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UiOs anskaffelser - strategi og etiske retningslinjer 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
Prinsipper for arbeid med anskaffelser 2013-2017 og Etiske retningslinjer for anskaffelser. Begge 
behandlet i Universitetsstyrets møtes. februar 2013. 

Ønske om orientering om status fremsatt i Universitetsstyrets møte 2. desember 2014. 

Retningslinjer for anskaffelser ved UiO er i praksis anskaffelsespolicyjstrategi som skal sikre en 
felles overordnet tenkning og atferd når UiO skal anskaffe varer og tjenester for å oppnå best pris 
til beskrevet kvalitet. Anskaffelsespolicyen skal videre bidra til måloppnåelse på innkjøpsområdet, 
redusere risiko for uetisk atferd, samt optimalisere bruk av ressurser i anskaffelsesfunksjonen ved 
UiO. 

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller krav som skal sikre at anskaffelsene skjer på en 
økonomisk, samfunnsnyttig og ressursmessig effektiv måte. UiO forholder seg til gjeldende lover 
og forskrifter og setter krav og kriterier til miljø- og samfunnsansvar i alle anskaffelser hvor dette 
er relevant. 

Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til anskaffelser ved UiO skal minimeres. Mål og kravene i 
miljøpolitikken for statlige anskaffelser er gjort gjeldende for statlige virksomheter f.o.m. 1. januar 
2008. UiO er kontrollmedlem av Grønt Punkt, medlem av Svanens innkjøper klubb og Initiativ for 
etisk handel. 

For at UiO skal ha et felles etisk verdigrunnlag innenfor anskaffelsesområdet er det utarbeidet 
etiske retningslinjer for innkjøp, leverandør kontakt, samt krav til leverandørene. Slike 
retningslinjer bidrar til at ansatte ved UiO opptrer mer enhetlig og korrekt i leverandør-markedet. 
Anskaffelsesområdet er ofte vurdert som et risikoområde i forhold til brudd på etiske regler. Som 
forebyggende tiltak har UiO gjennom de etiske retningslinjene utarbeidet klare retningslinjer ift 
leverandørrelasjonen, og for hva slag adferd som forventes mot leverandører og deres tilbud av 
kurs og konferanser, reiser, gaver og annet. 

Det drives en aktiv kompetanseutvikling overfor samtlige av UiOs innkjøpere og rekvirenter 
gjennom bl. a. Innkjøpsforum og Superbrukerforum, samt deltagelse på eksterne kurs og 
konferanser. I tillegg deltar alle UiOs innkjøpere i et samarbeid med de andre universitetene; 
NTNU, UiB, U iT og UiO også kalt iBOTT -samarbeidet. 
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1 Innledning og oppsummering 

Prinsipper for arbeid med anskaffelser er et grunnlag for felles overordnet tenkning og atferd når UiO 

skal anskaffe varer og tjenester for å oppnå best vilkår, tilstrekkelig og beskrevet behovsdekning, 

sikre bærekraft i et miljø-perspektiv og gi nødvendige føringer innenfor det samfunnsansvar som 

gjelder for anskaffelses-området. Prinsippene skal videre bidra til måloppnåelse, sikre at UiO går 

foran i miljø og samfunnsansvar og optimalisere bruk av ressurser ved UiO. 

 

Anskaffelsesfaget og anskaffelsespraksisen skal bidra til tjenesteproduksjonen innen forskning, 

formidling og undervisning. Tydelig ledelsesfokus er en sentral forutsetning for etterrettelige, 

verdiskapende og profesjonelle anskaffelser.  

 

Sentrale prioriteringer i perioden er: 

 Besparelser 

 Kategoriarbeidet 

 Utnyttelse av systemer 

 Miljø og samfunnsansvar 

 

Strategiske og operative anskaffelsesprosesser er viktig for UiO med innkjøp for rundt 1,8 milliarder 

kroner pr år. Mange av anskaffelsene er også viktige for den faglige aktiviteten.  

 

Strategiske anskaffelsesprosesser innebærer analyser av behov og leverandørmarked, utvikling av 

rammer og retningslinjer for den enkelte vare- og tjenestekategori, implementering av retningslinjer, 

gjennomføring av konkurranser, valg av leverandør, leverandørutvikling, samt oppfølging av den 

enkelte kontrakt.  

 

Økt effekt og verdiskapning i de strategiske anskaffelsene oppnås gjennom etablering av, og arbeid i 

kategoriteam. I disse teamene vil også vurderinger rundt miljø, samfunnsansvar og innovasjon tas 

inn.  Systemløsninger er nødvendig for arbeidet i kategoriteamene fordi det gir mulighet til gode 

analyser, planlegging, effektiv gjennomføring av konkurranser, oppfølging og forvaltning. 

 

Operative anskaffelsesprosesser omfatter den daglige prosessen i forbindelse med avrop på allerede 

inngåtte avtaler. Denne prosessen inkluderer alle aktiviteter fra bestilling til betaling. For å oppnå 

effektivitet og sporbarhet i disse prosessene, er det nødvendig med tydelige roller og rutiner, og 

effektive systemløsninger 
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Kompetanseutvikling skal bidra til verdiskaping. . Kunnskap om hvilke krav og retningslinjer som 

gjelder for offentlige innkjøp generelt og de ulike deler av anskaffelsesprosessen spesielt, er viktig.  

2 Visjon 

«UiOs anskaffelser skal kjennetegnes ved etterrettelighet, verdiskapning og profesjonalitet» 

Alle anskaffelser ved UiO skal utføres profesjonelt slik at UiOs samlede ressurser blir utnyttet best 

mulig, med minst mulig miljøbelastning og med vektlegging av innovasjon og etikk. Det skal være 

sporbarhet fra faktura til godkjent bestilling og gjennomført konkurranse for alle anskaffelser. 

  

Dette skal oppnås gjennom god planlegging og samordning, kompetente innkjøpere, en 

hensiktsmessig organisering, gode rutiner og effektiv bruk av systemløsninger som sikrer god 

kommunikasjon mellom innkjøp og de ulike fagmiljøene.  

3 Ønsket ståsted i 2017  

UiO skal ha den nødvendige merkantile, faglige, tekniske og juridiske kompetansen til å foreta 

innkjøp som gir behovsdekning til UiOs tjenesteproduksjon. Det skal være etablert et miljø der det er 

bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet. Rutiner og prosedyrer 

for å avdekke, korrigere og forebygge avvik skal være implementert 

 

UiO skal være blant de mest etterrettelige og profesjonelle virksomheter i innkjøpsfaglig 

sammenheng innen Offentlig sektor.  Innkjøp er, og vil være en viktig del av mange prosesser og 

skal derfor være gjenstand for standardisering, gjennomsiktighet og styring på samme måte som 

andre sektorovergripende forhold som eksempelvis personalpolitikk, ledelse og etikk. Mål for 

besparelser inkl kostnad-, prosess-, innovasjon- og miljøgevinster skal være oppnådd. Gjennom tiltak 

iverksatt i henhold til dette dokumentet, samt en robust og hensiktsmessig organisering skal UiO 

drive kontinuerlige forbedringsarbeid på anskaffelsesområdet. 

