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Orienteringer fra universitetsdirektøren
•
•

Oppfølging av styrevedtak om frie midler til forskning – notat til fakulteter, museer og
sentre (19.11.15)
Etter- og videreutdanning ved UiO – en kort statusrapport (20.11.15)

Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater)
• Vedtekter for Uniforum og Apollon (01.10.15)
• Godkjenning av forslag til eksterne fakultetsstyrerepresentanter ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet (15.10.15)
• Oppnevning av styre i Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge
(27.10.15)
• Nye medlemmer i priskomiteen (27.10.15)
• Budsjett 2016 for Observatoriefondet (16.11.15)

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Lars Flønes Ravn
rådgiver/lederassistent
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Oppfølging av styrevedtak om frie midler til forskning
Universitetsstyret behandlet 20. oktober 2015 saken «Oppfølging av forslaget til styremedlemmene
Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning» (V-saks).
Styret fattet følgende vedtak (forslag 2):

«Styret ber administrasjonen komme tilbake med to saker der det gjøres rede for styrets
økonomiske handlingsrom. Samt drøftes en satsingjincentivering på fri forskning, og mulige
mekanismer for en slik satsing. Frem mot vedtakelsen av fordeling 2017. I denne saken
fremlegges. også oversikt overl driftsmidler per vitenskapelig ansatt.»
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Som ledd i forberedelsene til et styrenotat bes derfor enhetene om å foreta en kartlegging av
forbruk av driftsmidler per vitenskapelig ansatt i 2013 og 2014.
Alle kategorier driftsmidler skal kartlegges: småforsk, annum, startpakker, søkbare driftsmidler,
søkbare reisemidler, stimuleringsmidler og strategiske midler.
Formålet med kartleggingen er å dokumentere regnskapsført volum og gjennomsnittlig forbruk av
driftsmidler per årsverk for henholdsvis fast vitenskapelige, stipendiater, post.doc og
forskergrupper. Kartleggingen omfatter utgifter til driftsmidler og antall forskningsstillinger
innenfor basisvirksomheten. Kartleggingen skal foretas på instituttnivå (eller tilsvarende). Det er
utarbeidet en mal for kartleggingen (jf. vedlegg).
I tillegg til kartlegging av regnskapsførte utgifter i 2013 og 2014, samt antall årsverk i
undervisnings- og forskningsstillinger i 2013 og 2014, er det behov for supplerende informasjon for
å oppfylle intensjonene i styrets vedtak.
Følgende bes derfor besvart i enhetenes tilbakemeldinger:
1.

Hvilke tildelingskriterier har enheten for tildeling av driftsmidler?

2.

Hvilke stillingstyper kan søke på ulike fellespotter?

3. Er den enkelte vitenskapelige tilsatte sikret et årlig beløp i driftsmidler?

Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no
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4. Hva er det laveste beløpet som tildeles til enkeltforskere i årlig tildeling i driftsmidler?

s.

Hva er det høyeste beløpet som tildeles til enkeltforskere i årlig tildeling i driftsmidler?

Dersom det er spørsmål knyttet til kartleggingen, kan seniorrådgiver Erik Handelsby,
erik.handelsby@admin.uio.no, i Seksjon for prosjekt/prosessforbedring i Avdeling for
administrativ støtte, eller seniorrådgiver Marianne Løken, marianne.loken@admin.uio.no, i Enhet
for lederstøtte kontaktes.
Fristen for tilbakemelding er fastsatt til lO. januar 2016.

