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Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater) 
• Innsyn i den sakkyndige vurderingen. Endring i regler for tilsetting i professorater og 

førsteamanuensisstillinger, datert 5. januar 2017 
• Forslag til eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet (TF) for 

2017-2018, datert 24. februar 2017 
 
Øvrige saker 

• Fordeling av studieplasser i Statsbudsjettet 2017 
• UiO har fått tildelt fem Sentre for fremragende forskning - SFF IV prosessen og tildeling 
• Status byggesaker 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner datert 6. april 2017 
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Fordeling av studieplasser i Statsbudsjettet 2017 
Studieplasser innen IKT  
I Statsbudsjettet for 2017 tildeles UiO 55 nye studieplasser innen IKT-utdanning. Studieplassene er 
4-årige, i finansieringskategori D (jf Kunnskapsdepartementets definisjon av 
finansieringskategorier, http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/kategorier.action) og tildeles med 
varig finansiering tilsvarende ett kull for høsten 2017. Ved fordeling av plassene skal det tas hensyn 
til behov for omstilling i arbeidslivet og viktige områder som analyse, informasjons-sikkerhet og 
utvikling, for eksempel på områder innenfor helse- og havteknologi. Plassene er fordelt til Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og studieprogrammer innen informatikk. Da UiO ikke har 
4-årige studier innen IKT omregnes studieplassene til våre 3- og 2-årige studieløp. Dette tilsvarer 
26 studieplasser på bachelornivå og 23 masternivå, og plassene er fordelt som følgende: 

Bachelorprogrammer (kat E, 3-årige) 

• 3 studieplasser tildeles bachelorprogrammet i Informatikk: design, bruk og interaksjon 
• 19 studieplasser tildeles bachelorprogrammet i Informatikk: programmering og 

systemarkitektur 
• 4 studieplasser tildeles bachelorprogrammet i Informatikk: robotikk og intelligente 

systemer 

Masterprogrammer (kat C, 2-årige) 

• 13 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: nanoelektronikk og robotikk 
• 5 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: design, bruk, interaksjon 
• 5 studieplasser tildeles masterprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk 
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UiO har fått tildelt fem Sentre for fremragende forskning  

- SFF IV prosessen og tildeling 
 

UiO har fått tildelt fem Sentre for fremragende forskning i Forskningsrådets prestisjeutlysning, 
halvparten av de ti sentrene tildelt på nasjonalt nivå. De nye sentrene vil få en grunnfinansiering på 
15 millioner kroner per år i ti år. Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet 
for prioritering av søknadene til SFF. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for 
sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene skal være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende 
internasjonalt samarbeid. 

UiOs prosess 
Til første trinn sendte UiO 47 av totalt 150 søknader (31,3 %) og i trinn to hadde UiO 14 av 34 
finalister (41 %). Med den nye tildeling vil UiO ha 15 av 26 SFFer, og i hele perioden SFF-
virkemiddelet har eksistert 17 av totalt 44.    
 
UiO har hatt en ledelsesforankret sentralt koordinert prosess med et sentralt team fra Avdeling for 
fagstøtte (AF), Avdeling for administrativ støtte (ADS) og Eiendomsavdelingen (EA) i tett 
samarbeid med støtteapparatet ved fakultetene. Det er gitt forskningsadministrativ- og 
budsjettstøtte i begge søknadstrinnene. I tillegg har UiO benyttet seg av to konsulentselskaper for 
gjennomlesning av søknader i trinn 1 og trinn 2, samt for intervjutrening for UiOs 14 finalister. 
Kontraktsforhandlingsmøtene foregår i april og mai, og juridisk støtte vil gis i denne fasen. 

Tildeling og kobling til UiOs strategi 
Tildelingen er i henhold til UiOs strategi. Å fremme grensesprengende forskning, utdanning og 
formidling er det første målet i UiOs Strategi2020. UiOs vordende SFF-senter- og prosjektledere 
og deres forskningsmiljøer kan vise til fremragende forskning på internasjonalt konkurransedyktig 
nivå forutgående for denne tildelingen. UiO lykkes også relativt godt på «Excellence pillaren» i 
Horizon2020 - på ERC, i tråd med UiOs EU-strategi UiO Horisont. Også her er 
forskerstøtteapparatet på UiO svært aktivt. 
 