 

Effektive rutiner skal være på plass, og ansvar for ledelsesopppfølging skal være på plass. Det er 

avklart hvem som skal ha ansvar for hvilke typer anskaffelser på hvilket nivå.  

Risikobildet ved inngangen til planperioden. Det har skjedd betydelige forbedringer og redusering av 

risiko på flere områder i forrige planperiode. Antall avvik ved større anskaffelser er redusert. Det er 

arbeidet kontinuerlig med etablering av roller, prosesser og rutiner, og ny organisasjonsmodell for 

håndtering av anskaffelser - inklusiv dag-til-dag kjøp. 

    

Ved inngangen til planperioden 2013-2017 står fortsatt UiO overfor flere risiko- områder som truer 

Hovedmålsettingen (jfr. punkt 2) og som må håndteres på en betryggende måte. De viktigste 

områdene er som følger: 

3.1 Etterrettelighet 

Det er risiko for at UiO gjennomfører konkurranser uten å benytte kvalitetssikrede maler, besluttede 

prosesser eller tilgjengelige ressurser. 

Det er risiko for rettstvister med påfølgende søksmål, samt svekkelse av UiOs omdømme ved brudd 

på anskaffelsesregelverket. 
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Det er risiko for at UiO ikke klarer å avdekke mangler i anskaffelsesprosessen, når kontroll 

gjennomføres i etterkant og ikke som en del av gjennomføringsprosessen. 

3.2 Verdiskapning 

Det er risiko for at UiO går glipp av potensielle besparelser, effekter eller forbedringer. Årsakene er 

for liten grad av samarbeid mellom behovshaver og innkjøper, stedvis uhensiktsmessig organisering, 

lav avtalelojalitet og manglende rammeavtaledekning. 

3.3 Profesjonalitet 

Det er risiko for at prosesser, rutiner og verktøy som er definert for anskaffelsesprosessen ikke 

benyttes på grunn av uklare roller og fragmentert organisering av innkjøpsfunksjonen. 

Det er risiko for at ansatte opplever prosesser, rutiner og verktøy som kompliserte eller 

uhensiktsmessige. 

4 Mål for planperioden 

Målene for planperioden er utarbeidet på bakgrunn av de identifiserte risiko-områdene og er samtidig 

en videreføring av fokusområder fra forrige planperiode. 

4.1 Dekke UiOs verifiserte behov for varer og tjenester 

Det skal etableres gode rutiner for innmelding av behov, verifisering av behovene og en effektiv 

gjennomføring av anskaffelsesprosessene.  

Det vil være av avgjørende betydning å benytte prinsippet om forholdsmessighet ved å sette inn 

ressursene der hvor det er mest nødvendig og gir best resultat. Dette vil for de to første årene i 

perioden være innenfor rammeavtaleområdet hvor det i dag ikke er inngått gode nok avtaler, eller 

hvor lojaliteten til inngåtte avtaler er for lav.  

 

Tiltak 

 Inngå flere og forbedre rammeavtalene 

 Etablering av effektive prosesser og rutiner for kontraktsforvaltning 

 Implementere gode rutiner for innmelding av saker og gode rutiner i Innkjøpsseksjonen for å 

prioritere saker 

 Etablere helelektroniske anskaffelsesprosesser for alle anskaffelser over NOK 100.000.  Dette 

innebærer bruk av elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 

 Kontinuerlig forbedring av rutiner for å oppnå bedre behovsdekning og effektivitet 

 

4.2 Tverrfaglig tilnærming gjennom portefølje- og kategoristyring 

Med kategoriteam menes et tverrfaglig team bestående av anskaffelsesrådgiver og representanter fra 

enhetene med faglig ansvar for og eierskap til det kategorien omfatter. For fagnære kategorier, f.eks. 

kjemikalier er det avgjørende at representanten i teamet er fagperson med god kunnskap om behovet. 

For mer generiske anskaffelser vil ofte fagansvaret ligge i en avdeling sentralt på UiO, f. eks 

kategorien Reiser som ligger i Organisasjon- og personalavdelingen. 
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Gjennom arbeid i kategoriteam oppnås kontinuerlige forbedringer. En grunnleggende forutsetning er 

at teamdeltagerne har fokus på de behov som skal dekkes, de omgivelsene som behovene inngår i, 

anskaffelsens livsløp, rammefaktorene som gjelder for UiOs virksomhet og de mål UiO selv har satt. 

Arbeidsomfanget vil variere avhengig av kategoriens kompleksitet og modenhet. Konkretisering og 

ressursavsetning vil bli avtalt med enhetene som avgir ressurser til den enkelte kategori. 

 

Erfaringsmessig vil etablering av en kategori kreve om lag 20-50 % arbeidstid i 3 mnd. for 

fagressursene i kategorien. Normalt sett vil en kategori ha behov for 2-4 fagressurser. I 

anskaffelsesfaser kan samme intensitet forventes. I forvaltningen av avtalene må fagressursene 

påregne to dagsverk i måneden til kategoriarbeid. 

 

Følgende 
i
målsettinger skal defineres for hver kategori:  

 Dekke UiOs verifiserte anskaffelsesbehov innen kategorien, inklusiv vurdering av behov for 

rammeavtaler 

 Redusere UiOs samlede kostnader  

 Identifisere og håndtere risikoer  

 Redusere UiOs miljøpåvirkning  

 Identifisere eventuelle utfordringer knyttet til samfunnsansvar og iverksette adekvate 

konkrete tiltak 

 Vektlegge innovasjon der dette kan gi UiO bedre tjenester og produkter 

 

Et kontinuerlig og langsiktig arbeid innenfor kategoristyring vil være nødvendig for å oppnå riktig 

behovsdekning og besparelser gjennom prosesseffektivisering og bedre priser.  

 

Gjennom arbeidet i kategoriteam skal det sikres: 

 Fokus på livssykluskostnader, ref. punkt 5.3 

 Relevant faglig kompetanse i innkjøpsprosessene 

 Konsolidering av behov på tvers av UiO 

 Avtaler som dekker bruken og behovet på UiO 

 Rutiner for bruken av avtalene 

 Informasjon og veiledning om avtalene 

 Vurdering av økonomiske besparelser 

 Oppfølging og forvaltning av avtalene, inkl. lojalitet 

 

Tiltak 

 Ferdigstille mal for kategorianalyse og kategoridokument 

 

 Gradvis etablere kategoriteam hvor potensiale for besparelser, modenhet og risiko legges til 

grunn for prioriteringen 

4.3 Optimalisere UiOs direkte og indirekte livsløpskostnader  
En av utfordringene med anskaffelser er å få høyest mulig verdi for den totale kostnaden av 

anskaffelsen. Høyest mulig verdi vil si i hvilken grad man når de overordnede målene 

kostnadseffektivt.  

 

Det ligger liten verdi i et innkjøp til lave priser dersom produktet har følgekostnader som ikke er 

hensyntatt. Et nøkkelbegrep for å sikre dette er et høyt fokus på produktenes livssykluskostnad, 
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enten det dreier seg om en vare eller tjeneste. Tilsvarende blir det galt å anskaffe produkter til 

feil kvalitet. Kategoriteamene skal besitte nødvendig kompetanse for å kunne identifisere og 

sikre at man ivaretar fokus på livsløpskostnader. 

