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Avregning mediebudsjett 2019, datert 21. november 2019
Studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret 2020/2021, datert 25. november 2019
Opptaksrammer for studieåret 2020/2021, datert 6. desember 2019
Endring av studie- og eksamensforskriften – overgangsregel for rettsvitenskap, datert 11.
desember 2019
Oppnevning av styre ved Kulturhistorisk museum for perioden 2020-2023, datert 13.
desember 2019
Reoppnevning av fungerende senterleder ved STK for perioden 01.01.20-31.12.20, datert
18. desember 2019
UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon – justering av statuttene,
datert 18. desember 2019
Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet for
perioden 01.01.20-31.12.23, datert 7. januar 2020
Endring i vedtektene for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), datert 10. januar
2020
Forslag til eksterne styrerepresentanter til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet for perioden 2020-2023, datert 10. januar 2020
Tidsplan for dekanvalg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, datert 10. januar
2020
Oppnevning av varamedlem (jurist) til Forskningsetisk utvalg ved UiO, datert 13. januar
2020
Oppnevning av ny leder av det sentrale valgstyret, datert 21. januar 2020
Oppnevning av ny leder av Immaterialrettsutvalget, datert 23. januar 2020
Rektoratfullmaktsnotat om oppnevning av medlemmer til styret for Apollon og Uniforum
for perioden 01.01.2020-31.12.2021, datert 28. januar 2020
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Øvrige saker
•
•
•
•
•
•

Kort orientering om Borgarting lagmannsretts dom av 17.12.2019 – Roya Sabetrasekh –
Universitetet i Oslo og anke til Høyesterett
Studentstemmer – ivaretagelse av studentperspektivet i strategiprosessen
Orientering om Exphil
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 16. januar 2020
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 29. januar 2020
Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 30. januar 2020

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Bente Hennie Strandh
seniorrådgiver
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Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

21.11.2019
2018/593 SHELGESE

Avregning mediebudsjett 2019
I forbindelse med fordelingsprosessen for 2017 ble det lagt opp til en ordning for
Universitetsbibliotekets mediebudsjett, med siktemål å opprettholde mediebudsjettets kjøpekraft
på 2015/2016-nivå.
Ordningen fungerer som følger:
1.
Det gis 1 %-poeng prisvekstkompensasjon p.a. ut over UiOs generelle prisvekstkompensasjon. Dette skal kompensere for antatt høyere prisvekst på medier enn på
andre varer. Satsen på 1% er fastsatt skjønnsmessig.
2.
Tildelt beløp avregnes mot faktisk utvikling i valutakursene.
Avregningen gjøres mot slutten av det angjeldende året. Avregningen kan for det enkelte år
medføre enten at UiO sentralt etterbetaler til mediebudsjettet – eller at mediebudsjettet må
tilbakebetale midler til UiO sentralt.
Avregningen for mediebudsjettet for 2019 viser at Universitetsbiblioteket skal ha en kompensasjon
på 6,578 mill. kroner.
Forslag til vedtak:
På fullmakt fra Universitetsstyret godkjenner rektor at 6,578 mill. kroner overføres fra styrets
reserve til Universitetsbiblioteket som prisvekstkompensasjon for 2019.
Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Unni Dalseng
Interim direktør virksomhets- og økonomistyring
Vedtak
På fullmakt fra Universitetsstyret godkjenner rektor at 6,578 mill. kroner overføres fra styrets
reserve til Universitetsbiblioteket som prisvekstkompensasjon for 2019.
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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Universitetet i Oslo

Notat

Til:
Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

25.11.2019
2019/1527 BIRGIBRO

Studietilbud gjennom Samordna opptak studieåret 2020/2021
Bakgrunn
I styresak om UiOs studieprogramportefølje for studieåret 2020/2021 på møtet i juni, ble rektor
gitt fullmakt til å fastsette studietilbud via Samordna opptak for studieåret 2020/21. Fakultetene er
blitt bedt om å fremme forslag til studietilbud som skal tilbys gjennom Samordna opptak for
studieåret 2020/21 innen 1. oktober, jf. årshjul for programportefølje og opptaksrammer.
Nasjonalt samordnet opptak til grunnstudier
Universitetet i Oslo hadde tilbud om 101 søknadsalternativer gjennom Samordna opptak for
studieåret 2019/20.
Fakultetenes forslag vil medføre at UiO tilbyr 104 søknadsalternativer via Samordna opptak i
studieåret 2020/21:





25 årsenheter
63 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
søknadsalternativer

Oversikt over hvor mange søkere som prioriterer studier ved UiO foreligger i slutten av april 2020.
Endring i studietilbudet
Fakultetene MN, MED, OD, SV, TF og UV viderefører sine studietilbud via Samordna opptak og
har ikke meldt om endringer for studieåret 2020/21.
Ved HF tilbys følgende nye studieprogram studieåret 2020/21:


Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)

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

O-sak - 5 side 5 av 58

2

Bachelorprogrammet i Medievitenskap har endret navn til Medier og kommunikasjon.
Studieretningen Humaniora på Honours-programmet (bachelor) tilbys studieåret 2020/21 som to
søknadsalternativer:
 Humaniora, filosofi og lingvistikk
 Humaniora, musikkvitenskap
Enkelte studieretninger innenfor studieprogrammene Asia og midtøstenstudier og Arkeologi og
konservering ved HF tilbys ikke hvert år:




Studieretningen Indiastudier med hindi på bachelorprogrammet Asia- og midtøstenstudier
skal ikke ha opptak studieåret 202o/21.
Studieretningene Midtøstenstudier med persisk og Midtøstenstudier med tyrkisk på
bachelorprogrammet Asia- og midtøstenstudier skal ha opptak studieåret 2020/21.
Studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap på bachelorprogrammet Arkeologi og
konservering skal ikke ha opptak studieåret 2020/21.

Årsenheten i Russisk skal ikke tilbys studieåret 2020/21.
Ved JUS tilbys følgende nye studieprogram studieåret 2020/21:


Kriminologi (årsenhet)

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 2020/21 (vedlegg 1)
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativ via Samordna opptak i henhold til
vedlegg 1.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler: Birgitte Brørs, Avdeling for studieadministrasjon
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VEDTAK
Rektor godkjenner på fullmakt at UiO tilbyr søknadsalternativ via Samordna opptak i henhold til
vedlegg 1.

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

06.12.2019
2019/1527 BIRGIBRO

Opptaksrammer for studieåret 2020/2021
Utgangspunktet for fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2020/2021 er Universitetsstyrets
vedtak om Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/21 (V-Sak 10 2019/1527-11 og 12)
på møtet 19. juni 2019, hvor rektor ble gitt fullmakt til å fastsette den konkrete fordelingen av
opptaksrammer og fordele eventuelle nye studieplasser.
UiO har foreløpig ikke fått nye studieplasstildelinger for 2020.
Opptaksrammene for 2020/2021 fastsettes innenfor eksisterende budsjett. Der det er endringer er
det snakk om interne omfordelinger mellom studieprogram på samme fakultet, med unntak for
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, der det foreslås at rektor på fullmakt fordeler
gjenstående studieplasser fra Statsbudsjettet 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2016.
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.
Utsatt opprettelse av master i avansert klinisk allmennsykepleie
Universitetsstyret vedtok i juni å nedlegge masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie og
opprette masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid.
I sin innmelding til styresaken i juni informerte Det medisinske fakultet om at opprettelsen av det
nye masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie blant annet var avhengig av at
nasjonale forskrifter ble endret i tide til publiseringsfristen for studietilbudet for 2020/2021. I
revidert innmelding i opptaksrammesaken høsten 2019 ønsker fakultetet å utsette opprettelsen av
master i avansert klinisk allmennsykepleie og nedleggelsen av master i avansert geriatrisk sykepleie
med ett år til studieåret 2021/2022. Fakultetet begrunner utsettelsen med status i prosessene med
å endre nasjonale forskrifter hos Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Det foreslås at rektor på fullmakt utsetter vedtakene om å legge ned masterprogrammet i avansert
geriatrisk sykepleie og opprette masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid med ett
år, til studieåret 2021/2022.

