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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 16. oktober 2017 
Saksnr .. : 2016/14278 

Forslag til <<Retningslinjer for fordeling av EVU-midler til etter- og videreutdanning av 
lærere» 

For 2013 og 2014 mottok Universitetet i Oslo egne supplerende tildelingsbrev med midler i 
størrelsesorden 2 millioner kroner som skulle benyttes til å styrke kapasiteten i UH -sektorens etter
og videreutdanningstilbud. For 2015 og 2016 ble disse midlene tatt inn som en del av den ordinære 
bevilgningen til UiO. For 2015 og 2016 ble midlene fordelt jevnt mellom Det matematisk
naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, da det på dette tidspunktet 
først og fremst var disse to fakultetene som hadde relevante studietilbud innenfor EVU. 

Det er nå behov for en mer permanent løsning for hvordan disse midlene skal fordeles internt ved 
UiO. Utdanningskomiteen besluttet derfor på sitt møte 12.12.2016 følgende: 

«Utdanningskomiteen sluttet seg til forslaget fra Avdeling for fagstøtte om at de årlige 
bevilgningene på anslagsvis 2 millioner kroner UiO mottar over statsbudsjettet, og som er 
øremerket til satsning på videreutdanning for lærere, fra og med I.l. 2017 fordeles årlig av 
STYLE. 

STYLE får i oppdrag å lage et utkast til retningslinjer for de årlige tildelingene av midlene, 
og retningslinjene vil vedtas av rektor etter en innstilling fra Avdeling for fagstøtte. 

Avdelingsdirektør i Avdeling for fagstøtte blir ansvarlig for å iverksette vedtak vedrørende 
tildeling av midler som fattes av STYLE. » 

Avdeling for fag støtte, i samarbeid med Enhet for lederstøtte, har funnet det hensiktsmessig at den 
årlige bevilgningen fra KD til UiO, som er øremerket etter- og videreutdanning av lærere, overføres 
i UV s årlige ramme og viderefordeles til de øvrige involverte fakultetene etter innstilling fra 
STYLE. 

Universitetsdirektøren 
Postadr. : Postboks l 072 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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UiO : 2 

Forslag til vedtak: 
Rektor tildeler på fullmakt de midlene UiO mottar øremerket til etter- og videreutdanning for lærere 
til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Midlene overføres på årlig basis, og beløpet utgjør for 
2017 2 millioner kroner. UV viderefordeler midlene til de øvrige fakultetene etter innstilling fra 
STYLE. 

Med hilsen 

(!4i~~ universitets~~~ 

Vedlegg: 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør AF 

l. Notat av 18.11.2016 fra Avdeling for fagstøtte til Utdanningskomiteen 

Saksbehandler: Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for fagstøtte, 22 85 78 34 

• 

• 
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UiO : 3 

Vedtak 
Rektor tildeler på fullmakt de midlene UiO mottar øremerket til etter- og videreutdanning for lærere 

til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Midlene overføres på årlig basis, og beløpet utgjør for 
2017 2 millioner kroner. UV viderefordeler midlene til de øvrige fakultetene etter innstilling fra 

STYLE. 

Svein Stølen 
rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 
13.10.2017 

Saksnr..: 2015/ 2572 

Notat 

Anmodning om oppnevning av styre ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS) ved Det 
juridiske fakultet 

Hjemmel for fullmakt 
I henhold til NIFS' vedtekter § 2 skal instituttstyret oppnevnes av rektor på fullmakt. Videre skal 
styret ha følgende sammensetning, jf. vedtektenes § 4: 

a) Forslag til nordiske medlemmer fremmes av instituttet og Det juridiske fakultet. 
b) Forslag til medlem fra det vitenskapelige personalet i fast stilling, stipendiatgruppen og det 

teknisk-administrative personalet, fremmes av de respektive gruppers valgforsamling ved 
instituttet. 

c) Forslag til studentmedlem fremmes av Juridisk studentutvalg. 

Til orientering 
NIFS har samtidig orientert Det juridiske fakultet om at instituttet arbeider med å endre 
vedtektene til normalvedtekter, men at NIFS må ha et fungerende styre for å kunne gjennomføre 
dette. 

