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• Oppnevning av styre for UiOs livsvitenskapssatsing 
• Store norske leksikon – Foreningen SNL 
• Språksamlingene ved Universitetet i Oslo – status juni 2015 

 
Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater) 

• Forankring av revisjonsoppdrag 
• Tildeling av stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid 2016 

 
Saker til behandling i lukket møte 

• Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Oslo 2014 (utsatt 
offentlighet etter offl. § 5) 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: MED Det medisinske fakultet 

Dato: 22.05.2015 
Saksnr .. : 2015/ 2807 VIBEKAL 

Oppnevning av styret for UiOs livsvitenskapssatsing 

Styret for UiOs livsvitenskapssatsing oppnevnes med virkning fra 1. juni 2015 og til det foreligger 
konklusjon i SAB-oppfølgingen. 

Styrets sammensetning er: 

Styreleder: 
Nestleder: 
Styremedlemmer: 

Svein Stølen 
Hilde Irene Nebb 
Knut Fægri, visrektor 
Alexander Jensenius 
Eirik Næss-Ulseth 
Per Morten Sandset 
Julie Sørlie Paus-Knudsen 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
(personlig vara: Odd Stokke Gabrielsen) 
Det humanistiske fakultet 
Næringslivsrepresentant 
Helse Sør-Øst 
Studentrepresentant (personlig vara : Kristian Tuv) 

UiO-ledelsen ser fram til å følge styrets arbeid med UiOs største tverrfakultære satsing og framtidig 
samarbeid på dette feltet. 

Med hilsen 

~ ~ 
Ole Petfer Ottersen 
rektor (u~;d.1J~ 

universitetsdirektør 

Kopi: MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
HF Det humanistiske fakultet 

Studentparlamentet 

Saksbehandler: 
Vibeke Alm 
+4722856010, vibeke.alm@admin.uio.no 

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

Telefon: 22 8s 63 03 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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Store Norske Leksikon – Foreningen SNL 
 
Universitetsstyret har tidligere blitt orientert om samarbeidet de åtte universitetsrektorene har hatt 
med nettleksikonet Store Norske Leksikon vedr. muligheten av å etablere en driftsmodell som 
sikret Norge et autoritativt nettleksikon. Arbeidet med dette begynte i 2013 hvor ulike samarbeids- 
og driftsmodeller ble vurdert og hvor utfordringen var å komme frem til en modell hvor alles 
forutsetninger ble møtt. Det var påkrevd at samarbeidet måtte ivareta både hensynet til leksikonets 
behov for redaksjonell uavhengighet og universitetenes formelle krav til organisering mv. 

Store norske leksikon AS (SNL AS) var opprinnelig et ideelt aksjeselskap. Fra 13. mai 2013 var 
selskapet ansvarlig utgiver for Store norske leksikon (SNL), Store medisinske leksikon (SML) og 
Norsk biografisk leksikon (NBL), samt utgiver av Norsk kunstnerleksikon (NKL). På bakgrunn av 
ovennevnte samarbeid om ny driftsmodell, avsluttet SNL AS sin drift 1.12.14 og overlot alle 
eiendeler og gjeld til Foreningen SNL. SNL er dermed blitt omorganisert til en medlemsforening, 
etter samme struktur som forskning.no hvor universitetene inngår som betalende medlemmer. 

Omorganiseringen er i tråd med formålet for SNLs eksistens slik dette ble opprinnelig fastsatt for 
aksjeselskapet. En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme bestemte formål av 
humanitær, sosial eller lignende art og som gir opphav til rettigheter og plikter internt. Som 
forening gir SNL mulighet for at medlemsinstitusjonene kan bidra til kunnskapsformidling. 
Deltakelsen er samtidig ikke ment å være bare til gunst for institusjonen selv, men også for en 
bredere demokratisk offentlighet.  

Pr. i dag har foreningen følgende medlemmer: UiO, UiBergen, NTNU, UiTromsø, UiStavanger, 
NMBU, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 
(NFF), Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Foreningen har som uttalt mål å øke antall 
medlemmer. Medlemskontingenten for universitetene fastsettes relativt etter antall ansatte i 
faglige stillinger og med egne satser for andre typer organisasjoner. 