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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Fordeling av gjenstående studieplasser fra statsbudsjettet 2018 og revidert
nasjonalbudsjett 2016
Jf. Sak 2017/3484-28 gjenstår det 14 toårige studieplasser i kategori C innen IKT-sikkerhet og 6
ettårige studieplasser i kategori E forbeholdt forskerlinje til fordeling fra studieåret 2020/21.
Ved en inkurie ble ikke disse studieplassene fordelt av universitetsstyret i juni, og foreslås derfor
fordelt av rektor på fullmakt.
De 6 plassene på årsenheten i informatikk var opprinnelig forbeholdt forskerlinjen på
bachelornivå, men MN foreslår at disse i stedet fordeles til årsenheten i informatikk. Dette
begrunnes med at fakultetet ser et lavere behov for opptrapping på forskerlinjen enn først antatt.
I stedet for å tildele 14 studieplasser til det toårige masterprogrammet Informatikk:
informasjonssikkerhet, foreslår fakultetet å tildele 13 studieplasser til dette programmet, og
omdisponere den siste studieplassen til 2 studieplasser på forskerlinjen på masternivå (årsenhet).
Forskerlinjen er en halvårsenhet, så dette tilsvarer 4 plasser på forskerlinjen, informatikk del 2
(halvårsenhet).
Det foreslås dermed at studieplassene fordeles som følger:
MN

Informatikk (årsenhet)

6 plasser

MN

Informatikk: informasjonssikkerhet (master)

13 plasser

MN

Forskerlinjen informatikk, master (årsenhet)

2 plasser

Fakultetenes forslag til opptaksrammer studieåret 2020/2021
Nedenfor er fakultetenes forslag til opptaksrammer for 2020/21, oppsummert og kommentert av
universitetsdirektøren.
Forslaget fra fakultetene innebærer at UiO vil ha en total opptaksramme på 9668 for studieåret
2020/2021.
Det teologiske fakultet (TF)
Opptaksrammer for årsenheter og bachelornivå
Opptaksrammen til videreutdanningsemnene foreslås økt med 5, omdisponert ved å redusere
opptaksrammen til årsenheten i kristendom og islam med 5.

O-sak - 5 side 10 av 58

3

Opptaksrammer for masterprogram
Masterprogrammet i kristendom er nå formelt nedlagt.
Oppsummering
Forslaget innebærer innen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret
2020/2021.
Det juridiske fakultet (JUS)
Ny årsenhet i kriminologi er vedtatt etablert av Universitetsstyret, og opptaksrammen på 24
foreslås omdisponert ved å redusere opptaksrammen til bachelorprogrammet i kriminologi med
12. Dette er i tråd med UiOs omregningsnøkkel for opptaksrammer mellom bachelorprogram og
årsenheter (1:2).
Oppsummering
Forslaget innebærer innen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret
2020/2021.
Det medisinske fakultet (MED)
På bakgrunn av forslaget om å utsette nedleggelsen av master i avansert geriatrisk sykepleie, har
fakultetet foreslått at programmet ikke har opptak til studieåret 2020/2021, men at den
eksisterende rammen på 20 omdisponeres slik at følgende masterprogrammer øker
opptaksrammen med 5 per program:





Health Economics, Policy and Management
Interdisiplinær helseforskning
International Community Health
Helseadministrasjon

Oppsummering
Forslaget innebærer innen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret
2020/2021.
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Det humanistiske fakultet (HF)
Opptaksrammer for årsenheter og bachelornivå
Årsenheten i russisk hadde ikke opptak studieåret 2019/2020, fordi fakultetet ønsket å se på en
revidering av studietilbudet. Fakultetet har heller ikke foreslått å tilby opptak til årsenheten i
russisk for 2020/2021.
Fakultetet foreslår å redusere opptaksrammen med hhv 4 og 5 på årsenhetene i filosofi og
religionsvitenskap, noe som tilsvarer en total reduksjon på 5 (avrundet sum) i den totale
opptakrammen på bachelornivå, etter omregningsnøkkelen mellom bachelorprogram og
årsenheter (1:2).
Videre reduseres opptaksrammen på studieretningen Midtøstenstudier med arabisk på
bachelorprogrammet i Asia- og midtøstenstudier (minus 5), studieretningen Estetiske studier på
bachelorprogrammet i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (minus 3),
bachelorprogrammet i filosofi (minus 3) og bachelorprogrammet i religionsvitenskap (minus 5).
Studieretningen Indiastudier med hindi (15) på bachelorprogrammet i Asia- og midtøstenstudier
har ikke opptak studieåret 2020/2021.
Studieretningen Kulturarv og bevaringskunnskap (25) på bachelorprogrammet Arkeologi og
konservering har opptak annethvert år, og tilbys ikke studieåret 2020/2021.
Dette medfører en total reduksjon i opptaksrammene på 61, som omfordeles ved en økning på 61,
fordelt på følgende:




Nytt bachelorprogram i Filosofi, politikk og økonomi er vedtatt opprettet av
Universitetsstyret ved omdisponering i eksisterende opptaksramme. Fakultetet foreslår at
programmet skal ha en opptaksramme på 15.
Studieretningene Midtøsten-studier med persisk (pluss 23) og Midtøsten-studier med
tyrkisk (pluss 23) på bachelorprogrammet i Asia- og midtøstenstudier tilbys studieåret
2020/2021 (studieretningene har opptak annethvert år).

I tillegg foreslår fakultetet å tilby studieretningen Humaniora på honours-programmet som to
søknadsalternativer via Samordna opptak for studieåret 2020/2021, noe som innebærer at den
eksisterende rammen på 10 er fordeles på de to fordypningene Humaniora, Filosofi og lingvistikk
(7) og Humaniora, Musikkvitenskap (3).
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Opptaksrammer for masterprogram
Masterprogrammet i Linguistics and its Applications for a Multilingual Society er vedtatt nedlagt.
Programmet hadde ikke opptak til studieåret 2019/2020. Fakultetet har ikke foreslått endringer i
opptaksrammene for noen av de øvrige programmene.
Oppsummering
Forslaget innebærer innen reell endring i fakultetets totale opptaksramme for studieåret
2020/2021.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)
Opptaksrammer for årsenheter og bachelornivå
MN foreslår å øke opptaksrammen på årsenheten i informatikk fra 50 til 104. Dette medfører en
total økning i opptaksrammen til programmet på 54, hvorav 48 omdisponeres fra
bachelorprogrammene i informatikk: språkteknologi (minus 20) og informatikk: programmering
og systemarkitektur (minus 4), i tråd med UiOs omregningsnøkkel for opptaksrammer mellom
årsenhet og bachelor (1:2). De resterende 6 plassene fordeles fra gjenstående studieplassfordeling
fra statsbudsjettet i 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2016.
Opptaksrammer for masterprogram
Universitetsstyret har vedtatt å opprette følgende masterprogram:



Informatikk: digital økonomi og ledelse (opptaksramme på 20)
Informatikk: informasjonssikkerhet (opptaksramme på 40)

Den foreslåtte økningen dette medfører for fakultetets totale opptaksrammer, kompenseres med en
reduksjon i opptaksrammen for masterprogrammet i entreprenørskap (minus 10) og
masterprogrammet i programmering og systemarkitektur (minus 37). De resterende 13 plassene
fordeles til masterprogrammet i Informatikk: informasjonssikkerhet i tråd med gjenstående
studieplassfordeling fra statsbudsjettet i 2018 og revidert nasjonalbudsjett 2016.
Det tildeles i tillegg 2 plasser til forskerlinje i informatikk på masternivå (årsenhet)
Oppsummering:
Forslaget medfører en økning i opptaksrammen på 21 i fakultetets totale opptaksramme for
studieåret 2020/2021, i tråd med økt tildeling av studieplassmidler.
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Det odontologiske fakultet (OD)
Fakultetet har ikke foreslått endringer i opptaksrammene for sine studieprogram for studieåret
2020/2021
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Fakultetet har ikke foreslått endringer i opptaksrammene for sine studieprogram for studieåret
2020/2021
Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
Fakultetet har ikke foreslått endringer i opptaksrammene for sine studieprogram for studieåret
2020/2021

Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt:
1. Utsatt opprettelse av master i avansert klinisk allmennsykepleie og utsatt nedleggelse av master i
avansert geriatrisk sykepleie med ett år til studieåret 2021/2022.
2. Fordeling av de gjenstående studieplassene fra Statsbudsjettet 2018 og revidert nasjonalbudsjett
2016 til MN som følger:




Informatikk (årsenhet) (6)
Informatikk: informasjonssikkerhet (master) (13)
Forskerlinjen (master, årsenhet) (2)

3. UiOs opptaksrammer for studieåret 2020/2021 i tråd med vedlagte tabell (vedlegg 1)

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
Avdelingsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler: Birgitte Brørs, Avdeling for studieadministrasjon
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VEDTAK:
Rektor godkjenner på fullmakt:
1. Utsatt opprettelse av master i avansert klinisk allmennsykepleie og utsatt nedleggelse av master i
avansert geriatrisk sykepleie med ett år til studieåret 2021/2022.
2. Fordeling av de gjenstående studieplassene fra Statsbudsjettet 2018 og revidert nasjonalbudsjett
2016 til MN som følger:




Informatikk (årsenhet) (6)
Informatikk: informasjonssikkerhet (master) (13)
Forskerlinjen (master, årsenhet) (2)

3. UiOs opptaksrammer for studieåret 2020/2021 i tråd med vedlagte tabell (vedlegg 1)

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo

Til:

Dato:
Saksnr..:

Notat

Universitetsstyret
ved rektor på fullmakt

11.12.2019
2017/9957

Endring av studie- og eksamensforskriften – overgangsregel for rettsvitenskap
Privatistordningen på jusstudiet ble avviklet da ny studieordning ble lansert høsten 2011. Den nye
studieordningen inneholdt obligatoriske arbeidskrav som medfører at privatister ikke lenger hadde
adgang til alle emnene i masterstudiet i rettsvitenskap.
Mellom våren 2013 og høsten 2017 ble det gjennomført egne privatistemner slik at de som hadde
påstartet studiet som privatist før endringene ble vedtatt fikk anledning til å gjennomføre graden.
Privatister som hadde bestått forkunnskapskravene til masteroppgaven (JUR5030 og JUR5060)
ble gitt opptak til emnet til og med høsten 2017.
Fakultetet har orientert om dette på sine egne nettsider, men den aktuelle bestemmelsen er
fremdeles en del av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 10.3 (3):
«En privatist som har bestått eksamen til første, andre og tredje avdeling av det femårige
studieprogrammet til graden master i rettsvitenskap, kan etter søknad få studierett som
programstudent til masteroppgaven.»
Studierett til masteroppgaven på bakgrunn av oppfylt forkunnskapskrav er avviklet, og den
aktuelle bestemmelsen i forskriften § 10.3 (3) bør derfor fjernes.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner endringen av Universitetet i Oslos forskrift om studier og eksamener.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Saksbehandler:

Forslag til endringsforskrift
Jonny Roar Sundnes
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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Vedtak
Rektor godkjenner endringen av Universitetet i Oslos forskrift om studier og eksamener.

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo

Notat

Til: Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

13.12.2019
2019/14429 KRISOKV

Oppnevning av styre ved Kulturhistorisk museum for perioden 2020-2023
Det skal velges nytt styre for Kulturhistorisk museum fra 1. januar 2020. Iht. Reglement for
Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum § 4 skal styreleder utpekes av rektor på vegne
av universitetsstyret, etter forslag fra universitetsdirektøren. Styret velger selv nestleder blant de
eksterne styremedlemmene.
Eksterne og interne medlemmer oppnevnes av rektor. Forslag på interne representanter fra annen
enhet ved UiO fremmes av fakultetene. Forslag på eksterne representanter utenfor UiO fremmes av
universitetsdirektøren.
Styreleder
Universitetsdirektøren foreslår at Ellen Horn oppnevnes som styreleder for ny periode. Horn har
blitt forespurt og har sagt ja til vervet.
Interne representanter fra annen enhet ved UiO
Universitetsdirektøren har bedt fakultetene om å fremme forslag til intern representant med
vararepresentanter til museumsstyret fra annen enhet ved UiO. Det er har kommet forslag om å
oppnevne Christopher Prescott som intern representant fra annen enhet ved UiO, med Berit
Karseth som varamedlem.
Eksterne representanter
Universitetsdirektøren foreslår at Bjørn Grimsrud oppnevnes som ekstern representant, Isa Trøim
reoppnevnes som varamedlem.
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner følgende personer til eksterne og interne representanter for perioden 20202023 til styret for Kulturhistorisk museum.
styreleder Ellen Horn
instituttleder Christopher Prescott
vara professor Berit Karseth

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

Telefon: 22 85 63 03
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Bjørn Grimsrud
vara Isa Trøim
Representanter for ansatte og studenter oppnevnes ved et senere tidspunkt.
Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler: kristina.okvist@admin.uio.no

Vedtak
Rektor oppnevner følgende personer til eksterne og interne representanter for perioden 20202023 til styret for Kulturhistorisk museum.
styreleder Ellen Horn
instituttleder Christopher Prescott
vara professor Berit Karseth
Bjørn Grimsrud
vara Isa Trøim
Representanter for ansatte og studenter oppnevnes ved et senere tidspunkt.

Svein Stølen
rektor
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
18.12.2019
Deres ref.:
Vår ref.: 2019/14257 VIBEKECR

Reoppnevning av fungerende senterleder ved STK for perioden 01.01.20-31.12.20
Bakgrunn
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har gått over til valgt ledelse med effekt fra 1. januar
2019. Helene Aarseth ble utpekt som fungerende senterleder ved STK for 2019 av rektor 19.
desember 2018.
Senterets styre fattet beslutning 3. desember 2019 om at:
Vedtak: Styret anbefaler at Helene Aarseth får forlenget fungering som senterleder ut 2020, og at
valg til ny senterleder avholdes høsten 2020
Forslag til vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslaget fra styret ved Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK) og reoppnevner professor Helene Aarseth som fungerende senterleder ved
STK for perioden 01.01.20-31.12.20.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

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

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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Vedtak
Rektor reoppnevner på fullmakt professor Helene Aarseth som fungerende senterleder ved Senter
for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i perioden 01.01.20-31.12.20 i påvente av valg av ny
senterleder.

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Rektor

Dato:
18.12.2019
Saksnr..:
2014/9174

UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon – justering av
statuttene

Vi viser til V-sak 7 i møte i Universitetsstyret 3. desember 2019 med forslag om justering av
statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi viser videre til
protokoll fra møtet der rektor gis fullmakt til å ferdigstille justering av statuttene med de (forslag
til) endringer som fremkom i møtet.
1. Angående spørsmål til forslag om tillegg om adgang til dispensasjon fra bestemmelser i
statuttene etter særskilt begrunnelse i statuttenes punkt 1. Det ble stilt spørsmål om eventuell
dispensasjon "bare skulle gjelde dette ene punktet"?
Bestemmelsene i punkt 1 av statuttene er generelle bestemmelser. I vedlagte forslag til justerte
statutter er rekkefølgen av setningene i punkt 1 endret for å gjøre dette klarere, og slik at det blir en
logisk sammenheng.
Overskriften for punkt 1 er endret fra «Nominasjonsprosess» til «Nominasjon».
2. Angående spørsmål til tillegget om hvem som kan nomineres til Innovasjonsprisen i statuttenes
punkt 2:
"Til innovasjonsprisen er det mulig å nominere kandidater med en annen tilknytning til UiO enn
de spesifisert over."
Tillegget må sees i sammenheng med første avsnitt i statuttpunkt 2:
«Kandidaten må på tildelingstidspunktet være tilsatt i hovedstilling ved UiO og ha gjort tjeneste i
slik stilling i minst ett år. Eventuelt kan vedkommende ha hovedstilling ved et universitetssykehus
kombinert med et professorat II ved UiO og ha gjort tjeneste i slik stilling i minst ett år.»
Tillegget om hvem som kan nomineres til Innovasjonsprisen i tillegg til tilsatte i hovedstilling og
professor II må videre sees i sammenheng med innledningen i teksten om Innovasjonsprisen i
punkt 9:

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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«Prisen tildeles personer eller miljøer for fremragende arbeid med forskningsbasert innovasjon.
Prisen tildeles på bakgrunn av ideer eller kunnskap som har fremkommet ved UiO og som blir
tatt i bruk, gjerne i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.»
Det er altså ikke slik at personer uten tilknytning til UiO kan nomineres til Innovasjonsprisen.
Bakgrunnen for tillegget om hvem som kan nomineres til prisen og formuleringen «med annen
tilknytning til UiO», er at man helt siden opprettelsen av prisen i 2011 har ønsket å gjøre det mulig
å nominere kandidater med annen tilknytning til UiO enn tilsatte i hovedstilling og tilsatte i
hovedstilling ved et universitetssykehus kombinert med et professorat II ved UiO. Blant annet har
man ønsket å gjøre det mulig å nominere studenter.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner justerte statutter for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og
innovasjon i tråd med vedlegget.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Berit Kolberg Rossiné
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Anne Margrete Bergfall

Vedtak
Rektor godkjenner justerte statutter for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og
innovasjon i tråd med vedlegget.

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
Vedlegg: Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon – justerte
statutter 18. desember 2019
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Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato: 7.1.2020
Saksnr..: 2019/10716

Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet for
perioden 01.01.20-31.12.23

I henhold til Normalregler for fakulteter § 2-2 skal rektor oppnevne eksterne medlemmer til
fakultetsstyrer på fullmakt fra universitetsstyret.
Det juridiske fakultet har høsten 2019 gjennomført valg til fakultetsstyret for kommende
fireårsperiode. I den forbindelse skal det også oppnevnes eksterne styremedlemmer.
Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet har 11 medlemmer, hvorav to er eksterne. Ved fakultetet
er det tradisjon for at privat og offentlig sektor er representert med hvert sitt faste medlem med
personlige vara. Begge de faste eksterne medlemmene fra forrige valgperiode har innehatt sine verv
i to fulle valgperioder, og kan følgelig ikke gjenoppnevnes.
Etter innspill fra fakultetsledelsen har fakultetets styre foreslått følgende eksterne medlemmer for
kommende valgperiode:
•
•

Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara
Direktør Bjørn Erik Thon som fast medlem

Det juridiske fakultet har foreløpig ikke funnet et varamedlem for Bjørn Erik Thon, men tar sikte
på å legge frem et forslag for rektor i løpet av vinteren 2020.
Universitetsdirektøren anbefaler at rektor foretar oppnevningen på fullmakt.
Forslag til vedtak:
Rektor slutter seg til forslaget fra Det juridisk fakultet, og oppnevner på fullmakt følgende eksterne
styremedlemmer for perioden 01.01.20-31.12.23:
•
•

Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara
Direktør Bjørn Erik Thon som fast medlem
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Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Vedlegg:
1. Protokoll fra fakultetsstyremøtet 9.12.2019
2. Protokoll fra sirkulasjonsbehandling i fakultetsstyret 27.12.2019

Saksbehandler:
Eirik Haakstad, 22 85 93 31, eirik.haakstad@jus.uio.no
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Vedtak
Rektor slutter seg til forslaget fra Det juridisk fakultet, og oppnevner på fullmakt følgende eksterne
styremedlemmer for perioden 01.01.20-31.12.23:
•
•

Dato

Advokat Siri Teigum som fast medlem med advokat Are Stenvik som personlig vara
Direktør Bjørn Erik Thon som fast medlem

Svein Stølen
rektor
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Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
10.01.2020
Saksnr..:
2019/14568

Endring i vedtektene for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Den 23. oktober 2018, behandlet Universitetsstyret sak om endring av rekrutteringsmodell fra
ansatt til valgt ledelse ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (v-sak 5). Det 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.»
På bakgrunn av ovennevnte, må vedtektene til STK revideres. Styret ved STK behandlet saken om
forslag til vedtektsendring i møte 3. desember 2019. Følgende forslag ble behandlet:
Anbefalt endring under §6 Daglig ledelse:
Endres fra:

«Senterlederen tilsettes eller utpekes av rektor etter innstilling fra senterstyret for
en periode på fire år med mulighet for fire års forlengelse.»

Til:

«Senterleder velges i henhold til Valgreglementet for Universitetet i Oslo.»

Styret ved STK fattet følgende vedtak:
«Styret vedtar foreslåtte endring av vedtekter ved STK og ber rektor om å godkjenne endringen.»
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til vedtektsendring knyttet til vedtektenes § 6 om daglig
ledelse, slik det fremgår av det fremlagte forslaget fra STK.
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Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Navn
personaldirektør

Saksbehandler: Gina Berg
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til vedtektsendring knyttet til vedtektenes § 6 om daglig
ledelse, slik det fremgår av det fremlagte forslaget fra STK.

Dato

Svein Stølen
rektor
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Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
10.01.2020
Saksnr..:
2019/13397

Forslag til eksterne styrerepresentanter til fakultetsstyret ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2020-2023

Gjeldende regler
•

Normalregler for fakulteter § 2-2, andre kulepunkt, som lyder:
«De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra
fakultetsstyret.»

•

I henhold til § 3.2 om fakultetsstyrets sammensetning i administrasjonsreglementet for Det
samfunnsvitenskapelige fakultet skal to av styrets 11 medlemmer være eksterne (utenfor
UiO).

•

De to eksterne medlemmene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra (det gamle)
fakultetsstyret (administrasjonsreglementet § 4).

Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslår følgende eksterne styrerepresentanter til fakultetsstyret
for perioden 2020-2023:
•

Troels Østergaard Sørensen, nylig avgått dekan ved Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet
Sørensen har doktorgrad i økonomi fra Universitetet i København, og var deretter
postdoktor ved Universitetet i Cambridge. Sørensen var professor ved Økonomisk institutt
ved Københavns Universitet før han i 1993 ble instituttleder, en rolle han hadde i 13 år. De
siste 13 årene har han vært dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

•

Ann-Helén Bay, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
Bay har en doktorgrad i statsvitenskap og har vært tilsatt som professor ved Høgskolen i
Oslo. I perioden 2007 – 2015 var hun direktør for Institutt for samfunnsforskning, og hun
har også vært forskningsleder ved NOVA. Hun har hatt flere offentlige verv, blant annet er
hun medlem at styret for Aalborgs Universitet.

O-sak - 5 side 31 av 58

Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne styrerepresentanter, Troels Østergaard
Sørensen og Ann-Helén Bay, til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for
perioden 202o-2023.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Saksbehandler: Gina Berg
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne styrerepresentanter, Troels Østergaard
Sørensen og Ann-Helén Bay, til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for
perioden 202o-2023.

Dato

Svein Stølen
rektor
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Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
10.01.2020
Saksnr..:
2019/11838

Tidsplan for dekanvalg ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal våren 2020 gjennomføre valg av dekan for
perioden 2021 – 2024.
I henhold til valgreglementet § 24 er det rektor som fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for
start og slutt på valg av dekan, og valgstyret i samarbeid med universitetsdirektøren som fastsetter
og kunngjør en tidsplan. I tråd med dette ber det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om
godkjenning av forslaget til tidsplan.
Fakultetets valgstyre, i samråd med valgkomiteen for dekanvalget, ber således om godkjenning for
følgende tidsplan:
31. januar

Brev med invitasjon til å foreslå kandidater sendes alle tilsatte og studenter

20. mars

Manntall skal foreligge

25. mars kl. 12:00

Frist for når forslag senest må være mottatt av valgkomitéen

27. mars

Valgkomiteens presentasjon av kandidatene kunngjøres

16. april

Kandidatene presenteres i møte

22. april kl. 10:00

Valget åpnes

29. april kl. 10:00

Valget stenges

29. april kl. 12:00

Møte i valgstyret for å avslutte og godkjenne valget.

