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Sak 49/22:  Oppfølging av strategisk plan vedr. bærekraft på NIH 
 
 
Strategisk plan for NIH viser tydelig at institusjonen skal videreutvikles i en 
bærekraftig retning. Mye godt arbeid er gjort, men det er ingen felles plan og strategi 
for dette. Det er også ambisjoner og formuleringer som ikke er tilstrekkelig prioritert 
så langt.  
 
For å sikre fremdrift i arbeidet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage en 
prosess der en konkret handlingsplan videre er målet. Arbeidsgruppen har 
gjennomført et seminar slik at alle skal ha kjennskap til bærekraftig utvikling og FNs 
bærekraftsmål. Fremover nå kommer fasen med å prioritere mål for NIH. Dette vil 
kreve noe ressurser.  
 
Gitt den økonomiske situasjonen NIH står i, ønsker arbeidsgruppen å utfordre styret 
på ambisjonsnivået innenfor bærekraft, herunder ressurser til å følge dette opp.  
 
Signaler fra styret vil bli tatt med videre i de interne prosessene på NIH i arbeidet 
med en konkret handlingsplan.  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret gir følgene signaler på ambisjonsnivå og ressurser til videre arbeid med 
handlingsplan.  
 
Saken diskuteres i styret.  
 
 
Vedlegg:  
Notat vedrørende oppfølging av strategisk plan innen bærekraft 



Oppfølging av strategisk plan vedrørende bærekraft 

Bakgrunn:  
Arbeid med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål er tydelig prioritert politisk, og påvirker svært 

mange sektorer. Det er en økende forventning i hele samfunnet om at bedrifter, organisasjoner, 

institusjoner og offentlige organer tar mer direkte ansvar for deres miljømessige, sosiale og etiske 

handlinger.  

Dette gjenspeiles i regjeringens stortingsmeldinger også i vår sektor, herunder St.meld 40, Mål med 

mening, langtidsplan for høyere utdanning, videre inn i søknader til NFR, samt hos andre 

interessenter som NIH må forholde seg til. Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev viser også til 

sektorens betydning innen bærekraftig utvikling.  Samtidig er det ingen konkrete krav for NIH eller 

andre utdanningsinstitusjoner, det er i stor grad opp til institusjonen selv å definere egne mål.  

Bærekraft et begrep som mange kjenner til, men som få vet hvordan en skal jobbe med i praksis. Det 

kan fort bli et fyllord uten innhold, om en ikke konkretiserer hva dette betyr for den enkelte aktør.  

NIH har allerede bærekraft som gjennomgående føringer i strategisk plan 2021-2025, og har derfor 

lagt grunnlaget for at organisasjonen skal videreutvikles med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. I 

utviklingsplanen til departementet 2023-2024, er også sosial bærekraft spilt inn fra styret.  

Fra ord til handling 
Det er gjort en rekke enkelttiltak på NIH som understøtter en bærekraftig utvikling:  

• Et nettbasert emne «idrett og bærekraft» er utviklet, og det tas innen Bachelor sport 

management, det tilbys som valgfritt emne eller som videreutdanning. Emnet er også 

utviklet på engelsk. Det siste året har 362 studenter (interne + ekstene) tatt emnet. Til 

emnet hører fagboka «Idrett og bærekraft».  Emnet «Sport and development for peace”, er 

nytt på årsstudiet idrett, kultur og samfunn, dette er også digitalt og åpent for eksterne 

studenter.  

• Friluftsliv har gjennomgått bærekraftsmålene og forankret disse i eget BA-program.  

• IFP har inkludert bærekraft i studieplanen på master  

• IIS har opprettet egne forskningsgrupper relatert til klima og kjønn. Nylig fikk prosjektet med 

klima gjennom en søknad hos NFR på kr 12 mill.  

• Forskning og innovasjon henger tett sammen, og i HEI innovation vil bærekraftig innovasjon 

være sentralt.  

• Innen drift har blitt gjort flere miljøtiltak, som sortering av søppel og bygging av 

varmepumper.  

• Enkelte endringer har skjedd digitalt, som innføring at ekstern sensor kan delta digitalt.  

• Et institutt har laget forslag til reisevettregler.  

Arbeidsgruppe og prosess 
Til tross for mange gode initiativ, mangler det i dag tydelig retning, prioriteringer og ansvar innenfor 

bærekraftig utvikling. Flere etterspør mer konkret handling og bevisste valg på institusjonelt nivå. 

Det er derfor i 2022 satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem prosess mot en konkret 

handlingsplan, som gir en retning i det videre arbeidet, men samtidig hensyntar ulike fagmiljøers 

egenart. Enkelte tiltak er også relativt tydelig satt, men er ikke blitt gjennomført.  

Arbeidsgruppen er sammensatt av innmeldte personer fra instituttene, samt studiesjef og 

kommunikasjonssjef.  