Forslag til medlemmer 
Det juridiske fakultet har mottatt forslag til medlemmer fra NIFS (vedlagt). Fakultetet støtter det 
fremlagte forslaget, og ber om at rektor oppnevner nytt instituttstyre ved NIFS bestående av: 

• Professor Vibe Ultbeck med lektor Anders Møllmann som vara 
• Professor Henrik Michael Ringbom med professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson som vara 
• Dosent Gudmundur Sigurdsson med professor Rachael Lorna Johnstone som vara 
• Advokat Helge Stemshaug med advokat Viggo Bondi som vara 
• Advokat Jorgen Almelov med høyesterettsdommer Bo Svante Johansson som vara 
• Professor Alla Pozdnakova, representant for faste vitenskapelige ved NIFS 
• Stipendiat Beate Fiskerstrand, representant for midlertidig vitenskapelige ved NIFS 
• En representant for studentene, utpekt av Juridisk studentutvalg 
• Bibliotekar Inger Hamre, representant for teknisk-administrative ved NI 

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 
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UiO: 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslaget og oppnevner herved nytt instituttstyre ved NIFS 
bestående av: 

• Professor Vibe Ulfbeck med lektor Anders Møllmann som vara 
• Professor Henrik Michael Ringbom med professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson som vara 
• Dosent Gudmund ur Sigurdsson med professor Rachael Lo rna J ohnstone som vara 
• Advokat Helge Stemshaug med advokat Viggo Bondi som vara 
• Advokat Jorgen Almelov med høyesterettsdommer Bo Svante Johansson som vara 
• Professor Alla Pozdnakova, representant for faste vitenskapelige ved NIFS 
• Stipendiat Beate Fiskerstrand, representant for midlertidig vitenskapelige ved NIFS 
• En representant for studentene, utpekt av Juridisk studentutvalg 
• Bibliotekar Inger Hamre, representant for teknisk-administrative ved NI 

Med hilsen 

..'~ ·~ 
unn-Ehn a. B · rneboe 

universitetsdirektør ~~ 
personaldirektør 

Saksbehandler: Gina Berg 

2 
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UiO : 3 

Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslaget og oppnevner herved nytt instituttstyre ved NIFS 
bestående av: 

• Professor Vibe Ultbeck med lektor Anders Møllmann som vara 
• Professor Henrik Michael Ringbom med professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson som vara 
• Dosent Gudmundur Sigurdsson med professor Rachael Lorna Johnstone som vara 
• Advokat Helge Stemshaug med advokat Viggo Bondi som vara 
• Advokat Jorgen Almelov med høyesterettsdommer Bo Svante Johansson som vara 
• Professor Alla Pozdnakova, representant for faste vitenskapelige ved NIFS 
• Stipendiat Beate Fiskerstrand, representant for midlertidig vitenskapelige ved NIFS 
• En representant for studentene, utpekt av Juridisk studentutvalg 
• Bibliotekar Inger Hamre, representant for teknisk-administrative ved NI 

s~::~fb~ 
rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret/Rektor på fullmakt 
Fra Universitetsdirektøren 

Dato 26. september 2017 

Endring av vedtekter for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) 

I. Bakgrunn og formål 

På styremøtet i STK 3. mai 2016 forslo representanten for studentene tre forslag til vedtektsendringer for STK 
som eventuelt saker. Styret vedtok ett av de tre forslagene på møtet i mai, men ba om at at de øvrige 
endringsforslagene skulle spilles inn som sak til neste styremøtet. Alle forslagene gjaldt ulike momenter i § 4.2 
Sammensetning (av STKs styre). 

Første endringsforslag gjaldt prosedyre for valg av studentrepresentanter til STKs styre, hvor det ble foreslått 
en justering av vedtektene for å få bedre samsvar mellom dagens praksis og gjeldende vedtekt. Ihht dagens 
praksis blir studentrepresentant for STKs egne programstudenter valgt av og blant STKs programstudenter, 
og oppnevnes av Studentutvalget ved STK. Dette forslaget ble vedtatt umiddelbmt og enstemmig. 

