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Status for UiOs arbeid med å revidere internhusleieordningen 
 
I tildelingsbrevet for 2016 heter det: Rapport fra Multiconsult om evaluering av 
internhusleieordningene forelå i 2015. Evalueringen viser at selvforvaltende universiteter har 
ulike interne husleieordninger og at ordningene har hatt ulike effekter på drift og 
arealeffektivitet. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for 
selvforvaltende universiteter og høyskoler, herunder en modell som følger de samme prinsippene 
for forvaltning, drift og vedlikehold, forsyningskostnader og andre kostnader….Departementet 
vil ta initiativ til å sette i gang dette arbeidet. Intern husleieordning vil i første omgang ikke 
inneholde kapitalelement. 

Kunnskapsdepartementet (KD) inviterte de fem selvforvaltende universitetene, NMBU, NTNU, 
UiB, UiO og UiT til oppstartsmøte i januar der de gjorde rede for sine forventninger til revidert 
internhusleieordning. Formålet er at ordningen skal være: 

•  et godt verktøy for arealeffektivitet 

• opprettholde tilstandsgraden for (nye) bygninger 

• gi KD bedre sammenligningsgrunnlag/styringsinformasjon på tvers av institusjonene  

KD ønsket ikke å delta i arbeidsgruppen, og det ble enighet om at UiO skulle koordinere arbeidet 
og at «fellesgruppen» skulle avgi statusrapport til KD 11. mai. Interne prosesser for 
styrebehandling og lokal forankring håndteres av det enkelte universitet. KD understreket at hvis 
det er behov for individuelle avvik fra modellen, skal dette tydelig begrunnes.  

Internt ved UiO er det etablert styrings-, referanse- og arbeidsgruppe med både vitenskapelig og 
administrative ansatte fra brukerne sammen med eiendomsavdelingen og virksomhets- og 
økonomistyringsenheten. Disse arbeider parallelt med «fellesprosjektet». 

Opprinnelig plan var å styrebehandle ny internhusleieordning som en del av budsjettet i dagens 
styremøte og implementere den fra 2017. 

I løpet av vårens møter har «fellesgruppen» opplevd at problemstillingen har modnet og utviklet 
seg, men at det tar lenger tid å utarbeide en omforent modell som i tillegg til å møte formålene fra 
KD, også er enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene. Ingen av de fem 
universitetene ser at det er mulig å innføre ny internhusleiemodell fra regnskapsåret 2017, men alle 
mener innføring fra 2018 er realistisk. Vi fortsetter arbeidet utover høsten med mål om å levere 
«fellesrapporten» før jul. Deretter vil hvert av de fem universitetene gjøre nødvendige interne 
arbeider før ny internhusleieordning besluttes av de ulike styrene. KD er informert om den 
reviderte planen og har ingen innsigelser mot denne fremdriften. Styret vil holdes informert og 
saken vil bli behandlet flere ganger før budsjettvedtaket i juni 2017. 
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UiO • Universitetet i Oslo 

Til: 

Dato: 

Saksnr .. : 

Rektor 

27.5.2016 

2009/8761 

Notat 

Forlengelse av forskningsetisk utvalgs fungeringsperiode 
Forskningsetisk utvalgs fungeringsperiode utløper 30.5.2016. Universitetsledelsen har i møte 9.5. 
godkjent forslag til sammensetning av nytt utvalg. 

Samtidig har det nåværende utvalget startet behandlingen av to saker som ikke vil bli avsluttet før 
etter at fungeringsperioden er over. 

Etter ønske fra leder av Forskningsetisk utvalg, ber AF om at rektor forlenger utvalgets 
fungeringsperiode t.o.m. 31.8.2016 slik at det kan fullføre behandlingen av disse sakene før det nye 
utvalget tar over. 

Forslag til vedtak: 
Rektor vedtar å forlenge forskningsetisk utvalgs fungeringsperiode til og med 31. august 2016. 

Med hilsen 

~&L 
Hanna Ekeli 
Konst. avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Thomas Østerhaug, SFFU 

Universitetsdirektøren Telefon: 22 85 63 01 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, postmottak@admin.uio.no 
Problemveien 7, 9. et. , 0313 Oslo www.uio.no 

Org.nr.: 971 035 854 
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UiO . 

Vedtak 
Rektor vedtar å forlenge forskningsetisk utvalgs fungeringsperiode til og med 31. august 2016. 

