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Vedrørende høring av rapporten «Grønne indikatorer for universitets- og 

høgskolesektoren» 

Vi viser til høring av rapporten «Grønne indikatorer for universitets- og høgskolesektoren». UiO 

har tidligere kommunisert at UiO ikke ønsker å komme med en høringsuttalelse. Vår begrunnelse 

presenteres kort i det følgende.   

UiO skal møte de globale, nasjonale og lokale klima- og miljøutfordringene gjennom forskning og 

utdanninger med klima- og miljørelevans, og ved bærekraftig drift av universitetet. Vi jobber etter 

1.5- graders målet i Parisavtalen og uttrykker tydelig i vår Strategi 2030 at vi skal redusere eget 

klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg. UiO jobber for 

bærekraft langs en rekke akser, og utvikler stadig nye initiativ.  

UiO har denne høsten høy prioritet på å utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi som skal 

dekke hele bredden av universitetets aktivitet: forskning, utdanning, drift og formidling. Klima- og 

miljøstrategien skal bygge på UiOs vedtatte Strategi 2030, og vil følges av en handlingsplan som 

legger til rette for tiltaksrettet oppfølging. Vi vil i høst også revidere vår eksisterende tiltaksplan 

med ytterligere tiltak for klimagassreduksjon, og vi vil løpende utvikle og oppdatere vårt 

klimagassregnskap for å følge utvikling over tid. 

UiOs første utgave av klimagassregnskap ble lansert 21. mai 2019, og har gitt retning til våre 

konkrete tiltaksområder der vi jobber målrettet under fem overskrifter:  

• Reiser og opphold 

• Mat og servering 

• Innkjøp og gjenbruk 

• Bygg og eiendom inkludert energi 

• Fondsplassering 

 

UiOs ansvar for å bidra til redusert klimafotavtrykk er udiskutabelt, og vi er svært opptatt av at vi 

prioriterer tid og ressurser «på de rette tingene»: altså på kunnskapsbaserte tiltak som med høy 

sannsynlighet gir faktisk effekt i form av reduserte klimagassutslipp. Utvikling, samarbeid og 

kunnskaps- og erfaringsdeling i sektoren om å identifisere og implementere effektfulle tiltak vil 

være svært positivt.  
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Vår hovedbekymring når det gjelder Kunnskapsdepartementets forslag om rapporteringen på 98 

indikatorer, er imidlertid at dette vil generere metodiske utfordringer, krevende diskusjoner om 

indikatorenes relevans og utslag for den enkelte institusjon, samt innebære et omfattende 

rapporteringsarbeid. I sum anser vi risikoen for at introduksjon av en slik rapportering vil kreve 

mye kapasitet og ressurser - uten at det skapes direkte effekter i form av reduserte klimagassutslipp 

-  for å være høy, og for høy.  

UiO slutter seg for øvrig til UHRs innspill til rapporten «Grønne indikatorer for universitets- og 

høyskolesektoren».  
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