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Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater)
•
•
•
•
•

Oppnevning av representant og vararepresentant for studentene til det sentrale valgstyret,
datert 20. juni 2018
Oppnevning av representant og vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til
det sentrale valgstyret, datert 21. juni 2018
Endring av UiOs ph.d.-forskrift etter endringer i annet lovverk, datert 20.06.2018
Kunngjøring av stilling – avdelingsdirektør, datert 26.06.2018
Etablering av ettårig praktisk-teologisk utdanning ved TF, datert 3. juli 2018

Øvrige saker

•
•
•

Etatsstyring 2018 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo
UiO på Arendalsuka – Kunnskap rett fra kilden
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 30. august 2018 (ettersendes)

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Bente Hennie Strandh
seniorrådgiver
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UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato: 20. juni 2018
Saksnr .. : 200 8/20803
Saksbehandler: Gina Berg

Oppnevning av representant og vararepresentant for studentene til det sentrale
valgstyret

Vi viser til styresak v-sak 15 som ble behandlet i styremøte 5/18.
Det sentrale valgstyret skal suppleres med representant og vararepresentant for studentene etter at
representant Tobias Drevland, og vara Jonas Nilsen, fratrer vervene fra og med 30. juni 2018.
Studentparlamentet ved UiO valgte på sitt møte å foreslå følgende studentrepresentanter til det
sentrale valgstyret for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019:
Representant Hans Didrick Kruse Birkeland
Vararepresentant Kari Anne Andersen
Forslag til vedtak:
Rekt or godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som studentrepresentanter til det sentrale
valgstyret:

Representant Hans Didrick Kruse Birkeland.
Vararepresentant Kari Anne Andersen.
Oppnevningene gjelder frem til 30. juni 2019.

Med hilsen
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rene Sandlie 'Y't-Ji~
personaldir~tør
Vedlegg: Oppnevningsbrev av 5.6.2018 fra 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 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som studentrepresentanter til det sentrale
valgstyret:
Representant Hans Didrick Kruse Birkeland.
Vararepresentant Kari Anne Andersen.
Oppnevningene gjelder frem til 30. juni 2019.

S,~~
Dato 20. juni 2018

Svein Stølen
rektor
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Notat

UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato: 21. juni 2018
Saksnr .. :

2008/20803

Oppnevning av representant og vararepresentant for midlertidig vitenskapelig
ansatte til det sentrale valgstyret

Vi viser til styresak v-sak 15 som ble behandlet i styremøte 5/18.
Det sentrale valgstyret skal suppleres med representant og vararepresentant for de midlertidige
vitenskapelig ansatte etter Felix Anker Klein og Simon Pettersen Nguyen.
UiODoc har kommet frem til at følgende foreslås som representanter for de midlertidige
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2 019:
Representant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag.
Vararepresentant Diana Saplacan, stipendiat, MN, institutt for informatikk.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidig
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret:
Representant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag.
Vararepresentant Diana Saplacan, stipendiat, MN, institutt for informatikk.
Oppnevningen gjelder til 31. juli 2019.

Med h ilsen
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universitetsdir tør

Saksbehandler: Gina Berg
Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,
Problemveien 7, 9. et., 0 313 Oslo

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 0 35 854
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidige
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret:
Representant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag.
Vararepresentant Diana Saplacan, stipendiat, MN, institutt for informatikk.
Oppnevningen gjelder til 31. juli 2019.

Dato

21. juni 2018

5JW\A~~
Svein Stølen
rektor
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UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr ..:

20.06.2018
2010/3733

Endring av UiOs ph.d.-forskrift etter endringer i annet lovverk

Det er behov for å gjøre enkelte endringer i UiOs ph.d.-forskrift for at den skal være i samsvar med
annet lovverk. Ettersom det er snakk om oppdateringer som følge av annet lovverk, foreslås det at
rektor vedtar endringene på fullmakt. Endringene er av samme årsak ikke sendt på høring til
enhetene. De endringene som fores~ås er følgende:
,' _
•

Henvisningen til forskningsetikkloven i UiOs ph.d.-forskrift §5.4 må endres etter at det kom
ny forskningsetikklov.

•

Foreldrepermisjonsteamet ved UiO har spilt inn at formuleringen i ph.d.-forskriftens §8 om
adgang til å ta eksamen i foreldrepermisjonsperioden ikke er i overensstemmelse med
folketrygdloven. Da folketrygdloven uansett gjelder, foreslås det å fjerne henvisningen og
tolkningen i vår forskrift.

