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Årshjul for styresaker 

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 
 
 
 
Vedlegg: 

- Årshjul for styresaker 

O-sak 5 - side 1 av 3



Tentativ saksliste februar 2020 og øvrige saker vår 2020 
 

Seminar 4. februar: 
 

• SP2030  
 

Møte 1/2020 13. eller 14. februar – dato under avklaring: 
 
SP2030  

Styrets beretning  

Orientering om tildelingsbrev fra KD 2020 

Informasjon om BOTT-samarbeidet 

Evaluering av LINK – oppfølging  

Utkast til Humaniorastrategi 
 
Prosjekt kanalstrategi for UiO 

UiO: Livsvitenskap 

Status kommunikasjonsarbeid 

Presentasjon av vitenskapsombud Knut W. Ruyter 

Presentasjon av UiO: Norden 
 

 
Saker våren 2020 

• Saker knyttet til økonomi, fordeling, årsrapport og virksomhetsrapportering 
• Evaluering av Ex. Phil  
• Forskningsetikk 
• Veikart for forskningsinfrastruktur  
• Seminar om innovasjonsarbeidet 
• Livsvitenskapsbygg-prosjektet 
• Oppfølging av evaluering LINK 
• The Guild 
• LOS økonomi 
• Personalpolitikk: Oppfølging av tiltaksplan for karriereutvikling 
• Mulig endring av normalreglementet for dekanens rolle som styreleder 
• Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger 
• Ny ruspolicy for UiO  
• Bierverv og habilitet /interessekonflikter i samarbeid med næringslivet  
• Revidert masterplan eiendom – Nedre Blindern, finansiering og museene 
• Retningslinjer – de Schreinerske samlingene 
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• UiOs studietilbud for studieåret 2021/2022 
• Oppfølging av UiOs masterplan for eiendom 

• Presentasjon av fakulteter, museer og universitetsbiblioteket  
• Status bygg- og eiendomssaker 
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