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-40-20202021/id2862554/
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbrev-for-norges-idrettshogskole-.pdf
https://www.nih.no/om-nih/organisasjonen/strategisk-plan/


Steg en for gruppen var å opparbeide kjennskap til bærekraftsmålene internt blant ansatte. 

Arbeidsgruppen gjennomførte i august et frokostseminar på NIH for å gi alle grunnleggende 

kjennskap til FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling. I seminaret viste en til at arbeidet både har 

sosial, økonomisk og klimadel, og disse tre er gjensidig avhengige av hverandre. Delmål 4.7 ble også 

løftet spesifikt frem ved at:  

4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å 

fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, 

menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og 

verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.  

Arbeidet videre går i å definere hva NIH skal prioritere av mål og ressurser fremover, samt hvem som 

har ansvar for hva.  

Arbeidsgruppa har diskutert om en bør ta stilling til om vi skal prioritere enkelte av de 17 målene på 

institusjonelt nivå, og/eller om institutter og avdelinger skal definere hva som er relevant for deres 

virke. I denne delen av prosessen internt mener arbeidsgruppa at det er behov for en ekstern 

fasilitator som har kompetanse til å drive en slik prosess på en god måte.  

 

Struktur:  
Arbeidsgruppen foreslår videre å dele arbeidet med bærekraft inn i de tre retningene som står 

beskrevet innledningsvis i strategisk plan:  

 
 

➢ Enkelte underprosjekt innenfor hovedområder bør avklares om det skal iverksettes, 

herunder om NIH skal starte arbeidet med å ha en ambisjon om å være klimanøytrale innen 

2030. Dersom NIH skal ha denne ambisjonen videre, må dedikert person/personer få ansvar 

for å lede denne prosessen.  

 

Resultat av en prosess prioriteringer internt i ulike mål på ulike institutter og avdelinger, vil kunne 

samles i en konkret handlingsplan for 2023.  

I tillegg er det kommet nye forslag fra arbeidsgruppa til å ytterligere styrke NIHs bærekraftsarbeid:   

- Kommunikasjon og synlighet rundt det NIH gjør innen bærekraft.  

- NIH bør utfordre studentene til å engasjere seg i bærekraft på NIH, da fra start av en ny 

styreperiode.  

- Vurdere kost- nytte av å bli standardisert innen miljøledelse (ISO 14001) 

1. Utdanning

2. Forskning/innovasjon 

3. Drift/organisasjon



 

Økonomi:  
Det å jobbe med bærekraftig utvikling kan ha økonomiske innsparinger på enkelte områder, mens 

andre bærekraftige valg kan gi merkostnader. Eksempler på dette er ved egne reiser, da tog kan 

være dyrere enn fly.   

Signaler fra styret, gitt den økonomiske situasjonen NIH står i, er viktig i det videre arbeidet.  

 

Strategiske spørsmål til diskusjon i styret:  

 
Det er flere initiativer på huset som viser bevisste valg som fremmer en bærekraftig utvikling, men 

dersom dette arbeidet skal tydeliggjøres må det nå implementeres i større grad enn i dag. 

Arbeidsgruppa vil derfor utfordre styret på følgende:  

 
1. Hvilket ambisjonsnivå har styret med bærekraft på NIH? 

- Herunder ambisjoner innen klima-miljø?  Dersom NIH skal nå målet om å være klimanøytrale 

innen 2030 må ledelsen fremover prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser til 

å jobbe med det.  

 

2. De neste stegene med å prioritere mål, og forankre dette godt vil kreve ressurser og 

kompetanse. I hvor stor grad skal arbeidsgruppen hensynta den økonomiske situasjonen i 

sitt arbeid? Eksempelvis er en analyse av nåsituasjonen er en forutsetning i det videre 

arbeidet vedrørende mål om å bli klimanøytrale, og standardiserte verktøy trengs for å gjøre 

en klimagass-analyse. 

 

 

  



Vedlegg:  

Hva gjør andre i sektoren?  

Flere andre høgskoler/universiteter har påbegynt dette arbeidet, her er noen linker til andre 

høgskoler/universiteter.  

BI: Bærekraftstrategi | BI 

Oslo MET: Bærekraft - Ansatt - minside (oslomet.no) 

NTNU: FNs bærekraftsmål - Kunnskap for en bedre verden - NTNU 

UIO: https://www.uio.no/om/strategi/berekraftsmal/   

Helhetlig klima og miljøstrategi - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

https://www.bi.no/om-bi/barekraft/
https://ansatt.oslomet.no/berekraft
https://www.ntnu.no/baerekraftmaal
https://www.uio.no/om/strategi/berekraftsmal/
https://www.uio.no/om/strategi/miljo-og-klimastrategi/index.html
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