Med hilsen
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universitetsdirektør

direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg: Mal for rapportering av driftsmidler

O-sak 5 - side 3 av 20

Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtenr.:

8/2015

Møtedato:

8. desember 2015

Notatdato:

20. november 2015

Arkivsaksnr.:

2015/13835

Saksbehandler:

Gry Anita Hemsing og Kirsti Margrethe Mortensen, AF

Etter- og videreutdanning ved UiO – en kort statusrapport
Bakgrunn
I sitt møte i september 2015 etterspurte Universitetsstyret en statusrapport om UiOs etter- og
videreutdanning (EVU).
Hva er EVU?
Etterutdanning er kurs og forelesninger av kortere varighet som ikke gir studiepoeng. Disse
kursene tilbys fortrinnsvis på oppdragsbasis. Videreutdanning er studier som gir formell
kompetanse og uttelling i studiepoeng. Både etterutdanning og videreutdanning er studier som har
undervisningsopplegg som kan kombineres med fulltidsjobb.
Organisering av EVU på UiO
I forbindelse med IHR-prosessen ble det gjort en vurdering av på hvilket organisatoriske nivå ulike
arbeidsfelt skulle ligge: sentralt, på fakultet eller på institutt. Fakultetsdirektørene konkluderte
med at EVU skulle være er lokalt anliggende. EVU ved UiO styres med andre ord lokalt og i praksis
er det det enkelte institutt som avgjør om de skal tilby EVU eller ikke. For nærmere informasjon
om bakgrunnen for dette, se vedlegg.
EVU-tilbud på UiO
UiOs EVU-tilbud kan deles inn i 4 kategorier:
1.
Skreddersydde EVU-tilbud utarbeidet på oppdrag eller mot egenbetaling.
De største satsningene er «IT og ledelse» ved Institutt for informatikk og tilbud for
skolesektoren ved MN og UV.
2.
Erfaringsbaserte masterprogram.
UiO tilbyr 9 erfaringsbaserte mastere innen helsefag, pedagogikk, teologi, jus og
journalistikk hvor opptakskravet er nærmere definerte bachelorgrader, samt
minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
3.
Ordinære opptak til årsenheter gjennom Samordna opptak.
UiO tilbyr 26 årsenheter, og de er opprettet blant annet for å imøtekomme behovet
for å øke undervisningskompetansen til lærerne i skolen.
4.
Ordinære opptak til enkeltemner.
«Mobilitetsundersøkelsen» og «Læringsmiljøundersøkelsen» har vist at en høy andel av dem vi
tenker på som studenter på ordinære studietilbud, selv definerer seg som
videreutdanningsstudenter, det vil si at de har en annen fullført utdanning fra tidligere.
Studentmassen blir eldre og mange «shopper» enkeltemner for å øke kompetansen i sin
jobbutførelse eller som et ledd i egenutvikling. Fakultetene har i økende grad tilrettelagt for at
ordinære emner som er populære for videreutdanningsstudenter er kompatible med arbeidslivet i
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form av for eksempel undervisning på ettermiddag/kveldstid og digitalisering av undervisningen.
Dette gjør at skillet mellom det vi har vært vant til å tenke på som en ordinær campusstudent og en
videreutdannings-student med jobb og familie viskes ut.
De største utfordringene ved å sette i gang målgrupperettede EVU-tilbud har vist seg å være:
•

•
•
•

De vitenskapelige ansattes undervisningskapasitet.
Etterspurte fagfolk har alltid pluss i arbeidspliktregnskapet. UiO har stor søkning, og
våre ordinære studenter etterspør enda tettere oppfølging fra våre vitenskapelige
ansatte. Deres undervisningskapasitet er som oftest sprengt. EVU blir dermed et
overskuddsanliggende.
Dårlig match mellom etterspørsel og tilbud.
En del av henvendelsene UiO får er fra bedrifter som ønsker undervisning i noe annet
enn det vi forsker og underviser i.
EVU for enkeltpersoner.
Det er tungt arbeid og markedsføre og rekruttere tilstrekkelig antall deltakere til at et
kurs går i økonomisk balanse.
EVU – oppdrag fra privat eller offentlig part.
UiO taper anbud fordi høyskoler eller private priser sine tjenester mye billigere.