, ~-= /-A ~ r. 

~V~ 
Ole Petter Ottersen 
rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/ Rektor på fullmakt 

Dato:31.05.16 

Saksnr .. :2015/ 3169 

Notat 

Studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret 2016j2017 

Endring i UiOs studietilbud via Samordna opptak 

Det teologiske fakultet (TF) ønsker å trekke følgende studietilbud via Samordna opptak for 
studieåret 2 016/ 17 på bakgrunn av lave søkertall: 

• Bachelor i Kristendom, kultur og læring 

Studieprogrammet har en opptaksramme på 10. Det er i år 45 søkere til programmet, hvorav kun 1 

søker har studiet som sin første prioritet. I fjor var det 55 søkere, hvorav 3 hadde studiet som førs te 
prioritet. Selv om det ble gitt tilbud til alle kvalifiserte søkere var det kun 3 søkere som fikk tilbud, 
hvorav 2 møtte. Ut fra årets søkertall er det dessverre ikke grunn til å tro at det vil være flere 
studenter som møter til dette studiet i år. Det er kostnadskrevende for fakultetet å opprettholde 
studieprogrammet, og det vil ikke kunne etableres et godt programnært læringsmiljø med kun et 
par studenter. 

Det er ikke søkergrunnlag til å omdisponere opptaksrammen til andre studieprogram på bachelor
eller masternivå. TF foreslår derfor å omregne og omdisponere opptaksrammen for 2016/ 17 til 
videreutdanningsemnet «Reformasjon nå» som tilbys fra våren 2017. 

UiOs øvrige studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret ble godkjent av Rektor på fullmakt 
18. november 2015. 

Nasjonalt samordnet opptak 

Fakultetenes forslag vil medføre at UiO vil ha følgende studietilbud i studieåret 2016 /2017: 

21 årsenheter 
62 søknadsalternativer til bachelorprogrammer / -studieretninger 
11 søknadsalternativer til femårige masterprogrammer / -studieretninger 

- 1 av masterprogrammene har alt. studiestart vår som egne søknadsalternativ 

5 søknadsalternativer til 6-årige profesjonsstudier (psykologi, teologi og medisin) 
- 2 av profesjonsstudiene har alt. studiestart som egne søknadsalternativ 

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

Telefon: 22 85 63 8 1 
Telefaks : 22 85 62 so 
postmottak@ admin. uio.no 
http: / / www.uio.no/om /organisasjon/ adm/ 
opaj personal/ 
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UiO : 

Vedlagt følger en samlet oversikt over UiOs studietilbud gjennom Samordna opptak 2016j 2017 

(vedlegg 1) og notat fra TF om trekk av studiet (vedlegg 2). 

Forslag til vedtak: 

Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativer via Samordna opptak i tråd 
med vedlegg 1. 

Med hilsen 

~~ · .d~/~ .(Gu~~Bjø neboe 
umversitetsdirek ør 

Hanna Ekeli 
konst. avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Åshild Elsebutangen Lunde, Avdeling for fag støtte, a.e.lunde@admin.uio.no 
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UiO : 

VEDTAK 

Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativer via Samordna opptak i tråd 
med vedlegg 1. 

Dato T -6 ,-f G ~ Ole Pette 
rektor 

3 
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Vedlegg 1

Fakultetenes forslag til studietilbud gjennom Samordna 
opptak 2016/2017

FAKULTET PROGRAMNAVN TYPE 
STUDIUM

OPPTAKSRAMME

Det teologiske fakultet (TF)
Kristendom Årsenhet 11
Religion og samfunn Bachelor 40
Teologi (6-årig profesjonsstudium) Profesjon 20

Det juridiske fakultet (JF)
Kriminologi Bachelor 60
Demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet

Bachelor 25

Rettsvitenskap (5-årig master)
-start høst Master 220
-start vår Master 210

Det medisinske fakultet (MED)
Klinisk ernæring Master 35
Helseledelse og helseøkonomi Bachelor 40
Medisin (6-årig profesjonsstudium) Profesjon

-start høst 110
-start vår 110

Det humanistiske fakultet (HF)
Allmenn litteraturvitenskap Årsenhet 25
Antikkens kultur Årsenhet 14
Engelsk Årsenhet 55
Fransk Årsenhet 35
Historie Årsenhet 60
Idehistorie Årsenhet 15
Kunsthistorie Årsenhet 35
Medievitenskap Årsenhet     40
Nordisk, særlig norsk språk og 
litteratur