•

Samtidig foreslås det også i §22 å vise til bestemmelsen i UH-loven om klagebehandling av
underkjente doktoravhandlinger.

Forslag til endringsforskriften er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Medhilsen

#~~
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
Saksbehandlere: Thomas Østerhaug og Jonny Roar Sundnes

Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 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

O-sak 3 - side 6 av 25

UiO :

2

Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Dato

~~
Svein Stølen
rektor
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UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr.. :

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

26.06.10

Kunngjøring av stilling - avdelingsdirektør
Styringsgruppen for vurdering av organisasjonsstruktur i Avdeling for fagstøtte har på bakgrunn av
arbeidsgruppens rapport per 23. mai anbefalt overfor universitetsdirektøren at det opprettes to
sidestilte avdelinger i LOS som samler administrativ kompetanse og kapasitet henholdsvis på
forsknings- og utdanningsfeltet. Universitetsdirektøren har sluttet seg til styringsgruppens
anbefaling. Tjenestemannsorganisasjonene har gitt sin støtte til beslutningen i forhandlingsmøte
per 25. juni.
Av hensyn til å kunne starte prosess for rekruttering av avdelingsdirektør så raskt som mulig, ber vi
om godkjenning av vedlagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør for avdeling for
forskningsadministrasjon.

Forslag til vedtak:
Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør
for avdeling for forskningsadministrasjon.

Med hilsen

~~!~~

~~
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Eva Helene Mjelde

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

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 4 2
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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Vedtak
Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør
for avdeling for forskningsadministrasjon.

Dato

S\1004,
Svein Stølen
rektor
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UiO : Universitetet i Oslo
Universitetet i Os lo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig
bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdelingsdirektør
Om stillingen
Universitetet i Oslo (UiO) er et ledende europeisk forskningsintensivt universitet med flere verdensledende miljøer og stor faglig bredde.
UiO oppretter nå en ny avdeling for forskningsadministrasjon, og vi søker etter ambisiøse og høyt kva lifiserte kandidater til stillingen som
avdelingsdirektør.
Direktøren får en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvaret for forvaltning av
sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Avdelingsdirektøren skal bidra til effektiv koordinering og
helhetsperspektiv i oppfølging av UiOs overordnede strategiske målsettinger. Avdelingsdirektør rapporterer til universitetsdirektør og inngår i
universitetsdirektørens ledergruppe
Arbeidsoppgaver
Sentrale oppgaver for avdelingen vil blant annet være knyttet til:
•
•
•
•
•
•
•

Eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020
Oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk
Forskningsetikk
Forskningsinfrastruktur
Apen vitenskap
Innovasjon og entrepenørskap
Forskningslederprogammet

Endelig struktu r for avdelingen vil bli avklart i løpet av høsten 2018. Avdelingen vil bemannes av ca 25 årsverk.
Hovedoppgaver for avdelingsdirektør vil være:
• Faglig og administrativ ledelse og utvikling av den nye avdelingen, herunder personaloppfølging, kompetanseutvikling for avdelingens
ansatte, samt økonomiansvar
• Ansvar for løpende utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser
• Forskningsstrategisk rådgiving til UiOs ledelse
• Fasilitere samarbeid med næringsliv, offentlig forvaltning og andre eksterne aktører i inn- og utland
• Lede UiOs forskningsadministrative nettverk
• Representere UiO i nasjonale og internasjonale nettverk
Kval ifikasjonskrav
•
•
•
•
•
•

Utdanning på doktorgradsnivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
Solid og relevant ledererfaring
Inngående kunnskap om forskningspolitikk og -finansiering
God kjennskap til universitetssektoren, politiske aktører og akademia i en nordisk og internasjonal kontekst
Relevant kunnskap om innovasjon
Solide språklige ferd igheter i norsk og engelsk

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og erfaring med prosjektledelse vi l være en fordel. Internasjonal erfaring og språkkunnskaper utover norsk og
engelsk vil bli tillagt vekt.
Personlige egens kaper
Kandidatene vi søker har et stort engasjement for universitet og ønsker å bidra aktivt til å styrke UiOs internasjonale posisjon som et ledende
forskningsuniversitet. Vi ser etter personer som har solid gjennomføringsevne, og som er resultat- og løsningsfokusert. Egnete kandidater har
evne til å skape entusiasme hos medarbeidere og samarbeidspartnere, og kan lede en avdeling med erfarne og høyt kva lifiserte ansatte. Det er
viktig med gode relasjonelle ferdigheter og evne til teama rbeid.