Stenmark, Helgaker og Carlsson har alle ERC Advanced Grant, Stenmark og Helgaker har erfaring 
med å lede SFFer fra SFF 2 (2. runde). Helgaker var tidligere nestleder ved et SFF ved UiT, mens 
denne gangen vil et tilsvarende SFF ledes fra UiO. Krauss har erfaring med å lede SFI ved OUS. 
Danielsen fikk FRIPRO Toppforsk i 2015.  

I tillegg til de fem sentrene som ledes fra UiO er Universitetet i Oslo med som likeverdig 
knutepunkt for ett av sentrene som skal ledes fra NTNU, Porous Media Laboratory. Eirik Grude 
Flekkøy og Knut Jørgen Måløy ved Fysisk institutt er sentrale ved UiOs del av sentret.                                          
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De fem nye Sentre for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo er: 

Centre for Cancer Cell Reprogramming  
Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin. 
Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker 
hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne "reprogrammere" kreftcellene til 
ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling. 
Senterleder: Harald Stenmark 

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery 
Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag. 
Senteret skal utvikle et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av 
kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne 
gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk 
påvirkning. 
Senterleder: Stefan Krauss 
  
Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi. Senteret er delt mellom UiO og 
UiT, med UiO som prosjekteier. 
Senteret skal gi viktige bidrag til forståelse av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Senteret vil 
utvikle nye beregningsmetoder som kan håndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et mål 
er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. Først 
nå er det teknisk mulig å sette opp avanserte eksperimenter som kan undersøke tilsvarende 
virkelige systemer andre steder i verden. 
Senterledere: Trygve Helgaker (UiO) og Kenneth Ruud (UiT) 
  
Rosseland Centre for Solar Physics 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for teoretisk astrofysikk.  
Målet for senteret er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere 
observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om 
partikkel-akselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola. Slik skal prosesser som har direkte 
konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda avdekkes. 
Senterleder: Mats Carlsson 

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion 
Det humanistiske fakultet, Institutt for musikkvitenskap. 
Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller prøver 
å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi. Senteret skal studere 
de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne til å oppleve rytme og agere 
rytmisk. 
Senterledere: Anne Danielsen og Alexander Jensenius 
  

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
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Status bygge- og eiendomssaker  

Det vises til orientering i styremøte nr.1, O-sak 3, saksnr. 2016/4080.  
 
Ved dokumentfristens utløp er det ingen vesentlig nyheter å rapportere fra de aktuelle bygge- og 
eiendomssakene, men det vil bli gitt en muntlig orientering dersom det skulle bli aktuelt. 
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John Skogen 
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 6.4.2017 

Saksnr.: 2017/1248 
 
Til stede: 
Fra arbeidsgiversiden: 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Irene Sandlie, Ellen Johanne Caesar, Berit Karseth, Bente Hennie Strandh, 
Britt Amundsen Hoel, Mari Theodorsen (referent) 
 
Fra arbeidstakersiden:  
Hege Lynne (HVO), Ellen Dalen (NTL), Asle Fredriksen (Parat), Olav Stanley Kyrvestad (Akademikerne), 
Tina Næss (Akademikerne), Cecilie Lilleheil (Forskerforbundet) 
 

Sak 1 Senter for læring og utdanning - informasjon  

Berit Karseth orienterte om status for Senter for læring og utdanning. Det er kartlagt ulike modeller 
for hvordan senteret kan organiseres. Det er ikke tatt stilling til hvilken modell som skal velges, men 
det er klart at senteret vil ha et eget styre og at prorektor for utdanning vil ha en sentral rolle.  

Parat påpekte at en modell med delt faglig og administrativ ledelse kan skape uklarhet og gjøre det 
vanskeligere å ivareta de ansatte. Hvis mange blir midlertidig tilknyttet senteret kan det forsterke 
problemene.  

Akademikerne minnet om at det er stor forskjell på de berørte enhetene. Det er viktig at alle blir 
ivaretatt ut i fra sine premisser.  