Årsenhet 35

Norsk som andrespråk Årsenhet 35
Spansk Årsenhet 52
Tverrfaglige kjønnsstudier Årsenhet 10
Tysk Årsenhet 45
Italiensk Årsenhet 30
Religionshistorie Årsenhet 30
Russisk Årsenhet 50
Arkeologi og konservering

-Arkeologi Bachelor 50
Asia og midtøstenstudier

-Kinesisk med Kina-studier Bachelor 60
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-Japansk med Japan-studier Bachelor 60
-Midtøstenstudier med 

arabisk
Bachelor 55

           -Midtøstenstudier med 
hebraisk

Bachelor 10

          -Midtøstenstudier med tyrkisk Bachelor 25
          -India-studier med hindi Bachelor 15
          -India-studier med sanskrit Bachelor 5
Estetiske studier og allmenn 
litteraturvitenskap

-Estetiske studier Bachelor 45
-Allmenn litteraturvitenskap Bachelor 50

Europeiske språk (nytt navn)
-Engelsk Bachelor 88
-Spansk Bachelor 28
-Fransk Bachelor 35
-Latin-Amerika Bachelor 25
-Portugisisk Bachelor 15

            -Polsk, tsjekkisk, 
bosnisk/kroatisk/serbisk

Bachelor 10

-Russisk Bachelor 25
-Italiensk Bachelor 15
-Tysk Bachelor 17

Filosofi og idehistorie
-Filosofi Bachelor 75
-Idéhistorie Bachelor 30

Historie Bachelor 170
Klassiske språk (nytt navn) Bachelor 13
Kunsthistorie Bachelor 75
Lingvistikk Bachelor 20
Medievitenskap Bachelor 70
Musikkvitenskap Bachelor 56
Nordiske studier

-Nordistikk - språk, 
litteratur, retorikk (ny)

Bachelor 65

-Norrøne og keltiske studier Bachelor 10
Religionshistorie og kulturhistorie1

-Religionshistorie Bachelor 40
-Kulturhistorie Bachelor 25

Tverrfaglige kjønnsstudier Bachelor 25
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Realfag Årsenhet 150
Biologi Bachelor 80
Elektronikk og datateknologi Bachelor 25
Fysikk, astronomi og meteorologi Bachelor 90
Geofag:geologi, geofysikk og 
geografi

Bachelor 75
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Informatikk: Design, bruk, 
interaksjon

Bachelor 118

Informatikk: Programmering og 
nettverk

Bachelor 180

Informatikk: Nanoelektronikk og 
robotikk

Bachelor 60

Informatikk: Språk og 
kommunikasjon

Bachelor 60

Kjemi Bachelor 44
Matematikk og økonomi Bachelor 50
Matematikk, informatikk og 
teknologi

Bachelor 89

Materialer, energi og nanoteknologi Bachelor 45
Molekylærbiologi og biologisk kjemi Bachelor 80
Farmasi Master 68

Det odontologiske fakultet (OD)
Tannpleie Bachelor 24
Odontologi (5-årig masterprogram) Master 65

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Psykologi Årsenhet 100
Statsvitenskap Årsenhet 80
Sosiologi Årsenhet 40
Internasjonale studier Bachelor 80
Kultur og kommunikasjon Bachelor 60
Psykologi Bachelor 170
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor 55
Samfunnsgeografi Bachelor 50
Samfunnsøkonomi Bachelor 95
Sosialantropologi Bachelor 95
Sosiologi Bachelor 101
Statsvitenskap Bachelor 155
Utviklingsstudier Bachelor 60
Psykologi (6-årig 
profesjonsstudium)

Profesjon

-start høst 60
-start vår 60

Samfunnsøkonomisk analyse (5-
årig masterprogram)

Master 50

Det utdanningsvitenskaplige fakultet (UV)
Pedagogikk Bachelor 200
Spesialpedagogikk Bachelor 135
Lektorutdanning, fremmedspråk Master 25
Lektorutdanning, kultur og 
samfunnsfag

Master 86

Lektorutdanning, engelsk Master 40
Lektorutdanning, nordisk Master 65
Lektorutdanning, realfag Master 70
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