Vi tilbyr
• Lønn som avdelingsdirektør kode 1060 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 850 000 og kr 1050000,
avhengig av ansiennitet og kompetanse
• Gode velferdsordninger og god pensjonsordning
Søknaden skal inneholde
• søknadsbrev

• CV
• Vitnemå l, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Utlysn111gstekst ( 154920) pdf - G.:ncrert fra Jobbnorge.no den 26 juni 2018 kl 13 36
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Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
I henhold til offentlighetsloven§ 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med
redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon
Tittel: O la Normann, tlf: .... , e-post:
Tittel: O la Normann, tlf: .... , e-post:
Jobbnorge-ID: 154920, Søknadsfrist: 05.09.2018

l
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UiO : Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr .. :

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

3. juli 2018
2017/3484

Etablering av ettårig praktisk-teologisk utdanning ved TF
Universitetets studietilbud for studieåret 2018/2019 ble behandlet i styremøtet i juni 2017 i tråd
med årshjulet for portefølje og opptaksrammer. Det er behov for å fremme et siste punkt fra denne
saken separat.
I styresaken ble overføringen av Det praktisk-teologiske seminar til Det teologiske fakultet omtalt.
Sammen med overføringen fulgte også oppgaven med å tilby ettårig praktisk-teologisk utdanning
for de som etter vedtak av Kirkerådets evalueringsnemnd anses å inneha tilsvarende kompetanse
som cand.theol.-graden. Dette dreier seg om et fåtall studenter, og det ble i styresaken lagt opp til
at de håndteres innenfor rammen av teologiprogrammet.
Det viser seg at det likevel er behov for å opprette en separat årsenhet for studietilbudet i praktisk
teologi, jf. det vedlagte notatet fra fakultetet. Fakultetet foreslår at det opprettes et nytt ettårig
studieprogram på masternivå innenfor praktisk-teologisk utdanning, heretter kalt ettårig praktiskteologisk utdanning.
Programmet innebærer i praksis ikke nye studier, men omorganisering av et studietilbud som ble
ivaretatt av tidligere Praktisk-teologiske seminar i samarbeid med fakultetet. Det fulgte med
ressurser til studietilbudet ved overføringen til fakultetet, og det vil bli tatt høyde for i fastsettelsen
av fakultetets opptaksrammer.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt etablering av ettårig praktisk-teologisk utdanning på masternivå
ved Det teologiske fakultet.
Medhilsen

~-----":>
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ørneboe
"$ universitetsdirektør

~~

Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Saksbehandlere: Jonny Roar Sundnes, Åshild Elsebutangen Lunde
Universitetsdirektøren
Postadr.: Postboks 1072 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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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt etablering av ettårig praktisk-teologisk utdanning på masternivå
ved Det teologiske fakultet.

r··

Dato /
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{fl d]\~x-\1y[~
Svein Stølen
rektor
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Universitetet i Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

18/37

18.06. 2018

Etatsstyring 2018 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo
Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet
6. juni 2018
Vedlagt er departementets skriftlige tilbakemelding på bakgrunn av Årsrapport (2017-2018),
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i
etatsstyringsmøtet.
Departementet forventer at Universitetet i Oslo setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp
tilbakemeldingen.
Informasjon om etatsstyringsmøte i 2019 formidles i tildelingsbrevet for 2019.
Med hilsen
Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Linda Johansen Elmrhari
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:
Tilbakemelding
Kopi med vedlegg: Riksrevisjonen

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842

Avdeling
Eierskapsavdelingen
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Saksbehandler
Linda Johansen
Elmrhari

Etatsstyring 2018
Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo

Etatsstyringsmøtet
6. juni 2018 – kl. 0900-1100
Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18,
Oslo

Dato og tid
Sted

Møtedeltakelse fra institusjonen

Styreleder og rektor Svein Stølen
Styremedlem Kristine Berg Heggelund
Styremedlem Anne-Marie Engel
Styremedlem Qaisar Farooq Akram
Styremedlem Erling Sverdrup Sandmo
Styremedlem Marianne Midthus Østby
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa.
Bjørneboe
Direktør Ellen Johanne Caesar

Møtedeltakelse fra departementet

Ekspedisjonssjef Knut Børve
Avdelingsdirektør Rolf Larsen
Seniorrådgiver Linda J. Elmrhari
Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen
Seniorrådgiver Siv Lien
Avdelingsdirektør Jana Weidemann
Seniorrådgiver Anja Elisabeth Sundby Hem

