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Årshjul for styresaker våren 2019 

Universitetsstyret har bedt om at oppdatert årshjul med strategiske styresaker blir lagt frem på 
hvert møte. Årshjulet er rullerende og det tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen 
eller få ny sakstittel. 

Det legges opp til minimum én til to strategiske saker på hvert møte. Andre styresaker, 
orienteringssaker og orienteringer fra universitetsdirektøren kommer i tillegg. Her inngår blant 
annet saker som er tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater). 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Bente Hennie Strandh 
seniorrådgiver 
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Styremøte 4/2019 - 7. mai 
Tentative saker: 
 
Nivå på IT-investeringer (D) 

Nivå på oppfølging av masterplan (D) 

Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil) (D) 

Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020 – (D) 

Evaluering av Enhet for internrevisjon (V) 

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer ved UiO (V) 
Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte (V) 

Status innovasjonsløftet (O) 

Masterplan IT (V) 

Status for bygge- og eiendomssaker (O) 

Scenarier og mulighetsrom for inntekter ved salg av eiendom (O) 

 

 

Styremøte/seminar 5/2018 - 18.-19. juni, Lysebu 
Tema for seminaret: Strategi 2030 
 
Tentative saker – ordinært styremøte: 
Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020 (V) 

UiOs bærkraftsmål 

Videreføring av NCMM 

UiOs priser (V-sak) 

Valg av midlertidig ansatte- representant til UiOs styre (O) 

Rekruttering av fakultetsdirektør Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (V) 

Rekruttering direktør UiO: Norden (V) 

Rekruttering av personvernombud (V) 

Evaluering av LINK 

UiOs studietilbud for studieåret 2020/2021 (V) 
Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger 
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Andre styresaker 2019 

• Strategi 2030  
• Budsjett  
• Virksomhetsplan 
• Open Science  
• Sosial innovasjon 
• Strategi for livsvitenskap 
• UiOs IPR-politikk (rettighetspolitikk) og eierskapsstyring 
• Tiltaksplan for humaniora 
• Mulig endring av normalreglementet for dekanens rolle som styreleder 
• Enhet for internrevisjons halvårsrapport 2019 
• Innovasjonssatsning ved UiO 
• Forskningsetikk 
• Forskningskvalitet – veikart for forskningsinfrastruktur og e-infrastruktur 
• Personalpolitikk – oppfølging av tiltaksplan for karriereutvikling 
• Bærekraft 
• Presentasjon av fakulteter, museer og universitetsbiblioteket 
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