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Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater) 
 

• Søknad om støtte fra den sentrale rekrutteringspotten. Strategisk rekruttering av professor II ved 
Det teologiske fakultet, datert 24. august 2018 - unntatt offentlighet 

• Søknad om midler fra den sentrale rekrutteringspotten – Det utdanning vitenskapelige fakultet, 
datert 19. november 2018 - unntatt offentlighet 

• Søknad om midler fra den sentrale rekrutteringspotten. Strategiske rekruttering av professor II ved 
Kulturhistorisk museum (KHM), datert 3. desember 2018 – unntatt offentlighet 

• Søknad om midler fra den sentrale rekrutteringspotten. Strategisk rekruttering av professor II i 
kjeveortopedi, periodonti og biomaterialer. Internasjonalisering og tverrfaglig samarbeid, datert 3. 
desember 2018 – unntatt offentlighet 

• Opptaksrammer fro studieåret 2019/2020, datert 23.11.18 
• Studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret 2019/2020, datert 23.11.18 
• UiOs nettside for etiske retningslinjer, datert 26.11.2018 
• Oppnevning av fungerende senterleder ved STK for perioden 1.1.2019—31.12.2019, datert 17. 

desember 2018 
• Kunngjøring av stilling – avdelingsdirektør, datert 20.12.18 
• Oppnevning av eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet for perioden 

2019-2022, datert 16.01.2019 
• Oppnevning av eksterne representanter til Det medisinske fakultets styre - perioden 01.01.2019-

13.12 2022, datert 16.01.2019 
 

Øvrige saker 
 

• Avtale med Khrono og oppnevning av styre 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 17. januar 2019 

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe      
universitetsdirektør       

Bente Hennie Strandh 
        seniorrådgiver 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt 

Dato:23.11.19 

Saksnr .. : 2018/3890 

Opptaksrammer for studieåret 2019/2020 

Notat 

Utgangspunktet for fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2019/2020 er 
Universitetsstyrets vedtak om Universitetet i Oslos studietilbudfor studieåret 2019/20 (V
Sak 6 2018/3890) på møtet 29. juni 2018, hvor rektor ble gitt fullmakt til å fastsette 
fordelingen av opptaksrammer og eventuelle nye studieplasser i Statsbudsjettet for 2018. 

UiO har foreløpig ikke fått nye studieplasstildelinger for 2019. 

Opptaksrammene for 2019/20 fastsettes innenfor eksisterende budsjett. Der det er 
endringer er det kun snakk om interne omfordelinger mellom studieprogram på samme 
fakultet. 

Det skal avsettes egne opptaksrammer til internasjonale søkere, jf. §12 (2) i forskrift om 
lokale opptak til UiO. For engelsk-/tospråklige masterprogrammer som har foreslått 
rammer forbeholdt internasjonale søkere, vises det i egen kolonne i vedlegg 1. 

Fakultetenesforslag til opptaksrammer studieåret 2019/20 

Nedenfor er fakultetenes forslag til opptaksrammer for 2019/20, oppsummert og 
kommentert av universitetsdirektøren. 

Forslaget fra fakultetene innebærer at UiO vil ha en total opptaksramme på 9611 for 
studieåret 2019/2020. 

Det teologiske fakultet (TF) 

Opptaksrammer for årsenheter og bachelornivå 
Ny årsenhet i teologi er vedtatt etablert, og opptaksrammen på 10 foreslås omdisponert 
ved å redusere opptaksrammen til den 6-årige profesjonsutdanningen med 2. 
Omdisponeringen er beregnet ut fra at en studieplass på det seksårige utdanningsløpet 
tilsvarer 12 studieplasser på årsenhet, men justert ned noe tatt høyde for lavere 
studiepoengsproduksjon på det seksårige løpet enn på årsenhet. 

Opptaksrammen til årsenhet i kristendom og islam foreslås økt med 3, omdisponert ved å 
redusere opptaksrammen til videreutdanningsemnene med 3. 

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

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 50 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/ 
opa/personal/ 
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UiO : 

Opptaksrammer for masterprogram 
Det er vedtatt etablert et nytt masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis, og det 
foreslås at 10 plasser omdisponeres til dette programmet fra masterprogrammet i religion 
og samfunn. 

Fakultetet foreslår å ikke ha opptak til master i Kristendom studieåret 2019/20, i likhet 
med de studieåret 2018/19. Studieprogrammet er planlagt avviklet, men er foreløpig ikke 
formelt nedlagt. 

Oppsummering 
Forslaget innebærer ingen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret 
2019/20. 

Det juridiske fakultet ( JF) 

Fakultetet har ikke foreslått endringer i opptaksrammene for sine studieprogram for 
studieåret 2019/20. 

Det medisinskefakultet (MED) 

2 

Masterprogrammet i sykepleievitenskap er nå formelt nedlagt og opptaksrammen på 40 
foreslås fordelt til masterprogrammene European master in Health, Economics, Policy and 
Management (5), International Community Health (20), Interdisiplinær helseforskning 
(10), Avansert geriatrisk sykepleie (5). 

Oppsummering 
Forslaget innebærer ingen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret 
2019/20. 

Det humanistiskefakultet (HF) 

Opptaksrammer for årsenheter og bachelorprogrammer 

Fakultetet foreslår at årsenheten i russisk ikke skal ha opptak studieåret 2019/20, for å se 
på en revidering av studietilbudet. 

Opptaksrammen på 40 foreslås omfordelt til årsenhetene i allmenn litteraturvitenskap (5), 
engelsk (10), fransk (15), italiensk (5) og tysk (5). I tilleg foreslår fakulteten en økning av 
opptaksrammen til årsenhet i spansk på 10, mens opptaksrammen for årsenhet i Norsk 
som andrespråk foreslås redusert med 8. 
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UiO : 

Den totale økningen på 2 for HFs årsenheter, foreslås omfordelt med en reduksjon på 1 i 
den totale opptaksrammen på bachelornivå, i tråd med UiOs omregningsnøkkel for 
opptaksrammer mellom bachelornivå og årsenheter (1:2). 

