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Styreseminar om SAB 20. oktober 2015 (lukket møte) 
 
Fellesseminar for universitetsstyret og universitetsledelsen inkludert dekaner, 
museumsdirektører og bibliotekdirektør, SAB-gruppe 4 Organisasjons- og 
beslutningsstruktur og medarbeidere fra LOS/Enhet for lederstøtte (til sammen 45-
50 deltakere) 

Tidsramme: 13.00-18.00 

Sted: Tøyen hovedgård, salen 
 

Hensikten med seminaret 
Arbeidsgruppen er midtveis i sin arbeidsperiode. Så langt er tiden brukt til å samle opplysninger og 
sikre at gruppen har gode felles referanserammer og innsikt i hvordan institusjonen UiO drives og 
forvaltes. Gruppens medlemmer har selv vært aktive og bidratt med å oppsummere egen innsikt og 
egne erfaringer. Dette er supplert med innspill fra andre – både fra interne nøkkelmedarbeidere på 
ulike forvaltningsområder (økonomi, personal, infrastruktur) og eksterne samarbeidspartnere. 

Styret er styringsgruppe for SAB-prosessen, og seminaret arrangeres for å få en god dialog mellom 
styringsgruppen og arbeidsgruppen før arbeidsgruppen går inn i konkrete drøftinger i en mer 
konkluderende arbeidsfase. 

Arbeidsgruppen ønsker synspunkter og refleksjoner fra styringsgruppen på hvorvidt mandatets 
intensjoner er ivaretatt. Det innledes kort til diskusjon av fem tematiske områder som på hver sin 
måte er viktig for universitetets utvikling fremover: 1) UiO sett i en internasjonal kontekst, 2) UiO 
som nasjonal samarbeidsaktør, 3) internt samspill mellom organisatoriske nivåer, 4) institusjonell 
gjennomføringsevne og 5) vilkår for fremragende faglig virksomhet ved UiO. 

Det er satt av tid til kommentarer og diskusjon for hvert tema. Avslutningsvis er det en sekvens for 
andre kommentarer og tilbakemeldinger fra styringsgruppen for å avstemme forventningene til et 
sluttprodukt fra arbeidsgruppen og gi føringer for prosessen videre. 
 

Program 

13.00  Rektor ønsker velkommen – om egne forventninger til seminaret 

13.10  Presentasjonsrunde  

 
Innledningssekvens 

13.20 Innlegg fra utvalgsleder Arild Underdal – om vektlegging av punktene i mandat, 
om arbeidsform, prosess og status. Ønsker og forventninger til seminaret  

Spørsmål og kommentarer 
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Tematiske innlegg 

13.50 Det internasjonale bildet sett med forskerblikk. Hva kan vi lære av utenlandske 
 universiteter? Innlegg fra Åse Gornitzka (utvalgsmedlem) 

Kommentarer og diskusjon   

14.25 Hvordan oppleves UiO utenfra? Hva sier de eksterne aktørene som Gruppe 4 har møtt?  
 Innlegg fra Hilde Haugsgjerd (utvalgsmedlem) 

Kommentarer og diskusjon 

15.00 Pause med mat og drikke – uformelle samtaler 

15.30 Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene 
Innlegg fra Arne Bugge Amundsen (utvalgsmedlem) 

Kommentarer og diskusjon 

16.00 Beslutningsstruktur og gjennomføringskraft 
Innlegg fra Hans Petter Graver (utvalgsmedlem) 

Kommentarer og diskusjon     

16.30 Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen 
Innlegg fra Anne Maria Eikeset (utvalgsmedlem) 

Kommentarer og diskusjon 

 
Avslutningssekvens 

17.10 Oppsummering ved utvalgsleder Arild Underdal. Hvor langt svarer gruppen på styrets 
 mandat og på innspillene fra Gruppe 1, 2 og 3? Møter dette i tilstrekkelig grad SABs 
 utfordringer til UiO?  

17.30 Styringsgruppens (styrets) refleksjoner og forventninger til gruppens videre arbeid. 
 Rektor innleder til en avsluttende kommentarrunde for styringsgruppens medlemmer.  

18.00 Slutt 


