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INNHOLD         

▪ Hvorfor må vi forholde oss til ‘bærekraft’?

▪ 17 globale mål

▪ Hva gjør OsloMet for å møte utfordringen?

▪ OsloMet sin Handlingsplan for Bærekraft21

▪ Forskningsstøtte spesielt knyttet til 

bærekraft



Forskertalentutvikling



◼ FNs Agenda2030: the 5 P’s: planet, people, peace, prosperity and 

partnership, en global handlingsplan for bærekraft 

◼Økonomiske insentiver: Horisont Europa, NordForsk, 

Forskningsrådet++

◼ Regulatoriske føringer og krav: Langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning, tildelingsbrev og utviklingsavtaler til UH-sektoren, 
faglærerplanene

◼Økt konkurranse: attraktiv for studenter fra inn- og utland på 
bachelor-, master og ph.d. nivå + rekruttering av forskere

◼Arbeidslivsrelevans: behov for studenter som har solid 
bærekraftskompetanse

◼ Etiske insentiver: ansvar og ønske om å bidra til samfunnets og 
fellesskapets beste

INSENTIVER



“The 17 Goals represent an indivisible tapestry of 
thinking and action that applies in every community, 
everywhere in the world. They are universal…but 
they’re also indivisible…Although they’re presented as 
individual goals, they actually represent a total and 
completely intertwined lattice of action that is relevant 
for every human being everywhere.” 
David Nabarro, Under-Secretary General, Special Advisor on 2030 
Agenda030 Agenda



AHA-FAKTORENE

Antall treff ‘bærekraft’ på 
nettsider:
NTNU 1354 
UiO 1305
UiA 1220
UiB 711
NMBU 436
UiT 398
UiS 242
Nord Univ 100
USN 92
OsloMet 28



BÆREKRAFT – FRA POLITIKK TIL PRAKSIS

Kurs for ansatte

Intro 1.0

Oppfølging 2.0

Kompetanse
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HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFT21

FØRENDE PRINSIPP:

For å være en ledende institusjon på 
forskningsbasert  for velferdssamfunnet, legger 
OsloMet til grunn et bærekraftperspektiv
og en tverrfaglig tilnærming. 

kunnskap



TIÅR FOR HANDLING               

2030

«Det er handling som vil gi 
troverdighet til bærekraft i dette 
tiåret og det må handles på globalt, 
lokalt og individuelt nivå. Men 
handling må bygge på kunnskap og 
kompetanser.»



HVORDAN OSLOMET ARBEIDER FOR EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Egen drift og 

miljøpåvirkning

Redusere 

klimafotavtrykket med 

bakgrunn i 

Klimaregnskapet

Kommunikasjon

Tydelig stemme i 

samfunnsdebatten

Bærekraft integrert i 

kommunikasjonen

Forsknings- og 

utviklingsarbeid

Tverrfaglig forsknings-

og utviklingsarbeid som 

bidrar til å finne 

bærekraftige løsninger 

på samfunnets 

utfordringer

Utdanning

Et helhetlig studietilbud 

som bidrar til økt 

bevissthet om og 

handling for et 

bærekraftig 

velferdssamfunn



HVORDAN STØTTE FOR BÆREKRAFT?Forsknings- og 

utviklingsarbeid

◼ Strategiutvikling og prioriteringsarbeid:

- Bærekraftsråd Styret

- FoU-Utvalget vurderer såkorn-midler til forskning for

bærekraft

- Utvikle pilot for forsker-student partnerskap med aktiv

student deltakelse i forskningsprosjekter og i utforming

av studieprogram/emner/kurs

- Utvikler PhD Innovation for Sustainability på tvers av

flere fakultet

◼ Internt – individrettet:

- Talentprogrammet + forskerutdanning 

- Søknadsstøtte forskere

- Felleskurs innen bærekraft for PhD-kandidater



HVORDAN STØTTE FOR BÆREKRAFT?Forsknings- og 

utviklingsarbeid

◼ Internt - posisjonering opp mot Horisont Europa:

- Kartlegge forskningsmiljøer med særlig relevans for

bærekraftsmålene gjennom bl.a. Forskningsdatabasen

- Egen gruppe på TEAMS med utveksling av oppdatert

info om Horisont Europa

- Samarbeid med Forskningsrådet om kurs og interne

seminar

- EU forum for FoU rådgivere ved fakultetene/sentrene

◼ Eksternt:

- Samarbeid i regionen gjennom bl.a. ORE

- Formidling/Kommunikasjon: nettsider + sosiale medier

- SDSN-NE (Sustainable Development Solutions Network

– Northern Europe nettverk)



VEIEN VIDERE FOR OSLOMET I STRATEGIPERIODEN TIL 2024

Egen drift og 

miljøpåvirkning

1. Målbare indikatorer 

for reduserte 

klimautslipp

2. Klimastrategi med 

konkrete tiltak 

Kommunikasjon

1. Tydelig formidling

av forsknings-

resultater (nettsider, 

sosiale medier og 

policy briefs)

2. Kommunikasjons-

plan for bærekraft

3. Nyhetsbrev

4. Indikatorer, 

rapportering og 

evaluering

Forsknings- og 

utviklingsarbeid

1. Fremragende 

forskningsmiljøer 

for systemiske 

endringer

2. Tverrfaglighet og 

‘transdisciplinarity’

3. Ressursbank

4. Spisse 

kommunikasjon om 

forskningsresultater

Utdanning

1. Helhetlig integrering 

i eksisterende og 

nye studieprogram

2. Integrere 

UNESCOs

generelle 

læringsutbytter
3. Læringsressursbank

4. Promotere 

tilbudene



Takk for oppmerksomheten!