3 

Følgende bachelorprogram er vedtatt opprettet av Universitetsstyret ved omdisponering av 
opptaksrammen: 

• Honoursprogram, studieretning Humaniora (10) 
• Klart språk (20) 

Fakultetet foreslår en reduksjon på henholdsvis 10 og 5 i opptaksrammene for 
bachelorprogrammet i Japansk med Japan-studier og bachelorprogrammet i Fransk, mens 
det for bachelorprogrammet i Midtøsten-studier i arabisk foreslås en økning på 5. 

Studieretningene Midtøsten-studier med persisk(21) og Midtøsten-studier med 
tyrkisk(25) på bachelorprogrammet i Asia- og midtøstenstudier har opptak annethvert år 
og skal ikke ha opptak studieåret 2019/20. 

Studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap (25) på bachelorprogrammet Arkeologi 
og konservering har opptak annethvert år, og skal tilbys studieåret 2019/20. 

Opptaksrammer for masterprogram 
Følgende masterprogram er vedtatt opprettet ved omdisponering i opptaksrammen: 

• Screen cultures (20) 

Opptaksrammen reduseres for følgende masterprogram: Medievitenskap (15) og 
Journalistikk (3). Masterprogrammet Linguistics and its Application fora Multilingual 
Society(5) skal ikke ha opptak studieåret 2019/20. 

Opptaksrammen til masterprogrammet i Filosofi/Philosophy foreslås økt med 3. 
Opptaksrammen til musikkvitenskap foreslås økt med 2, omdisponert tilbake fra MCT som 
fikk tildelt 2 nye studieplasser i Universitetsstyrets porteføljesak. 

Oppsummering 
HFs forslag innebærer en økning i opptaksrammen på 2 i fakultetets totale opptaksramme 
for studieåret 2019/20, i tråd med økt tildeling av studieplassmidler i styrevedtaket i juni. 

Det matematisk-naturvitenskapligefakultet (MN) 

Opptaksrammer for årsenheter, bachelorprogram 
Følgende årsenhet er vedtatt opprettet av Universitetsstyret ved omdisponering av 
opptaksramme fra årsenhet i realfag: 
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UiO : 

• Informatikk (50) 

Følgende nye bachelorprogram er vedtatt opprettet av Universitetsstyret ved 
omdisponering av opptaksrammen: 

• Honoursprogram, studieretning realfag 

Opptaksrammen omdisponeres fra bachelorprogrammene i biovitenskap(5), geologi og 
geografi(3) og geofysikk og klima(2). 

Opptaksrammer for masterprogram 
MN fikk tildelt 31 toårige masterstudieplasser, ytterligere opptrapping fra Statsbudsjettet 
for 2017. 

Følgende masterprogram er vedtatt opprettet av Universitetsstyret ved tildeling av friske 
studieplassmidler: 

• Fornybare energisystemer (10) 

De øvrige studieplassene ble vedtatt fordelt til masterprogrammene i henholdsvis 
Informatikkprogrammmering og systemarkitektur (10), Data science (8) og 
Informatikk: robotikk og intelligente systemer (5) 

Følgende masterprogram er vedtatt nedlagt: 
• N etwork and system administration 

Oppsummering 
MNs forslag innebærer en økning i opptaksrammen på 31 i fakultetets totale 
opptaksramme for studieåret 2019/20, i tråd med økt tildeling av studieplassmidler. 

Det odontologiske fakultet (OD) 
Fakultetet har ikke foreslått endringer i opptaksrammene for sine studieprogram for 
studieåret 2018/19, i tråd med økt tildeling av studieplassmidler i styrevedtaket i juni. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Opptaksrammer for årsenheter, bachelorprogram og masterprogram. 

4 

SV foreslår en reduksjon i opptaksrammen til årsenhet i psykologi på 40, fra 92 til 52. 
Opptaksrammen foreslås omfordelt med en økning på bachelor i psykologi med 10 og en 
økning på masterprogrammet i psykologi med 10. Forslaget begrunnes med et ønske om å 
redusere frafallet på bachelorprogrammet, og at det å ha færre studenter på de felles 
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UiO : 

innføringsemnene vil være bra med hensyn til plass på seminargrupper, økt kullfølelse for 
bachelorstudentene og generell trivsel på studieprogrammene det første året. 

5 

Omdisponeringen er gjort ut fra en omregning 1:2 fra BA/MA:Årsenhet, som er i tråd med 
tidligere beregning fra AF for studieprogrammer på SV. 

Oppsummering 
Forslaget innebærer ingen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret 
2019/20. 

Det utdanningsvitenskapeligefakultet (UV) 

Opptaksrammer for årsenheter og bachelorprogram 
Den midlertidlige tildelingen av de strategiske studieplassene til årsenhet i praktisk
pedagogisk i 2017/18 og 2018/19 er nå avviklet, og opptaksrammen på PPU er derfor 
redusert med 21. 

Opptaksrammer for masterprogram 
Fakultetet foreslår at masterprogrammene Education policies for Global Development 
(GLOBED) og Comparative and International Education (CIE) ikke skal ha opptak høsten 
2019. Programmene er vedtatt nedlagt av fakultetsstyret og avventer endelig behandling i 
Universitetsstyret i juni 2019. Den totale opptaksrammen på 40 foreslås omfordelt til 
henholdsvis Master of Science in Assessment and Evaluation (7) og Master of Phil. in 
High er Education (33). 