Profil og utviklingsstrategi
Universitetet i Oslo (UiO) er et moderne breddeuniversitet med et stort spekter av fag og
mange profesjonsutdanninger. Som ett av to hovedstadsuniversiteter og det eldste, og inntil
nylig største universitetet i Norge, er UiO en hjørnestein i den norske universitets- og
høyskolesektoren, og et viktig landemerke for dem som betrakter norsk UH-sektor fra
utlandet. Departementet forventer derfor at UiO arbeider aktivt for å markere seg
internasjonalt. Medlemskapet i The Guild ser ut til å være en god plattform for dette.
Departementet er også opptatt av at universitetet vurderer sine resultater i forhold til
sammenliknbare institusjoner i utlandet og ikke kun nasjonalt.
Det overordnete målet for UiOs utviklingsavtale med departementet er fremragende
utdanningskvalitet, økt forskningsaktivitet i Horisont 2020 og mer omfattende internasjonalt
forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid. Formålet med avtalen er å videreutvikle
UiO som et europeisk ledende og forskningsintensivt universitet. Samtidig må
utdanningskvaliteten og profesjonsfakultetenes brede samfunnsansvar ivaretas.
Universitetets arbeid med oppfølging av utviklingsavtalen virker godt integrert i annet
1
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strategisk arbeid og planutvikling. Utviklingsavtalen og årsplanen for 2018–2020 plasserer
UiO som en institusjon med klare ambisjoner om å gjøre seg gjeldende i internasjonal
sammenheng, både når det gjelder samarbeid og rangering. UiOs ambisjoner er i samsvar
med departementets forventninger, og departementet vil vurdere universitetets resultater ut
fra disse. Universitetet har signalisert ønske om noen mindre justeringer av utviklingsavtalen
og departementet ber om at det eventuelt tas et initiativ om dette gjennom et eget brev.
Departementets hovedinntrykk er at resultatene innenfor utdanning fortsatt er altfor svake,
mens resultatene på forskningskvalitet og internasjonalisering er gode. Vi konstaterer at UiO
arbeider målrettet med studiekvaliteten, og departementet forventer bedre resultater innen få
år. Universitetet ser allmennrettet formidling som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag og
arbeider for å styrke kvaliteten i formidlingsarbeidet både blant ansatte og studenter, noe
departementet støtter. UiO ser fortsatt et stort potensial for å styrke innsatsen i innovasjon og
kommersialisering. Departementet er enig i denne vurderingen og støtter UiOs ambisjoner
på området. UiO referansetester seg mot institusjoner internasjonalt, og sammenlikningene
viser at UiO bør oppnå bedre resultater – særlig når det gjelder gjennomføring i
utdanningene og inntekter fra EU-programmer.

