
  

Protokoll fra møte 2/2016 i styret ved UiO:Norden 

Møtet ble holdt 2. mai 2016 kl. 14.00 til kl. 15.15, i rom 252, P. A. Munchs hus, Blindern. 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Tim Brennen, Eli Ottesen, Inger Johanne Sand (kom under V-sak 

3), Aud Valborg Tønnessen, Vebjørn Horsfjord, Karen Jensen, Kristin Heggen  

UiO:Norden og administrasjonen: Haldor Byrkjeflot, Thorbjørn Nordbø, Mari Corell  

Eventuelle merknader (flytting av saker, utdeling av papirer osv.) 

Saker til behandling  

Ordinære saker 

V-SAK 1 Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen 

Forslag til vedtak:  

Styret vedtar at følgende to personer pekes ut til å godkjenne og 

undertegne protokollen for 2. mai 2016: 

Karen Jensen og Tim Brennen 

Enstemmig vedtatt. 

           

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Protokoll fra styrets møte 5. februar 2016 

Saksdokumenter: 

Protokoll fra møtet  

           

Ordinære saker 

 

V-SAK 2 

Årsregnskap 2015 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 08.04.2016 

Vedtak: 

Styret ved UiO:Norden godkjenner regnskapet for 2015. 

Enstemmig vedtatt. 

           



 

V-SAK 3 

Utvikling av studietilbud ved UiO:Norden 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 12.04.2016 

Vedlegg: Notat om utvikling av studietilbud ved UiO:Norden 

Vedtak: 

Styret ved UiO:Norden vedtar at satsingen skal utvikle en emnetråd 

på bachelornivå. 

Styret ved UiO:Norden vedtar at satsingen skal arbeide videre med å 

utvikle tilbud som kan fungere som forsterkning av allerede 

eksisterende masterprogrammer, og sondere mulighet for kurs på 

ph.d.-nivå. 

Styret ved UiO:Norden ber også om at det innledes dialog med 

forskergruppene om utdanningstilbudet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

V-SAK 4 
Oppfølging av UiOs Strategic Advisory Board. Høring om rapporten 

En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs 

strategiske mål 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 09.04.2016 

Vedlegg: Utkast til høringsuttalelse fra UiO:Norden 

Vedtak: 

Styret ved UiO:Norden vedtar følgende høringsuttalelse om rapporten 

En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs 

strategiske mål: 

Som et av tre strategiske og tverrfakultære satsingsområder er 

UiO:Norden opptatt av at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid. 

Vertikale samhandlingsstrukturer, for forskning og utdanning, kan 

bygge godt opp under tverrfaglige og tverrfakultære satsinger, og 

sikre god kommunikasjon mellom nivåene. UiO:Norden støtter 

forslaget om å opprette to vertikale samhandlingsstrukturer på de tre 

øverste nivåene. 

Enstemmig vedtatt. 

           

 



Orienteringssaker 

O-SAK 2 Arbeid med nettsider og kommunikasjonsstrategi ved UiO:Norden 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 11.04.2016 

Vedlegg:  

Arbeidsplan for nye nettsider  

Prosessplan for utvikling av kommunikasjonsstrategi ved UiO:Norden 

           

O-SAK 3 Planlegging av konferanse våren 2017 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 21.04.2016 

 

O-SAK 4 Planlegging av styreseminar i København 22. og 23. september 

Saksdokumenter: 

Framleggsnotat av 21.04.2016 

 

Ordinære saker 

V-SAK 5 Eventuelt: 

Prosedyrer for forslag til sakkyndige. 

Det er viktig at arbeidet settes i gang i god tid før søknadene skal 

vurderes. 

 

  

  

Tim Brennen      Karen Jensen    Arne Bugge Amundsen 

(sign.)       (sign.)     (sign.) 