Oppsummering 
Forslaget innebærer ingen endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret 
2018/19. 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 

Rektor godkjenner på fullmakt UiOs opptaksrammer for studieåret 2019/20, i tråd med 
vedlagte tabell (vedlegg 1) 

Medhilsen 

1,t(f{,~~'r[[AfitJC 
l :~versitetsdire~::nf 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

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

6 

O-sak 7 - side 7 av 39



UiO : 

VEDTAK 

Rektor godkjenner på fullmakt UiOs opptaksrammer for studieåret 2019/20, i tråd med 

v;fa: ~;ell (vedlegg 1) ~w~ 

Dato Svein Stølen 
rektor 

7 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v /Rektor på fullmakt 

Dato:23.11.18 

Saksnr .. :2018/ 3890 

Studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret 2019/2020 

Bakgrunn 

Notat 

I styresak om UiOs studieprogramportefølje for studieåret 2019/20 (ephorte) på møtet i juni, ble 
rektor gitt fullmakt til å fastsette studietilbud via Samordna opptak for studieåret 2019/20. 
Fakultetene har blitt bedt om å fremme forslag til studietilbud som skal tilbys gjennom Samordna 
opptak for studieåret 2019/20 innen 1. oktober, jf. årshjul for programportefølje og 
opptaksrammer. 

Nasjonalt samordnet opptak 

Universitetet i Oslo hadde tilbud om 98 søknadsalternativ gjennom Samordna opptak for 
studieåret 2018/19. 

Fakultetenes forslag vil medføre at UiO tilbyr 101 søknadsalternativ via Samordna opptak i 
studieåret 2019/20: 

24 årsenheter 
61 søknadsalternativer til bachelorprogrammer /-studieretninger 
11 søknadsalternativer til femårige masterprogrammer /-studieretninger 

- 1 av masterstudiene har alternativ studiestart (vår) som eget søknadsalternativ 

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

Oversikt over hvor mange søkere som prioriterer studier ved UiO foreligger i slutten av april 2019. 

Endring i studietilbudet 

Fakultetene JF, OD, MED, SV og UVviderefører sine studietilbud via Samordna opptak og har ikke 
meldt om endringer for studieåret 2019/20. 

Ved TF tilbys følgende nye studieprogram studieåret 2019/20: 

• Teologi, årsenhet 

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

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 50 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/ om/ organisasjon/ adm/ 
opa/personal/ 
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UiO : 

Ved HF tilbys følgende nye bachelorprogram 

• Honoursprogram i humaniora 
• Klart språk 

Årsenheten i russisk skal ikke tilbys studieåret 2019/20. 

Enkelte studieretninger innenfor studieprogrammene Asia og midtøstenstudier og Arkeologi og 
konservering ved HF tilbys ikke hvert år: 

• Studieretningene Midtøsten-studier med persisk og Midtøsten-studier med tyrkisk på 
bachelorprogrammet i Asia- og midtøstenstudier har opptak annethvert år og skal ikke ha 
opptak studieåret 2019/20 

• Studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap på bachelorprogrammetArkeologi og 
konservering har opptak annethvert år, og skal tilbys studieåret 2019/20. 

Ved MN tilbys følgende nye årsenhet 

• Informatikk 

Og følgende nye bachelorprogram 

• Honoursprogram i realfag 

Forslagene er basert på fakultetenes forslag til opptaksrammer for studieåret 2019/20. 

Vedlagt følger en samlet oversikt over fakultetenes forslag til studietilbud gjennom Samordna 
opptak 2019/20 (vedlegg 1) 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativ via Samordna opptak i henhold til 
vedlegg 1. 

Medhilsen 

t1~i}~ 
universitetsdir::t 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Åshild Elsebutangen Lunde, Avdeling for fagstøtte 

2 
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VEDTAK 
Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativ via Samordna opptak i henhold til 
vedlegg 1. 

1:t}l -\ [ 
Dato Svein Stølen 

rektor 

3 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 26.11.2018 

Saksnr .. : 2018/13666 HEGEELO 

UiOs nettside for etiske retningslinjer 

Ressursgruppen for arbeid med å forbygge seksuell trakassering har foreslått endringer av UiOs 
nettside for etiske retningslinjer. Det er blant annet skrevet mer utfyllende om flere av områdene 
som allerede står omtalt, i tillegg til at det er tatt inn blant annet: 

• Et punkt om «Regler som styrer virksomheten» 
• Løftet fram den enkeltes ansvar for arbeids- og læringsmiljøet 
• Et eget avsnitt om «mobbing, rasisme, diskriminering og trakassering» 
• Doble relasjoner og habilitet er fremhevet som et eget avsnitt 

Forslaget er behandlet i dekanmøte, og Avdeling for personalstøtte fikk ansvar for å ferdigstille 
teksten. Det er ikke foretatt noen endringer. 

Det er viktig at nettsiden gjøres godt kjent for både ansatte og studenter ved UiO. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt endringene av nettsiden om UiOs etiske retningslinjer. 

Medhilsen 

Saksbehandler: 
Hege Elisabeth Løvbak 
+47 22854053, h.e.lovbak@admin.uio.no 

Universitetsdirektøren 
Kontoram·.: 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 O-sak 7 - side 12 av 39
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt endringene av nettsiden om UiOs etiske retningslinjer. 

Dato Svein Stølen 
rektor 

2 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

17. desember 
Dato: 2018 

Saksnr .. : 2018/14075 

Oppnevning av fungerende senterleder ved STK for perioden 
1.1.2019-31.12.2019 

Bakgrunn 
Vi viser til Universitetsstyrets møte nr. 7/2018, v-sak 5, om endring i rekrutteringsform/
ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 
(STK), der det ble fattet følgende enstemmig vedtak: 

«Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), vedtar 
Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning 
fra 01.01.2019.» 