 

Det skal i forbindelse med hver anskaffelse gjøres beregninger for kostnadsbesparelser med 

besluttede og kvalitetssikrede metoder. Der det er mulig, skal det beregnes estimert og faktisk 

besparelse for anskaffelsen. Besparelser kan omfatte direkte og indirekte kostnader samt 

prosesseffektivisering.  

 

Tiltak 

 Implementere metodikk og rutine for beregning og rapportering av besparelser 

4.4 Fremme UiOs krav og målsettinger til miljø og samfunnsansvar  
Mål og krav i miljøpolitikken for statlige anskaffelser er gjort gjeldende for statlige virksomheter 

f.o.m. 1. januar 2008. I UiOs klimaregnskap er det dokumentert at innkjøpene ved UiO påvirker 

UiOs årlige klimaavtrykk med 60 prosent. UiO er kontrollmedlem av Grønt Punkt og medlem av 

Svanens innkjøperklubb. Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til anskaffelser ved UiO skal 

minimeres. UiO vil gå foran i arbeid med miljø og samfunnsansvar og er villige til å betale mer for 

varer og tjenester for å oppnå dette. 

 

Tiltak 

 Etablere metodikk og rutiner for krav og kriterier i forhold til miljø og samfunnsansvar 

 Synliggjøre gevinster innenfor miljø- og samfunnsansvar 

  

4.5 Fremme innovasjonskrav i konkurranser der det er relevant 
Innovasjon i anskaffelser handler om to ting. UiO som stor bedrift kan utløse innovasjon andre 

steder. UiO med sin bredde og avanserte virksomhet har behov for nye og kreative løsninger. 

Innovasjonskrav og -behov skal være en integrert del av arbeidet med portefølje- og 

kategoristyringen slik at innovasjon vurderes kontinuerlig i forbindelse med kjøp av varer og 

tjenester.. Kontinuerlig bransje- og markedskontakt er en forutsetning for å kunne lykkes Dette 

krever nær og kontinuerlig samhandling mellom kompetente innkjøpere og fagmiljøene som er 

behovseiere.  

 

Tiltak 

 Etablere metodikk og rutiner for vurdering av innovasjonskrav 

 Synliggjøre gevinster hvor innovasjon er vektlagt 

 

4.6 Høy faglig og etisk standard i anskaffelsesprosessene 

For UiO vil det være avgjørende å implementere rutiner for planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av anskaffelsene, og et robust internkontrollregime for etterlevelse av lover, forskrifter og 

UiO-interne regler. De tydeligste sentrale føringene til hvordan offentlige virksomheter skal 

gjennomføre sine anskaffelser finnes i Lov om offentlige anskaffelser og i UiOs etiske regelverk for 

gjennomføring av anskaffelser. 

Anskaffelsesområdet er et område med stor risiko for brudd på etiske regler. Det er fortsatt behov for 

å bygge kompetanse innen området. UiO er medlem av Initiativ for etisk handel. 
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Tiltak 

 Implementering av interne retningslinjer for habilitet og etisk adferd  

 Videreføre arbeid med kompetanseutvikling og -nettverksbygging  

4.7 Etablere en profesjonell organisasjonsmodell for anskaffelser ved UiO 

Operasjonaliseringen av prinsipper for arbeid med anskaffelser er i stor grad knyttet opp til en robust 

og hensiktsmessig organisering av innkjøpsfunksjonen. Med ”innkjøpsfunksjonen” menes de som 

har en rolle i de ulike fasene i en anskaffelsesprosess, fra behov til avhending.  

En profesjonell organisasjonsmodell for anskaffelser karakteriseres ved standardiserte roller og 

prosesser med tydelige fullmakter, ansvar og myndighet.  

I en slik modell skal: 

 anskaffelser gjennomføres ved tett samarbeid mellom behovshavere og 

anskaffelsesfunksjonen, for å sikre best mulig behovsdekning og forankring 

 anskaffelser over NOK 100 000 utover rammeavtaler ivaretas av personer med innkjøp som 

hovedoppgave og som har kompetanse og myndighet til å stanse prosesser som strider mot 

UiOs retningslinjer for innkjøp 

 dokumentasjonsrutiner være like 

 fokus flyttes fra kontroll i etterkant til kvalitetssikring i forkant  

 håndtering av anskaffelser skje ved bruk av standardiserte systemløsninger 

 det være tett samarbeid mellom innkjøpsmiljøene for å utnytte ressurser på tvers, sikre 

enhetlig håndtering og utvikle kompetanse. 

 

Tiltak 

 Fullføre arbeidet med profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen ved enhetene 
 

 Ta i bruk helhetlige prosesser og rutiner, fra behov til betaling med sammenhengende 

systemstøtte og fokus på kontinuerlige forbedringer 

4.8 Bruk av UiOs systemløsninger 

UiO har vedtatt bruk av bestillingssystemet i forrige planperiode og har implementert løsningen 

innenfor samtlige enheter. Målet for denne planperioden er at alle egnede bestillinger skal gå 

gjennom bestillingssystemet. 

 

Bruk av Bestillingssystemet: 

 Gir mulighet for kontroll og kvalitetssikring før bestilling sendes til leverandør 

 Gir grunnlag for bedre oppfølging av leverandører 

 Gir grunnlag for bedre avtaler 

 Gir mulighet for oversikt over bestilte og ikke betalte varer og tjenester 

 Sikrer dokumentasjon og sporbarhet på BDM godkjennelse 

 Gir mulighet for dokumentasjon av varemottak 

 Gir mulighet for knytning til kontrakt og sporbarhet til gjennomført konkurranse 

 Gir mulighet for standardiserte bestillingsrutiner for bestemte varer og tjenester 

 Gir datagrunnlag for analyser og rapporter  

 Gir mulighet for automatiserte prosesser for brukerne 
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De samlede fordelene oppnås når de standardiserte prosessene det legges opp til, følges og 

bestillingssystemet benyttes. Gjennom arbeid i kategoriteam ref. punkt 5.2, vil Innkjøpsseksjonen 

sammen med fagansvarlige og brukerne av de ulike avtalene, jobbe frem retningslinjer for kjøp innen 

kategoriene og bestillingsrutiner for bestilling gjennom bestillingssystemet. 

 

Det skal innføres elektroniske løsninger for å bidra til etterrettelige, profesjonelle og verdiskapende 

innkjøp. Bruk av verktøy for e-handel og elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) er også i 

tråd med målsettingene for Digitalt førstevalg i staten.   

 

Tiltak 

 Anskaffe kontraktsadministrasjonssystem og konkurransegjennomføringsverktøy med 

informasjonsmodul 

 Videreutvikle katalogene og bruken av disse i bestillingssystemet 

 Øke bruken av plankjøp og andre effektive løsninger hos enhetene 

5 Resultatindikatorer 

Estimerte besparelser beregnes og rapporteres for hver anskaffelse. Faktiske besparelser beregnes og 

rapporteres som en del av tertialrapporteringen.  