Resultater og måloppnåelse
Kvalitet i høyere utdanning
I forrige tilbakemelding til UiO skrev departementet at vi forventer at styret og ledelsen følger
opp kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16 (2016–2017)) og bidrar til en enda sterkere kultur for
kvalitet i høyere utdanning. I året som har gått, har universitetet fulgt opp denne utfordringen
på en god måte. Viktige tiltak underbygges også i utviklingsavtalen. Senter for læring og
utdanning (LINK) er etablert, og meritteringssystem for utdanning er i god prosess. For øvrig
vurderes opprettelse av et akademi for læring. Universitetet arbeider bra også på andre
områder, fra digitalt og fysisk læringsmiljø til studienes arbeidslivsrelevans.
Ikke desto mindre er UiOs resultater knyttet til studentenes gjennomføring, både på bachelor
og mastergrad, altfor svake. Departementet håper at analysen av studiesuksess som ble
gjennomført i 2017 kan gi universitetet et kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk for å
bedre resultatene, og det er positivt at tiltak for å styrke studiegjennomføring er prioritert i
universitetets årsplan 2018–2020. Vi merker oss også at UiO mener det er grunn til å tro at
gjennomføringen blant de nye studentene vil bli bedre. Ikke desto mindre vil departementet
understreke at vi de nærmeste årene forventer å se langt bedre resultater på dette feltet,
som står helt sentralt i universitetets oppdrag. Vi ber om at universitetet i neste årsrapport
legger ekstra vekt på omtalen av både problembeskrivelse/analyse og målrettede tiltak som
er iverksatt for å bedre studiegjennomføringen.
Når det gjelder internasjonal studentmobilitet, ligger UiO blant de beste nasjonalt – men
heller ikke mer. Andelen utvekslingsstudenter har vært økende de siste årene, men andelen
utreisende studenter på Erasmus+ falt siste år. Med UiOs ambisjoner er dette for svakt.
Utdanningssamarbeidet i EU har mange muligheter, gjennom felles grader, sektorallianser,
kunnskapsallianser og kapasitetsbygging. Et nytt virkemiddel for både student- og
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forskermobilitet er EUN – European Universities network, hvor vi oppfordrer UiO til å vurdere
deltakelse.
Det har over flere år vært for få studenter på odontologi, medisin og psykologi i forhold til det
antall studieplasser som er bevilget. Departementet forventer at alle studieplassene som
Stortinget har bevilget midler til, fylles. Dette gjelder også innenfor IKT. Selv om UiO har
bedret oppfyllingen av stipendiatstillinger øremerket for MNT-fag, som ble kommentert i
tilbakemeldingen i fjor, er det fremdeles ansatt i noen få stillinger for lite.
UH-sektoren har en nøkkelrolle i å ruste kandidatene for et arbeidsliv i kontinuerlig omstilling,
både gjennom grunnutdanning og videreutdanning på sine områder. Institusjonene må
samarbeide med arbeidslivet om utvikling av relevante tilbud og tilpassede læringsformer.
Det er bra at UiO har oppmerksomhet på livslang læring. Her har universitetet en del
utfordringer, og departementet forventer at universitetet fortsetter arbeidet med å møte
organisatoriske og finansielle utfordringer i arbeidet med sitt tilbud innen etter- og
videreutdanning
Lærerutdanning
UiO har som mål å utvikle en mer helhetlig profil på lærerutdanningene, bl.a. gjennom LINK,
FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) og Senter for fremdragende
lærerutdanning, ProTed. Det er behov for at UiO i betydelig grad øker gjennomføringen på
lektorutdanningen. Etter- og videreutdanning (EVU) av lærere er også et viktig område for
UiO. Departementet ser frem til universitetets videre satsing og resultater innenfor disse
områdene. Videre mener departementet at det er et potensiale for økt deltakelse av
disiplinfaglige humanioramiljøer i lærerutdanning og utvikling av skolen, jf.
humaniorameldingen.
Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge
Departementet viser til Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge og omtalen av denne i
tildelingsbrevet for 2018. Departementet forventer at UiO arbeider langsiktig for å følge opp
politikken i meldingen. Noen sentrale mål er: (1) Mer humanistisk forskning med relevans for
samfunnsutfordringene, (2) økt oppmerksomhet omkring behovene i arbeidslivet og
humaniorakandidatenes karrieremuligheter og (3) økt deltakelse av disiplinfaglige
humanioramiljøer i lærerutdanning og utvikling av skolen. Departementet støtter
universitetets vektlegging av humanistiske fag i arbeidet med utviklingsavtalens punkter om
poenggivende praksis i studiene. I arbeidet for bedre arbeidsdeling i sektoren, som også er
forankret i utviklingsavtalen, oppfordrer departementet UiO til å se særskilt på humaniora.
Forskning og innovasjon
Resultatindikatorene og årsrapporten for 2017–2018 viser at UiO har meget gode resultater
innenfor forskning. UiOs søkning og resultater i EUs rammeprogram Horisont 2020 viser
generelt en positiv utvikling de siste årene, men det er en utfordring at andelen søknader til
de tematiske utlysningene går ned. Departementet forventer at UiO arbeider med å styrke
resultatene både i rammeprogrammets søyle for fremragende forskning og i de tematiske
søylene, og viser for øvrig til utviklingsavtalen. Mange av doktorgradsstudentene ved UiO

