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https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/3/v-sak-5-livsvitenskap.pdf
Hovedproblemstillinger i saken
Styret ved UiO:Livsvitenskap anmoder om å erstatte dagens rådgivende organer med et internasjonalt
«scientific advisory board» (SAB) som opprettes av styret selv i samspill med rektoratet.
Styret ved UiO:Livsvitenskap anmoder om at styret utvides til 10 medlemmer og med ekstern styreleder.
Universitetsdirektøren anbefaler at universitetsstyret vedtar å endre rådgivende organ for UiO:Livsvitenskap
i tråd med anmodningen og at styresammensetningen endres, med ekstern styreleder, i tråd med styret
prinsipale forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette
et internasjonalt «scientific advisory board» (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid
med rektoratet
2. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved
UiO:Livsvitenskap endres i tråd med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
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UiO:Livsvitenskap – endring i organisering og styrets sammensetning
1. Ny organisering og sammensetning
Det vises til at styret ved UiO:Livsvitenskap anmoder universitetsstyret om å vedta en endring av
de rådgivende organer for styret. I dag har styret ved UiO:Livsvitenskap to rådgivende organer:
instituttlederforum og regionalt forum. Styret ønsker å erstatte disse med et internasjonalt
«scientific advisory board» (SAB) som opprettes av styret selv i samspill med rektoratet.
Styret ved UiO:Livsvitenskap ber samtidig om at styret utvides til 10 medlemmer og at
sammensetningen endres. Funksjonsperioden på 4 år opprettholdes.
Styret ber prinsipalt om at styreleder blir ekstern.
De øvrige styremedlemmene vil være:
• 1 fra hvert av de fire fakultetene (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det
medisinske fakultet, Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
• 1 medlem fra Oslo universitetssykehus HF (OUS)
• 1 medlem fra næringslivet
• 1 medlem fra midlertidige vitenskapelige ansatte ved UiO
• 2 studentmedlemmer (1 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/Det medisinske
fakultet og 1 fra Det humanistiske fakultet/Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
Styrets leder har etter anmodningen fra styret ble oversendt foreslått at fungeringen som styrets
nestleder roterer med en 2-års periode mellom representanten fra Det matematisknaturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet.
Styret anmoder at universitetsstyret alternativt vedtar at vervet som styreleder roterer med en 2års periode mellom representanten fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det
medisinske fakultet. Representanten fra det andre fakultet vil være nestleder i tilsvarende periode.
Såfremt universitetsstyret vedtar at styreleder skal være intern, foreslås det at styret utvides med et
tredje eksternt medlem. Sammensetningen for øvrig vil være den samme som i det prinsipale
forslag, slik at begge forslag utgjør et styre på til sammen 10 medlemmer.
Universitetsstyrets vedtak i 2015 medførte at styrets medlemmer oppnevnes av dekan ved
vertsfakultetet, i tillegg til medlemmene som sitter i styret ex officio. Anmodningen fra styret
foreslår å endre dette. Styrets leder har i etterkant av anmodningen supplert forslaget slik at det
foreslås at styrets eksterne medlemmer foreslås av universitetsdirektøren. Det samme gjelder for
ekstern styreleder. Medlemmene fra fakultetene oppnevnes av dekanatet ved fakultetene.
Medlemmet fra de midlertidige vitenskapelige velges av UiODoc med 1 år fungeringsperiode.
Studentmedlemmene oppnevnes av studentparlamentet med 1 år fungeringsperiode. Rektor
oppnevner deretter styret på fullmakt fra universitetsstyret.
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Vara-representanter for representantene fra UiO og for OUS-representanten oppnevnes på samme
måte.
2. Vurdering og anbefaling
Styrets forslag til endringer er i tråd med vurderingene for tiltak til Enhet for intern revisjon i
revisjonsrapporten «Styring og kontroll i tverrfaglige satsinger UiO:Energi, UiO:Norden,
UiO:Livsvitenskap» 1, hvor opprettelsen av et SAB anses som viktig for strategisk rådgivning og
evalueringsprosesser, og at en evaluering av styret og dets funksjon, herunder
styresammensetningen, er i tråd med NUES 2 anbefalinger.
Styrets forslag ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i IDF-møte 17.1.2019. Fra
arbeidstakersiden ble det uttrykt bekymring for lokal forankring. Styret ved UiO:Livsvitenskap
viser i anmodningen til at eksterne perspektiver har vært verdifullt i satsningen til nå og at en
ekstern styreleder vil kunne være en styrke for satsningens mandat som en regional, nasjonal og
internasjonal aktør innen livsvitenskap. Den ønskede endring vil sikre en større dekning av
bredden av livsvitenskap og satsningen vil bli mindre dominert av enkeltfakulteter. Begge
alternativer for styresammensetning utgjør et styre på 10 medlemmer 3, hvor møteleder vil ha
avgjørende stemme ved stemmelikhet etter «Forretningsorden for styringsorganer ved
Universitetet i Oslo» 4 punkt 7.
Universitetsdirektøren anbefaler at universitetsstyret vedtar at styret ved UiO:Livsvitenskap kan
opprette et internasjonalt «scientific advisory board» (SAB) i samarbeid med rektoratet.
Universitetsdirektøren anbefaler universitetsstyret at styresammensetningen til UiO:Livsvitenskap
endres i tråd med styrets prinsipale forslag og at styreleder blir ekstern.
3. Forslag til vedtak
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et
internasjonalt «scientific advisory board» (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid med
rektoratet
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap
endres i tråd med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.