Hovedverneombudet sa at senteret bør belyse viktigheten av et godt arbeidsmiljø for å drive god 
pedagogisk virksomhet, og spurte om de tverrfaglige studieprogrammene vil kunne dra nytte av 
senteret.  

Karseth bekreftet de tverrfaglige studieprogrammene også vil ha nytte av senteret.  

NTL er bekymret for hvordan ansatte blir ivaretatt med to lederlinjer i matriseorganisering. Det er 
viktig å se på løsninger for dette. NTL spurte hvordan senteret vil jobbe opp mot fakultetene. Vil det 
bli en bestiller-utførermodell, og hvordan vil dette i så fall påvirke det pedagogiske arbeidet på 
fakultetene? 

Det er foreløpig ikke avgjort hvordan sentret vil jobbe opp mot fakultetene, her må man ser på 
hvordan det er organisert andre steder med lignende modeller og hva som har fungert tidligere på 
FUP og DML. Den vanlige driften vil finansieres over basis.  

FF mener det fortsatt er uklart hva UiO vil med å opprette senteret og hva som er fordelene med 
sentralisering.  
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Karseth forklarte at senteret i hovedsak vil koordinere eksisterende tilbud, men samling vil gjøre 
tjenestene lettere tilgjengelig. Bedre informasjon og synliggjøring vil bidra til å styrke tilbudet.  

Sak 2 Investeringer om driftskostnader for eiendomsmassen i et 10 års 
perspektiv - informasjon 
 Britt Amundsen Hoel presenterte en oversikt over investeringer og endringer i driftskostnader 
knyttet til eiendomsmassen. Saken danner bakteppe for styrets behandling av fordelingen for 2018, 
se vedlagt presentasjon. Hun presiserte at det som ble sagt om gjesteforskerboliger bare er et 
eksempel på en mulig løsning, her må man utrede ulike muligheter.  
 
Parat påpekte at å kjøpe boliger vil være en investering, og at erfaringene med å leie 
gjesteforskerboliger fra SiO ikke har vært gode.  
 
Sak 3 Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil – informasjon 
Ellen Johanne Caesar gikk gjennom fordeling 2018, se vedlagt presentasjon. Årsplanen kommer 
senere. Vi ser at bevilgningen fra KD flater ut. Det er mulig å kompensere gjennom resultatbaserte 
inntekter, særlig på undervisningssiden, eller gjennom å øke eksterne prosjektinntekter.  

 
Hovedverneombudet spurte om mindreforbruket på Brøggers hus er midler som skal brukes i andre 
lokaler på Tøyen.  
 
Prosjektene til andre lokaler på Tøyen går som planlagt. Noe midler vil bli brukt til utstillingsåpning 
på Brøggers hus.  
 
FF spurte om hvordan innsparingene skal hentes inn.  
 
Universitetsdirektøren svarte at det vil være opp til enhetene å vurdere.  
 
Sak 4 Intern fordelingsmodell – drøfting 
 
Ellen Johanne Caesar presenterte justeringer i intern fordelingsmodell. Bakgrunnen for saken er at 
KD har innført ny finansieringsmodell fra 2017 og forventer at institusjonene innfører fra 2018. 
 
Universitetsledelsen anbefaler om å opprettholde stor/robust basis. Dette sikrer langsiktighet og 
forutsigbarhet i enhetenes finansiering av utdanningskvalitet og grunnforskning 
Det innebærer også at de interne prisene må reduseres ift enhetsprisene i KDs finansieringssystem. 
Universitetsledelsen anbefaler at det gjøres gjennom å redusere den interne insentivstyrken for 
forskningsinsentivene til samme nivå som gjelder for utdanningsinsentivene.  
 
Sak 5 Foreløpig sakskart til universitetsstyret – informasjon 

Universitetsdirektøren gikk gjennom foreløpig sakskart til universitetsstyret.  

KD ønsker at det skal knyttes økonomiske midler til utviklingsavtalen. UiO vil advare mot at dette 
fordi det innebærer stor finansiell risiko, og det er uklart hvilken betydning det vil ha for 
gjennomføringen. I tillegg har UiO allerede mange resultatindikatorer.  
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