Gjeldende regler 
Vedtekter for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning§ 6 om daglig ledelse. 

Hovedproblemstillinger 
Åremålstilsettingen t il senterleder (instituttleder) Anne-Jorunn Berg utløper 31.12.2018. Fra 
1.1.2019 vil det være tre professorer ved STK. Professor Helene Aarseth, professor Jorunn Økland 
som har fått forlenget permisjon for å lede Det norske institutt i Athen, og professor Øystein 
Gullvåg Holter som arbeider i redusert stilling ut 2019. I løpet våren 2019 vil det imidle1tid være to 
nye professorer ved STK. 

For å få et reelt valg, ønsker STK å utsette valget til de to nye professorene er på plass. Inntil valget 
igangsettes, ønsker STK at professor Helene Aarseth oppnevnes som fungerende senterleder i 
perioden 1.1.2019-31.12.2019. Aarseth er dr.polit. i sosiologi og har vært ansatt ved STK siden 
2018. Aarseth fikk opprykk til professor i 2017. Hun har videre erfaring som forskningsleder ved 
NOVA og HiO (OsloMet). STKs styre fattet følgende beslutning i styremøtet 4. desember 2018: 

«Styret innstiller Helene Aarseth som senterleder for STK fra 1.1.19-31.12.19, og ber om at STK 
sender saken til Rektors kontor.» 

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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Forslag til vedtak : 
Rektor oppnevner på fullmakt professor Helene Aarseth som fungerende senterleder ved Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i perioden 1.1.2019-31.12.2019 i påvente av gjennomføring av 
valg av ny senterleder. 

Medhilsen 

~!&cia7h~~vt 
umvers1tets~~lør 

Saksbehandler: 
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UiO : 3 

Vedtak 
Rektor oppnevner på fullmakt professor Helene Aarseth som fungerende senterleder ved Senter for 
tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i perioden 1.1.2019-31.12.2019 i påvente av gjennomføring av 
valg av ny senterleder. 

Svein Stølen 
rektor 
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UiO 2 Universitetet i Oslo Notat

Til: Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

Dato: 20.12.2018

Saksnr.:

Kunngjøring av  stilling — avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør for Avdeling for administrativ støtte går av med pensjon ila våren 2019.

Av hensyn til å kunne starte prosess for rekruttering av ny avdelingsdirektør så raskt som mulig,

ber vi om godkjenning av vedlagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør for

Avdeling for administrativ støtte.

Forslag til vedtak:

Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør

for Avdeling for administrativ støtte.

Med hilsen

f . /7 'y

unn- 111 a. rne oefl' A  Bj {V J
universitetsdirektør Vi/E”

Irene Såndlie

personaldirektør

 f/

L
Saksbehandler: Elisabeth Kvalvåg ,

1/ iV

Universitetsdirektøren Telefon: 22 85 63 01
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42

Kontoradr.: Lucy Smiths hus, postm0ttak@admin.uio.n0
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo www.uio.no
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Vedtak
Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som avdelingsdirektør
for Avdeling for administrativ støtte.

Dato Svein Stølen

rektor
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Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 
28 000 studen ter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskn ingsmiljøer gjør 
UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Avdeling for administrativ støtte har ansvar for drift, forvaltning, utvikling og kvalitetssikring av de 
sentraliserte lønns-, økonomi-, innkjøps- og arkivtjenestene som leveres til UiOs ulike enheter. 

Direktør for Administrativ støtte 
Vil du være med å bygge fremtidens administrasjon ved UiO og for universitetssektoren? 

UiO står overfor viktige utviklingsprosesser innenfor det administrative området gjennom 

digitalisering og videreutvikling av administrative støttefunksjoner. Videreutvikling skjer i et nært 

sa marbeid med de andre store universitetene i Norge. 

Avdeling for administrativ støtte har ansvar for drift og utvikling av gjennomgående prosesser 

innenfo r lønn, økonomi/regnskap, innkjøp, applikasjonsforvaltning og elektronisk saksbehandl ing. 

Direktør fo r Administrativ støt te leder avdelingens seks seksjoner med til sammen 100 ansatte og 
inngår i universitet sdirektørens ledergruppe. 

Hovedoppgaver 

• Utvikle og standardisere gjennomgående prosesser innenfor ansvarsområdet 
• Utnytte moderne teknologi med fokus på digitalisering og prosessoptimalisering 

• Videreutvikle avdelingens kompetanse og brukerorientering 

• Systemeierskap for lønnssystem, økonomisystem og sak-/arkivsystem 

• Fag-, persona l- og budsjettansva r for egen avdeling 

Kva I ifikasjonskrav 

• Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan 

kompensere for utdanningskravet 

• Erfaring fra ledelse av endring og omstilling i større komplekse virksomheter 

• Erfaring med digitalisering og prosessoptimal isering 
• God kjennskap til relevante fagområder 
• Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende lederrolle 

Personlige egenskaper 

• Utviklingsorientert og tyde lig leder med god gjennomføringskraft 

• Samarbeidsorientert 
• Gode kommunikasjonsferdigheter 

Vi tilbyr 

• Et hyggelig arbeidsmi ljø og utfordrende arbeidsoppgaver 
• Lønn i stil lingskode 1060 avdelingsdi rektør innenfor lønnsspenn kr 850 000 - 1 050 000, avhengig 

av kompetanse og erfa ri ng 

• God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
• Stil li ng i en IA-virksomhet, gode velfe rdsordninger og trening i arbeidstiden 

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Geir Fottland eller 

Beate Ottem Svanes - tlf. 22 06 87 00 el ler post@iscogroup.no. O-sak 7 - side 19 av 39



Søknad og CV sendes via: www.jobbnorge.no (sett inn korrekt link) . 

