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Dokumenter: 

a) Saksframlegg 
b) Vedlegg 

1. Strategiplan Oslofjordalliansen 2012 - 2014 og 2014 – 2017 
2. Omtale av SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon), samarbeidet med 

fylkeskommunene og RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet) i Rapport og planer 
2010-2011, saksfremlegg til møtet i OFAs styringsgruppe 08.02.2012. 

 
Forslag til vedtak:  

1. Universitetsstyret slutter seg til fremlagte Strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) 2012 – 
2014 og 2014-2017. 

2. Universitetsstyret tar orienteringen om UMBs alliansesamarbeid til orientering. 
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a) Bakgrunn 
I denne saken vil universitetsstyret få fremlagt 1) ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) og 
2)en oversikt over andre allianser hvor UMB inngår som samarbeidspartner. OFA, og 
styringsgruppens forslag til strategiplan for det videre OFA-samarbeidet, er mer inngående beskrevet 
enn de øvrige samarbeidskonstellasjonene. Strategiplanen skal behandles av styrene ved de fire 
institusjonene og legges med dette frem for UMBs styre.  
 

  
1) Oslofjordalliansen (OFA) 

Bakgrunn for alliansen 
UMB, Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Østfold (HiØ) 
startet i desember 2007 et samarbeid for å være bedre i stand til å møte oppgaver, forventninger og 
utfordringer som sektoren og institusjonene møter. Ved å satse på utdanning og kunnskapsutvikling, og 
gjennom forskning og forskerutdanning, skal institusjonene være attraktive for studenter, ansatte og 
samarbeidspartnere. En strategisk allianse mellom UMB, HiBu, HiVe og HiØ har som mål å styrke 
rekruttering, forskning og muligheter for samfunnsoppdrag for institusjonene i en stor region i vekst.  
Detter er helt i tråd med UMBs strategiske plan 2010-2013 hvor det blant annet heter: Universitetet skal i 
perioden delta aktivt i undervisningssamarbeidet med de nordiske landbruks- og life science-universitetene i NOVA-
nettverket, og med Oslofjordalliansen og Universitetsalliansen OSLO for å formidle UMBs fag, og øke søkingen på 
UMBs mastergradsprogrammer. 
 
Oslofjordalliansen er i dag i ferd med å utvikle seg til en betydelig aktør innen utdanning og forskning 
både regionalt og nasjonalt. Alliansen er strategisk viktig, og synliggjør at en arbeidsdeling mellom 
institusjonene innenfor spesifikke fagområder er formålstjenelig. Ved for eksempel samlet sett å kunne 
tilby et enda bedre og bredere utdanningstilbud, med smidige overgangsmuligheter mellom 
institusjonene, gis studentene større muligheter til å velge spesialiseringer. Samarbeidet er også med på 
å skape sterkere fagmiljøer. En annen styrke i samarbeidet er en tett kopling opp mot næringslivet og 
de respektive fylkeskommunene. 
 
 Det foreligger egen samarbeidsavtale datert juni 2010 og sentralt fremforhandlet avtale om 
medbestemmelse datert 29. januar 2010. 
 
Styringsgruppen for alliansen, som består av de fire institusjonenes rektorer og studentrepresentanter, 
har sett behovet for en strategiplan for videre samarbeid innen alliansen. Dette begrunnes blant annet i 
at de tre høyskolene arbeider med fusjonsutredninger for eventuell fusjon fra 2013 og UMB og NVH 
tar sikte på en operativ fusjon fra 2014.  
 
Styringsgruppen avventer Kunnskapsdepartementets eventuelle videreføring av SAK-midler, men tar til 
etterretning at rammebetingelsene (økonomiske) for samarbeidet vil kunne være mindre de nærmeste 
årene. Styringsgruppen har foreslått overfor de respektive styrene at institusjonene viderefører de 
rammer som er gitt til alliansen hittil, dvs. 1 mill. kr fra hver av institusjonene. For en mer inngående 
omtale av samarbeidet innenfor OFA, se vedlegg 2: Omtale av SAK, samarbeidet med fylkeskommunene og 
RSA i Rapport og planer 2010-2011. 
 
 
 



                                                          

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP       UNIVERSITETSSTYRET                                       MØTEDATO 27.02.2012 

3 

Behandlingen av strategiplanen i styringsgruppen 
Styringsgruppen behandlet den 22.11.2011 Strategiplan OFA 2012-2014 og 2014-2017. Forslaget til 
strategiplanen har vært på høring ved de fire institusjonene. Høringssvarene og drøftinger i 
informasjons- og drøftingsmøtene med fagforeningsrepresentantene, har resultert i at forslag til 
strategiplan legges frem for styrene ved de fire institusjonene.  
 