De to neste endringsforslagene var begrunnet i et ønske om endret språkbruk for å få til mer inlduderende 
tekst i STKs vedtekter, her ble blant annet bruk av pronomenet hen foreslått. Disse forslagene ønsket styret å 
utrede nærmere før de tok en beslutning. STK tok kontakt med UiO sentralt, for å få råd i saken. Vi fikk 
tilbakemelding om at UiO ønsker å følge språkrådets anbefalinger når det gjelder bruken av hen. Dette rådet 
lyder som følger: "Vi meiner behovet for ein nyskapning ikkje veg tungt nok til å utfordra sjølve 
grammatikken til folk flest. Det er viktigare å stø opp om dei innarbeidde måtane å uttrykkja seg 
kjønnsnøytralt på." På bakgrunn av dette ble vedtektsformuleringene tatt opp på nytt på styremøtet 20. 

september 2016 (sak 22/16), og styret har vedtatt formuleringer de ønsker skal spilles inn som forslag til 
endringer: 

«Sak 22j16 Vedtektsendringer 
Følgende forslag til endl'inger ble fremmet (begge i§ 4.2): "En representant eller vararepresentant fratrer 

· · hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller kategori hunjhan er foreslått fra, opphører" ble 
foreslått endret til: "En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den 
enheten eller kategori vedkommende representerer, opphører." Og «Så langt som mulig bør forslagsstiller 
foreslå kandidater av begge kjønn, slik at styret kan få en kjønnsbalansert sammensetning" ble foreslått 
endret til: "Så langt som mulig bør forslagsstiller foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest 
mulig kjønnsbalansert sammensetning." 
Vedtak: Styret vedtok forslagene til vedtektsendringer, med en modifikasjon foreslått i 
møtet(«kjønnsbalansert» ble foreslått endret til «mangfoldig») 

Styret har derfor vedtatt at følgende tre forslag om vedtektsendringer av§ 4.2 i STKs vedtelrter 
skal forslås for rektor: 

Forslag 1 

Fra: «Representanter for studentene foreslås av Studentparlamentet. Minst en av disse skal ha en direkte 
tilknytning til STK i form av å være registrert deltaker på undervisningstiltak gitt av STK eller ha oppnevnt 
veileder fra STK.» 
Endret til: «En av studentrepresentantene må være registrert deltaker på undervisningstiltak gitt av STK 
eller ha oppnevnt veileder fra STK og oppnevnes av Studentutvalget ved STK. Den andre 
studentrepresentanten foreslås av Studentparlamentet. » 

Forslag 2 

Fra: «Så langt som mulig bør forslagsstiller foreslå kandidater av begge kjønn, slik at styret kan få en 
kjønns balansert sammensetning.» 
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UiO : 2 

Endret til: «Så langt som mulig bør forslagsstiller bør foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest 
mulig mangfoldig sammensetning.» 

Forslag3: 
Fra: «En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller 
kategori hun/han er foreslått fra, opphører.»Endret til: «En representant eller vararepresentant fratrer hvis 
vedkommendes tilknytning til den enheten eller kategori vedkommende representerer, opphører.» 

Forslag til vedtak 
Endringene er merket med rødt 

Ny § 4.2 Sammensetning 

STKs styre har 11 medlemmer som fordeler seg slik: 

a) fire representanter for samarbeidende fakulteter ved Universitetet i Oslo. Disse foreslås av dekanene 
for Det samfunnsvitenskapelig fakultetet, Det humanistisk fakultet, samt to medlemmer fra de andre 
fakultetene ved Universitetet i Oslo. 

b) to representanter for de vitenskapelige ansatte ved senteret, herav en i stipendiat eller postdoktor 
stilling 

c) to representanter for studentene 
d) en representant for de teknisk-administrative tilsatte ved senteret 
e) to eksterne representanter 

Senterstyret oppnevnes av rektor på grunnlag av forslag hentet inn gjennom følgende prosedyre: 

• Forslag på representanter for samarbeidende fakulteter innhentes fra dekanen ved disse 
fakultetene. 

• Representanter for de tilsatte ved senteret foreslås av de gruppene de utgår fra, i samsvar med 
nærmere fastsatte regler. 