Søknadsfrist 8. februar 2019. 

I samsvar med offentlighets/oven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om man har 
bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 
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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 
16.01.2019 

Saksnr .. :2018/ 3112 

Notat 

Oppnevning av eksterne representante r til fakultetsstyret ved Det humanistiske 
fakultet for perioden 2019- 2022 

Generelt 
Universitetsdirektøren viser til notat av 30.11.2018 fra Det humanistiske fakultet, med oversending 
av forslag til eksterne representanter i fakultetsstyret. 

Rektor har fullmakt fra universitetsstyret til å oppnevne eksterne representanter i fakultetsstyrene. 

Fakultetsstyret ved HF fattet i møte 23.11.2018 enstemmig vedtak om å oppnevne Petter Aaslestad 
og Asta Busingye Lydersen som eksterne faste representanter i fakultetsstyret for perioden 
0 1.01.2019 -31.12.2022. Torgeir Waterhouse og Kirsti Koch Christensen foreslås som henholdsvis 1. 

og 2 . vararepresentant. 

Alle de foreslåtte representantene og vararepresentantene har blitt forespurt og sagt seg villige til å 
stille til de respektive vervene. 

Kandidatene: 
Petter Aaslestad, professor, NTNU - har vært dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU i to 
perioder (1999-2007), har siden vært styreleder for NO KUT, er president i Vlaamse universiteiten 
en hogescholen raad (VLUHR), Belgias kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og forskning, 
har nettopp gått av som leder for Forskerforbundet. Han har dermed en unik ledererfaring fra 
sektoren, og gode kontakter i det politiske miljø. 

Asta Busingye Lydersen, i tillegg til å være journalist og en prisbelønt sanger og forfatter, har 
hun vært nestleder i Norsk kulturråd (2009- 2015). Hun har rik styreerfaring, og er blant annet 
nestleder i styret til JM Norway og styremedlem i Nationalteatret og Agder teater. Hun er også 
medlem av juryen i Telenors Kulturpris. Hun bringer inn usedvanlig grundig kjennskap til norsk 
kunst- og kulturliv i vid forstand i tillegg til alt annet. 

1. vara Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Waterhouse har 
sittet i en rekke styrer, råd og utvalg - han er bl.a. rådsmedlem i EurolSPA (2009-), Høgskolen i 
Østfold, Avd for informasjonsteknologi (2013-), «Trygg Bruk» (2011-), styremedlem i Internet 

Universitetsdirek'1øren 
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.: 9 71 035 854 
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UiO : 

Society, Chapter Norway (2013-), Norpol (2010-) og Store Norske Leksikon (2013-), ledet 
«Pengespillutvalget» (2013-2014) og «Digitutvalget» (2011-2013). 

2. vara Kirsti Koch Christensen er professor emeritus, var rektor ved Universitetet i Bergen fra 
1999- 2005. Hun har bred leder- og styreerfaring, blant annet fra UHR, CASTL, Nordisk institutt 
for Asia-studier og NFR, i tillegg til at hun har vært vara i HFs fakultetsstyre siden 2007. Hun har 
også sittet i styret for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Festspillene i Bergen, 
Gyldendal og Statoil. 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det humanistiske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 01.01.2019-31.12.2022. 

Faste representanter: 
Petter Aaslestad 
Asta Busingye Lydersen 

Vararepresentanter: 
Torgeir Waterhouse (1. vara) 
Kirsti Koch Christensen (2. vara) 

Med hilsen 

I Gunn-ElinAa. Bjørneboe 
~ universitetsdirektør 

arle V. Traavik 
dministrasjonssjef 

Saksbehandler: Liv Sandtveit, liv.sandtveit@admin.uio.no 

2 
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UiO : 

Vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det humanistiske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 01.01.2019-31.12.2022 

Faste representanter: 
Petter Aaslestad 
Asta Busingye Lydersen 

Vararepresentanter: 
Torgeir Waterhouse (1. vara) 
Kirsti Koch Christensen (2. vara) 

Dato Svein Stølen 
rektor 

3 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v / rek'tor på fullmakt 

Dato : 16.01.2019 

Saksnr .. : 2018/11590 VIBEKECR 

Oppnevning av eksterne representanter til Det medisinske fakultets styre - perioden 
01.01.2019-31.12.2022 

Generelt 
Universitetsdirektøren viser til notat av 19.12.2018 fra Det medisinske fakultet, med oversending 
av forsalg til eksterne representanter i fakultetsstyret. 

Rek'tor har fullmakt fra universitetsstyret til å oppnevne eksterne representanter i fakultetsstyrene. 

Fakultetsstyret ved MED fattet i møte 18.12.2018 enstemmig vedtak om å oppnevne Camilla 
Stoltenberg og Jon Lomøy som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske 
fakultet for perioden 01.01.2019-31.12.2022. Anna Stavdal og Kari J ussie Lønning foreslås som 
henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. 

Alle de foreslåtte representantene og vararepresentantene har blitt forespurt og sagt seg villige til å 
stille til de respektive vervene. 

Kandidatene 
Camilla Stoltenberg (født 1958) er utdannet lege med Medisinsk doktorgrad fra 1995. 

Stoltenberg har siden 2012 vært direktør for Folkehelseinstituttet, og har bred erfaring fra ulike 
stillinger som lege, forsker og direktør. 

Jon Lomøy (født 1953) er utdannet cand.polit. Lomøy har siden 2015 væ1t generaldirektør i 
Norad. Han har bred erfaring fra flere direktørstillinger i tillegg til bakgrunn som ambassadør. 

Anna Stavdal er ekstern vararepresentant i fakultetsstyret i dag, og ønsker å fortsette i ny 
periode. 

