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Sak 74/22:  NIHs handlingsplan 2023 
 

NIHs handlingsplan 2023 er konkretisert med utgangspunkt i Strategisk plan 2021-
2025 og Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet 2023-2026. I tillegg er de 
vedtatte langtidsplanene for Likestilling, inkludering og mangfold, ekstern 
finansiering, livslang læring og digitalisering lagt til grunn. Samlet danner dette 
flerårige planverket basis for NIHs handlingsplan for 2023.  
 
Handlingsplanen er en prioritert liste over de områdene vi ønsker å ha særlig 
oppmerksomhet på i 2023.  Planen er dermed ikke en beskrivelse av institusjonens 
helhetlige virksomhet. I tråd med samfunnsoppdraget er virksomheten mer 
omfattende enn det som trekkes frem i handlingsplanen.  
 
Handlingsplanen følger strukturen i Utviklingsavtalen, som har fire mål med tre 
styringsparametere knyttet til hvert mål. Handlingsplanen fastsetter 16 prioriterte 
oppgaver, som skal understøtte måloppnåelse på de fire områdene i 
utviklingsavtalen.  
 
De prioriterte oppgavene i handlingsplanen skal følges opp av instituttene og 
avdelingene gjennom konkrete tiltak og aktiviteter som enhetene finner 
hensiktsmessig ut fra sin institusjonelle rolle og sine ansvarsområder. Disse ligger til 
grunn for mål og utviklingsplaner for enhetens ansatte. 
 
Handlingsplanen for 2023 er utformet på en annen måte enn tidligere OVP-er 
(overordnede virksomhetsplaner). Det er tre hovedendringer i struktur og form:  
 
1.  Planen er koplet tett til Utviklingsavtalen, for å samstemme prioriteringer og 

rapporteringer internt og til Kunnskapsdepartementet. 
2. Planen er utformet på et mer overordnet nivå, med definerte, prioriterte 

oppgaver.  
3.  Tiltaksplaner lages på enhetsnivå, og vil variere ut fra enhetens rolle og ansvar 

på institusjonen.  
 
Begrunnelsen for å endre fra en detaljert OVP-struktur på tiltaksnivå til en mer 
overordnet og forenklet handlingsplan, er tredelt. For det første samordning, både i 
planverk og i rapporteringer, som både tydeliggjør prioriteringene og letter 
rapporteringen. For det andre erkjennelsen av arbeidsdeling, der de enkelte 
institutter og de enkelte avdelinger på ulik måte bidrar inn mot de prioriterte 
oppgavene. For det tredje er intensjonen å styrke instituttenes eierskap til planen, 
ved at den er tydelig forankret i NIHs samfunnsoppdrag som vitenskapelig høyskole. 
 
 



Styret vil få halvårsrapportering på handlingsplanen i juni 2023, og en endelig 
rapportering ved årets slutt. Rapporteringen vil oppsummere hvilke tiltak som er 
gjennomført og hvilke resultater som er oppnådd på de prioriterte oppgavene i 
handlingsplanen. 
 
 

Forslag til vedtak: 

 

Styret vedtar NIHs handlingsplan for 2023 med de endringer som framkom i 
møtet. 

 

Vedlegg: 

1. Utkast til NIHs handlingsplan 2023 

  



NIH handlingsplan 2023 – utkast 

 

Innledning 

NIHs handlingsplan 2023 er konkretisert med utgangspunkt i Strategisk plan 2021-2025 og 
Utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet 2023-26. I tillegg er de vedtatte langtidsplanene for 
Likestilling, inkludering og mangfold, ekstern finansiering, livslang læring og digitalisering lagt til 
grunn. Samlet danner dette flerårige planverket basis for NIHs handlingsplan for 2023.  

Instituttenes og avdelingenes tiltaksplaner skal samlet bidra til at institusjonen som helhet arbeider i 
tråd med virksomhetens prioriteringer. 

Samordningen av NIHs planverk er visualisert i figuren under.  