Styringsgruppens drøfting var knyttet til: 

• En todelt strategiperiode: 2012 – 2014, og 2014 – 2017 
• Å spisse samarbeidsområdene 
• Videreføre forskningssamarbeidet og samarbeidet med fylkeskommunene 
• Vurdere fellestiltak eller samarbeidsformer innen eksempelvis EU-aktiviteter, næringsutvikling 

og kommersialiseringsstrategier 
 

En todelt strategiperiode innebærer at samarbeidet i den første perioden konsentreres innen 
fagområder og fellesområder der alle parter deltar og hvor det er vist stort potensial for merverdi ved 
felles tiltak. Det innebærer også at det vil være behov for en mer gjennomgående diskusjon om strategi 
for neste periode (2014-2017). 

 
Styringsgruppen foreslo derfor at det faglige samarbeidet konsentreres om følgende områder i planen 
for 2012 – 2014: 

• OFA Teknologi 
• OFA Lærerutdanning 
• OFA Helse-, sosial- og miljøfag 

 
I tillegg foreslo styringsgruppen bl.a. at:  

• OFA e-campus videreføres. Arbeidsgruppen for e-læring må knyttes mer direkte til de faglige 
samarbeidsprosjektene gjennom konkrete tiltak som fellesemner, forelesninger og 
videokonferanser på tvers av institusjonene. 

• Strategisk forskningssamarbeid videreføres, og felles årlig FoU-seminar med utvalgte områder.  
• Samarbeidet med fylkeskommunene vektlegges fremover, gjerne i regionale prosjekter. 
• Innlede EU-samarbeid: primært må fagmiljøene arbeide sammen. Gode forskningsmiljøer kan i 

fellesskap utvikle mulige prosjekter 
• Samordne felles kompetanse som institusjonene har innen næringsutvikling – 

kommersialiseringsstrategier – IPR politikk.  
 
Forslaget innebærer at nåværende piloter, faggrupper og arbeidsgrupper opphører. 
Samarbeidsområdene kan få status som delprosjekter eller arbeidsgrupper. Pilotene går over i 
samarbeidsområder i form av delprosjekter. Faggruppe helse-, sosial- og miljøfag etableres som 
samarbeidsområde i form av delprosjekt. Innen de øvrige samarbeidsområder etableres arbeidsgrupper 
etter behov. Slik revisjon av organisering kan etableres etter gjeldende samarbeidsavtale og avtale om 
medbestemmelse. 
 
Strategiplan Oslofjordalliansen 2012 - 2014 og 2014 – 2017 er vedlagt, se vedlegg 1.  
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2) Øvrige allianser hvor UMB deltar: 

Samarbeidspartnere: UMB, Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
Universitetsalliansen OSLO 

Startet opp: Avtale inngått 30.10.2007 
Samarbeider om: Styrke og profilere hovedstadsområdet som forsknings- og utdanningsregion. Der 
dette er tjenelig skal samarbeidspartene samordne sine synspunkter og opptre koordinert ift. 
samarbeide med kommuner, fylkeskommuner og private aktører. 
Annet: Ledelsen av samarbeidet går på omgang mellom de deltakende institusjoner. 
 

Samarbeidspartnere: UMB og HiOA 
Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

Startet opp: Avtale inngått 01.08.2007. De første studentene ble tatt opp høsten 2007. 
Samarbeider om: 2-årig masterprogram i Folkehelsevitenskap. Siktemålet er en fellesgrad. 
 

Samarbeidspartnere: UMB, NVH og UiO 
SAK-midler knyttet til Livsvitenskap 

Startet opp: 2011 
Samarbeider om: Bedre utnyttelse av den samlede kompetansen i forskning og utdanning innen 
molekylær livsvitenskap, ernæring, miljøtoksikologi, miljøkjemi/radiokjemi og kjernekjemi, samt 
geofag/biokjemi.  
Økonomi: KD bevilget 2 mill. kr i 2011 som et engangsbeløp. Disponeres i 2011 og 2012.  
 

Samarbeidspartnere: UMB, NTNU, UiO, UiT, SINTEF og Institutt for energiteknikk (IFE) 
SAK-midler knyttet til Fornybar energi  

Startet opp: 2011 
Samarbeider om: Tverrfaglig nasjonal forskerskole innen fornybar energi 
Økonomi: KD bevilget 4 mill. kr som et engangsbeløp. Disponeres i 2011 og 2012.  
 