Vedlegg:
- Anmodning fra styret i UiO:Livsvitenskap om endring i satsningens organisering og
sammensetning av 9.1.2019
- Link til vedtakssak 5 fra møte i universitetsstyret 5. mai 2015:
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/3/v-sak-5-livsvitenskap.pdf
- Oversikt over alternativene til styresammensetning

Rapport av 22.6.2018
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse
3
Se eget vedlegg med oversikt for alternativene
4
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/forretningsordenstyringsorganer.html
1
2
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Til: Rektor og universitetsdirektør
Dato: 9.1.2019

Anmodning fra styret i UiO:Livsvitenskap om endring i satsingens
organisering og styrets sammensetning
Bakgrunn:
UiO:Livsvitenskap forvalter en liten andel av UiOs samlede ressurser innen livsvitenskap. Allikevel forventes
det at satsingen skal ha stor innflytelse og påvirke grunnenhetene. Satsingen er en oppfølging og
videreutvikling av MLS (Molecular life science), som i hovedsak hadde MedNat-miljøene, inkludert OD, som
sitt nedslagsfelt. UiO:Livsvitenskap er bredere og har et særlig ansvar for å engasjere fagmiljøer innen
HumSam som tradisjonelt ikke har hatt stor aktivitet innen livsvitenskap. Satsingen skal også fremme
innovasjon og samhandling med ulike eksterne aktører. Et godt samarbeid med vår viktigste partner OUS,
Norges største institusjon for helseforskning, er særlig relevant for å nå flere av satsingens mål.
UiO:Livsvitenskap er en av tre store tverrfaglige satsinger ved UiO og har også et ansvar for å fremme en
kulturendring ved universitet som fremmer konvergens: at to eller flere fag, disipliner, metoder eller ideer
med forskjellige utgangspunkter nærmer seg hverandre og til slutt blir én helhet. Konvergens fører til nye
arbeidsmetoder, fagområder og ideer og er nødvendig for å løse store samfunnsutfordringer eksemplifisert
ved FNs bærekraftsmål. Konvergens gir også opphav til nye problemstillinger, som videreutvikler disipliner
og flytter forskningsfronten i disse.
For at UiO:Livsvitenskap skal kunne bidra til å heve kvaliteten og relevansen på forskning, utdanning og
innovasjon innen livsvitenskap for hele UiO, må satsingen virke i samspill med grunnenhetene og med
universitetets ledelse. Disse må være med på å forme UiO:Livsvitenskap, og satsingen må gjennomføre
tiltak som endrer universitetet og grunnenhetene på sikt. Satsingen må ha en styringsstruktur, inkludert
styret, som ivaretar de ulike behov.

Styrets rolle
Internrevisjonen ved UiO utarbeidet i 2018 en revisjonsrapport «Styring og kontroll i tverrfaglige satsinger
UiO:Energi, UiO:Norden, UiO:Livsvitenskap». En rekke uklarheter med hensyn til styringsstruktur, mandat
og evaluering av tiltak ble fremhevet som risikofaktorer for satsingenes suksess, og flere tiltak ble foreslått,
bl.a. å formalisere en prosess for evaluering av satsingenes styrer. For UiO:Livsvitenskap spesielt er det
foreslått ytterligere tiltak, som hviler på satsingen selv eller på universitetets ledelse. Styret for
UiO:Livsvitenskap ser det som sin viktigste rolle å være med på å utvikle satsingen og er av den oppfatning
at for best å kunne ivareta denne rollen er det viktig med et mangfold av perspektiver. Vi ønsker derfor å
revidere styresammensetningen, som et første ledd i oppfølging av internrevisjonsrapporten.
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I vedtaket om opprettelse av UiO:Livsvitenskap fra UiO-styret i 2015 er det også vedtatt opprettelse av
formaliserte fora som ledergruppe, instituttlederforum og regionalt forum. Styret er enig i at forankring
internt er viktig og at satsingen må spille en regional og nasjonal rolle, men vi synes det bør være opp til
satsingen selv å avgjøre hvordan dette best ivaretas i samspill med universitetets faglige ledelse, rektoratet.
Tidligere direktør opprettet en «rådgivende ledergruppe» som et UiO-internt «advisory board», men denne
er ikke lenger aktiv. Direktør og styre ønsker nå å opprette et internasjonalt «scientific advisory board»
(SAB).