3

O-sak 3 - side 17 av 25

bruker for lang tid på doktorgraden, og universitetet må fortsatt arbeide for at en større andel
av dem skal fullføre utdanningen til rett tid.
Statsråd Nybø har annonsert fem prioriteringer i denne stortingsperioden. To av dem er: (1)
forskning og høyere utdanning for å bidra til et grønt skifte og (2) forskning og høyere
utdanning for å øke næringslivets innsats og involvering i forskning. UiO forsterket i 2015
innovasjonsarbeidet med et "innovasjonsløft", og flere tiltak er kommet på plass. Med UiOs
ambisjoner om å styrke innsatsen i innovasjon og kommersialisering, og ikke minst med den
tverrfaglige satsingen UiO: Energi, forventer departementet at UiO gjør mye for å følge opp
statsrådens prioriteringer. Resultatene i kommersialiseringsaktiviteten (forretningsideer,
patentsøknader, lisensieringer) bør øke i de kommende årene.
Det er viktig at god tilgang til vitenskapelig litteratur for norske forskere kan opprettholdes på
en måte som er økonomisk bærekraftig for institusjonene. Det er ønskelig med mer og bedre
bruk av forskningsresultater i næringslivet, i offentlig sektor og blant allmennheten. Norske
forskeres datasett bør være enkle å finne, gjenbruke og videre bruke for andre forskere,
forvaltning og næringsliv. Departementet forventer derfor at Universitetet i Oslo fortsetter å
arbeide aktivt for å fremme åpen publisering, øke deponeringen av artikler i vitenarkiver og
bedre tilgjengeliggjøringen og tilretteleggingen av forskningsdata for gjenbruk og videre bruk.
Digitalisering
UiO arbeider langsiktig og systematisk med digitalisering i utdanningen. Departementet har
særlig merket seg tidoblingen fra 2014 med digital skoleeksamen og at 92% av alle
"skoleeksamener" vil bli gjennomført digitalt våren 2018, samt at UiO hadde Norges mest
attraktive studietilbud i 2017, bachelorprogrammet "Informatikk: Digital økonomi og ledelse".
Departementet ser frem til resultater knyttet til arbeidet iverksatt gjennom LINK og
implementeringen av Canvas som digital læringsressurs.
GDPR og informasjonssikkerhet
Stortinget vedtok ny personopplysningslov 28. mai 2018. EUs personvernforordning (GDPR)
gjennomføres i den nye personopplysningsloven som tidligst vil kunne tre i kraft i juli 2018.
Det nye personvernregelverket gir enkeltpersoner sterkere rettigheter og virksomhetene
noen nye plikter. Det blir bl.a. strengere krav til risiko- og konsekvensutredninger, plikt til å
føre protokoll over alle behandlingsaktiviteter og å bygge personvern inn i nye IKT-løsninger.
UiO har implementert en rekke sikkerhetstiltak de siste årene for å holde tritt med et økende
trusselbilde. Departementet har merket seg dette arbeidet, og er tilfreds med at dette fokuset
videreføres bl.a. gjennom innføringen av GDPR og nytt ledelsessystem for
informasjonssikkerhet.
God ressursbruk og forvaltning
En kvalitativ god administrasjon
For noen år tilbake hadde UiO utfordringer knyttet til en del av de administrative systemene,
bl.a. innkjøp og lønn. Dette bidro til at institusjonens administrasjon og departementet hadde
redusert oppmerksomhet rundt faglige problemstillinger. Departementet har merket seg at
institusjonens administrative tjenester de senere år er kvalitativt forbedret og at en på enkelte
4
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områder står frem som et eksempel for andre institusjoner. Departementet har merket seg at
UiO ønsker å være en foregangsinstitusjon også på det administrative området, bl.a.
gjennom BOTT-samarbeidet og på områder som digitalisering og HMS. Departementet ser
positivt på dette.
Campusutvikling/bygg
Bygningers verdiskapning for sektoren er knyttet til i hvilken grad campus legger til rette for
og støtter institusjonenes strategi og måloppnåelse. Institusjonen er ansvarlig for at arealene
brukes på best mulig måte. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke
minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre
arealeffektivitet. I det videre arbeidet med utvikling av campus forventer departementet at
UiO fortsatt sørger for funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet
og god utnyttelse av campus når det er behov for endringer.
Departementet har merket seg at deler av UiOs strategi Rom for et fremragende universitet
er i ferd med å bli gjennomført blant annet ved at Livsvitenskapsbygget fikk startbevilgning i
2018 etter en stor innsats også fra bruker. Nå som forprosjekteringen av Vikingtidsmuseet er
i avslutningsfasen, er det dermed avklaringer rundt bygg for odontologiutdanningen som kan
prioriteres. I tillegg har UiO bygge- og rehabiliteringsprosjekter på Blindern, i sentrum og på
Tøyen som er godt i gang. Departementet har merket seg at aktiviteten er stor og synes
velfungerende, men at det er utfordringer knyttet til finansiering av oppgradering av
eksisterende bygg og videre utvikling av campus.
Sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene
Det er fortsatt stor risiko for vannskade ved naturhistorisk museum. Departementet ber UiO
om å fortsette arbeidet med sikring og bevaring av museumssamlingene.
Reduksjon i andelen midlertidig ansatte
Departementet merker seg at utvikling av en helhetlig personalpolitikk er en av tre store
prioriteringer for dagens rektorat, og forventer i den sammenheng at det blir en betydelig
reduksjon i andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Dagens nivå på
25 prosent er altfor høyt.
Tiltak for å forebygge seksuell trakassering
Det har vært mye oppmerksomhet om trakassering, særlig seksuell trakassering, i akademia.
I universitets- og høyskolesektoren er det skjeve maktforhold, både mellom ansatte, mellom
ansatte og studenter og mellom studenter, som innebærer særlig risiko for trakassering.
Lovverket slår fast at studenter og ansatte skal ha fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.
Departementet mener universitets- og høyskolesektoren har tatt problemene på alvor, bl.a.
er det gjennom Universitets- og høgskolerådet etablert en arbeidsgruppe for arbeidet med å
bekjempe trakassering.
Departementet merker seg at UiO har stort fokus på forebygging av seksuell trakassering, og
bl.a. har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på denne problematikken. UiO fører blant annet
en restriktiv alkolholpolitikk som en del av forebyggingen.
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Departementet forventer at alle universiteter og høyskoler fortsetter arbeidet med å
bekjempe trakassering.
Lærlinger
Tildelingsbrevet for 2018 redegjør for regjeringens mål om økning av antall lærlinger i
statsforvaltningen. UiO er en av de institusjonene i UH-sektoren som har lavest andel
lærlinger. Selv om det framgår av UiOs årsrapport at antallet er økt noe i 2017, forventer
departementet at universitetet øker antallet ytterligere.
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Til
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Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