29. april kl. 14:00

Resultatet kunngjøres
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Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til tidsplan for valg av dekan ved Det matematiskvitenskapelige fakultet, våren 2020.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør

Saksbehandler: Gina Berg
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til tidsplan for valg av dekan ved Det matematiskvitenskapelige fakultet, våren 2020.

Dato

Svein Stølen
rektor
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Til:

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato: 21. januar 2020
Saksnr..: 2008/20803

Oppnevning av ny leder av det sentrale valgstyret

Vi viser til at professor Bjørn Erik Rasch fratrådte vervet som leder av det sentrale valgstyret med
virkning fra 01.01.2020 for å tiltre vervet som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet, ISV.
Som ny leder av det sentrale valgstyret foreslås professor Marit Halvorsen, Det juridiske fakultet,
institutt for offentlig rett. Professor Marit Halvorsen stiller seg positiv til å ta imot et ev. verv.
Oppsummering av professor Marit Halvorsens bakgrunn:
Marit Halvorsen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1984, Master of Laws (LL.M) fra Yale
University 1988 og dr. juris fra Universitetet i Oslo 1997. Hun har vært ansatt som advokat og
høyskolelektor, og kom til Institutt for privatrett som universitetsstipendiat i 1991. Hun ble ansatt
som førsteamanuensis samme sted i 1997. I 2006 begynte hun som professor ved Institutt for
offentlig rett. Hun underviser bl.a. i rettshistorie og rettskildelære.
For mer utfyllende informasjon, jf. vedlagte CV.

Forslag til vedtak:
Rektor slutter seg til forslaget, og oppnevner på fullmakt professor Marit Halvorsen, Det juridiske
fakultet, institutt for offentlig rett, som leder av det sentrale valgstyret for en periode på fire år.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
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Vedtak
Rektor slutter seg til forslaget, og oppnevner på fullmakt professor Marit Halvorsen, Det juridiske
fakultet, institutt for offentlig rett, som leder av det sentrale valgstyret for en periode på fire år.

Dato

Svein Stølen
rektor
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Universitetet i Oslo

Notat

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

28.01.2020
2011/12510

Rektorfullmaktsnotat om oppnevning av medlemmer til styret for Apollon og
Uniforum for perioden 01.01.2020-31.12.2021
Det skal oppnevnes nye medlemmer i styret for Apollon og Uniforum for en periode på to (2) år.
Vedtektene har følgende ordlyd:
§ 2.2 Sammensetning
I tillegg til styreleder har styret fem medlemmer; en fra de vitenskapelige ansatte, en fra de
teknisk-administrative ansatte, en fra studentene, en fra de ansatte og en ekstern medlem. Det
skal oppnevnes en vararepresentant for hver og en av valggruppene.
§ 2.4 Oppnevning


Den eksterne representanten og representanten for de vitenskapelige ansatte med
vararepresentanter skal oppnevnes av universitetsstyret.



En felles representant med vararepresentant for de teknisk-administrative ansatte blir
oppnevnt av organisasjonene ved de hovedtillitsvalgte for foreningene NTL, Parat,
Forskerforbundet og Akademikerne.



Studentrepresentanten med vararepresentant blir oppnevnt av Studentparlamentet.



Representanten for de ansatte med vararepresentant blir valgt av de ansatte i
redaksjonene, utenom redaktørene. Vararepresentanten skal være fra den redaksjonen
som den faste representanten ikke hører til.



Styreleder blir oppnevnt av universitetsstyret.

Forslag til vedtak
Rektor oppnevner på fullmakt nye medlemmer i styret for Uniforum og Apollon for perioden
01.01.2020-31.12.2021.
Foreslåtte representanter:
Styreleder
Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, Det juridiske fakultet

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

Telefon: 22 85 63 03
Telefaks: 22 85 44 42
postmottak@admin.uio.no
www.uio.no
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Vitenskapelig representant
Førstelektor Åsmund H. Eikenes, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Teknisk-administrativ representant
Hovedtillitsvalgt NTL, Natalia Zubillaga
Studentrepresentant
Student Karl Henrik Storhaug Reinås
Ansattrepresentant
Journalist Helene Lindqvist, Uniforum
Ekstern representant
Redaktør Erik Bolstad, Store norske leksikon
Vararepresentanter blir oppnevnt ved et senere tidspunkt.
Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
personaldirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler: Kristina Ökvist

Vedtak
Rektor oppnevner på fullmakt nye medlemmer i styret for Uniforum og Apollon for
perioden 01.01.2020-31.12.2021.
Representanter:
Styreleder
Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, Det juridiske fakultet
Vitenskapelig representant
Førstelektor Åsmund H. Eikenes, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
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Teknisk-administrativ representant
Hovedtillitsvalgt NTL, Natalia Zubillaga
Studentrepresentant
Student Karl Henrik Storhaug Reinås
Ansattrepresentant
Journalist Helene Lindqvist, Uniforum
Ekstern representant
Redaktør Erik Bolstad, Store norske leksikon

Svein Stølen
rektor
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Kort orientering om Borgarting lagmannsretts dom av 17.12.2019 – Roya
Sabetrasekh – Universitetet i Oslo og anke til Høyesterett

Under følger en oppdatert oppsummering av utfallet av saken samt videre prosess som underlag til
en kort orientering til universitetsdirektøren:
***
-

Saken gjaldt krav på godtgjørelse etter lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7 og krav om
erstatning for økonomisk tap etter åndsverkloven § 55 fra en tidligere stipendiat ved
odontologisk fakultet, Roya Sabetrasekh.
Saken knyttet seg til forsøk hun gjorde på laboratoriet ved OD sommeren 2006, samt
artikkelutkast hun utarbeidet basert på disse forsøkene.
UiO vant full ut i Oslo tingrett i februar 2018, men det er blitt fremlagt ytterligere bevis for
lagmannsretten, som gjorde at saken stod i et litt annet lys i andre instans.

-

Lagmannsretten forkastet anken fra Sabetrasekh, og UiO vant saken på begge punkter.
o Kravet om godtgjøring førte ikke frem fordi UiO ikke hadde overdratt oppfinnelsen
fra Sabetrasekh.
o Kravet om erstatning for opphavsrettskrenkelsen førte ikke frem fordi det ikke
forelå et økonomisk tap.
o Sabetrasekh ble fritatt sakskostnadsansvaret for tingretten, men må betale staten
ved UiO 100 000 kroner i sakskostnader for lagmannsretten.

-

28. januar anket Sabetrasekh saken til Høyesterett, hvor hun anker over lagmannsrettens
rettsanvendelse. Spørsmålene anken omfatter må være av betydning ut over den konkrete
saken for at ankeutvalget vil samtykke til at anken behandles.
Frist for tilsvar er normalt 3 uker fra anken er mottatt.
UiO har ikke fått tilsvarsfrist ennå, men jeg er i samarbeid med regjeringsadvokaten i gang
med forberedelsene til et tilsvar til anken.
***

-

Saksbehandler:
Kathrine Olsgard
kathrine.olsgard@admin.uio.no
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Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype:

Orienteringssak

Møtesaksnr.:
Møtenr.:

1/2020

Møtedato:

14. februar 2020

Notatdato:

5. februar 2020

Arkivsaksnr.:
Saksbehandler:

Gry Anita Hemsing

Studentstemmer – ivaretagelse av studentperspektivet i strategiprosessen
Etter diskusjon med dekanene og i samråd med studiedekanene ble prosjektet Studentstemmer
igangsatt våren 2019. Målet var å få bedre kunnskap om hvordan studentene våre opplever
hverdagen sin ved UiO, og å sørge for at studentperspektivet ivaretas i strategiprosessen.
Fakultetene ble bedt om å gjennomføre strukturerte samtaler med studentene ved egen enhet, og
blant annet spørre om hvilke prioriteringer studentene vektlegger for neste strategiperiode. Det ble
laget en felles intervjuguide.
Fakultetene skulle levere to rapporter: Den første fra samtaler med representanter i student- og
programutvalg (V-2019). Den andre med studenter som ikke er aktive i studentpolitikken (H2019). Fakultetene har meldt at det er vanskelig å rekruttere studenter til disse samtalene, og det
betyr at omfanget av materialet er mindre enn forventet (til sammen har ca 60 studenter deltatt).
Hovedfunn
Studentene ønsker seg mer varierte undervisningsformer, oftere tilbakemelding og tettere kontakt
med vitenskapelig ansatte.
Undervisningen fremstilles som svært personavhengig; Basert på underviserens engasjement og
formidlingsevne beskrives den som alt fra fantastisk til forferdelig.
Digitalisering anses som en naturlig del av studiehverdagen, men må ikke erstatte møter med
medstudenter og undervisere. Den digitale kompetanse blant underviserne er vekslende.
Overgangen fra videregående beskrives som stor, og det tar tid å etablere arbeidsrutiner, knekke
fagkodene og ikke minst å finne venner: Du er en bitte liten fisk i en veldig stor tank. Hvis du ikke
har venner, er det ingen her som plukker opp det.
UiO er digert, og det er vanskelig å finne sin plass og sin gjeng. Særlig kan starten av studiene være
preget av ensomhet, og frafallet er et problem også for læringsmiljøet: Så mange faller fra i løpet
av første semester at de en føler en blei kjent med i løpet av studiestart forsvinner etter en måned.
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Et godt sosialt arbeidsmiljø beskrives som svært viktig for motivasjonen. Og flere koselige fysiske
møteplasser / naturlige treffpunkt etterlyses.
Flere har tvilt på eget utdanningsvalg og er redde for ikke å få jobb. Dette gir seg utslag i ønsker om
mer og bedre praksis, og om å kunne gjøre universitetskompetansen om til arbeidslivsrelevans.
Profesjonsstudiene oppleves naturlig nok som bedre koblet til fremtidige jobbutsikter. Og de
mindre fakultetene og studieprogrammene gir en følelse av å høre til på en annen måte enn
campus Blindern. Samtidig påpeker flere profesjonsstudenter at de føler seg langt unna resten av
UiO.
Studentene forteller om gleden over å lære og om at det er stas å studere ved et så prestisjetungt
universitet. UiO oppleves som etablert og stabilt, og studentene er trygge på at kvaliteten på
forskning og undervisning er høy. Samtidig kjenner de på et press om å få gode karakterer, og de
ønsker ikke å framstå som dumme ved å stille spørsmål under forelesning.
Seminarer og mindre grupper ønskes, men fungerer ikke alltid etter intensjonen. Studentene
mener at for få av medstudentene er skikkelig forberedt og da blir kvaliteten på læringssituasjonen
dårlig. De er opptatt av læringseffektiv undervisning som er tidsaktuell og arbeidslivsrelevant, som
engasjerer og som foregår i et inkluderende fagmiljø hvor de kjenner tilhørighet og trygghet.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Gry Anita Hemsing
Seniorrådgiver
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 16.01.2020
Saksnr.: 2020/474

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Eva Helene Mjelde, Birte Borgund Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Asle Fredriksen (Parat), Tina Næss (Akademikerne), Natalia
Zubillaga (NTL), Hege Lynne (HVO), Simon Ødegaard (LHVO LOS)
1. Sakskart til universitetsstyret – informasjon
Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet til universitetsstyremøte 14. februar.
Hovedverneombudet viste til sak om BOTT økonomi og lønn og lurte på om det skal gjennomføres
risikovurdering knyttet til arbeidsoppgaver og de ansatte, eller kun for fremdriften i prosjektet.
Universitetsdirektøren svarte at det skal gjøres risikovurdering av hvorvidt det er behov for utvidet
tid til innføring eller ikke. Arbeidsgiver vil komme tilbake til IDF vedørende saken.
2. Tildelingsbrev fra KD 2020 – informasjon
Universitetsdirektøren informerte om at tildelingsbrevet vil bli lagt ut på UiOs nettsider, og gikk
gjennom innholdet i brevet. UiO skal sende sitt forslag innen 15. mars og arbeidsgiver vil komme
tilbake til saken i IDF før forslaget sendes.
NTL lurte på hvorfor mer og mer flyttes over til ulike direktorater når det gjelder rammer for
sektoren. De mente at UNIT legger sterke føringer på UiO, og at det er viktig å diskutere dette. De
påpekte at digitaliseringsstrategien skal revideres i 2020, og at UNIT skal lage utkast til denne
sammen med universitetene. NTL minnet om at de før jul tok opp behov for informasjon om hva som
skjer i styringsgruppen til UNIT ettersom forholdet til UNIT vil ha mer og mer å si for UiO.
Universitetsdirektøren bekreftet at det er viktige spørsmål og noterte seg bestillingen fra NTL.
3. Organisering av sentraliserte økonomifunksjoner i LOS, prosess og tidsplan – drøfting
Prosjektleder viste til informasjon gitt i forrige IDF-møte, og presenterte tentativ prosess- og tidsplan
for omorganiseringsprosessen, gjennomføring av ansattsamtaler, og forslag til ny organisering.
Universitetsdirektøren informerte om at tilsetting av permanent leder for VØS vil bli utsatt til
prosessen er ferdigstilt. Johannes F. Paulsen vil midlertidig være leder for VØS inntil permanent leder
er på plass og de ansatte er informert om dette. Det ble deretter åpnet for innspill.
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Hovedverneombudet foreslo å informere i fellesmøtene om at dersom ansatte ikke ønsker å stille
spørsmål i fellesskap, så kan verneombudet videreformidle spørsmål til arbeidsgiver. Arbeidsgiver
stilte seg positiv til dette.
NTL viste til planen og sammenfatning av innspill fra ansattmøtene. De ønsket at IDF blir informert
om hva innspillene til de ansatte har vært. Arbeidsgiver noterte seg dette.
4. Orientering om status, vurdering av mulighet for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for
MED og OD – informasjon
Prosjektleder informerte om arbeidsgruppens forslag til plan for involvering på de ulike nivåene i
første fase. Det har vært positiv respons på forslag til plan for involvering når det er blitt presentert i
lokale IDF-møter, og det har kommet innspill om at planen skal legges ut på prosjektets nettside.
Hovedverneombudet oppfordret arbeidsgiver til å oppdatere nettsiden regelmessig ettersom
henvisning til nettsiden skaper en forventning blant de ansatte. Hun oppfordret arbeidsgiver om å
informere bedriftshelsetjenesten om at det kan bli behov for oppfølging fra de fremover i tid.
Arbeidsgiver noterte seg dette.
Akademikerne minnet om at det vil være viktig at arbeidsgiver fortsetter å besvare spørsmålet som
ansatte er bekymret for; om MED kommer til å overta OD, og at det ikke er poenget med dette
prosjektet. De mente også at det er viktig å gi de ansatte den tiden som trengs for å gjennomføre et
så krevende prosjekt, og håpet at arbeidsgruppen klarer å holde prosessen så åpen som mulig. Når
det legges frem resultater av prosjektet er det viktig at de gjenspeiler realiteten, og at arbeidsgiver
ikke forsøker å balansere det ut dersom det er motstridende resultater. Arbeidsgiver noterte seg
dette.
5. Eventuelt:
-

Hovedverneombudet viste til Khronos artikkel om miljøtiltak for universitetene og uttrykte
bekymring for at det går utover de ansattes fysiske arbeidsmiljø når arbeidsgiver skal kutte
ned på fyringen i arbeidslokalene. UiO kan ikke la være å fyre for å senke kostnaden og
drivstofforbruk når konsekvensen er at ansatte fryser. Hun mente at UiO skal gjøre alt de kan
for å gjøre miljøbesparende tiltak, men at det er en forutsetning at de ansatte ikke skal fryse.
Hun mente at ledelsen ved UiO må forklare hva slags bygningsmasse som finnes ved UiO, og
at isolasjonen er dårlig enkelte steder.
Universitetsdirektøren svarte at arbeidsgiver skal følge opp arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven
på en planmessig og gjennomtenkt måte. Eiendomsavdelingen følger opp saker som har med
temperatur å gjøre og UiO skal ha den temperaturen som kreves i lokalene vi bruker.
Ledelsen ser på hvordan UiO kan redusere Co2-avtrykket samtidig som byggene som brukes
skal ha en god standard. Hovedverneombudet minnet om at Eiendomsavdelingen må være i
dialog med vernetjenesten i disse sakene.