Store avtaler
Store avtaler springer normalt ut av forskningsprosjekt, og er styrt av intensjonen til
avtalepartneren. Eksempelvis har Telenor ønsket en avtale omkring forskning og innovasjon.
Selskaper på størrelse med Telenor, Statoil etc organiserer ofte omfattende kompetanseutvikling
internt i eget selskap, og er i mindre grad interessert i å kjøpe EVU fra UiO.
Kompetanse for kvalitet
Strategien «Kompetanse for kvalitet» er en varig, nasjonal satsing på videreutdanning for lærere
som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og KD.
Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og
videregående opplæring.
UiO kan søke om å få tilby kurs innenfor rammen av «Kompetanse for kvalitet», men igjen er man
her avhengig av at det enkelte institutt/fakultet ønsker å søke. For studieåret 2016/2017 har UiO
søkt om å få tilby kurs innen matematikk, naturfag og KRLE.
Profesjonsforeningene og EVU
I tillegg til UiOs og UH-sektorens tilbud om etter- og videreutdanning tilbyr også en del store
profesjonsforeninger etter- og videreutdanning for sine medlemmer. Dette gjelder spesielt
Legeforeningen, Juristforeningen, Tekna og Psykologforeningen. UiO har ingen tradisjon for å ha
ansvaret for EVU for disse utdanningsgruppene, men det hender at enkelte kurs arrangeres i
samarbeid med UiO, eller med forelesere innleid fra UiO.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
konst. avdelingsdirektør
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Vedlegg:
- UiOs erfaringer rundt sentral organisering av EVU

O-sak 5 - side 6 av 20

4
Vedlegg
UiOs erfaringer rundt sentral organisering av EVU
UiO hadde en prøveordning med et sentralt EVU-kontor, «UiO:Videreutdanning», fra 2011-2013.
Det var frivillig for fakultetene å benytte kontorets tjenester. MN og SV (to emner) valgte å bruke
UiO:Videreutdanning, mens TF og UV valgte å drifte sine egne tilbud. De andre fakultetene hadde
ingen, eller få og sporadiske, EVU-tilbud. Etter en tre-års prøveperiode ble følgende erfaringer
gjort:
•
•
•
•

•

De instituttene som brukte UiO:Videreutdannings tjenester opplevde ikke selv at de
sparte ressurser, da EVU-oppgaver oftest utgjør en prosentdel av stillinger og det var
vanskelig å frigjøre kapasitet/stillingshjemler
Det var for lavt volum til at UiO:Videreutdanning kunne jobbe fulltid og virkelig
profesjonalisere seg
Siden kun to fakulteter ønsket å bruke UiO:Videreutdannings tjenester ble det
duplisering av kompetanse på alle nivå i organisasjonen, noe som viste seg ikke å være
hensiktsmessig.
UiO har en nærhetsmodell som gjør at mange oppgaver skal ligge desentralt, blant
annet eksamensavvikling, fagansvar og økonomi (bidrags- og oppdragsfinansierte
aktiviteter). Dette førte til en fragmentert og tungvint arbeidsdeling mellom sentralt
nivå og fakultet/institutt.
Anbudstjenesten DOFFIN som ble ivaretatt gjennom UiO:Videreutdannings
abonnement ble sagt opp etter følgende kost/nytte-vurdering:
- Doffin har et varslingsabonnement som sender ut daglige e-poster, og
abonnementet koster 1200 kr i året. Noen må motta og gå gjennom disse: 5 min per
dag (ca 30 timer i året). Aktuelle saker må vurderes og eventuelt videresendes som
e-post fra UiO:Videreutdanning: 2 timer per sak. I løpet av 2 år fant vi 26 aktuelle
anbud som ble videreformidlet (ca. 26 timer i året).
- På de 26 henvendelsene fikk vi napp hos institutter/fagmiljøer på 3. Det tar
UiO:Videreutdanning rundt 30 timers innsats per anbud (ca 45 timer per år) + flere
timer fra fagmiljøene/instituttledelsen. Av de 3, tapte vi ett og vant 2. Begge de vi
vant kom direkte på e-post fra henholdsvis Oslo og Sarpsborg kommune. Med andre
ord er suksessraten for Doffin de siste to år lik null.
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Vedtekter for Uniforum og Apollon
Ut fra vedtektene til Apollon og Uniforum er det ikke vedtektsfestet representasj on fra de tilsatte.
På dette grunnlag er det reist spørsmål om vedtektene kan endres slik at det blir valgt representanter for alle
grupper i styret, også fra de tilsatte i redaksjonene.
Bakgrunnen er at styret kan bli mer representativt ved også å ha med en representant for dei tilsette i
Uni forum og Apollon i styret. Dette vil føre til at alle parter har både stemme- og forslagsrett på møtene,
særlig i redaksjonelle prioriteringer og -spørsmål.
Saken ble behandlet på møte i Uniforum og Apollon 20. august 2015, vedtakssak nr. 5-15: som gj orde et
slikt vedtak: «Styret for Uniforum og Apollon skal ha einfelles styrerepresentantfor dei tilsette i
redaksjonane. Representanten har både fo rslags- og stemmerett.»
..