6/2018

Møtedato:

12. september 2018

Notatdato:

23. august 2018

Arkivsaksnr.:
Saksansvarlig:

Hanna Ekeli

Saksbehandler:

Ingunn Wiig, Avdeling for fagstøtte

UiO på Arendalsuka – Kunnskap rett fra kilden
Arendalsuka er blitt en viktig nasjonal møteplass og debattarena og en arena der kunnskap møter
politikk. Derfor er det viktig at også UiO er synlig til stede.
Målet med UiOs tilstedeværelse er å formidle aktuell kunnskap, bidra til gode debatter om lokale
og globale samfunnsutfordringer og nå ut til politikere, sektoren og den delen av allmennheten som
er til stede under uken. Dialog med samfunnet gjør forskningen bedre og relevant for flere grupper.
For å sørge for god synlighet og en samlet plattform og profil på Arendalsuka, var hovedgrepet å
leie et skip (veteranskipet MS Sunnhordaland). Båten fungerte som arrangementsarena for UiOs
25 arrangementer, overnattingsplass (til sammen ble det 221 overnattinger) og var et viktig sosialt
samlingspunkt og møteplass. I tillegg var forskningsfartøyet Trygve Braarud tilstede, med to
fulltegnede forskningstokt hver dag.
I planleggingen av Arendalsuka ble det nedsatt en koordinerende arbeidsgruppe med
representanter fra noen enheter, samt at Kommunikasjonsnettverket ble involvert. Målet var at
enhetene skulle planlegge og ha eierskap til sine arrangement, samtidig som UiO skulle fremstå
koordinert utad.
I tillegg til den fysiske synligheten som skipet bidro med, ble det også lagt ned ressurser i
kommunikasjonsarbeidet; web, sosiale medier, artikler, video, medieinnsalg, overordnet visuell
profil med mer.
Foreløpige inntrykk og tilbakemeldinger viser at arrangementene var godt besøkt, skipet fungerte
svært godt som et sosialt og profilerende samlingspunkt og mange har rapportert om merverdier av
å være tilstede under Arendalsuka i form av vedlikehold av eksisterende og etablering av nye
nettverk, nye kontakter og samarbeid, samt økt interesse og henvendelser fra departement og
politikere, medieoppslag med mer.
Noen foreløpige tilbakemeldinger:
«En entusiasme og stolthet som jeg deler med alle de andre kollegaene som deltok. Det var
en fantastisk uke!»
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«Større interesse fra departementet. De ba om å få oversendt forskerinnlegget dagen etter
arrangementet. Etablert kontakt med statsekretær for Høie.»
«Strålende arbeid og vår tilstedeværelse ble veldig vellykket.»
«Mye mer faglig utbytte enn jeg tenkte. Godt å se at faglige bidrag fra UiO har appell og
kanskje blir med på å forme samfunnsdebatten på en kunnskapsbasert positiv måte.»
«Det ble nedsatt et utvalg: "Sunnhordland-utvalget" som vil gi KD en punktliste med
konstruktive forslag til enkle endringer i skole og høyere utd. som kan bedre
rekrutteringen til fremmedspråkene»
«Dette var fabelaktig!!!»
«En sann opptur, komme til båten og møte så mange rause kolleger, gå rundt og bare
oppsøke det ene arrangementet etter det andre, mange med veldig relevante temaer for
mitt arbeid.»
UiOs tilstedeværelse på Arendalsuka evalueres nå, og resultatene av evalueringen vil danne
grunnlag for om og hvordan UiO skal eventuelt være tilstede under Arendalsuka 2019. Resultatene
vil legges frem på styremøtet.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Kunnskap rett fra kilden – UiOs program for Arendalsuka 2018
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UiO på Arendalsuka – Kunnskap rett fra kilden