Kari Jussie Lønning (født 1969) er utdannet lege fra UiO. Hun har siden 2017 vært direktør for 
kompetanse i Vestre Viken helseforetak. Lønning har bred erfaring fra allmennhelsetjenesten og 
fra sykehus. 

Nærmere omtale av kandidatene fremgår av vedlagte fakultetsnotat. 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
wvvw.uio.no 
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UiO : 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det medisinske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 01.01.2019-31.12.2022, som 
følger: 

Faste representanter: 
Camilla Stoltenberg 
Jon Lomøy 

Vararepresentanter: 
Anna Stavdal (1. vara) 
Kari Jussie Lønning (2. vara) 

~ I~? 
/ Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
~ universitetsdirektør 

Saksbehandler: 
Vibeke Christine Riddervold 
+4722856236, v.c. riddervold@admin.uio.no 

Jarle V Traavik 
administrasjonssjef 

2 
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UiO : 

Vedtak 
Rektor på fullmakt slutter seg til forslaget fra Det medisinske fakultet, og oppnevner eksterne 
representanter og vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 01.01.2019-31.12.2022, som 
følger: 

Faste representanter: 
Camilla Stoltenberg 
Jon Lomøy 

Vararepresentanter: 
Anna Stavdal (1. vara) 
Kari Jussie Lønning (2. vara) 

Dato Svein Stølen 
rektor 

3 
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Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.:  
Møtenr.: 2/2019 
Møtedato: 5. februar 2019 
Notatdato: 31. januar 2019 
Arkivsaksnr.: 2019/1767 
Saksbehandler: Emil Hamre, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning 

 

Avtale med Khrono og oppnevning av styre 

UiO har innledet et samarbeid med nettavisen Khrono fra den 1.1.2019, og for en periode på tre år. 
Formålet er å etablere Khrono som uavhengig riksdekkende nettavis for universitets- og 
høgskolesektoren, og randsonen rundt denne. Høsten 2018 foregikk det forhandlinger om avtale 
for samarbeidet. Avtalen ble signert 25.1.2019, og det ble samme dag valgt nytt styre for Khrono.  
 
Etter avtalen skal det i løpet av 2019 utredes ny organisasjonsform for Khrono. Formålet er å 
etablere nettavisen som et eget rettssubjekt uavhengig av dagens eier, OsloMet. UiO vil delta i en 
egen arbeidsgruppe som skal fremme forslag om ny organisasjonsform i løpet av 2019.  
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Signert avtale for Khrono, datert 25.1.2019 
- Liste over styremedlemmer i Khrono 
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Nytt styre i Khrono 
 

Navn Tittel Foreslått av/fra 

Tore Tungodden, 
styreleder 

Assisterende direktør ved 
UiB. 

UiB 

Steen Steensen Instituttleder, medier og 
journalistikk, OsloMet 

OsloMet 

Hanne Karde Morten Hald, professor i 
geovitenskap og tidligere 
dekan ved Fakultet for 
naturvitenskap og teknologi 
ved UiT 

UiT 

Hanne Sørgjerd  Jurist og seniorrådgiver i 
avdeling for 
virksomhetsstyring, ved 
NTNU 

NTNU 

Berit Karseth  Professor, institutt for 
pedagogikk ved UiO. 
 

UiO 

Espen Reiss Mathiesen 
 

Førstelektor ved Institutt for 
medie- og samfunnsfag ved 
UiS 

UiS 

Linda Vaeng Sæbbe Journalist, Nordlys Valgkomiteen 

Tina Stiegler Tidligere Next Media, med 
ansvar for Schibsteds 
digitale vekst- og 
gründerselskaper 

Valgkomiteen 

N.N. Studentrepresentant Norsk Studentorganisasjon 
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 17.01.2019 

Saksnr.: 2018/14547 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Lars Flønes 
Ravn, Ellen Johanne Caesar, Kathe Dyrset, Bente Hennie Strandh, Birte Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Belinda Eikås Skjøstad (Forskerforbundet), Katrine L. 
Stensløkken (Forskerforbundet), Tina Næss (Akademikerne), Anita Wold (Akademikerne), Natalia 
Zubillaga (NTL), Marianne Midthus Østby (NTL), Asle Fredriksen (Parat), Hege Lynne (HVO), Thomas 
Aulin (LHVO LOS) 

 

Sak 1: Endret rutine for håndtering av papp og papir – informasjon 

Seksjonssjef for renholdseksjonen orienterte om bakgrunnen for endret rutine for håndtering av 
papp og papir.  

Hovedverneombudet kommenterte at det var viktig med informasjon til ansatte der endringer skal 
gjøres, og i tillegg ta imot tilbakemeldinger fra ansatte underveis.  

Parat etterlyste et system dersom noen har behov for å tømme papirsøppel hver uke. Arbeidsgiver 
noterte seg innspillet. De ønsket å få tilsendt informasjonsnotatet som er referert til i retningslinjene. 
Arbeidsgiver bekreftet dette. De stilte også spørsmål ved om det var riktig at renholderne skal gi 
beskjed ved avvik i papphåndteringen. Arbeidsgiver bekreftet at det er i henhold til dagens rutiner.    

Sak 2: Sakskart til universitetsstyret 05. februar – informasjon 

Assisterende universitetsdirektør orienterte om oppdateringer i sakskartet til Universitetsstyret.  

Sak 3: Tildelingsbrevet 2019 – informasjon 

Direktør for virksomhets- og økonomistyring informerte om at tildelingsbrevet for 2019 ikke 
innebærer noen endringer i forhold til statsbudsjettet.  