Vedtektene har i dag en slik ordlyd:
«§ 2.2 Samansetjing

Styret har seks medlemar, to frå dei vitskap lege tilsette, ein f rå dei tekniskadministrative, ein frå
studentane og to eksterne medlema r. Det oppnemnast ein vararepresentant f or kvar av va/gruppene.»
§ 2.4 Oppnemning
• Dei eksterne representantane og representantane f or de i vitskaplege tilsette med vararepresentantar

•

•
•

blir oppnemnde av Unive rsitetsstyret.
Ein felles representant med vararepresentant f or dei teknisk/administrative tilsette ved UiO blir
opp nemnd av organisasj onane ved de i hovudtillitsvalde fo r f oreiningane NTL,
Parat, ForskaJf orbundet og Akademikarane.
Studentrepresentanten med vararep resentant blir oppnemnd av Studentparlamentet.
Styreleiar blir oppnemnd av Universitetsstyret. »

Styret i Uniforum og Apollon foreslås at§§ 2.2 og 2.4 får en sli k ny ordlyd:
Endringsforslagene med f et skrift.
«§ 2.2 Samansetjing

Styret haJ· sju medlemar, to jf·å de i vitskaplege tilsette, ein frå de i tekniskadministrative,
einfrå studen tane, einfrå dei tilsette og to eksterne medlemar. Det skal oppnemnast ein vararepresentant
for kvar av valgruppene.

§ 2.4 Oppnemning

•

Dei eksterne representantane og representantane for dei vitskaplege tilsette med vararepresentantar
blir oppnemnde av Universitetsstyret.
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Ein felles representant med vararepresentant for dei teknisk/administrative tilsette ved UiO blir
oppnemnd av organisasjonane ved dei hovudtillitsvalde for foreiningane NTL. Parat,
Forskarforbundet og Akadernikarane.
Studentrepresentanten med vararepresentant blir oppnemnd av Studentparlamentet.
Representanten for dei tilsette med vararepresentant, blir vald av dei tilsette i redaksjonen utanom
redaktørane. Vararepresentanten skal verafrå den redaksjonen som den faste representanten
ikkje høyrer til.
Styreleiar blir oppnemnd av Universitetsstyret. »

Forslag til vedtak:
Det bør også gå fram av§ 2.2 den ekstra styrerepresentanten er frå dei tilsette i redaksjonen.
Det forslås at §§ 2.2 og 2.4 i Styre vedtektene får en slik ny ordlyd.
«§ 2.2 Samansetjing