-

NTL tok opp at de har fått informasjon om at UIT ble informert om fremdriftsplanen for
BOTT-HR og nytt system. De ble overrasket over dette ettersom de ikke har fått den samme
informasjonen. De minnet om at de har vært klare på at de ønsker å gå inn i dialogen om hva
et slikt system skal inneholde og ikke, og at de ønsker å vite hva UiO er opptatt av og spiller
inn i denne forbindelsen. NTL har vært tydelig på at UiO har et ansvar for å informere om hva
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som skjer i dette arbeidet, og ba om at dette settes opp som sak på hvert IDF-møte, inkludert
neste IDF-møte.
Personaldirektøren bekreftet at også BOTT-universitetene har vært opptatt av å bli involvert i
denne prosessen. Arbeidsgiver har hatt saken på agendaen i IDF ved flere anledninger.
Arbeidsgiver ble informert om status for hvor DFØ står når det gjelder HR-løsninger dagen før
dette IDF-møtet, og vil legge frem det som ble informert om for IDF. Universitetsdirektøren
mente det ikke vil være hensiktsmessig å ha temaet som en fast post i IDF ettersom
informasjonen da kan bli for generell, men heller sette opp temaet regelmessig.
NTL opplevde at medbestemmelsen var satt på pause og uttrykte bekymring for at de havner
på etterskudd med informasjon. De påpekte at det ikke kan fortsette at de får informasjon
fra andre i sektoren før de får informasjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver svarte at de tidlig i
prosessen har overlevert sitt grunnlagsarbeid til DFØ, og at de har vært opptatt av at DFØ må
ta hensyn til UiOs behov når de skal skaffe HR-løsninger. UiO har vært på tilbudssiden
ovenfor DFØ når det kommer til involvering i denne prosessen.
-

Forskerforbundet deltok på IDF-møte ved NHM før nyttår der det ble reist spørsmål om
hvorvidt innplassering av Klimahuset skal være gjenstand for forhandling eller drøfting.
Personaldirektøren svarte at AP vil gi sin tilbakemelding til NHM om dette spørsmålet,
deretter vil organisasjonene få innsyn i APs vurdering.

-

Parat tok opp at de er uenige i Eiendomsavdelingens vurdering av at omorganisering av
Seksjon for bygningsdrift ikke er en forhandlingssak, og mente at dette er feil tolkning av
Hovedavtalen. Personaldirektøren svarte at AP er i dialog med EA og skal vurdere
spørsmålet. Arbeidsgiver skal følge Hovedavtalen med hensyn til hva som er
forhandlingsgjenstand, men mener at kriteriene er uklare på noen punkter. Arbeidsgiver har
gitt tilbakemelding til KMD om at dette bør tydeliggjøres, og at forhandlingsretten bør
klargjøres i større grad.
NTL opplevde at arbeidsgiver har en streng tolkning av Hovedavtalen for å unngå å legge
frem saker for forhandling. Personaldirektøren svarte at det er viktig at partene har en god
dialog om uklarheter i avtaleverket.
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 29.01.2020
Saksnr.: 2020/474