Styrets sammensetning
UiO-styret opprettet 5.5.2015 UiO:Livsvitenskap (V-Sak 6) og vedtok satsingens organisering og
styresammensetning.
«…Styrets oppgaver er betydelige og strategiske og må besettes med personer med evne, tid og vilje og
ikke ut i fra representasjon. Styret bør allikevel dekke bredden av livsvitenskap. Styret består av åtte
personer sammensatt som følger (merk kun 7 personer ble oppnevnt):
 Styreleder (fra Det matematisk naturvitenskapelige fakultet som den største aktøren utover
vertsfakultetet)
 Nestleder for styret (fra vertfakultetet)
 Viserektor
 Styremedlem med HumSam-kompetanse
 Studentrepresentant
 Styremedlem fra Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst
 Styremedlem fra annen regional FoU-institusjon
Direktør forbereder saker for styret og er sekretær for dette. Direktør møter fast i styret og har talerett,
men ikke stemmerett.»
Styremedlem fra annen regional FoU-institusjon ble i ettertid endret til næringslivsrepresentant og
følgende syv ble oppnevnt for perioden 1. juni 2015 til SAB-oppfølging (1.6.2019).
Styreleder: Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nestleder: Hilde Irene Nebb, Det medisinske fakultet
Styremedlemmer:
Knut Fægri, viserektor (personlig vara: Odd Stokke Gabrielsen)
Alexander Jensenius, Det humanistiske fakultet
Eirik Næss-Ulseth, næringslivsrepresentant
Per Morten Sandset, Helse Sør-Øst
Julie Sørlie Paus-Knudsen, Studentrepresentant (personlig vara: Kristian Tuv)
Grunnet endringer i ex officio-medlemmer og egne ønsker om fratredelse er styret f.o.m. 1.1.2019
Styreleder: Finn-Eirik Johansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nestleder: Jens Petter Berg, Det medisinske fakultet
Styremedlemmer:
Per Morten Sandset, viserektor
Helge Jordheim, Det humanistiske fakultet
Eirik Næss-Ulseth, næringslivsrepresentant
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Vebjørn Andersson, Studentrepresentant (personlig vara: Kari Anne Andersen)
Viserektor og forskningsdekanene ved MED og MN sitter i dag i styret ex officio. Forskningsdekanen ved
MN er styreleder. I tillegg har satsingen én representant fra HumSam-fagene (professor fra HF), én
studentrepresentant og én næringslivsrepresentant, totalt 6 medlemmer. Tidligere var det en representant
fra HSØ, men denne har ikke blitt erstattet etter at Per Morten Sandset gikk over i ny stilling. De fleste
representantene har ikke vara, noe som gjør beslutningsdyktigheten sårbar ved frafall. Styret rapporterer til
rektor.
Effekten av at to styremedlemmer er forskningsdekaner ved de to største livsvitenskapsfakultetene er
todelt; 1) fakultetene har stor påvirkning på satsingens strategi og iverksetting av tiltak, 2) fakultetene blir
forpliktet til å legge til rette for at vedtatte tiltak gjennomføres også når disse påvirker fakultetene selv og
f.eks. krever egenandeler av disse. Med andre ord kan faglig aktivitet igangsatt av UiO:Livsvitenskap ses
som en del av en helhet sammen med fakultetene.
At viserektor sitter i styret gir verdifull informasjon om rektoratets posisjon i forskjellig saker. Dette er et
gode. I og med at styret rapporterer til rektor og at viserektor er ansvarlig for livsvitenskapssatsingen i
rektoratet, gjør imidlertid myndighetsstrukturen i satsingen noe uklar. Rektor og viserektor holder sammen
dialogmøtene med direktør og styreleder for satsingen, og i dette møtet sitter viserektor på motsatt side av
bordet enn styret.
En særlig utfordring for UiO:Livsvitenskap har vært å utvide sitt nedslagsfelt på UiO. Det har vært positive
dialoger med enkelte vitenskapelige ansatte og ledelse på HF og med enkelte vitenskapelige ansatte på SV
og sporadiske kontaktpunkter utover dette (det har vært en del kontakt med TIK-senteret som ligger på
SV). Det bør vurderes om det er formålstjenlig om styret styrkes med en ytterligere representant fra
HumSam. Det bør også vurderes hvordan disse representantene skal utpekes.
Styret har også hatt en næringslivsrepresentant og en studentrepresentant, som har gitt verdifulle
perspektiver. Tilsvarende kan sies om tidligere representant fra HSØ, men denne har ikke blitt erstattet og
posisjonene har stått vakant siden august 2017.