Styret har sju medlemar, to frå dei vitskaplege tilsette, ein frå de i tekniskadministrative,
ein f rå studentane, ein frå dei tilsette i redaksjonen og to eksterne medlemar. Det skal oppnemnast ein
vararepresentant f or kvar av va/gruppene.
§ 2.4 Oppnemning
• Dei eksterne representantane og representantane f or de i vitskaplege tilsette med vararepresentantar
blir oppnemnde av Universitetsstyret.
• Ein f elles representant med vararepresentant f or de i teknisk/administrative tilsette ved UiO blir
oppnemnd av organisasj onane ved de i hovudtillitsvalde f or fo reiningane NTL. Parat,
Forskmforbundet og Akademikarane.
• Studentrepresentanten med vararepresentant blir oppnemnd av Studentparlamentet.
• Representanten fo r dei tilsette med vararepresentant, blir vald av dei tilsette i redaksjonen utanom
redaktørane. Vararep resentanten skal vera f rå den redaksjonen som den f aste representanten ikkje
høy rer til.
• Styreleiar blir oppnemnd av Universitetsstyret. »

Med hilsen
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Vedtak
§§ 2.2 og 2.4 i Styrevcdtektene får en slik ny ordlyd
«§ 2.2 Samanseijing

Styret har sj u medlemar, to f rå dei vitskaplege tilsette, ein frå dei tekniskadministrative,
einfrå studentane, ein frå dei tilsette i redaksjonen og to eksterne medlemar. Det skal oppnemnast ein
vararepresentant for kvar av valgruppene.

§ 2.4 Oppnemning
• De i eksterne representantane og representantane for de i vitskaplege tilsette med vararepresentantar
blir oppnemnde av Universitetsstyret.
• Ein fe lles representant med vararepresentant f or dei teknisk/administrative tilsette ved UiO blir
oppnenmd av organisasj onane ved de i hovudtillitsvalde for fo reiningane NTL. Parat,
Fo rska~forbundet og Akademikarane.
• Studentrepresentanten med vararepresentant blir oppnemnd av Studentparlamentet.
• Representanten for de i tilsette med vararepresentant, blir vald av de i tilsette i redaksjonen utanom
redaktørane. Vararepresentanten skal vera frå den redaksjonen som den faste representanten ikkje
høyrer til.
• Styreleiar blir oppnenmd av Universitetsstyret.»

Dato

su-

~~l--~

~tter Ottesen

Ole
Rektor

Vedlegg: Nye styrevedtekter for Uniforum og Apollon
Referat fra Styremøte i Uniforum og Apollon 20. august 2015
Saksbehandler: Erik Gulbrandsen
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Styrevedtekter
for
Uniforum og Apollon
§ l Generelt
Styret for Uniforum og Apollon utøver oppgåva si i samsvar med retningslinjene i
Reda ktørplakaten, vedtekter for Uniforum og Apollon, V er varsam-plakaten og Universitetsog høgskulelova.

§ 2 Styret
§ 2.1 Ansvarsområde
Styret for Uniforum og Apollon er direkte underlagt Universitetsstyret.

Styret har ansvar for å teikna ut overordna mål, prioriteri ngar og strategiar for
Uniforum og Apollon, innanfo r ramma av gjeldande lover, føreskrifter og reglar, og
vedtak gjorde av Universitetsstyret .
Styret har eit særleg ansvar for:
• Overordna planar, prinsipp og prioriteringar for Uniforum og Apollon
• Langtidsp lanar
• Årsplan og budsjett
• Godkjen ning av rekneskap og årsrapportar
• Personalansvaret for dei to redaktørane
• Tilsetj a og avsetja redaktørane for Uniforum og Apollon
Styreleiar har medarbeidarsarr1talar med redaktørane.
§ 2.2 Samansetjing

Styret har sj u medlemar, to frå dei vitskap lege tilsette, ein frå dei tekn iskadministrative,
ein frå studentane, ein frå dei t ilsette og to eksterne medle mar. Det skal oppnemnast ein
vararepresentant for kvar av valgruppene.
§ 2.3 Styremøta

Reda ktørane i Uniforum og Apollon har møte- og talerett på styremøta.
Berre styremed lemane har stemmer ett. Ved likt stemmetal, te l styrele iar si stemme
dobbelt.
Fors lag til endringar i vedtektene kan berre skje med to tredels fleirtal i styret.
§ 2.4 Oppnemning

