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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 28. august 2015 

Saksnr.: 2014!2327 

Oppnevning av representant og vararepresentant for det midlertidig vitenskapelige 
personalet til det sentrale valgstyret 

Det sentrale valgstyret skal suppleres med representant og vararepresentant for det midlertidig 
vitenskapelige personalet etter at Kåre-Olav Stensløkken gilde ut av valgstyret pr. 31. juli 2015. 

Stensløldcen hadde ingen vararepresentant. 

Universitetsdirektøren foreslår følgende oppnevninger: 

Representant: Maria Cornelia (Mieke) Louwe, postdoktor, Det medisinske fakultet 
Vararepresentant: Desiree Treichler, stipendiat, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

De foreslåtte representantene er forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet. 

Oppnevningene vil gjelde fram til l. august 2016. 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt godkjenner følgende opp nevninger til det sentrale valgstyret: 

Fast representant for gruppen midlertidig vitenskapelig personale: Maria Cornelia (Mieke) Louwe 
Vararepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelig personale: Desiree Treichler 

Opp nevningene gjelder fram ti1 1. august 2016 . 

l!fe0.! .f ....,-, -~ 
personaltktør 

Saksbehandler: magnhild.nesheim@admin.uio.no 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no Problemveien 7, 9· et., 0313 Oslo 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt godkjenner følgende oppnevninger til det sentrale valgstyret: 

Fast representant for gruppen midle1tidig vitenskapelig personale: Maria Cornelia (Mieke) Louwe 
Vararepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelig personale: Desiree Treichler 

Oppnevningene gjelder fram til l. august 2016. 

Dato Ole Petter Ottersen 

sQ..,....,.c~'::-V- 2 o _) 
rektor :::::: _,._ l 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 
3·9.2015 
Saksnr.: 
2015/11619 

Kunngjøring av direktør for UiO:Livsvitenskap 

Notat 

Stilling som direktør for UiOs tverrfaglige satsning UiO:Livsvitenskap kunngjøres med søknadsfrist 
30. september 2015. 

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Det overordnede målet for satsingen er å 
bringe sammen spisskompetanse fra medisin, biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, 
statistikk, informatikk og en rekke andre fag, inkludert samfunnsvitenskapelige og humanistiske 
fag, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning som gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig 
innovasjon innen livsvitenskap. Slik skal vi bidra til ny næring for Norge og omstilling til en 
grønnere økonomi. 

Stillingen kunngjøres med en åremålsperiode på seks år og med mulighet for forlengelse. 
Åremålsperioden på seks år er hjemlet i forskrift til tjenestemannslovens§ 3 nr. 2, og forutsetter 
departementets godkjenning. Bakgrunnen er bestemmelsen i nr. 1om at faglige lederstillinger kan 
besettes på åremål der det er særlig behov for faglig nyorientering. 

Stillingen kunngjøres på UiOs og NAVs nettsider, finn.no, forskning.no, ScienceNordic og ISCOs 
nettsider, og i avisene Aftenposten og Dagens Næringsliv. (I avisene og noen av nettstedene en 
kortere versjon med henvisning til kunngjøringsteksten.) 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt kunngjøringstekst for direktør for UiO:Livsvitenskap. 

f~1!?;~~~ 
universitetsdirektør ~·~~ 

personal~~<~ø~ -J 
Vedlegg: Kunngjøringstekst 

Saks behandler: magnhild. nes heim @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.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt kunngjøringstekst for direktør for UiO:Livsvitenskap. 

~(\~~·~ 
Ole Petter Ottersen 
rektor 
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-Direktør for UiO:Livsvitenskap Page l of2 

UiO • Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo er Norges beste og 
eldste forsknings- og 
undervisningsinstitusjon med 28 000 
studenter og 7000 ansatte. Faglig 
bredde og internasjonalt anerkjente 
forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig 
samfunnsaktør. 

UiO:Livsvitenskap er UiOs største 
satsing noensinne. Det overordnede 
målet for satsingen er å bringe sammen 
spisskompetanse fra medisin, biologi, 
fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, 
statistikk, informatikk og en rekke andre 
fag, inkludert samfunnsvitenskapelige 
og humanistiske fag, for å skape 
tverrfaglig forskning og utdanning som 
gir ny kunnskap, nye ideer og betydelig 
innovasjon innen livsvitenskap. Slik skal 
vi bidra vi til ny næring for Norge og 
omstilling til en grønnere økonomi. 

UiO:Livsvitenskap skal drive forskning, 
utdanning og innovasjon som er globalt 
synlig og relevant og videreutvikle 
Osloregionen til et nordisk kraftsenter 
for livsvitenskap. UiO:Livsvitenskap er 
premissleverandør for et nytt forsknings
og undervisningsanlegg for livsvitenskap 
ved UiO. Det medisinske fakultet er 
vertsfakultet for satsingen, men 
ansvarsområdet favner langt bredere. 
For mer informasjon se www.uio.no/ 
livsvitenskap. 

Livsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap 
som gir nye og avanserte svar på del 
gamle spørsmålet om hva liv er og hva 
aldring og sykdom er. 

6 Utskriftsvennlig versjon 

~ Søk på stillingen 

Besøksadresse 
Problemveien 7 
0313 OSLO 

Direktør for UiO:Livsvitenskap 
Beskrivelse/ Arbeidsoppgaver 

Vi søker en tydelig leder med visjoner for livsvitenskap. Som direktør får du mulighet til å 
lede UiOs største satsing noensinne, med stor betydning for universitetet, Osloregionen og 
samfunnet for øvrig. Direktøren skal bidra til å bringe sammen spisskompetanse fra ulike 
fagmiljøer for å skape tverrfaglig frontforskning og utdanning, til at den nye kunnskapen tas i 
bruk gjennom samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv og til å utvikle en sterk kultur 
for innovasjon og entreprenørskap innen livsvitenskap. 

Kvalifikasjoner 

Professorkompetanse 
• Ledererfaring fra kunnskapsbaserte og innovative miljøer 

God innsikt i forskningspolitikk og kilder til ekstern forskningsfinansiering 
Godt nettverk nasjonalt og internasjonalt 

Personlige egenskaper 

Bør kunne håndtere et stort og faglig komplekst felt med mange pågående 
prosesser 
Må ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon 
Evne til å ta initiativ og til å få personer, grupper og organisasjoner til å jobbe 
sammen og skape synergier vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr 

Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø 
Lønn etter lønnstrinn 85-97 (897 600 - 1 171 900 kroner), avhengig av kvalifikasjner 

• Direktøren tilsettes på åremål for seks år (under forutsetning av departementets 
godkjennelse), med mulighet for forlengelse 

• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
• Stilling i en lA-virksomhet, gode veldferdsordninger 

i Interesserte kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Heidi Dybesland eller Beate Ottem 
Svanes i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00. Om ønskelig kan også styreleder for 
UiO:Livsvitenskap Svein Stølen kontaktes på tlf. 906 33 514. 

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden: 

• søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for stillingen 
• CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis) 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til 
forskningsresultater m.m. 

l henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Fylke: 
Oslo 

Arbeidstid: 
Dag 

Antall stillinger: 
1 

Søk på stillingen 

Postadresse 
Postboks 1072 
Blindern 
0316 OSLO 

Jobbtype: Heltid/Deltid: 
Engasjement Heltid 

Søknadsfrist: Arbeidssted: 
30. september 2015 Oslo 

Hjemmeside: 
http://www.uio.no/forskningllivsvitenskap 

Telefon 
22 85 50 50 
Faks 
22 85 62 50 
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