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

Åpningsbalanse Unit, datert 23. januar 2019
Oppnevning av rådsmedlem for Blindern studenterhjem, datert 15. april 2019
Prispenger UiOs pris for yngre forskere, datert 15.05.2019

Øvrige saker

•
•

Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 27. mai 2019 (ettersendes)
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 6. juni (ettersendes)

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Bente Hennie Strandh
seniorrådgiver
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Universitetsstyret ved rektor på fullmakt
15. april 2019
2009/5933

Oppnevning av rådsmedlem for Blindern studenterhjem
Blindern Studenterhjem er en fri og uavhengig stiftelse, grunnlagt ved gaver fra private og tilskudd
fra staten, samt fra Oslo og Aker kommuner. Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen
Blindernveien 41, Oslo, som et godt hjem for akademisk ungdom, jf. del I av stiftelsens statutter.
Rådet er studenterhjemmets øverste organ og består av sytten medlemmer, hvorav to medlemmer
oppnevnes av det Akademiske Kollegium ved Universitetet i Oslo. Rådets medlemmer sitter i
maksimalt to perioder på fem år hver, og Tom Lindstrøm fra Matematisk institutt skal nå erstattes
av en annen person med tilknytning til UiO.
Blindern studenterhjem ved daglig leder Gro Osland har bedt om at universitetsstyret oppnevner et
nytt rådsmedlem og foreslår Kjetil Thøgersen. Han tok doktorgraden ved UiO i 2016 og er nå ansatt
som postdoktor ved Institutt for Geofag ved MN-fakultetet. Han bodde på Blindern studenterhjem
fra 2005 til 2010, og har sagt ja til å stille som kandidat.
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner på fullmakt Kjetil Thøgersen som nytt rådsmedlem ved Blindern studenterhjem.
Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes, Avdeling for studieadministrasjon.

Vedtak
Rektor oppnevner på fullmakt Kjetil Thøgersen som nytt rådsmedlem ved Blindern studenterhjem.

Dato

Svein Stølen
rektor
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 2 av 6

Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

15.05.2019
2018/593 SHELGESE

Prispenger UiOs pris for yngre forskere
Ny Pris for yngre forskere ble vedtatt innført av Universitetsstyret i møte 5. februar 2019. Prisen
skal som Forskningsprisen tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og
naturvitenskap annet hvert år og vil følge samme syklus. Både Forskningsprisen og Pris for yngre
forskere vil i 2019 tildeles humaniora og samfunnskunnskap.
Det er ikke avsatt midler til prisen i 2019, men midlene er lagt inn i fordelingen for 2020.
For å finansiere prisen i 2019 anbefaler universitetsdirektøren at 250.000 kroner fra styrets
reserve benyttes til finansiering av prispenger for den nye Pris for yngre forskere.
For senere år forutsettes det at midlene innarbeides i de årlige fordelingene.
Med hilsen

Arne Benjaminsen
Universitetsdirektør
Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedtak:
På fullmakt fra Universitetsstyret godkjenner rektor at 250.000 kroner fra styrets reserve benyttes
til finansiering av prispenger i 2019 for den nye Pris for yngre forskere.
For senere år forutsettes det at midlene innarbeides i de årlige fordelingene.

Dato:

Svein Stølen
Rektor

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
www.uio.no
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Stein Helgesen
+4722858348, stein.helgesen@admin.uio.no
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