•

Dei eksterne representantane og representantane for dei vitskaplege tilsette med
vararepresentantar blir oppnemnde av Universitetsstyret.
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•
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•

Ein felles representant med vararepresentant for dei teknisk/administrative tilsette
ved UiO blir oppnemnd av organisasjonane ved dei hovudtillitsvalde for foreiningane
NTL. Parat, Forskarforbundet og Akademi ka rane.
Studentrepresentanten med vararepresentant blir oppnemnd av Studentparlamentet.
Representanten for dei tilsette med vararepresentant, blir vald av dei tilsette i
redaksj onen utanom redaktørane. Vararepresentanten skal ve ra frå den redaksjonen
som den faste representanten ikkje høyrer til.
Styreleiar blir oppnemnd av Universitetsstyret.
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Godkjenning av forslag til eksterne fakultetsstyrerepresentanter ved
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetsdirektøren viser til notat fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, vedrørende
eksterne fakultetsstyremedlemmer.
I henhold til§ 3.2 om fakultetsstyrets sammensetning i administrasjonsreglementet for Det
samfunnsvitenskapelige fakultet skal to av styrets 11 medlemmer være eksterne (utenfor UiO).
Fakultetsst:yret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet behandlet saken som sirkulasjonssak med
frist 7· oktober 2015. Fakultetsstyret sluttet seg til forslaget og godkjente de eksterne
fakultetsstyrerepresentantene for perioden 2016-2019.
•
•
•

Tor Saglie, departmentsråd i Justis- og beredskapsdepartementet
Ellinor Major, divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet
Vara: Per Magnus Mæhle, project manager, Oslo universitetssykehus HF

I tråd med §2-2 i Normalregler for fakulteter oppnevnes eksterne styrerepresentanter av rektor på
fullmakt etter forslag fra fakultetsstyret.

Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne styremedlemmer til fakultetsstyret ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet for 2016-2019.

Med hilsen

~~~;~~~~

du~~ -

.

personald~ktør

Saksbehandler:
Cecilie Wingerei Lilleheil
+4722856144, c.w.lilleheil@sv.uio.no
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://www.uio.no/om/organisasjon/adm/
opa/personalf
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne styremedlemmer til fakultetsstyret ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet for 2016-2019.

'L'l./1 ~ -1.)......
Dato

~~ ~ ~
Ole Petter Ottersen
rektor
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Saksnr.. :

27.10.2015
2008j10821

Oppnevning av styre i Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk
forskning iNorge
Unifor har bedt om at det oppnevnes nytt styre i Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk
forskning i Norge. Forrige oppnevning av styre ble gjort i 2009.
I henhold til vedtektene (§4) består fondets styre av «2 professorer og 1 konservator knyttet til
Mineralogisk-Geologisk Museum. Disse medlemmer og eventuelle varamenn oppnevnes av Det
akademiske kollegium for 5 år av gangen, dog kun for den tid de er knyttet til MineralogiskGeologisk Museum. Videre har Elkem a/s rett til å oppnevne ett medlem med varamann til styret.»
Naturhistorisk museum har vært kontaktet for å innhente forslag til nye medlemmer i styret.
NHMs forslag til nye medlemmer er som følger;
Professor Tone Lindheim
Professor Axel Muller
Førsteamanuensis Rune Selbekk
Alle er forespurt og har akseptert.

Forslag til vedtak:
Rekto1· oppnevner påfullmaktfi•a unive1•sitetsstyret Professor Tone Lindheim,
Pl•ofessor Axel Mii.lle1• og Førsteamanuensis Rune Selbekk som nye
sty1•emedlemmer i Ch1istiania SpigeJ"Verks fond til støtte av geologiskfOJ•skning i
N01•ge.
Med hilsen

~~,t~.rC

~~~.~~

direktør virksomhets- og økonomistyring

Saksbehandler:
Stein Helgesen, Enhet for lederstøtte

Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, g. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin. uio.no
www.uio.no
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VEDTAK:

Rektor oppnevner på fullmakt fra universitetsstyret Professor Tone Lindheim,
Professor Axel Muller og Førsteamanuensis Rune Selbekk som nye
styremedlemme1· i Christiania Spigerverksfond til støtte av geologiskforskning i
N01·ge.