 

 

 

Handlingsplanen er en prioritert liste over de områdene vi ønsker å ha særlig oppmerksomhet på i 
2023.  Planen er dermed ikke en beskrivelse av institusjonens helhetlige virksomhet. I tråd med 
samfunnsoppdraget er virksomheten mer omfattende enn det som trekkes frem i handlingsplanen.  

Handlingsplanen følger strukturen i Utviklingsavtalen, som har fire mål med tre styringsparametere 
knyttet til hvert mål. Handlingsplanen fastsetter 16 prioriterte oppgaver, som skal understøtte 
måloppnåelse på de fire områdene i utviklingsavtalen.  

De prioriterte oppgavene i handlingsplanen skal følges opp av instituttene og avdelingene gjennom 
konkrete tiltak og aktiviteter som enhetene finner hensiktsmessig ut fra sin institusjonelle rolle og 
sine ansvarsområder. Disse ligger til grunn for mål og utviklingsplaner for enhetens ansatte. 

Strategisk 
plan 2021-25

Utviklingsavtale 
2023-26

NIH 
handlingsplan 

2023

Instituttenes 
og 

avdelingenes  
tiltaksplaner

Vedtatte langtidsplaner: 

Likestilling, inkludering 
og mangfold 

Ekstern finansiering 

Livslang læring 

Digitalisering 



NIHs handlingsplan 2023 

1. Utvikling av studieporteføljen 
Mål i utviklingsavtalen: Gi flere studenter tilpasset idrettsvitenskapelig kompetanse i tråd 
med samfunnets behov 
 
Prioriterte oppgaver  
- Utvikle og prøve ut flere modeller for systematisk samarbeid med arbeidslivet 
- Etablere flere nettbaserte emner 
- Tydeliggjøre entreprenørskap, innovasjon og bærekraft i alle bachelor- og masterprogram  
- Legge grunnlaget for en institusjonell søknad om et Senter for fremragende utdanning  
 

2. Studentenes læring og læringsmiljø 
Mål i utviklingsavtalen: Tilby forskningsbasert og samfunnsrelevant utdanning der 
studentenes læring og et inkluderende læringsmiljø står i sentrum 
 
Prioriterte oppgaver  
- Øke studentenes medvirkning og medansvar for å skape stimulerende lærings- og 
studiemiljø 
- Tydeliggjøre programlederes ansvar og faglige autoritet 
- Utvikle undervisernes kompetanse, også med sikte på å benytte digitale ressurser for bedre 
læring 
- Identifisere flere programspesifikke utvekslingspartnere og legge til rette for og stimulere 
ut-/ og innveksling av studenter 
 

3. Forskningsporteføljen 
Mål i utviklingsavtalen: Videreføre en bred idrettsvitenskapelig forskningsportefølje av høy 
kvalitet som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling 
 
Prioriterte oppgaver  
- Stimulere til flere tverrfaglige og flerfaglige forskningsprosjekter 
- Identifisere relevante EU-program og støtte arbeidet for å utvikle søknader til Horizont og 
Erasmus+ 
- Øke yngre forskere involvering i prosjektutvikling, prosjektledelse og PhD-veiledning  
- Legge til rette for forskeres karriereutvikling i tråd med NorCam-arbeidet i Universitets- og 
høyskolesektoren 

 

4. Samfunnsrelevans 
Mål i utviklingsavtalen: Tydeliggjøre NIHs samfunnsrelevans 
 
Prioriterte oppgaver 
- Etablere avtaler om praksisnært forsknings- og innovasjonsarbeid i samspill med aktører fra 
arbeids- og samfunnsliv 
- Jevnlig arrangere eller medvirke til faglige møter innen bredden av institusjonens fagfelt 
- Kommunisere forskningsbasert kunnskap til offentligheten og ulike målgrupper  
- Gjøre NIHs utdanninger og kunnskapsformidling interessant og relevant for et større 
mangfold av befolkningen 
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