Akademikerne spurte om rapportering til KD var nytt, og om nivå 2 ble involvert. Arbeidsgiver svarte 
at det ikke var nytt. Nivå 2/fakultetene leverer status for årsrapport for 2. tertial i dialog med VØS. 
Fagavdelingene har dialog og gir beskjed når de trenger informasjon, men de har ikke direkte kontakt 
med undernivåene på fakultetene.  
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Sak 4: Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO – drøfting 

Direktør for virksomhets- og økonomistyring orienterte om prosessen for utarbeidelse av 
retningslinjer for driften av eksternfinansierte sentre.  

Akademikerne mente saken skulle vært drøftet tidligere ettersom SV har startet en omorganisering 
med politikken som grunnlag. De ønsket å vite slags status retningslinjene skal ha, og foreslo endret 
formulering på følgende setning: «Dette notatet omhandler en politikk for Sentere for fremragende 
forskning, men med tiltak som har implikasjoner for andre senterdannelser», slik at den fokuserer 
utelukkende på SFF-perspektivet. Arbeidsgiver svarte at det primært er en policy for SFF-er, og tok 
med seg tilbakemeldingene videre.  

Parat mente også at saken burde vært drøftet tidligere, og stilte spørsmål om retningslinjene vil ha 
implikasjoner også for andre eksisterende sentre. Arbeidsgiver svarte at saken har vært behandlet i 
dekanmøter, forum for forskningsdekaner, og i fakultetsstyret. Andre eksisterende sentre er ikke 
omfattet i denne omgangen. Arbeidsgiver noterte seg tilbakemeldingene.  

NTL reagerte på at prosessen ble beskrevet som «bred» ettersom politikken har fått konsekvenser i 
form av omorganisering. De ønsket tidligere behandling av saken i IDF. De etterspurte en avklaring på 
hvorvidt dette er retningslinjer eller politikk, og om politikken har tilbakevirkende kraft. De stilte også 
spørsmålstegn ved begrepet «task force». Arbeidsgivers intensjon har vært at det skal være 
retningslinjer for å sikre større klarhet hos sentrene. Spørsmålet vil bli tatt med til Universitetsstyret. 
Task force kan forklares som en administrativ støttegruppe.  

Hovedverneombudet spurte om hvorvidt task force skal være en teknisk eller kun administrativ 
støtteordning. De savnet også en betraktning rundt hva som skjer med et fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø når et nytt senter blir dannet. Under bygg og areal bør politikken også inkludere dialog 
med berørte ansatte i søknadsfasen da ansatte erfaringsvis blir involvert sent i prosessen. 
Hovedverneombudet ønsket også å inkludere informasjon om etterbruk av vitenskapelig utstyr når et 
senter legges ned. Arbeidsgiver noterte seg tilbakemeldingene og bekreftet at task force skal være en 
administrativ støtteordning. 

Forskerforbundet støttet de andre fagforeningene når det gjaldt tilbakemeldingene om bred 
involvering. De ønsket en tydeligere presisering av hvem retningslinjene er rettet mot, og stilte 
spørsmål ved om saken kan være en vedtakssak for styret så lenge dette er uavklart. Arbeidsgiver 
viste forståelse for at det kan ha betydning for videre håndtering.  

Parat tok opp at det er viktig at ansatte som må flytte grunnet nye SFFer ikke skal føle seg forbigått. 
Ifølge arbeidsgiver er det for mange SFF-søknader til at involvering kan starte på søknadstidspunktet, 
og at det er mer hensiktsmessig å begynne ved aktiv vurdering av lokaler.  

Forskerforbundet reagerte på punktet som omhandler videreføring av ansettelsesforhold etter 
senternes avslutning i del 4. Etterliv. I dokumentet er det blant annet formulert følgende: «Det er 
ikke et mål å beholde alle talentene ved UiO…». Forskerforbundet mener denne typen uttalelser står 
i kontrast til UiOs arbeid med redusert midlertidighet og målet om flere faste forskerstillinger. 
Arbeidsgiver svarte at de skulle ta med seg innspillet tilbake til ledelsen og rektoratet.  

Sak 5: Endring i styresammensetning UiO: Livsvitenskap – drøfting 

Personaldirektøren orienterte om forslaget om endring i styresammensetningen ved 
UiO:Livsvitenskap, og bakgrunnen for dette.  
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Forskerforbundet ønsket å vite begrunnelsen for ønsket om ekstern styreleder. Personaldirektøren 
svarte at det er begrunnet med bevaring av det tverrfaglige fokuset ved at styreleder har et eksternt 
blikk på virksomheten. Det er ingen formelle hindringer for en slik modell.  

NTL mente at ved å ha en intern styreleder, styrker man eierskap hos fakultetene, og det tverrfaglige 
i virksomheten. Det sikrer også kontinuitet i styret. NTL etterlyste avklaring på om forslaget om 10 
styremedlemmer er riktig ettersom det i anmodningen fra styret virket som 91. 

Parat etterlyste informasjon om hvorfor arbeidsgiver ønsker å fjerne to interne rådgivende organ, og 
erstatte de med et eksternt, internasjonalt SAB. Personaldirektøren svarte at begrunnelsen fremgår 
av notatet til Livsvitenskapsstyret.    

Akademikerne stilte spørsmål ved at det foreslås både utflytting av rådgivende organ, i tillegg til 
innføring av ekstern styreleder. 

Arbeidsgiver noterte seg fagforeningenes bekymring rundt lokal forankring. 

Forskerforbundet spurte om hvorfor det er valgt å avvike fra normalreglementets bestemmelser om 
antall styremedlemmer. De mente dette bør begrunnes. Personaldirektøren svarte at 
UiO:Livsvitenskap ikke hører til under noe normalreglement. Styret står fritt til å beslutte antall 
styremedlemmer siden det ikke er en grunnenhet.   

