
nasjonale 
digitaliserings-
strategier  

UHR-Samisk 

Bærekraft i samiske 
samfunn 

Sikre at utdanning og 
forskning bidrar til en 
bærekraftig utvikling av 
samiske samfunn 

Å løfte frem 
bærekraftsmålene 
i utdanninger med 
samisk innhold og 
i samisk forskning 

UHR-Samisk 

 