 

Måltall Status 

mai 2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 

2017 

Akkumulert realisert 

besparelse 

 25 

millioner 

50 

millioner 

75 millioner 100 

millioner 

 

Årlig skal vi spare 25 millioner kroner, og samlet skal det spares 100 millioner kroner, som tilsvarer 

2,5 % av dagens kostnader. Hovedtyngden av besparelsene vil realiseres direkte på enhetene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltall Status 

mai 2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 

2017 

Antall 

konkurranser med 

miljøkrav 

 Settes etter 

gjennomgang 

av rutiner 

   

Måltall Status mai 

2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 

2017 

Andel bruk av 

bestillingsløsningen 

52 % 70 % 80 % 90 % 90 % 
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Beregning: Andel fakturaer som har referanse til bestillingsnummer fra bestillingssystemet, av de 

fakturaene som er kontert på arter som er definert som egnet for bestilling gjennom 

bestillingssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beregning: telles fra avtaleoversikt 

Vedlegg: 

1) Kortversjon 

2) Etiske retningslinjer 

                                                 
 

Måltall Status mai 

2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 

2017 

Antall 

rammeavtaler 

121 150 175 200 200 



1 

 

 

 

Etiske retningslinjer for 
anskaffelser  

Formål 

Etiske retningslinjer for Universitetet i 
Oslo(UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor 
integritet, slik at allmennheten har tillit til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunns-
tjenlig måte, samt forebygge uetisk adferd og 
korrupsjon i forbindelse med anskaffelser. 
 
De etiske retningslinjene ivaretar anbefalinger 
fra myndighetene om miljø- og samfunnsansvar 
i offentlig innkjøp, herunder Regjeringens 
handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar, 
samt de forpliktelser UiO har påtatt seg 
gjennom medlemskapet i organisasjonene 
«Grønt Punkt» og «Initiativ for etisk handel». 
 
 

 
 
 
Kravene i UiOs etiske retningslinjer for innkjøp 
er minimumskrav. Alle skal følge lover, 
forskrifter, rundskriv, relevante bransjeetiske 
regler og interne regler som gjelder for UiO. 
Alle som gjør innkjøp på vegne av UiO, er 
forpliktet til å sette seg inn i Lov om offentlige 
anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
 



2 

 

Krav og forventninger til den 
enkelte ansatte 
Alle ansatte ved Universitetet i Oslo, og alle 
som handler på vegne av UiO, skal når de gjør 
innkjøp på UiO sine vegne opptre i tråd med 
god forretnings- og forvaltningsskikk, i henhold 
til gjeldende lovverk og allmenne etiske normer. 
Gjennom UiOs anskaffelser skal den enkelte 
bidra til økt verdiskapning for UiO og 
samfunnet forøvrig. De etiske retningslinjene 
omhandler UiOs interne forhold i anskaffelses-
prosessen, samt forholdet til leverandører og 
øvrige deler av samfunnet.  

Bruk av stilling 

Ansatte må ikke bruke sin stilling til personlig 
gevinst, men ved sine handlemåter opprettholde 
og heve respekten for sin stilling og dermed gi 
et godt inntrykk av Universitetet i Oslo. Den 
enkelte skal opptre med stor integritet. 

Inhabilitet 

UiOs ansatte skal ikke søke å oppnå fordeler for 
seg selv eller nærstående personer som gjør at 
det kan stilles spørsmål ved deres integritet. 

UiOs ansatte kan heller ikke i den forberedende 
fasen ta del i eller søke å påvirke en anskaffelse, 
gjennom beskrivelser og beslutninger av et 
anskaffelsesbehov som kan oppfattes som, eller 
forårsake en interessekonflikt. Det kan gjelde en 
personlig interesse i anskaffelsen, økonomisk 
eller på annen måte, direkte eller ved 
nærstående personer. 
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Ansatte må ikke ta del i eller påvirke 
anskaffelser til UiO fra eget eller nærstående 
personers firma. Hvis innkjøp planlegges gjort 
fra firma hvor innkjøper vet at UiO-ansatte har 
interesser, skal den enkelte fratre anskaffelses-
prosessen, samt informere nærmeste 
overordnede om forholdet.  

Hvis personlige interesser kan påvirke 
avgjørelsen i en sak som en har faglig ansvar 
for, eller at andre med rimelig grunn kan anse 
dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for 
Innkjøpsseksjonen og nærmeste leder for å få 
avgjort spørsmålet om inhabilitet. 

Forretningsomgang og sosialt 
samvær 

Moderate former for gjestfrihet og sosialt 
samvær hører med til høflig forretningsomgang. 
Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid 
ikke utvikles slik at den påvirker beslutnings-
prosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.  

Gaver og andre ytelser 

Ansatte må ikke for seg selv eller andre motta 
gaver, provisjon, tjeneste eller annen ytelse.  

Reiser i tjenesten 

Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr 
besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger 
o.l., er det en forutsetning at UiO dekker 
utgiftene til reise og opphold. Reiser skal alltid 
godkjennes av overordnet leder. 
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Privat bruk av rammeavtaler 

Rammeavtaler med leverandører om levering av 
varer og tjenester til UiO skal ikke brukes av 
ansatte til privat bruk. Ovenstående gjelder også 
medarbeidernes nærstående dersom fordelen må 
antas å ha sin bakgrunn i den tilsattes 
ansettelsesforhold ved UiO. 

Fortrolig og riktig informasjon 

Fortrolige opplysninger som mottas i 
forbindelse med tjenesteforhold skal respekteres 
og ikke brukes til personlig vinning. 
Informasjon som er mottatt fra markedet om 
tilbud og tilbydere skal behandles konfidensielt 
og ikke misbrukes for eksempel ovenfor 
konkurrerende tilbydere. Lovens krav om at 
innkjøpere skal opptre i samsvar med god 
forretningsskikk og ha høy forretningsetisk 
standard og opptre med stor integritet gjelder 
uten unntak. 

Krav og forventinger til 
leverandører 

UiOs leverandører skal overholde UiOs etiske 
retningslinjer, relevant nasjonalt lovgivning og 
internasjonale anerkjente konvensjoner. 
Leveranser til UiO skal være forenlige i forhold 
til kravene nedenfor. Kravene angir 
minimumsstandarder. I tilfeller hvor 
internasjonale anerkjente standarder og 
konvensjoner og nasjonal lovgivning og 
regleverk omhandler samme tema, skal den 
høyeste standarden alltid gjelde, så langt dette er 
innenfor gjeldende lands lovgivning. 
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Miljø 

I følge UiOs klimaregnskap har anskaffelsene 
om lag 60 prosent innvirkning på det 
klimaavtrykket UiO setter fra seg hvert år. 

Det er derfor viktig at leverandøren skal 
overholde relevante nasjonale og internasjonale 
miljøstandarder. Leverandøren skal alltid følge 
føre var-prinsippet knyttet til forurensning, 
miljørisiko pga andre miljø-og klima-
utfordringer. I tillegg skal leverandøren fremme 
en egen ansvarlig miljøpolicy og bidra til bruk 
av miljøvennlig teknologi, herunder minimering 
av egne utslipp, samt arbeide med utvikling av 
egen klimasatsing. 

