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Årshjul for styresaker  våren 2017 

Universitetsstyret har bedt om at oppdatert årshjul med strategiske styresaker blir lagt frem på 
hvert møte. Årshjulet er rullerende og det tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen 
eller få ny sakstittel. 
 
Det legges opp til minimum én til to strategiske saker på hvert møte. Andre styresaker, 
orienteringssaker og orienteringer fra universitetsdirektøren kommer i tillegg. Her inngår blant 
annet saker som er tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater). 
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Strategiske saker til universitetsstyret våren 2017 
(per 01.03.2017) 
 
Faste saker: 

• Årsplan, budsjett og fordeling (mai og juni) 
• Virksomhetsrapport (juni) 
• Status for bygge- og eiendomssaker (mai og juni) 

 
 
Oppfølging etter tidligere styremøter 
• Senter for læring- og utdanning 
• Bruk av frigitte midler til utdanning – 5 millioner 
• Spørsmål om utvidet partsinnsyn i referater fra intervju prøveforelesninger 
• Stortingsmeldingen om Kvalitet i høyere utdanning 
• Alternative bærekraftige eiermodeller for historiske vernede bygg 
• UiOs tre satsningsområder UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO: Norden  
• Årsverksanalyse 
• Tverrfaglig samarbeid internt ved UiO. Grep for forenklinger – primært for 

undervisningssamarbeid 
• Ressursmessige konsekvenser av nye bygg og eiendommer 
• Utdanningskvalitet 
• SAB-rapporten – avsluttende orientering inkl. engelsk versjon av rapporten 
• Status for deltakelse i Horisont 2020  
• Oversikt over næringslivssamarbeid 
• UiOs internhusleieordning 
• The Guild 
 
 
Øvrige saker  
• UiO: Horisont – EU –benchmarkinganalyse 
• Potensiale for økte inntekter 
• Nordområdeaktivitet ved UiO – status 
• Nye studieplasser innen IKT 
• Disponering av frigitte fondsmidler, Tøyen- og observatoriet – sammen med fordeling 
• UiO: Mottak av internasjonale forskere 
• Justering av intern finansieringsmodell 2018 inkludert internhusleie 
• Tøyenfondet og Obervatoriet – disponering av fondsmidler 
• IT investeringer i et fem-års perspektiv – inkludert BOTT-samarbeidet (anskaffelse av nytt 

økonomi- og HR-system) 
• Prioriterte samarbeidsland 
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