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Årshjul for styresaker 2018 

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). 
 

 
 

 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe      
universitetsdirektør       
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        seniorrådgiver 
 
 
 
Vedlegg: 

- Årshjul for styresaker 2018 

O-sak 1 - side 1 av 2



Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Årshjul for styresaker 2018 

19. juni 2018 • Virksomhetsrapportering 1. tertial 2018
• Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019
• Etatsstyring 2018
• UiOs ulike pris- og medaljevinnere
• Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020
• Kjønnssammensetning av innstillingsråd/likstillingskomité i

forbindelse med rekruttering av faglige ledere
• Satsing på utdanning – oppfølging av arbeidsgruppe automatisk

begrunnelse
• Vitenskapsombud
• Flere studenter på utveksling
• Endringer i studie- og eksamensforskrifter
• Klagesak på oppsigelse (eventuelt)
• BOTT-samarbeidet og Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
• Høring fra Kunnskapsdepartementet om forbedring av

rammeverket for universiteter og høyskoler
11. – 12.
september

Seminar for 
styrets 
medlemmer 

• Strategi 2030
o Inkl. internasjonalisering
o Visjon faglig retning «Blindern pluss»

• Ordinære saker:
o Masterplan for IT
o Virksomhetsrapport 2. tertial 2018

23. oktober • Halvårsrapport Enhet for internrevisjon
• Forslag til statsbudsjett 2019
• UiOs innspill til statsbudsjett 2020
• Status byggesaker
• Rekruttering av dekan for Det medisinske fakultet –

rekrutteringsprosesser – utredning av muligheter for
valgmodeller

• Vurdering av endringer i valgreglementet for fakultet
4. desember • Orientering om budsjettprosess

• Masterplan for IT

Ikke tidfestete saker: 
• Effektiviseringskutt
• Oppfølging av Brøggers hus
• Prosjekt «Bedre kvalitet i innkjøp»
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