Foreningen SNL holdt sitt første ordinære årsmøte i februar i år. Her ble styret valgt med følgende 
styremedlemmer: Trond Andreassen (NFF), Knut Olav Åmås (Fritt Ord), Nils Christian Stenseth 
(DNVA), Inger-Lise Larsen (Sparebankstiftelsen DNB) og Torgeir Waterhouse (IKT-Norge). Se 
ellers, for ytterligere detaljer: https://meta.snl.no/Foreningen_SNL 

 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør      Bjørnar Vold-Sarnes 
        spesialrådgiver 
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Språksamlingene ved Universitetet i Oslo – status juni 2015 
 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) vedtok som kjent i fjor å finne en fremtidig 
løsning for «språksamlingene» ved instituttet (se også tidligere o-sak til styret fra november 2014). 
Vedtaket fra 14.06.14 har følgende ordlyd (utdrag): 

«Instituttstyret vedtar at ILN ikkje skal ta ansvaret for vidare forvaltning og drift av samlingane 

knytte til leksikografi og namnegransking etter at det pågåande prosjektet Norsk Ordbok 2014 blir 

avslutta.» 
 
Vedtaket innebar at instituttleder fikk fullmakt til å gjøre sonderinger ved andre relevante eksterne 
institusjoner om mulig overtakelse og videre forvaltning av samlingene.  
 
I tiden siden vedtaket ble fattet, har instituttet gjennomført samtaler med Nasjonalbiblioteket, 
Universitetet i Bergen, Språkrådet, Høyskolen i Volda og Nynorsk kultursentrum, Universitetet i 
Tromsø Norges arktiske universitet, Kunnskapsforlaget og Det norske Samlaget.  

Kulturdepartementet (KUD) – hvor denne saken formelt ligger – og vårt eget departement, 
Kunnskapsdepartementet (KD), ble i brev av 23.03.15 orientert om nevnte sonderinger. I møte 
mellom UiO og de to departementene 29.05.15 ble saken videre drøftet og gjort rede for. De 
institusjoner som synes mest relevante for overtakelse av språksamlingene, er så langt 
Nasjonalbiblioteket eller Universitetet i Bergen.  

Departementene har foreløpig saken til vurdering og har ennå ikke gitt noe formelt svar på UiOs 
brev. UiOs vedtak ligger klart innenfor universitetets rett (og plikt) til egen faglig prioritering og 
dette anerkjennes av departementene. Det er imidlertid et spørsmål om hva UiO må være villig til å 
overføre av midler ved flytting av samlingene? Utgangspunktet for UiO er at midler knyttet til 
drift/forvaltning med rimelighet skal følge samlingene. Ressurser knyttet til forskning og 
utvikling, har UiO selv rett og plikt til å forvalte og beholde. Pr. i dag står saken her. 

Det antas at saken vil finne sin løsning innen relativt kort tid. UiO avventer nå 
Kulturdepartementets formelle svar og tar sikte på avslutning av saken når dette foreligger.  

 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       Bjørnar Vold-Sarnes 
         spesialrådgiver  
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 26.5.2015 
Saksnr .. : 

Foranlu·ing av revisjonsoppdrag 

UiO har fått et vedtak fra Statens helsetilsyn på at et forskningsprosjekt må stoppes pga manglende 

forhåndsgodkjenning. Samtidig «bes Universitetet i Oslo om å redegjøre for hvordan institusjonen sørger 

for at helseforskningsloven og øvrig regelverk blir overholdt ved forskningsprosjekter der universitetet er 

forskningsansvarlig». UiO har et kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning med 7 rutiner, 

hvorav rutine 7 omta ler internkontroll og revisjon- herunder at «revisjonssjef har ansvar for planlegging, 

gjennomføring, rapportering og oppfølging av intern revisjoner>>. 