• En av studentrepresentar'tene må være registrert på undervisningstiltak gitt av STK dler ha 
oppnevnt veileder fm STK og oppnevnes av Studentutvalget ved STK. Den andre 
studentrepresentantenforeslås av Studentparlamentet. Eksterne representanter foreslås av 
universitetsdirektøren. 

For kategori a) skal det oppnevnes varamedlemmer fra andre fakulteter slik at alle åtte fakulteter er 
representert i styret, enten som medlem eller varamedlem. Fakultetsrepresentantenes varamedlemmer 
foreslås av de respektive dekanene. Alle representanter oppnevnes med personlige varamedlemmer. Så 
langt mulig bør forslagsstiller foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest mulig mangfoldig 
sammensetning. 
Oppnevningstiden er fire år. For studentrepresentantene og representanten for 
stipendiatjpostdoktor-gruppen er perioden ett år. En representant eller vararepresentant fratrer 
hvis vedkommendes tilknytning til den enheten eller kategori vedkommende erforeslåttfra 
opphører. 

Blindern 2. oktober 2017 

a~UA/ 
Personald~t~r V - O 
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UiO : 3 

Vedtak 
Ny § 4.2 Sammensetning 

STKs styre har 11 medlemmer som fordeler seg slik: 

f) fire representanter for samarbeidende fakulteter ved Universitetet i Oslo. Disse foreslås av dekanene 
for Det samfunnsvitenskapelig fakultetet, Det humanistisk fakultet, samt to medlemmer fra de andre 
fakultetene ved Universitetet i Oslo. 

g) to representanter for de vitenskapelige ansatte ved senteret, herav en i stipendiat eller postdoktor 
stilling 

h) to representanter for studentene 
i) en representant for de teknisk-administrative tilsatte ved senteret 
j) to eksterne representanter 

Senterstyret oppnevnes av rektor på grunnlag av forslag hentet inn gjennom følgende prosedyre: 

• Forslag på representanter for samarbeidende fakulteter innhentes fra dekanen ved disse fakultetene. 
• Representanter for de tilsatte ved senteret foreslås av de gruppene de utgår fra, i samsvar med 

nærmere fastsatte regler. 
• En av studentrepresentantene må være registrert på undervisningstiltak gitt av STK eller ha oppnevnt 

veileder fra STK og oppnevnes av Studentutvalget ved STK. Den andre studentrepresentanten foreslås 
av Studentparlamentet. 

• Eksterne representanter foreslås av universitetsdirektøren. 

For kategori a) skal det oppnevnes varamedlemmer fra andre fakulteter slik at alle åtte fakulteter er 
representert i styret, enten som medlem eller varamedlem. Fakultetsrepresentantenes varamedlemmer 
foreslås av de respektive dekanene. Alle representanter oppnevnes med personlige varamedlemmer. Så langt 
mulig bør forslagsstiller foreslå kandidater som bidrar til at styret får en mest mulig mangfoldig 
sammensetning. 

Oppnevni.ngstiden er fire år. For studentrepresentantene og representqnten for stipendiat/postdoktor
gruppen er perioden ett år. En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til 
den enheten eller kategori vedkommende er foreslått fra opphører. 

Blindern 2. oktober 2017. 

Svein Stølen 
rektor 

Saksbehandler: Erik Gulbrandsen 

Vedlegg: 
Forslag til nye vedtekter 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 1.8.17 

Saksnr:2oo8/17929 

Notat 

Framkomiteens Belønning for Polarforskning 2017 

Innstillingskomiteen for Framkomiteens Belønning for Polarforskning har ved brev av 5.7.17 
innstilt professor Jan Inge Faleide ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo og forsker Elin 
Darelius Chiche Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen til årets pris. 