Dat~/ro -\-5

~~
Ole Petter Ottersen
rektor
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UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
27.10, 2015

Saksnr .. :
2014/ 9174

Nye medlemmer i Priskomiteen
Fungeringstiden til medlemmer og varamedlemmer i Priskomiteen til Universitetsstyret, er tre år.
Studentrepresentantene oppnevnes hvert år av Studentparlamentet. Vi har bedt to fakulteter om å
foreslå et nytt medlem og et nytt varamedlem. HF har foreslått professor Robert Mare Friedman,
årets vinner av Formidlingsprisen og MN har foreslått professor Mats Carlsson tidligere vinner av
Forskningsprisen. Begge har sagt seg villige til å påta seg vervet.

Priskomiteen 2016 vil da se slik ut:
Leder: prorektor Ragnhild Hennum.
Andre medlemmer:
•

Professor emeritus Petter Andreas Steen (MED), vara: professor Mats Carlsson (MN)

•

Professor Robert Mare Friedman (HF) , vara: professor Raino Malnes (SV)

•

Professor Tone Sver drup (JUS) , vara: professor Eivind Smith (JUS)

•

Professor Jan Terje Lifjeld (NHM), vara: professor Sten Ludvigsen (UV)

•

Redaktør Nina Kris tiansen (forskning.no)

•

Student Silje Andersen, vara: Sahana Sriskantarajah (oppnevnt av Studentparlamentet)

Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 8 5 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 0 35 854
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Forslag til vedtak:
Rektor slutter seg på fullmakt til forslaget om at professorene Robert Mare Friedman og Mats
Carlsson blir henholdsvis medlem og varamedlem i Priskomiteen.

Med hilsen

ia~Bjør ~~
eboe

~~

universitetsdirektø ·

Hanna Ekeli
Konstituert avdelingsdirektør
Avdeling for fagstøtte

Saksbehandler: seniorrådgiver Margareth Bentsen

Vedtak
Rektor slutter seg på fullmakt til forslaget om at professorene Robert Mare Friedman og Mats Carlsson blir henholdsvis
medlem og varamedlem i Priskomiteen.

~'~

(_o~...-;<-

--c~~~

Ole Petter Ottersen
rektor
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Notat

Universitetsdirektøren

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fu llmakt

Dato: 16. november 2015
Saksnummer: 2012/4488

Budsjett 2016 for Observatoriefondet
Det vises til Interne retningslinjer for Observatoriefondet fastsatt den 22.september 201 Oav rektor på
fullmakt fra Universitetsstyret og Overordnede retningslinjer for Observatoriefondet fastsatt av
Kunnskapsdepattementet den 28 .april 2006.
Avkastningen fra Observatoriefondet er svært viktig for den observasjonelle astronomiforskningen ved UiO
og er benyttet i henhold til § 3 i de interne retningslinjene. l henhold til § l skal Universitetsstyret hvett år
vedta et budsjett for Observatoriefondet som del av Universitetets ordinære budsjett. For å synliggjøre
Observatoriefondets budsjett fremlegges dette i likhet med de siste år som eget forslag.

Inntekter
Fondets inntekter er i all hovedsak knyttet til inntekter av fondets finansformue som pr. 31.12.2014 var på
39,842 mill. kroner, hvorav 38,1 61 mill. kroner var plassett i verdipapirer og 1,681 mill. kroner var
innestående på fondets bankkonto. Pr 31.10.2015 var fondets andel i UNIFORs investeringspool39, 187 mill.
kroner, noe som innebærer en økning på 2,7 %. Fondets avkastning tas ut gjennom salg av verdipapirer.
I tillegg til finansinntektene har Observatoriefondet årlige festeinntekter på omlag 30.000 kroner.