Det er et ønske fra Universitetsdirektør om at EIR gjennomfører en revisjon av etterlevelse av 

kva litetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, som et element i redegjørelsen som UiO skal lage 

til Statens helsetilsyn. Det er også signalisert i brev til både Datatilsynet og Kunnskapsdepartementet at en 

slik revisjon gjennomføres. 

l henhold til EIRs instruks, vedtatt av UiOs styre 6. mai 2014, skal «Internrevisjonen gjennomføre sitt arbeid 

i henhold til en risikobasert årlig revisjonsplan, vedtatt av styret. Rådgivningsaktiviteter ut over det som 

ligger i årsplanen kan avta les direkte med Universitetsdirektøren.» Siden denne revisjonen ikke er en 

rådgivningsaktivitet, trengs det en forankring i styret på at EIR kan igangsette denne revisjonen. 

Slik EIR ser det, er dette en høyst relevant revisjon å gjennomføre for å få avklart status på området. Det er 

gjennom helsetilsynets vedtak dokumentert at det er svært høy risiko forbundet med mangelfull 

etterlevelse av kvalitetssystemet. Revisjonen er tenkt startet opp umiddelbart, og vil vare et stykke utover 

høsten. Etter planen ska l EIR ha vedtakssak i UiOs styremøte 23. juni ang. revisjonsprosjekter for 2. ha lvår 

2015, hvorav dette revisjonsprosjektet vil inngå. For å kunne starte opp arbeidet umiddelbart er det behov 

for en forankring på ful lmakt. 

Arbeidet vil i liten grad påvirke den plan for revisjoner som er vedtatt for 1.halvår 2015. 

Enhet for intern r evisjon 
Kontoradr.: Lucy Smitbs hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 14 
Telefaks: 
postmottak@admin.uio.no 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at Enhet for intern revisjon umiddelbart igangsetter en revisjon av 
«etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning». 

Med hilsen 

I&~O~u__ 
Morten Opsal 
Fungerende revisjonssjef 

Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at Enhet for intern revisjon umiddelbart igangsetter en revisjon av 
«etterlevelse av kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning». 

DatodJo (1 / l( ~Pe~e~ 
rektor 

2 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato:o6.o5.15 

Saksm-.:2015/5459 

Tildeling av stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid 2016 

Årlig avsetter universitetsstyret midler til arbeid med likestilling ved universitetet. Deler av 
midlene benyttes til sentrale likestillingstiltak, mens resterende midler tildeles fakultetene og 
enhetene etter søknad. Denne måten å fordele stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid på 
har vist seg å være en tidl<.revende og byrål<ratisk. Etter nærmere vurdering synes derfor en 
tildeling gjennom ordinærbudsjettprosess, etter enhetenes størrelse, som den mest 
hensiktsmessige tildelingsordningen. 

Midlene skal øremerkes til arbeid med likestilling, og det må konl<.ret rapporters på bruk av 
pengene i forbindelse med den årlige virksomhetsrapporteringen. Enhetene oppfordres til å sette 
av egne midler i tillegg til sentrale midler for arbeid med likestilling. 

Avdeling for personalstøtte vil evaluere ordningen etter 2017 for å sil<.re at midlene stimulerer til 
godt lil<estillingsarbeid og bidrar til at UiO oppnår målsettingene som er satt i Handlingsplan for 
likestilling 2015-2017. 

Forslag til vedtak: 
I den årlige budsjettfordelingen tildeler rektor på fullmalct stimuleringsmidlene til lokalt 
likestillingsarbeid. 

unn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør 

personaldirelctør 

Saksbehandler: Hege Elisabeth Løvbak 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 so 
postmottak@admin.uio.no 
http:/ jwww.uio.no/om/organisasjon/adm/ 
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UiO: 

Vedtak 
I den årlige budsjettfordelingen tildeler rektor på fullmakt stimulcringsmidlenc til lokalt 
likestillingsarbeid. 

Dato 
~ føe!3 '1' -~ ~ 

Ole Petter Ottersen 
rektor 

2 
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