Professor Jan Inge Faleide har vært en aktiv deltaker og leder av utallige forskningsprosjekter som 
omhandler den geologiske utviklingen av Barentshavet, Norskehavet og Polhavet. Med mer enn 30 
års erfaring innen geologi har han særlig vært opptatt av å forstå den geologiske historien til den 
norske og europeiske delen av Arktis. Denne kunnskapen har dannet grunnlag for å forstå 
kontinentale marginer og bassenger i andre deler av verden. Hans kompetanse er anerkjent både 
nasjonalt og internasjonalt, og han har vært med på å bygge betydelige nettverk i nasjonale så vel 
som internasjonale forskningsmiljø, vært leder eller medlem av flere nasjonale og internasjonale 
forskningskomiteer og vært leder av det russisk-norske samarbeidet om geologisk og økologisk 
forskning i Barentshavet og Arktis. 

Forsker Elin Darelius Chiche har bidratt med helt sentrale forskningsresultater som har gitt ny 
kunnskap om endringer i sirkulasjon, vannmasser og relatert smelting av innlandsis i Antarktis og 
dermed om utviklingen av det globale havnivå og den generelle klimautviklingen. Chiche 
kombinerer et bredt repe1toar av metoder og belyser problemstillinger både teoretisk og gjennom 
modellering, laboratorieforsøk og observasjoner. Chiche har systematisk bygget opp et sterkt 
internasjonalt nettverk av sentrale forskere fra ledende institusjoner i Norden, Europa og Asia, noe 
som har gjort det mulig å utføre forskning av ypperste kvalitet og satt henne i stand til å 
gjennomføre feltvirksomhet ombord i internasjonale forskningsskip. Hun har også gjort en stor 
innsats i formidling av faget fysisk oseanografi. 

Innstillingskomiteen anser professor Jan Inge Faleide og forsker Elin Darelius Chiche som meget 
verdige mottakere av Framkomiteens Belønning for Polarforskning. 

Prisen på NOK 25 ooo,- deles mellom vinnerne og deles ut i Det Norske Videnskaps-Akademi 
10. oktober 2017. 

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/ 
opaj personal/ 
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UiO : 

Forslag til vedtak : 
Rektor slutter seg til komiteens innstilling og tildeler Jan Inge Faleide og Elin Darelius Chiche 
Framkomiteens Belønning for Polarforskning for 2017. 

Med hilsen 

~t {1/~f!;j- Il 
~~:U~~n~ 
universitetsdirektør 

Vedlegg: Framkomiteens innstilling av 5.7.17 

Saksbehandler: 

/c-.r E.kec.~.. 

/&et d~J~6Z__ 
Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
Avdeling for fagstøtte 

Rådgiver Gry Kolbjørnsen, e-post gr:y.kolbjornsen@admin.uio.no, mobil915 75 622 

2 
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Vedtak 
Rektor slutter seg til komiteens innstilling og tildeler Jan Inge Faleide og Elin Darelius Chiche 

F:~k:~it~;s Belønning for Polarlorsknis:~~= S ~~ØV] 

Dato Svein Stølen 
rektor 

3 

O-sak 7 - side 13 av 15



Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 

 
 

 

 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.:  
Møtenr.: 7/2017 
Møtedato: 5. desember 2017 
Notatdato: 9. november 2017 
Arkivsaksnr.:  
Saksansvarlig: Irene Sandlie 
Saksbehandler: Helle Parelius og Lars Flønes Ravn 

 

Digitalisering og effektivisering av UiOs administrasjon – 
orientering om status 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Universitetsstyret vedtok 20.06.17 at det skal legges frem en sak om igangsetting av en prosess for 
å effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. 
Prosessen skal: 

• Ta utgangspunkt i erfaringene med Internt Handlingsrom (IHR). 
• Gjennomføres i nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og 

grunnenhetene. 
• Klargjøre roller og ansvar for gjennomføring av foreslåtte tiltak. 
• Bidra til å effektivisere administrative prosesser og styrke rammene for forskning og 

undervisning. 
 
Bakteppet er Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, Digitaliseringsstrategi for 
universitets- og høyskolesektoren og Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til UiO for 2017 hvor 
effektiviseringskuttet videreføres og det stilles ytterligere krav til effektivisering. UiOs Strategi 
2020 sier at UiO skal forvalte sine samlede ressurser offensivt slik at de bidrar til å understøtte 
kjerneaktivitetene (mål 4), blant annet gjennom å videreutvikle en effektiv og profesjonell 
forvaltning og administrasjon (strategi 23). 
 