Kostnader
Kostnadene er i hovedsak benyttet av Institutt for teoretisk astrofysikk til støtte for instituttets bruk av det
svenske solteleskopet på La Palma, Swedish l m Solar Telescope (SST). Bruken er regulett i avtale mellom
Kunglige Vetenskapsakademien (KVA) og Universitetet i Oslo. UiOs virksomhet utgjør en meget viktig del
av forskningsvirksomheten ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Avtalen er under reforhandling med
Stockholms Universitet (som har ovettatt ansvaret for det svenske l-meters soltårnet fra KVA) og
betingelsene vil være (tilnærmet) identiske med det de var tidligere. Instituttet ønsker å videreføre denne
viktige anvendelsen av midlene fremover.
I henhold til § 3 i de interne retningslinjene er den vesentlige delen av avkastningen benyttet til å dekke leieog reiseutgiftene for bruken av SST. Ifølge avtalen med KVA betaler UiO SEK 855.000 pr. år for å benytte
SST 40 dager + en ekstra uke pr. år. Med dagens valutakurser tilsvarer dette ca. 855.000 kroner. For å utnytte
denne bruken kreves reise- og oppholdsutgifter for de ansatte og studentene fra UiO som foretar
observasjonene i denne observasjonstiden. Dette har de senere år kommet på omkring 250.000 kroner. Det
foreslås derfor avsatt et sam let budsjett på 1,200 mill. kroner pr år for å dekke le ien til KVA på SEK 855.000
pr år og inntil 260.000 kroner pr år til å dekke reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med bruken av SST for
å kunne utnytte dette vitenskapelig.

Saksbehandler:
Stein Helgesen
22858348, stein.helgesen@admin.uio.no

O-sak 5 - side 19 av 20

UiO :

2

I tillegg til midlene til leie av SST og reise- og oppholdsutgifter har det de senere år vært satt av et beløp
dispone1t av utdelingskomiteen, som er beskrevet i § 3 i de interne retningslinjene. Utdelingskomiteen har
hve1t år bevilget dette beløpet til innkjøp av datautstyr som har væ1t nødvendig for å transpmtere data fra
SST til UiO og til å bearbeide og analysere dataene her. Dette utstyrstilskuddet har væ11 viktig for den
vitenskapelige utnyttelsen av SST . De senere år har det væ1t avsatt 75.000 kroner til dette formålet. Det
foreslås å øke beløpet ti l 80.000 kroner for 2016.
For å etterkomme gjeldende regelverk foreslår universitetsdirektøren at rektor på fu llmakt vedtar følgende
budsjett for Observatoriefondet for 2016:

Budsjett Observatoriefondet
Inntekt
Avkastning/salg verdipapirer
Inntekt festeavgift

1.170.000
30.000

Sum

1.200.000

Kostnad
Bruk av solteleskop La Palma
Reise- og oppholdskostnader
Til disposisjon utdelingskomiteen

Sum

860.000
260 .000
80.000

1.200.000

Forslag til vedtak:
«Rektor fastsetter på fullmakt budsjett 2016 for Observatoriefondet i tråd medfremlagte forslag. «

r

>jørneboe
universitetsdirektør

~'"'\J;,f1 J/l

;-;? .ra/l/

Ellen fo~~6v~~~ l{j,(Jj l.
direktør virksomhets- og økonomistyring

VEDTAK

Rektor fastsetter på fullmakt budsjett 2016 for Observatoriefondet i tråd med fremlagte forslag.

("1- (l l - (Jr

Dato, ........ ............. .

~~
Ole Petter Ottersen
Rektor

Retur til Enhet for lederstøtte/Gnppe for virksomhets- og økonomistyring
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