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UiO  8  Universitetet  i  Oslo Notat

Til: Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

Dato: 1.11.2016

Saksnr..: 2016/13143
z  .91‘!/i7;2_()Q

Valgreglement for UiO  -  korrigering i § 18 nr. 6

Det vises til universitetsstyrets vedtak på møtet 18.oktober 2016om endringer i Valgreglement for

UiO, og i den forbindelse at det ble fastsatt krav om formell professorkompetanse for kandidater

ved rektorvalg.

Vedtaket medfører at det er behov for en endring i  §  18 nr. 6, som lyder:

Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt eller student ved Universitetet i Oslo eller som kan kreve

seg fritatt etter universitets- og høvskolelovens å Q-‘S (10vdata.no), må forslaget være 'vedlagt skriftlig

sanitykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake.

Det følger av vedtaket med krav om professorkompetanse at bestemmelsen om student over ikke

har noen funksjon lenger, og er misvisende. Vi foreslår derfor at formuleringen «eller student» går

ut i valgreglementets § 18 nr. 6.

Forslag til  Vedtak:

Rektor godkjenner på fullmakt at Valgreglement for UiO  §  18 nr. 6 endres i tråd med det framlagte

forslaget.

_, Medliilsen*
í;{_,/~ í'

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

universitetsdirektør V  1  i
f w

ø Iren andlie

V' personaldirektør

‘  [liv
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Saksbehandler:  magnhild.nesheim@admin.uio.no

Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo

Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42

postmottak@admin.uio.no
www.u1o.no
Org.nr.: 971 035 854 Side 7 av 15
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt at Valgreglement for UiO § 18 nr. 6 endres i tråd med det framlagte

forslaget.

Dato Á, Ole etter Otterse 
rektor
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UiO: Universitetet i  Oslo Notat

Til: Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

Dato:

26.10.16 «
. (. 1"

Saksnr:  L  did/l ?) '

Oppnevning av  komité  til å fremme  forslag på eksterne medlemmer og
varamedlemmer til Universitetsstyret for perioden 2017-2021

I  henhold til  UiOs  Valgreglement, skal det oppnevnes en komité for å fremme forslag til eksterne

styrerepresentanter.  I  reglementet står det:

§  30 Forslag på eksterne kandidater
Rektor oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, én teknisk og

administrativ tilsatt og én student, som har til oppgave å fremme forslag overfor

universitetsstyret på eksterne kandidater til styret. Komiteen skal fremme forslag på minst

det antall kandidater departementet ber styret fremme.

Komiteens forslag skal behandles av det sittende styre. Styrets forslag skal oversendes
departementet som foretar oppnevningen.

På denne bakgrunn foreslås følgende medlemmer av komiteen:
Professor Karen Helene Ulltveit—Moe, SV—fakultetet

Professor Truls Norby, MN—fakultet
Seniorrådgiver Christian Boe Astrup, SMR, forslått av Tjenestemannsorganisasjonene

Student Heidi Bang, SV—fakultetet, foreslått av Studentparlamentet

Forslag til vedtak:

Rektor godkjenner komitésammensetningen i henhold til forslaget.

Med hilsen ., , - .
,, '  . . r: /\\

a  ,; L;  , '  i  '  x . - ' .  f **.  ,A  ,  '. f,] "la .1 .‘ ' , I" ,.1 '  4 _  k. .) .

Gunn—Elm Aa. Jørneboe! Zé .
'universitetsdirektør / B] rnar Vold-Sarnes

sp sialrådgiver

Universitetsdirektoren Telefon: 22 85 63 01
Postadr.: Postboks 1072 Blindern,  0316  Oslo Telefaks: 22 85 44 42
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, postmottakQadminuio.no
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo xnnv.uio.no

Org.nr.: 971 035 854
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Vedtak
Rektor godkjenner komitésammensetningen.

\

/ L _,../

*.,  A f ,‘fi Wm TIC/W )
Dato  F ,  av fy (  Ole Hétter Ottersen MF

;  ,‘5 rektör
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Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.:  
Møtenr.: 7/2017 
Møtedato: 6. desember 2016 
Notatdato: 21. november 2016 
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: Jan-Børge Tjäder, Avdeling for administrativ støtte 
 

Universitetet i Oslo fikk Difis anskaffelsespris for god styring 2016  

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) deler hvert år ut fire priser på anskaffelsesområdet: 
digitalisering, innovasjon, etisk ansvar og god styring. 
 
I kriteriene for tildeling av prisen for god styring heter det bl.a.: 

Juryen legger vekt på at virksomheten styrer innkjøp etter konkrete mål og kan dokumentere 
utvikling på området, som for eksempel prisbesparelser, økt avtaledekning og -lojalitet, og eller økt 
kvalitet i tjenester eller produkter, at anskaffelsesstrategien er leder forankret, og at lederne har 
bidratt til nødvendige endringer for å nå målene for innkjøp. Videre legges det vekt på at ledere 
styrer virksomhetens omdømme ved å vise at de tar samfunnsansvar ved å forvalte offentlige 
midler på en god måte og at det og at ledere markedsfører eksempelvis kostnadseffektive innkjøp, 
motvirker korrupsjon og sosial dumping og kjøper miljøvennlig og bidrar til et levedyktig 
leverandørmarked. 
 
I begrunnelsen for tildelingen heter det: 

«Juryen la vekt på at virksomheten kan vise til at de styrer på konkrete mål som for eksempel 
prisbesparelser og økt kvalitet i tjenestene. I tillegg har de løftet perspektivet på gevinster ved at de 
måler brukertilfredshet med dagens avtaler og innkjøpsfunksjonens støtte til daglig drift. Dette 
gjøres med årlige målinger gjennom regelmessige møter med brukerne og tilrettelegging for 
skriftlige tilbakemeldinger på samtlige avtaler i porteføljen. Årets vinner bruker målingene bevisst 
som grunnlag for kontinuerlig forbedring av avtalene og utvikling av arbeidsmetodene i 
anskaffelsesprosessen. 

Årets vinner legger stor vekt på at ansatte som jobber med anskaffelser skal være kompetente og 
gjennomfører mange kompetansehevende tiltak. De har blant annet 8 fagsamlinger i året med ulike 
tema i tillegg til innkjøpskurs i regi av eksterne aktører. 

Vinneren viser god styring internt både ved at anskaffelsesstrategien er forankret i styret og at 
utvalgte KPI rapporteres månedlig til ledere på flere nivåer. Men også sett utenfra bemerker de seg 
ved at de stadig, på konferanser eller i innkjøpsfaglige medier, framsnakker hvordan de forvalter 
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offentlige midler på en ressurseffektiv måte og dermed styrker tilliten til offentlig forvaltning og 
virksomhetens omdømme. 

Årets vinner gjør seg også tilgjengelig for andre virksomheter gjennom rådgiving til statlige og 
kommunale virksomheter, aktiv bruk av benchmarking og årlige fagsamlinger med Universitetet i 
Tromsø, Bergen og Trondheim. 

Det er innsats på alle nivåer på hele UiO som har bidratt til at prisen ble vunnet. Uten god 
ledelsesforankring og god oppfølging av innkjøpsarbeidet ute på enhetene hadde ikke dette vært 
mulig.» 

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Jan-Børge Tjäder 
avdelingsdirektør  
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