 

 

 

Menneskerettigheter 

Leverandøren skal respektere internasjonale 
anerkjente menneskerettigheter. Leverandøren 
skal respektere verdighet, personvern og 
personlige rettigheter for alle mennesker. 
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Standarder i arbeidslivet 

Organisasjonsfrihet og rett til kollektive 
forhandlinger 
Leverandøren skal sikre og anerkjenne retten til 
organisasjonsfrihet og legge til rette for 
kollektive forhandlinger dersom en vesentlig del 
av arbeidstakerne er enige om dette. 
Leverandøren skal legge til rette for at 
fagforeninger og medlemmer fritt kan utføre 
sine funksjoner på arbeidsplassen. I de tilfeller 
hvor organisasjonsfrihet og kollektive 
lønnsforhandlinger er begrenset av nasjonal 
lovgivning, skal leverandøren tillate ansatte fritt 
å velge sine egne representanter innenfor det 
rommet som lovgivningen tillater. 
 
Tvangsarbeid 
Leverandøren skal ikke benytte noen form for 
tvang i ansettelses- eller arbeidsforhold. Alle 
ansatte skal stå fritt til å avslutte arbeids-
forholdet etter å ha meddelt leverandøren dette i 
henhold til inngått arbeidsavtale. Leverandøren 
skal sikre at arbeidsforholdet er basert på 
frivillighet og uten noen form for trusler. 
 
Barnearbeid 
Leverandøren skal være spesielt varsom i 
forhold til forekomster av barnearbeid. Barn 
under 15 år eller i skolepliktig alder skal ikke 
utføre arbeid som kan være til skade for deres 
utdanning. Dersom leverandøren allerede har et 
slikt barnearbeid skal det jobbes med en snarlig 
utfasing.  
 
Diskriminering 
Leverandøren skal forby direkte eller indirekte 
diskriminering basert på etnisk tilhørighet, 
religion, alder, uførhet, ekteskapsstatus, seksuell 
orientering, fagforeningstilhørighet, politisk 
tilhørighet og fremme likestilling i ansettelses-
forhold. 
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Ansettelsesforhold 
Leverandøren skal utbetale godtgjørelser som 
møter enhver nasjonal lovmessig standard for 
minimumslønn. Lønnen skal være avtalefestet 
og utbetales den ansatte til avtalt tid. 
 
Arbeidsretten og arbeidslovgivningen i landet 
der produksjonen finner sted skal etterleves. 
Leverandøren skal sikre at lovpålagte 
arbeidstidsbestemmelser overholdes og at alle 
ansatte mottar arbeidskontrakter som beskriver 
arbeidsforholdet på et språk den ansatte forstår. 
 
 

 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Leverandøren skal sikre at de ansatte har et sunt 
og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med 
internasjonalt anerkjente standarder og nasjonal 
lovgivning. Leverandøren skal kontrollere 
yrkesrisiko og etablere tiltak for å forhindre 
ulykker og yrkesmessige skader eller 
sykdommer, herunder tegne lovpålagte 
forsikringer. Leverandøren skal tilby 
regelmessig opplæring for å sikre at ansatte har 
tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og 
sikkerhetsspørsmål. 
 
For øvrig skal leverandøren følge frem-
forhandlede avtaler og  konvensjoner jfr ILO-
konvensjonene. 
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Korrupsjon og andre uetiske og 
ulovlige forretningsmetoder 
 
Integritet 
Leverandøren skal i alle sine forhold til UiO 
opptre med stor integritet, slik at allmennheten 
har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 
samfunnstjenlig måte. Leverandøren  skal 
overholde lover og regler knyttet til 
bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen 
form for uetisk eller ulovlig 
forretningsvirksomhet. 
 
Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom 
ansatte hos UiO og leverandør ved langvarige 
avtaleforhold. Disse relasjonene må ikke 
påvirke beslutninger ved fremtidige 
anskaffelser. Det må utvises særskilt aktsomhet 
før og under en anskaffelsesprosess. 
  
Lån av utstyr 
Alle som handler på vegne av UiO plikter å 
utvise stor forsiktighet ved tilbud om lån av 
utstyr fra leverandør. En låneavtale må ikke 
bryte med andre inngåtte innkjøpsavtaler eller 
være en utilbørlig fordel som påvirker 
beslutninger ved framtidige eller relaterte 
anskaffelser. Det skal alltid medtas forhold om 
lån av utstyr i konkurransedokumentene og i 
anskaffelsesprotokoll.  
 
Eventuelle økonomiske og andre relevante 
konsekvenser må alltid vurderes før avtale om 
lån inngås. 
 
Uetisk adferd, smøring og korrupsjon 
Påvirkningshandel er straffbart. Med 
påvirkningshandel menes en som for seg selv 
eller andre krever, mottar eller aksepterer et 
tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke 
utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller 
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gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å 
påvirke utføringen av stilling, verv eller 
oppdrag.  
 
Korrupsjon og påvirkningshandel er straffbart i 
henhold til straffeloven. Både enkeltindividet og 
foretaket kan straffes med fengsel eller bøter. 
 

 
 
Uetisk adferd omfatter ikke bare materielle 
gjenstander, men også andre fordeler, som for 
eksempel personlige rabatter ved kjøp av varer 
og tjenester eller utlån av utstyr uten vederlag til 
privat bruk.  
 
Konkurranse 
Leverandøren skal ikke forårsake eller være en 
del av brudd på konkurranselovgivningen som 
ulovlig prissamarbeid, ulovlig markeds-
samarbeid eller annen form for adferd som 
medfører brudd på konkurranselovgivningen. 
 
Det viktig å opptre med stor varsomhet i 
forsknings- og utviklingsprosjekter for å unngå 
at håndteringen av prosjektene blir sammen-
blandet med eventuelle senere anskaffelser. 
Erfaringene fra slike prosjekter kan brukes i 
utformingen av spesifikasjoner for ordinære 
anbud, men leverandørene fra utviklings-
prosjektene kan da ikke trekkes inn på en måte 
som diskriminerer, fører til brudd på 
likehandlingsprinsippet eller på annen måte 
begrenser eller utelukker reel konkurranse. 
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Oppfølging og sanksjoner 

Leverandøren er forpliktet til å etterkomme de 
krav og forordninger som fremkommer i UiOs 
etiske retningslinjer for anskaffelser, samt bidra 
til etterlevelse hos eventuelle underleverandører. 
UiO kan kreve dette arbeidet dokumentert 
gjennom, egenerklæring fra leverandør, 
oppfølgingsmøter eller en egen uavhengig 
tredjeparts kontroll. 
 
Leverandøren kan selv velge å dokumentere 
oppfølging av kravene gjennom en relevant og 
godkjent sertifiseringsordning. 
 
UiO forbeholder seg retten til å gjennomføre 
anmeldte eller uanmeldte kontroller. Ved 
gjentatte  brudd eller ved grove brudd på etiske 
retningslinjer, vil alltid være og ansees som 
vesentlig mislighold av kontraktsforholdet. 
 