Status for oppfølgingen av styrets vedtak 
 
Erfaringer fra Internt handlingsrom (IHR) 
Styret har bedt om at prosessen gjennomføres med utgangspunkt i erfaringer fra IHR-prosjektet i 
2010-2013. Det pågår for tiden et arbeid med å gjennomgå dokumentasjon fra IHR-prosjektet og 
gjennomføre samtaler med aktuelle personer. Det vil være relevant å ta med seg erfaringer både 
når det gjelder oppnådde resultater og selve organiseringen og gjennomføringen av prosessene. 
 
Pågående digitaliseringsprosesser 
Det pågår for tiden flere digitaliseringsprosesser ved UiO. I løpet av de nærmeste to årene skal UiO 
erstatte og/eller fornye avtalene med leverandører av økonomi- og HR-system og arkiv- og 
saksbehandlingssystem(er). Dette skjer i nært samarbeid med de andre universitetene innenfor 
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BOTT-samarbeidet (Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og 
Norges arktiske universitet). 
 
I påvente av de store digitaliseringsprosjektene har UiO etablert et konsept for å kunne 
gjennomføre små endringer i arbeidsprosesser på en smidig og effektiv måte. Gjennom konseptet 
«små, raske og freidige» legges det til rette for korte, avgrensede digitaliseringsprosjekter som skal 
levere løsninger som gir merverdi og økt brukertilfredshet. Ved prosessforbedringer i forkant av de 
store prosjektene kan organisasjonen dessuten tilegne seg læring og økt kompetanse.  
 
Andre pågående prosesser 
En kartlegging pr oktober 2017 viser at det etter IHR-prosjektet har blitt gjennomført en rekke 
aktiviteter ved fakultetene, museene, Universitetsbiblioteket og administrasjonen sentralt for å 
forbedre og effektivisere de administrative tjenestene. 
 
Ved enkelte fakulteter har det etter 2013 vært et kontinuerlig arbeid med effektivisering gjennom 
verktøy som forenkling av arbeidsprosesser, endring i arbeidsdelingen mellom fakultet/institutt, 
samarbeid med andre enheter og strategisk bemanningsplanlegging. Andre fakulteter kom senere i 
gang, men har nå iverksatt tiltak for å se på blant annet prosessforbedringer, arbeidsdeling, bedre 
samhandling, samling av kompetanse og bedre utnyttelse av de administrative IT-systemene. En 
mer detaljert oversikt vil bli lagt frem på universitetsstyrets møte 13.03.18. 
 
Arbeidet så langt og veien videre 
Det jobbes nå med å planlegge en prosess som skal ha som mål å effektivisere administrative 
prosesser ved UiO. Universitetsdirektøren tar sikte på å legge frem et forslag til prosess 
på universitetsstyrets møte 13.03.18. 
 
For å lykkes med å fornye, forenkle og forbedre UiOs administrasjon, vil det være avgjørende at 
mål- og fremtidsbildet, organiseringen av prosessen, utvelgelsen av tiltak og gjennomføringen av 
foreslåtte tiltak er godt forankret ved fakultetene, museene, Universitetsbiblioteket, grunnenhetene 
og hos tjenestemannsorganisasjonene. 
 
Administrasjonen jobber sammen med enhetene for å finne ut hvordan en slik prosess best kan 
legges opp. Direktørnettverket er etablert som arena for å planlegge prosessen. Dette nettverket 
består av universitetsdirektøren, fakultetsdirektørene, ass. museumsdirektører, ass. 
bibliotekdirektør og avdelingsdirektørene sentralt. Universitetsdirektøren har nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra enhetene og administrasjonen sentralt som skal koordinere 
planleggingsarbeidet. 
 
I første fase har enhetene påbegynt arbeidet med å utvikle mål- og fremtidsbilde for prosessen. 
Arbeidet ledes lokalt av fakultetsdirektørene. Informasjon om status for oppfølgingen av styrets 
vedtak var tema på IDF-møtet 02.11.17. Tjenestemannsorganisasjonene har meldt at de ønsker å 
være tett på den videre prosessen. 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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