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Nytt organisasjonskart

Strategiske enheter med felles 
retningslinjer

Dialog mellom styret og de 
strategiske enhetene
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Styrets forslag til strategi 2019-2024
Prosess

• Styreseminar

• Møte med lederne av de 

strategiske enhetene

• Høring

• Representantskapsmøte 28. 

mai 
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• Dokumentstruktur

• Visjon (10 år)

• Strategi (5 år)

• Handlingsplan (2 år)

• Årshjul
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Styrets forslag til strategi, forts.

• Tydeliggjøre UHRs formål – merverdi for 

medlemsinstitusjonene og rolle i sektoren og 

samfunnet

• Endringsmål – hva skal UHR oppnå i denne

perioden?
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Viktige saker for styret
• UH-institusjonenes rammevilkår (økonomi, mål og regelverk)
• oppfølging av revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

og kvalitetsmeldingen
• autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt
• åpen forskning
• digitalisering, faglig og administrativt
• nasjonal koordinering av studietilbud, inkludert etter- og 

videreutdanning og samarbeid med arbeidslivet
• karriere i akademia
• mobbing og trakassering i UH-sektoren, ansatte og studenter (UHRMOT)
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Aktuelle prosesser i 2019
• Nytt regelverk for universiteter og høyskoler (Lovutvalget)
• Ny målstruktur
• Kompetansereformen lære hele livet
• Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet, inkl. praksis
• Åpen forskning, tiltaksplan og implementering av Plan S
• Implementering av ny forskrift om ansettelse og opprykk

(utdanningsfaglig kompetanse)
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Spørsmål til de strategiske enhetene

• Er det andre saker og prosesser vi bør jobbe sammen
om?

• Hva er de strategegiske enhetenes bidrag til de aktuelle
prosessene og sakene?  

• Hvordan får vi til bedre samarbeid på tvers av UHR?
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Dere finner oss på

• www.uhr.no
• UHRs nyhetsbrev – påmelding nederst på 

UHRs hjemmeside
• UHR på facebook og twitter
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