Ved manglende utbedring av mislighold vil UiO 
kreve dagbøter med mindre leverandøren kan 
dokumentere at han  ikke kan ansvarliggjøres 
for misligholdet. Dagbøter settes til 0,1% av 
kontraktsummen. Dagbøtene kan samlet ikke 
overstige 10% av den samlede kontraktsummen. 
 
Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i disse 
retningslinjene kan UiO heve kontrakten. Ved 
vurdering om vesentlighetskravet er oppfylt skal 
så vel økonomiske tap som tap eller risiko for 
tap av omdømme legges til grunn. 



UiO : Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret 
Fra Universitetsdirektøren 

Sakstype: 

Møtes aks nr.: 

Møtenr.: 

Møtedato: 

Notatdato: 

Arkivsaksnr.: 

Saksbehandler: 

Orienteringssak 

2/2015 

10. mars 2015 

26. februar 2015 

Erik Gulbrandsen 

Rekruttering av dekan for perioden 2016-2019. Valgt eller tilsatt 
dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. 

Bakgrunn 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal rekruttere ny dekan for kommende 4 års periode fra 
2016. 

UiOs Reglement for tilsetting og valg av ledere vedfakulteter og institutter§ 1-2 fastsetter at 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke Universitetsstyret selv- etter 
tilråding fra fakultet/instituttstyretjinstituttrådet - bestemmer at det skal foretas tilsetting. 
Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår en 
endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting). 

Høsten 2014 har spørsmålet om ny dekan ved fakultetet bør velges eller tilsettes blitt reist. 
Fakultetsstyret drøftet spørsmålet om valgt eller tilsatt dekan i sitt møte 11. desember 2014. Det var 
enighet i styret om å avholde et ekstraordinært styremøte om saken 26. februar 2015. Fakultetet 
arrangerte debatt om valgt eller tilsatt dekan fredag 30. januar og deretter en rådgivende 
avstemning blant studenter og ansatte. 

Inneværende sak legges frem til orientering på bakgrunn av at universitetsstyrets medlem, 
professor Kristian Gundersen, har bedt om at avstemmingsresultatet legges frem for 
universitetsstyret. 

Resultatet av avstemmingen 

Den rådgivende uravstemningen om valgt eller tilsatt dekan ble avsluttet fredag 6.2.15 og ga et 
slikt resultat: 

For valgt ledelse: 72 % 
For tilsatt ledelse: 26 % 
Blanke: 2% 

Det ble avgitt i alt 288 stemmer. 

Antall stemmer fordelt på stillingsgrupper var: 
Vitenskapelige tilsatte: 88 for valgt, 23 for tilsatt dekan, o blanke 
Midlertidige vitenskapelige tilsatte: 45 for valgt, 7 for tilsatt dekan, 4 blanke 
Tekniske- og administrative tilsatte: 25 for valgt, 36 for tilsatt dekan, 1 blank 
Studentene: 49 for valgt, 9 for tilsatt dekan, 1 blank. 



UiO : 

Valgdeltakelsen var slik: 
Vitenskapelige tilsatte: 59 % av totalt 187 stemmeberettigede 
Midlertidige vitenskapelige tilsatte: 24 % av totalt 234 stemmeberettigede 
Tekniske- og administrative tilsatte: 49 % av totalt 127 stemmeberettigede 
Studentene: 2 % av totalt 3213 stemmeberettigede 

Fakultetsstyret vedtok på styremøte 26. februar 2015 følgende enstemmige vedtak: 
«V-sak 3: Rekruttering av dekanfor perioden 2016-2019 

Vedtak: Fakultetsstyret opprettholder dagens ordning med valg av dekan for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet.» 

d.~.Uh 
personald:Z.t~r '"" O 

Vedlegg: 

Saksfremlegg til Det samfunnsvitenskapelige fakultetsstyremøte 26. februar 2015 

Utkast til protokoll fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetsstyremøte 26. februar 2015 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

 

Til:   Fakultetsstyret 

Fra:  Fakultetsdirektøren 

Sakstype:  Vedtakssak 

Saksnr:  V-sak 3 

Møtedato: 26. februar 2015 

Notatdato:  19. februar 2015 

Saksbehandler:  Cecilie W. Lilleheil 

 

Rekruttering av dekan for perioden 2016-2019. Valgt eller tilsatt dekan. 
 

 
UiOs Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter § 1-2 fastsetter at 
instituttleder/stedfortreder for instituttleder velges, dersom ikke Universitetsstyret selv – etter 
tilråding fra fakultet/instituttstyret/instituttrådet – bestemmer at det skal foretas tilsetting. 
Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret/rådet eller fakultetsstyret foreslår en 
endring i gjeldende ordning (valg eller tilsetting).  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal rekruttere ny dekan for kommende periode fra 2016. 
Fakultetsstyret bes om å vurdere om fakultet vil tilrå en endring i rekruttering av dekan fra valg til 
tilsetting.  
 
Vedlagt er gjeldene administrasjonsreglementet for fakultetet som beskriver nåværende ordning 
med valg av dekan, reglement for tilsetting og valg ved UiO, samt veiledende 
kompetansekravhttp://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-
instituttleder.html for dekaner ved UiO. Prosedyreforskjeller mellom valgt og tilsatt dekan er 
beskrevet i teksten. Skisse til tidsplan for de to modellene for rekruttering av dekan er vedlegg til 
saken.  
 

Saksgang 

Høsten 2014 har spørsmålet om ny dekan ved fakultetet bør velges eller tilsettes blitt reist. 

Fakultetsstyret drøftet spørsmålet om valgt eller tilsatt dekan i sitt møte 11. desember 2014, D-sak 

2. Det var enighet i styret om å avholde et ekstraordinært styremøte om saken 26. februar 2015.  

Fakultetet arrangerte debatt om valgt eller tilsatt dekan fredag 30. januar og deretter en rådgivende 

avstemning blant studenter og ansatte.  

Resultat fra rådgivende avstemning om valgt eller tilsatt dekan  

Den rådgivende uravstemningen om valgt eller tilsatt dekan ble avsluttet fredag 6.2.15, klokken 
16:00. Avstemningen ga følgende resultat: 
 

 For valgt ledelse: 72 % 
 For tilsatt ledelse: 26 % 
 Blanke: 2 % 
 Det ble avgitt i alt 288 stemmer. 

 

http://www.sv.uio.no/for-ansatte/organisasjon/reglement/administrasjonsreglement.html
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/reglvalgdekanprodekan.html,
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
http://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/11-12-14/dsak_2_notat_valgt_tilsatt_dekan.pdf
http://www.sv.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2014/11-12-14/dsak_2_notat_valgt_tilsatt_dekan.pdf
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Fordeling 
 
Antall stemmer fordelt på grupper: 
 

 Vitenskapelige tilsatte: 88 for valgt, 23 for tilsatt dekan, 0 blanke  
 Midlertidige vitenskapelige tilsatte: 45 for valgt, 7 for tilsatt dekan, 4 blanke 
 Tekniske- og administrative tilsatte: 25 for valgt, 36 for tilsatt dekan, 1 blank 
 Studentene: 49 for valgt, 9 for tilsatt dekan, 1 blank. 