MS Sunnhordaland

Forskningsfartøyet Trygve Braarud

PROGRAM 14. – 17. august:
TIRSDAG 14. august
09.00-10.30 Hva slags religiøse ledere trenger vi?
Teologisk fakultet
10.00-11.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø.
Institutt for biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
11.00-12.30 Overdoser: Endring i risikogrupper, stillstand i tiltak.
SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning), Folkehelseinstituttet og Det medisinske fakultet
13.00-14.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø.
Institutt for biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
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13.30-14.30 Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?
NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser) og Bipolarforeningen
16.15-17.15 Alles business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle.
Oslo SDG Initiative, Senter for utvikling og miljø
16.00-16.30 Miniforedrag med Ketil Hylland: Mikroplast i havet - hvor farlig er det?
Institutt for biovitenskap
17.30-19.00 Brexit. What’s happening and could the Norway model work? ARENA
Senter for Europaforskning
19.15-20.45 Hvordan møte den nye høyreekstremismen?
C-REX - Senter for ekstremismeforskning og Antirasistisk senter
ONSDAG 15.august
08.00-10.00 Bacteria without borders – antimicrobial resistance.
Institutt for helse og samfunn og Leger uten grenser
10.00-11.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø
Institutt for biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
10.30-12.00 Verdien av persontilpasset medisin.
UiO:Livsvitenskap i samarbeid med Legemiddelindustrien (LMI)
12.30-13.45 Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Truer dette EØS-avtalen?
ARENA Senter for Europaforskning
13.00-14.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø
Institutt for biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
15.00-15.30 Miniforedrag med Kristin Braa: Verdens største e-helsesystem: Når
mobilen redder liv.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
15.30-17.00 Bistand i endring – veien til 2030.
Oslo SDG Initiative, Senter for utvikling og miljø
16.00-16.30 Miniforedrag med Dag Hessen: Fra land til vann - Hvordan påvirker
klimaet vannkvaliteten langs kysten?
Institutt for biovitenskap
19.00-20.30 SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap.
UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien og Inven2
TORSDAG 16. august
08.00-09.30 De nye redaktørene? Politikere, innvandringsdebatt og Facebook.
OsloMet og POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon
10.00-11.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø. Institutt for
biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
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10.00-10.40 Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid.
Heritage Experience Initiative – HEI, Det humanistiske fakultet, Kulturhistorisk museum
10.40-11.20 Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og norsk næringsutvikling. Heritage Experience Initiative – HEI, Det humanistiske fakultet, Kulturhistorisk
museum, Innovasjon Norge
13.00-14.30 Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø Institutt for
biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud
13.00-14.15 Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en
opplyst samfunnsdebatt?
MNKOM og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
14.30-15.45 Hva gjør vi med alle selvmordene?
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO, Sørlandet sykehus HF
16.00-16.30 Miniforedrag med Bente Edvardsen: Mikroalger i havet - venner og
fiender vi bør kjenne.
Institutt for biovitenskap
16.00-17.00 Engelsk og Google translate holder ikke i fremtidens samfunns- og
arbeidsliv!
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
17.15-18.30 Gjenganger på Arendalsuka? Vi har forsket på deg! Kom og hør hva vi
har funnet ut.
POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon
19.00-20.30 Kroppsvæsker, torsk og humler – UiO inviterer til akademisk pub med
våre beste formidlere.
MNKOM og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
21.00-22.00 Styring med pinsett eller høygaffel: om universitetenes autonomi og
akademisk frihet.
Universitetet i Oslo
FREDAG 17. august
09.00-10.00 Abels tårn, direktesending fra MS Sunnhordland: Farvel, Charles Darwin.
NRK P2

Mer informasjon:
Se uio.no/arendalsuka – program, aktueltsaker, video, bilder

O-sak 3 - side 25 av 25

Side 3