Forslag til ny og utvidet styresammensetning
1. Styret utvides slik at både HF og SV har hver sin representant. Dette vil gi en sterkere forankring og
utvide satsingens nedslagsfelt ved UiO. Dekanatet ved de fire fakultetene som da er representert i styret
bør selv kunne utpeke sine medlemmer.
2. Det oppnevnes en representant for OUS, fortrinnsvis forskningsdirektør. UiO:Livsvitenskap har mange
eksterne samarbeidspartnere, men OUS er den soleklart største. En styrerepresentant fra sykehuset vil
kunne forbedre samhandlingen.
3. Viserektor fratrer styret. Dialogen og samhandling med rektoratet ivaretas gjennom regelmessige
dialogmøter med direktør, styreleder, rektor og viserektor. Fordelen ved å ha viserektor i styret kan
kompenseres med regelmessige dialogmøte med rektor og viserektor. Fratreden av viserektor fra styret vil
gi en klarere beslutningsstruktur for satsingen.
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4. I tillegg til én representant fra OUS og én fra næringslivet utvides styret med ytterligere én ekstern
representant. Perspektivet fra næringslivet har vært verdifullt i satsingen til nå. Med et vedvarende fokus
på innovasjon og samhandling med eksterne aktører kan det være gunstig med større vekt på dette
perspektivet. Dersom man går for ekstern styreleder i satsingen skal det være denne representanten og
egnet person i tråd med kravet til styreleder må velges (se under). Vi ønsker et tredje eksternt styremedlem
også dersom UiO-styret går for intern styreleder.
5. Styret utvides med en representant for midlertidig vitenskapelig ansatte (ph.d./postdoktor/forsker).
Velges av UiO-doc.
6. Antall studentrepresentanter utvides fra én til to for at studentene skal ha minst 20 prosent av
medlemmene dersom dette kreves i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-4. En representant fra
HumSam og en fra MedNat velges av studentparlamentet.
En sammensetning som angitt over vil gi et styre på 10 personer. I sammensetningen må kjønnsbalanse og
mangfold ivaretas.
For å sikre beslutningsdyktighet ved forfall foreslås det at det oppnevnes vararepresentanter for alle UiOrepresentantene og for OUS-representanten.

Styreleder
Styret i UiO:Livsvitenskap foreslår to alternative modeller for styreleder. Vår foretrukne modell er at
satsingen får ekstern styreleder. Selv om det kan være utfordrende for en person som ikke kjenner UiO like
godt som forskningsdekanene å lede styrets arbeid, vil en dyktig ekstern styreleder ha flere fordeler.
Satsingen vil bli mindre dominert av ett eller få fakulteter, og UiO vil kunne ha større glede av annen
kompetanse enn den vi sitter med selv. En ekstern styreleder kan også være en styrke i forhold til satsingens
mandat som en regional, nasjonal og internasjonal aktør innen livsvitenskap. En ekstern styreleder bør være
en professor med relevant fagbakgrunn (skandinavisk talende) og betydelig strategisk erfaring eller en leder
fra annen forskningsinstitusjon eller næringsliv.
Dersom UiO-styret mener satsingen bør ha styreleder fra UiO, foreslår styret for UiO:Livsvitenskap at vervet
som styreleder roterer med 2-års periode mellom MN og MED. Dersom MN beholder vervet 2019-2020 og
MED tar over 2021 vil dette sikre en styreleder, som allerede har sittet i styret i 2 år før vedkommende overtar
som leder da valgperioden for dekanat ved MED og MN er med to års mellomrom.
Styret i UiO:Livsvitenskap ønsker videre at styret selv kan avgjøre hvordan det ønsker å arbeide med
arbeidsutvalg og med andre formelle strukturer for å ivareta satsingens oppgaver til det beste for UiO.

På vegne av styret for UiO:Livsvitenskap.

Finn-Eirik Johansen,
Visedekan for forskning, MN fakultetet
Styreleder UiO:Livsvitenskap
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Alternativ 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Styreleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Alternativ 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekstern styreleder
Ekstern (professor eller leder fra forskningsinstitusjon/næringsliv)
MN
MED
HF
SV
OUS
Næringslivet
Midlertidig vitenskapelig ansatt
Student HumSam
Student MedNat

Intern styreleder

Styreleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

MN eller MED
MN eller MED
HF
SV
OUS
Næringslivet
Næringslivet
Midlertidig vitenskapelig ansatt
Student HumSam
Student MedNat

Vara-representanter for UiO- representantene og OUS-representanten
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