 
Vekting 
 
Stemmene til de ulike gruppene teller ulikt, og ble vektet slik: 
 

 Vitenskapelige og midlertidige vitenskapelige tilsatte: 53 % 
 Tekniske- og administrative ansatte: 22 % 
 Studentene: 25 % 

 
Valgdeltakelse 
 

 Vitenskapelige tilsatte: 59 % av totalt 187 stemmeberettigede 
 Midlertidige vitenskapelige tilsatte: 24 % av totalt 234 stemmeberettigede 
 Tekniske- og administrative tilsatte: 49 % av totalt 127 stemmeberettigede 
 Studentene: 2 % av totalt 3213 stemmeberettigede 

 

Prosedyreforskjeller valgt/tilsatt dekan 

Felles:  
 
Dekanstillingen er en faglig-administrativ åremålsstilling, regulert av Lov om Universiteter og 
høgskoler, §6-4. Åremålsperioden er fire år. Det er mulig å sitte to åremålsperioder. Veiledende 
kompetansekrav for dekan gjelder for stillingen. Administrasjonsreglement for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultetet §5 omtaler dekanstillingens ansvars- og myndighetsområde.  
 
 
Valg:  
 
Det holdes normalt samlet (felles) valg av dekan og prodekan (dekanens stedfortreder). 
Fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Faste vitenskapelig tilsatte i minst halv 
stilling ved fakultetet er valgbare til vervet som dekan/prodekan – utfyllende regler kan bestemme 
at også professor II er valgbare. Den som velges til dekan eller prodekan blir i kraft av valget 
medlem av fakultetsstyret.  
 
Valgstyret oppnevnes av fakultetsstyret og skal sikre at prosedyrene i valgreglementet følges. 
Valgstyret skal bestå av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativ tilsatt og en student.  
 
Ved valg av dekan/prodekan foreslår fakultetet overfor Universitetsstyrets tilsettingsutvalg en 
valgkomité bestående av en student, en teknisk-administrativt ansatt og to vitenskapelige tilsatte 
fra fakultetet. Valgkomiteen har til oppgave å sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både 
velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-6
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
http://www.uio.no/om/regelverk/personal/ledelse/kompetansekrav-dekan-instituttleder.html
http://www.sv.uio.no/for-ansatte/organisasjon/reglement/administrasjonsreglement.html
http://www.sv.uio.no/for-ansatte/organisasjon/reglement/administrasjonsreglement.html
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godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen kan selv aktivt søke etter 
egnede kandidater. Medlemmene av valgkomiteen har selvstendig forslagsrett.  
 
Ved to eller flere kandidater, gjennomføres valget etter nærmere spesifiserte regler. Hvis det bare 
fremkommer én kandidat, foretas et forenklet valg av fakultetsstyret. 
 
Når valget er godkjent, blir den nye dekanen formelt ansatt i en faglig-administrativ stilling som 
dekan, med en ordinær arbeidskontrakt, hvor betingelsene forhandles med rektor. Vedkommende 
får permisjon fra sin ordinære stilling og vender tilbake til denne etter endt funksjonstid. 
 
 
Tilsetting: 
 
Ved tilsetting av dekan kan prodekan a) tilsettes etter samme prosedyre som for dekan eller b) 
fakultetsstyret kan vedta at prodekan oppnevnes av dekan. Dekan er leder av fakultetsstyret. 
Eventuell oppnevning av prodekan må foretas før valg til fakultetsstyret. Kun vitenskapelig tilsatte 
som er valgbare til fakultetsstyret kan oppnevnes. 
 
Kunngjøring av dekanstillingen foretas av Universitetsstyret. Fakultetsstyret fremmer forslag til 
kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor universitetsstyret. Stillingen skal kunngjøres i henhold 
til tjenestemannsloven §2.  
 
Dekan er en faglig-administrativ stilling – ikke en forsknings- og undervisningsstilling. Det skal 
derfor ikke oppnevnes en ordinær bedømmelseskomite. Fakultetsstyret er innstillingsorgan og 
innstiller overfor Universitetsstyret. Fakultetsstyret kan oppnevne en intervjukomité som på 
bakgrunn av kunngjøringstekst, stillingsbeskrivelse og kompetansekrav vurderer og foreslår en 
rangering av søkerne på vegne av fakultetsstyret. Forslaget er rådgivende for fakultetsstyret. 
Fakultetsstyret har et selvstendig ansvar for å vurdere alle søkerne, uavhengig av 
intervjukomitéens anbefaling.  
 
Regelverket spesifiserer ikke sammensettingen av en eventuell intervjukomité, men forutsetter at 
den settes sammen på en slik måte at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, 
ledelsesmessig kompetanse og personlig egnethet kan vurderes på en god måte. 
Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å ta med en felles representant i komiteen. 
 
Intervjukomitéen kan også få i oppgave å være en aktiv søkekomite som leter etter potensielle 
kandidater og oppfordrer disse til å søke. 
 
Fakultetsstyret skal vanligvis innstille tre søkere i den rekkefølge de bør komme i betraktning, hvis 
det er flere kvalifiserte søkere. 
 
Hvis den nye dekanen er rekruttert internt, vil vedkommende få permisjon fra sin ordinære stilling 
og kan gå tilbake til denne etter utløpt fungeringsperiode. Hvis dekanen er rekruttert eksternt, vil 
vedkommende ikke ha rettigheter på en ordinær, vitenskapelig stilling etter utløp av 
funksjonsperioden.  
 
Ved at stillingen lyses ut eksternt vil man åpne for at det, i tillegg til interne kandidater, også kan 
melde seg kompetente kandidater fra andre universiteter/forskningsmiljøer. I utlysningsteksten og 
selve vurderingsprosessen legges det inn de nødvendige føringer som sikrer at den som ansettes 
har relevante kvalifikasjoner og legitimitet i fakultetets fagmiljøer. 
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Forslag til vedtak: 

Vedtak fattes i møtet 

 

 

 

Fanny Duckert      Gudleik Grimstad  
Dekan        Fakultetsdirektør  

 

 
Vedlegg:  
 
Tidsplan for henholdsvis valgt eller tilsatt dekan og prodekan ved SV fra 1. januar 2016.  
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Tidsplan for henholdsvis valgt eller tilsatt dekan og prodekan ved SV fra 1. 

januar 2016. 

 
VALG:  
 

Hva Når 

- Vedta forslag overfor UiO på fakultetets valgkomité for 

valg gjeldende for perioden 2016-2019. 

- Oppnevne valgstyre for valg gjeldende for perioden 

2015-2019. 

- Vedta valgdato 

- Bekrefter delegering av instituttenes valg til de lokale 

valgstyrene. 