Sak 6: Status arbeid med forebygging av seksuell trakassering – informasjon 

Personaldirektøren innledet ved å informere om at denne styresaken er todelt. Retningslinjer for 
arbeid mot trakassering er en vedtakssak og skal drøftes i IDF, 24. januar, og Personaldirektøren 
informerte om hvilke endringer som er gjort i retningslinjene.  
Den andre delen av styresaken er en orienteringssak, og Personaldirektøren informerte om hva 
ressursgruppen for forebygging av seksuell trakassering har jobbet med det siste året, og prosessen 
for arbeidet videre.  

UiO skal delta i en omfangsundersøkelse vedrørende seksuell trakassering som bør gjennomføres på 
institusjonsnivå. Avdeling for personalstøtte mener presisjonsnivået på undersøkelsens spørsmål må 
økes i tråd med lovverkets definisjoner av mobbing og trakassering, noe flere aktører har spilt inn.  

Forskerforbundet mente det burde være like stor fokus på trakassering generelt som på seksuell 
trakassering. De oppfordret arbeidsgiver til å ha en gjennomgang av varslingsrutinene for å sikre at 
alle parters rettigheter i varslingssaker er beskrevet, i tillegg til beskrivelse av prosess for behandling 
av varslingssaker.  

Forskerforbundet og hovedverneombudet etterspurte en tydeligere definisjon av trakassering fra 
UiO.  

NTL ønsket å se spørsmålene som skal være i omfangsundersøkelsen. De syntes førsteutkastet til 
retningslinjer var tydeligere enn i den oppdaterte versjonen når det kommer til ansvarsfordeling. 

1 Arbeidsgiver har avklart dette i etterkant av IDF-møtet. Dersom det alternative forslaget om intern styreleder trer i kraft, 
vil ett av styremedlemmene fra de 4 fakultetene (MN eller MED) bli styreleder. For å veie opp for dette, vil det velges ett 
ekstra medlem fra næringslivet.   
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Hovedverneombudet ønsket at det skulle komme tydeligere frem at retningslinjene for trakassering 
også gjelder når ansatte er på feltarbeid eller reise, samt en tydeliggjøring av lederrollen. 
Verneombudets rolle i varslingssaker er ikke riktig beskrevet i varslingsrutinene.  
 
LHVO for LOS spurte om hva LAMUs rolle i arbeidet skal være. Personaldirektøren svarte at arbeidet 
med seksuell trakassering bør være tema på LAMU-møtene.  
 
Forskerforbundet mente det vil være viktig å fange opp ukultur i arbeidsmiljøet gjennom 
omfangsundersøkelsen. Det må komme tydelig frem at å svare på undersøkelsen ikke er det samme 
som å varsle. Personaldirektøren svarte at intensjonen med undersøkelsen er å avdekke mobbing og 
trakassering, ikke å avdekke ukultur.  
 
Personaldirektøren oppsummerte innspillene fra fagforeningene og opplyste om at arbeidsgiver tar 
med seg tilbakemeldingene i det videre arbeidet.  
 
Sak 7: Administrative fellesløsninger – informasjon 
 
Fagforeningene ba om at saken gjøres om til informasjonssak og drøftes på et senere tidspunkt. 
 
Prosjekteier informerte om hvilke administrative fagområder som har blitt gjennomgått i fase 2; 
forskerstøtte, innkjøp, kommunikasjon og HR/personal. Av disse er det foreslått å utrede nærmere 
fellesløsninger innen forskerstøtte og HR/personal, samt ett av forslagene innen kommunikasjon i 
fase 3.  
 
Til drøftingsmøtet meldte NTL et behov for informasjon om de 10-12 forslagene til fellesløsninger 
som er blitt valgt av arbeidsgruppen, og bakgrunnen for at de har blitt valgt. De ønsket også 
informasjon om forslagene som ikke ble valgt. Arbeidsgiver noterte seg dette.  
 
Hovedverneombudet ønsket at verneombudet skal inkluderes under informasjon om medvirkning. 
Arbeidsgiver bekreftet at verneombudet skal involveres.  
 
På spørsmål fra LHVO ved LOS om fellesløsninger for innkjøp og kommunikasjon ikke vil være en del 
av prosjektet lenger, svarte arbeidsgiver at prosjektets styringsgruppe vil vurdere hvordan forslagene 
innen disse områdene skal følges opp, f.eks. gjennom andre pågående prosjektet eller i linjen.  
 
Sak 8: Ressurssituasjonen for Examen Philosophicum - informasjon  
 
Direktør for virksomhets- og økonomistyring orienterte om saken. HF har reist spørsmål til 
Universitetsstyret om UiOs finansieringsmodell og kandidatinsentivet har ført til økonomisk tap for 
exphil. Rektor har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge status og hvordan ressursene til 
exphil-utdanningen har utviklet seg over tid.  
 
Sak 9: Eventuelt 
 

1. Personaldirektøren informerte om brev til KD vedrørende personalreglementet, og minnet 
om at avdeling for personalstøtte ønsker tilbakemelding fra fagforeningene før brevet 
sendes. 

 
2. Personaldirektøren orienterte fagforeningene om en sak der Avdeling for personalstøtte vil 

ha en gjennomgang av fordeling av tillitsvalgtressurser i henhold til antall medlemmer. AP 
ønsker også å foreslå en fast rutine på dette arbeidet fremover. AP kommer tilbake med 
denne saken.  
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3. Forskerforbundet ba om en gjennomgang av omorganisering av sentrene ved SV, og ba om at 

dekanen ved SV kom til IDF-møte sentralt for å redegjøre for prosessen lokalt og forklare sin 
bruk av et ikke vedtatt politikkdokument (UiOs senterpolitikk) som begrunnelse for 
prosessen som er startet. Arbeidsgiver bekreftet at de ville komme tilbake til fagforeningene 
vedrørende saken.   
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