Samarbeidspartnere: UMB. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Hedmark (HiH) 
Rett landbruksutdanning  

Startet opp: Oktober 2010 (skal gå frem til 2014) 
Samarbeider om: Felles prosjekt som skal tydeliggjøre utdannings- og karrieremuligheter innenfor 
landbruksstudier, gjøre overganger mellom utdanningsløp ved institusjonene sømløse og dermed 
rekruttere bedre til landbruksstudiene. 
Økonomi: Strategiske midler: 100 000 kr per år i 5 år. 
 

Samarbeidspartnere: UMB, NVH, VI, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Nofima. 
Soria Moria/Holmsbu 

Samarbeider om: Norges forskningsråd har stilt midler til rådighet for perioden 2010-2012 for å 
arrangere forskningsseminar (Soria Moria) der forskerne presenterer resultater fra samarbeidsprosjekter. 
Økonomi: I 2011 bevilget Norges forskningsråd (NFR) 1.3 mill. kr til dette prosjektet. UMB, NVH og 
VI til sammen bidro med 1.3 mill. kr. 
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Universitetsdirektørens vurdering 
Universitetsdirektøren ser på samarbeidet innenfor OFA som et viktig strategisk virkemiddel for å 
møte de mange fremtidige utfordringer og oppgaver som sektoren står overfor både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Universitetsdirektøren ser behovet for en strategiplan for det videre arbeidet og at denne deles inn i to 
faser, 2012 – 2014 og 2014 – 2017, med tanke på aktuelle fusjonsprosesser for de ulike aktørene i 
alliansen. 
 
Universitetsdirektøren tilrår at universitetsstyret slutter seg til Strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) 2012 
– 2014 og 2014 -2017. 
 
Alliansesamarbeid og nettverksbygging står sentralt i UMBs virksomheter innenfor både utdanning og 
forskning. Og ut fra et helhetsperspektiv, bidrar samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) til at 
nasjonens samlede ressurser blir brukt mer hensiktsmessig og optimalt. Regionale samarbeidsprosjekter 
med konsentrert ressursinnsats har som mål å utvikle sterkere fag- og forskningsmiljøer og mer robuste 
utdanninger. 
 
Oversikten over UMBs samarbeidsallianser innenfor utdanning og forskning synliggjør et bredt spekter 
med et stort nedslagsfelt. Dette er allianser hvor UMB inngår med stor tyngde, og som er nødvendige 
for at UMB skal kunne bidra aktivt inn i og der i gjennom sette sitt preg på samfunnsutviklingen.  
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Vedlegg 1: Strategiplan Oslofjordalliansen 2012 - 2014 og 2014 – 2017 
 
 
Strategiplanen for Oslofjordalliansen har følgende hovedgrep: 

• En todelt strategiperiode: 2012 – 2014 og 2014 – 2017 
• Å spisse samarbeidsområdene 
• Videreføre forskningssamarbeidet og samarbeidet med fylkeskommunene 
• Vurdere fellestiltak eller samarbeidsformer innen: 

o E-campusutvikling  
o EU-finansierte aktiviteter  
o Patentering, kommersialisering og næringsutvikling.  

 
En todelt strategiperiode innebærer at samarbeidet konsentreres i den første perioden innen 
fagområder og fellesområder der alle parter deltar og hvor det er vist stort potensial for merverdi ved 
felles tiltak. Det innebærer også at det vil være behov for en mer gjennomgående diskusjon om strategi 
for neste periode. 

 
Følgende elementer inngår i ny plan for 2012 – 2014: 

 
Det faglige samarbeidet konsentreres om følgende samarbeidsområder: 
• OFA-Tek 
• OFA LU 
• OFA Helse-, miljø- og sosialfag 

 
Samarbeidet har gitt synlige gevinster så langt, og rapportene viser til mulighetene i videre samarbeid. 
Det vil være viktig at forskningssamarbeidet settes mer på dagsorden, samt samarbeid på tvers av de 
enkelte fagområdene, eksempelvis innen teknologi og helse. 
 
I tillegg foreslår styringsgruppen at:  

• OFA e-campus videreføres, nært koplet til de tre satsningsområdene 
• Strategisk forskningssamarbeid videreføres, felles FoU-seminar innen utvalgte områder  
• Samarbeidet med fylkeskommunene vektlegges fremover, gjerne i regionale prosjekter 
• Innlede EU-samarbeid: primært må fagmiljøene arbeide sammen. Gode forskningsmiljøer 

kan i fellesskap utvikle mulige prosjekter 
• Samordne og styrke felles kompetanse som institusjonene har, eksempelvis innen IPR-

politikk, patentering og lisensiering, kommersialisering og næringsutvikling. 
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