 

Vedtaksak i fakultetsstyret 

Fakultetsstyremøte 19. mars 

Valgkomiteen godkjennes av universitetsstyrets 

tilsettingsutvalg 

April/mai 

Rektor godkjenner valgdato Mai 2015 

Valgkomiteen jobber mai – juni – august og september Mai - september 

Forslagsfrist kandidater Fredag 9. oktober 

Valgmøter uke 42-44: Valgplattformer på web, 

valgmøter 

12.-23. oktober 

Valg av dekanat – uke 45 2.-6. november  

Kunngjøring av resultat Snarest etter valg 

Styrevalg – uke 47 16.-20. november 

Kunngjøring av resultat Snarest etter valg 

Konstituerende styremøte 26. november 2015 

Ny dekan og prodekan tiltrer 1. januar 2016 

 

 

TILSETTING:  

Hva Når 

Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 25. februar 

Eventuelt vedtak om endring i gjeldende ordning (valg 

eller tilsetting). 

 

Vedtaksak i fakultetsstyret  

26. februar (ekstraordinært møte) 

 

 

 

Forslag til kunngjøringstekst 

 

Oppnevne intervju/ eventuelt søkekomité 

 

Vedtaksak i fakultetsstyret 

19. mars 

Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. UiO April  

Søknad om endring i gjeldende ordning (valg eller 5. mai  
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tilsetting) og forslag til kunngjøringstekst.  

 

Vedtak i universitetsstyret 

 

Stillingen kunngjøres 11. mai  

Søknadsfrist 10. juni 

Intervjuer 20. – 30. juni 

Innstillingen behandles i fakultetsstyret/ fremmer 

innstilling overfor styret 

 

Hvordan rekruttere prodekan? 

 

Vedtaksak i fakultetsstyret 

Ekstraordinært styremøte i august 

 

15./17. august? 

Tilsettingssaken behandles i universitetsstyret 

 

Vedtak i universitetsstyret 

15.-16. september 

Tilbud/forhandlingsperiode 21.-25. september 

Styrevalg Klart innen 20. november 

Konstituerende styremøte 26. november 2015 

Ny dekan og prodekan tiltrer 1. januar 2016 

 

 

 

       



Utkast til protokoll fra møte i fakultetsstyret, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet 

26. februar 2015, kl. 09.15 - 12.00, Møterom 450, 4. etasje Eilert Sundts hus. Møtet ble avsluttet kl. 10.30 
 
Til stede: Fanny Duckert, Geir Asheim, Bjørn Erik Rasch, Gunn Elisabeth Birkelund, Ingrid Rasmussen, 
Bjørn Høyland, Hans Christian Paulsen, Henrik Paulsen Mandelid, Kristina Klakegg, Joakim Dyrnes, 
Athanasia M. Mowinckel  
 
Fra administrasjonen: Cecilie Wingerei Lilleheil, Tone Vold-Sarnes, Gudleik Grimstad 

Ordinære saker 

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:  

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.  

           

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember 2014  
Protokoll fra møtet 11. desember var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Saken utsettes til møtet 19.3.2015.  

           

V-SAK 3 Rekruttering av dekan for perioden 2016 - 2019  

Notat fra fakultetsdirektøren av 19. februar 2015 var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Fakultetsstyret opprettholder dagens ordning med valg av dekan for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet.   

           

V-SAK 4 Valgkomiteens mandat ved valg av dekan og prodekan høsten 2015  
Notat fra fakultetsdirektøren av 19. februar 2015 var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Fakultetsstyret vedtar at fortolkningen av valgkomiteens mandat vedtatt av 

fakultetsstyret i møtet september 2009 skal legges til grunn ved valg av 
dekan for perioden 2016 – 2019. 

           

V-SAK 5 Endring av administrasjonsreglement for Psykologisk institutt. 
Tilsetting av instituttleder  
Notat fra fakultetsdirektøren av 19. februar 2015 var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Fakultetsstyret godkjenner forslaget om å tilsette instituttleder og endring 

av vedtekter for Psykologisk institutt. Forslaget oversendes rektor for 

endelig godkjenning.   

           

V-SAK 6 Kunngjøring av stilling som instituttleder (SKO 1475) ved            



Psykologisk institutt 
Notat fra fakultetsdirektøren av 19. februar 2015 var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Fakultetsstyret sender saken tilbake til Psykologisk institutt og ber 
instituttet revurdere kravet i kunngjøringsteksten om at den som tilsettes 

må ha godkjenning som norsk psykolog. 

V-SAK 7 Endring av vedtekter for TIK Senter for teknologi, innovasjon og 
kultur  

Saken ble trukket før møtet.  

           

Orienteringssaker 

O-SAK 1 Oppnevning av medlemmer til styret for TIK Senter for teknologi, 
innovasjon og kultur  
Notat fra fakultetsdirektøren av 19. februar var vedlagt innkallingen. 
Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.  

  

 

 



UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 7.1.2015 
Saksnr .. : 2014/1381 

Opp n evning av eksterne repr esentanter til Det medisinske fakultet s s tyre - perioden 
1.1 . 2 0 15-31.12. 2018 

Gen er elt 
Universitetsdirektøren viser til notat av 17.12.2014 fra Det medisinske fakultet, med oversending av 
forslag til eksterne representanter i fakultetsstyret. 

Rektor har fullmakt fra universitetsstyret til å oppnevne eksterne representanter i fakultetsstyrene. 

Fakultetsstyret ved MED fattet i møte 16 .12.2014 enstemmig vedtak om å oppnevne Egil Bodd og 
Tove Strand som eksterne faste representanter i fakultetsstyret for perioden 1.1.2015-31.12 .2018. 

Sissel Rogne og Anna Stavdal foreslås som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. 

Alle de foreslåtte representantene og vararepresentantene har blitt forespurt og sagt seg villige til å 
stille til de respektive vervene. 

Kandidatene 
Tove Strand er ekstern representant i fakultetsstyret i dag, og ønsker å fo1tsette i en ny periode. 

Egil Bodd (født 1955) har omfattende erfaring fra akademisk medisin og fra farmasøytisk industri 
nasjonalt og internasjonalt, samt nå som investor innen bioteknologi og farmasøytisk industri. 

Sissel Rogne (født 1956) har sterk erfaring fra biomedisinsk fors1ming, og har posisjon som leder 
av Biotelmologinemnda. 

Anna Stavdal er ekstern vararepresentant i fakultetsstyret i dag, og ønsker å fortsette i en ny 
periode. 

Nærmere omtale av kandidatene går fram av vedlagte fakultetsnotat. 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det medisinske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 1.1.2015-31.12.2018, som 
følger: 

Universite tsdir ektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 50 
postmottak@admin.uio.no 
http:/ fwww.uio.nojomjorganisasjonj adm/ 
opajpersonal/ 



UiO : 

Faste representanter: 
Egil Bodd 
Tove Strand 

Vararepresentanter: 
Sissel Rogne (1. vara) 
Anna Stavdal (2. vara) 

Med hilsen 

~4w&;~~.~ 
universitetsdirektør ~~dl' 

personaldirektør 

Saksbehandler: Magnhild Nesheim, magnhild.nesheim@admin.uio.no 
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UiO : 

Vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det medisinske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 1.1.2 015-31.12.2018, som 
følger: 

Faste representanter: 
Egil Bodd 
Tove Strand 

Vararepresentanter: 
Sissel Rogne (1. vara) 
Anna Stavdal (2. vara) 

Dato j ~ --/-dø;.. 
Ir -·- . l 

Ole Petter Ottersen 
rektor 
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