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo, Gry Anita Hemsing, Leif Johnny
Johannessen, Birte Borgund Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Katrine L. Stensløkken (Forskerforbundet), Belinda E. Skjøstad
(Forskerforbundet), Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Asle Fredriksen (Parat), Tina Næss
(Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Marianne Midthus Østby (NTL), Hege Lynne
(HVO), Simon Ødegaard (LHVO LOS)
1. Strategi 2030 – drøfting
Rektor presenterte status for utarbeidelse av Strategi 2030, retningsvalg tatt av styret, utkast til
strategi, målformuleringer og videre plan for ferdigstillelse. Det ble åpnet for tilbakemeldinger fra
organisasjonene og vernetjenesten.
NTL syntes at strategiutkastet har løftet seg vesentlig siden det ble presentert høsten 2019. De
mente samtidig at klima var for nedtonet i utkastet, og hadde forventet dette som en rød tråd
gjennom hele strategien. Når det gjaldt punktet om utdanning, foreslo de en spissere formulering. De
var positive til forslag om at UiO skal være like anerkjent for undervisning som for forskning. NTL
noterte seg at arbeidsgiver har inkludert en del av deres innspill i punkt om organisasjon og
mennesker, men savnet fokus på arbeidsmiljø fordi UiO må fortsette å bevege seg på dette området.
Organisasjonene og hovedverneombudet støttet NTLs innspill vedrørende arbeidsmiljø og mente
dette burde fremheves, spesielt med tanke på resultatene av trakasseringsundersøkelsen.
NTL viste til punkt om miljøbevisste valg og foreslo å endre «kan» til «skal».
Forskerforbundet var fornøyd med endelig å kunne ta ut medbestemmelse knyttet til utkast til
strategien etter en lang prosess med medvirkning. De stilte spørsmål ved om punktet om bærekraft
kommer tydelig nok frem. De mente utkastet ble utydelig grunnet lange formuleringer og
gjentakelser, og at det fremstår som en verdiplattform mer enn en strategi. De foreslo å komprimere
teksten i målformuleringene, samle innhold der de naturlig hører hjemme, og sikre at visjon og
retning er klar og tydelig. Forskerforbundet var opptatt av å sikre at deres punkter fra i høst blir
inkludert og noterte seg at flere innspill var hensyntatt i utkastet. De savnet samtidig en refleksjon
rundt ansattes rettigheter i effektiv utnyttelse av digitale ressurser under punkt om organisasjon og
mennesker. Forskerforbundet var positive til at reduksjon av midlertidighet var inkludert i strategien.
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Forskerforbundet ønsket at arbeidsgiver utdyper hva som menes med mer forutsigbare rammer for
forskere i punktet om midlertidighet. Rektor noterte seg innspillet og svarte at det inkluderer
faktorer som akademisk frihet, rekrutteringsprosedyre og tydelighet for karriereutvikling, noe som vil
være en del av det videre arbeidet ved UiO.
Forskerforbundet viste til at enkelte fakulteter har utviklet egne strategier og lurte på om de lokale
strategiene skal kobles til den sentrale. Rektor svarte at arbeidsgiver forventer at fakultetene bruker
den sentrale strategien som retningsgiver ved utarbeidelse av lokale strategier og var positiv til
forslag om å samle strategiene.
Forskerforbundet mente det var viktig å beholde punkt om forskningsbasert undervisning for å koble
forskning og undervisning.
Hovedverneombudet ga positiv tilbakemelding på at hennes innspill fra i høst var blitt inkludert.
Hovedverneombudet var i tillegg opptatt av at alle ansatte skal forstå strategiteksten slik at den kan
brukes nedover i organisasjonen. Hun stilte spørsmål om det er gjort noen tanker rundt hvordan
strategien skal implementeres nedover i organisasjonen. Rektor svarte at det er et viktig poeng som
vil være naturlig å ta opp på styreseminaret. Oppfølging av fakultetene og utviklingsplaner kommer
til å være en viktig del av arbeidet.
Akademikerne minnet om at UiOs styrke er produksjon av resultater på forskning og å fremme gode
kandidater. De mente at punktet om akademisk frihet og institusjonell autonomi er et viktig punkt
som fungerer som en påminnelse om UiOs mandat og hvordan vi kan bruke dette mandatet.
Akademikerne var positiv til inkluderingen av kompetanse knyttet til studenter, og også formulering
om livslang læring. De mente at formuleringen «uønsket midlertidighet» burde være mer konkret.
Akademikerne viste til formuleringen om forskningsinfrastruktur, og ba rektor utdype hva som ligger
i denne.
Rektor viste til at UiO i stor grad har hatt en nedenfra og opp tankegang rundt
forskningsinfrastruktur, der ansvar og innkjøp ofte preges av enkeltmiljøer og grupper, og at UiO nå
jobber med infrastrukturkartet for å få en bedre strategisk ressursutnyttelse, f.eks. rettet mot
forskningsrådets infrastrukturutlysninger.
Akademikerne viste til punkt om organisasjon og mennesker og minnet om at alle ansatte på UiO må
kunne kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. De ba arbeidsgiver om å være tydelig på
midlertidhetsproblematikken, trakasseringspolitikken og at alle skal kunne føle seg trygge ved UiO.
Parat mente at utkastet var vesentlig bedre enn strategien for 2020. De merket seg at innholdet i
punkt om organisasjon og mennesker vil måtte føre til endringer ettersom ikke alt gjenspeiler UiOs
nåværende personalpolitikk.
Parat viste til formuleringen som sier at UiO gjennom rekruttering skal tiltrekke seg de beste. De var
opptatt av å også fokusere på å utvikle de som allerede er her til å bli best, og at punktet om
utviklingsmuligheter også burde reflektere UiOs ambisjon om dette. Dette vil også lønne seg for
arbeidsgiver. Organisasjonene og hovedverneombudet støttet innspillet. Arbeidsgiver var positiv til
innspillet og vil se på formuleringen.
Rektor uttrykte at han satte pris på de gode tilbakemeldingene på resultatet som er utarbeidet som
følger av dialog mellom partene. Han foreslo at visjonen skal bestå av de fire ambisjonene som er
beskrevet i utkastet. Organisasjonene og hovedverneombudet var positive til dette.
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Eventuelt:
Den økonomiske situasjonen ved LOS
Universitetsdirektøren viste til at han på bakgrunn av den økonomiske situasjonen i LOS har bedt
BDO om en utredning og forslag til tiltak på bakgrunn av dette. Rapporten er ferdigstilt og
arbeidsgiver vil sende rapporten til organisasjonene i etterkant av møtet for så å informere nærmere
om saken IDF-møte 13. februar. BDO har gitt sine anbefalinger der noen av forslagene vil være
relevante og aktuelle å følge opp, men noen ikke. Arbeidsgiver vil presentere oppfølgingstiltakene for
organisasjonene. For å kunne prioritere hvilke oppgaver som avdelingene skal fokusere på og svare
ut forventninger hos enhetene, er det utarbeidet virksomhetsplaner avdelingsvis. LOS skal
rapportere tertialvis til styret og ha bedre kontroll og styring med økonomien. Det videre arbeidet vil
også innebære å se nærmere på oppgaver og organisering for at vi skal kunne jobbe best mulig.
Prosessen vil gjennomføres innenfor de ressursrammene LOS har, men fortsetter med en restriktiv
ansettelsespolitikk.
Forskerforbundet lurte på hvilken informasjon som er blitt gitt til ansatte om BDO-rapporten. De
minnet om at det er viktig å informere organisasjonene i forkant av informasjon til de ansatte. Parat
og Akademikerne støttet dette og påpekte at det er uheldig at organisasjonene fikk informasjonen
fra media. Arbeidsgiver viste forståelse for dette og svarte at rapporten har vært gjennomgått i LOS
sin ledergruppen, og direktørene har blitt oppfordret til å presentere innholdet til de ansatte i sin
avdeling.
Forskerforbundet stilte spørsmål om hva avdelingsvise budsjett innebærer i praksis. De minnet om at
en restriktiv ansettelsespolitikk kan være en belastning for de gjenværende når ansatte slutter. De
minnet også om at virksomhetsplanene må kobles på stillingsplanene. Forskerforbundet lurte på om
det blir en styresak om hvilke oppgaver LOS skal utføre og ikke. Arbeidsgiver bekreftet at det er
ressursknapphet på flere områder, og at det derfor er viktig med virksomhetsplaner som avdelingene
kan styre og prioritere ut fra. Det kan være elementer av oppfølgingsarbeidet som skal til styret.
Regulering av Botanisk hage:
Akademikerne orienterte om hovedtema for saken der NHM i et møtereferat har uttrykt et tydelig
ønske om å se på reguleringen av botanisk hage. Det fremkommer av et annet referat at
Eiendomsavdelingen ikke anbefaler regulering av hagen. Akademikerne ønsket å få presentert
saksbehandlingen i saken.
Parat mente at problemstillingen startet allerede i 2010. De minnet om at botanisk hage ikke er en
park eller et rekreasjonsområde, men en hage som kan likestilles med et museum. NHM har bedt om
en juridisk vurdering av om regulering av hagen er juridisk bindende. De mente at direktør ved NHM
bør kalles inn til møte om saken.
Akademikerne tok opp at mange av problemstillingene som har en tendens til å bli beskrevet som
potensielle utfordringer, faktisk er høyst reelle problemstillinger i Botanisk hage i dag. For eksempel
er det allerede et problem at ansatte risikerer stikk fra brukte sprøytespisser ved arbeid i hagen.
Sjeldne planter samlet inn fra hele verden er utsatt for daglige trusler. De etterlyste alternativer til
regulering for å sikre de ansatte og samlingen. Hovedverneombudet støttet innspillene fra Parat og
Akademikerne.
Arbeidsgiver vil komme tilbake til IDF med klargjøring av saksbehandling og eventuelt videre
oppfølging.
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 30.01.2020
Saksnr.: 2020/474

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Svein Stølen, Berit Hernes Bakke, Berit Kolberg Rossiné, Per Morten
Sandset, Johannes Falk Paulsen, Jan Thorsen, Lena Andersen, Lars Oftedal, Lill Rasmussen Mardal,
Birte Borgund Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Asle Fredriksen (Parat),
Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Marianne Midthus Østby (NTL),
Natalia Zubillaga (NTL), Thomas Aulin (vara HVO), Simon Ødegaard (LHVO LOS)
1. Kommunikasjonsarbeidet ved UiO – informasjon
Avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt orienterte om status for
kommunikasjonsarbeidet til UiO.
Akademikerne viste til at kommunikasjonsdirektøren påpekte at antallet av UiOs nettsteder må
reduseres ved å slette, rydde og spisse budskapet. De stilte spørsmål om kommunikasjonsavdelingen
har begynt å jobbe med enhetene med tanke på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Et
eksempel er når en forsker får tildelt et prosjekt, så blir UiOs nettsider et prosjektarkiv der blant
annet prosjektdeltakere, arrangementer og publikasjoner blir samlet. Det blir mange sider av dette,
og det er ikke noe som umiddelbart kan slettes når finansieringen går ut. Finansiør krever det, og det
blir en del av forskernes CV og enhetens markedsføring. Arbeidsgiver svarte at UiOs nett inneholder
en blanding av arkiv og saksbehandling, men at det mangler et arkiv som er søkbart. Dette er en
utfordring som det jobbes med.
Forskerforbundet ga positiv tilbakemelding til systematikken i kommunikasjonsarbeidet. De lurte på
om kommunikasjonsavdelingen har lagt en plan for hvordan alle skal kunne tilpasse seg den nye
systematikken gitt UiOs størrelse. De mente det vil kreve god styring og involvering av dekanene.
Arbeidsgiver svarte at det er et mål å lage noe som enhetene synes er bra, rådgi og gi anbefalinger ut
fra det. Relevante ressurspersoner vil involveres i arbeidet.
Akademikerne viste til at det ved andre studiesteder er mulig å finne all informasjon om studiekurs
på nett, og ønsket arbeidsgivers vurdering av at Canvas kun er åpent for de som er innskrevet på
kursene. Arbeidsgiver svarte at det er besluttet i ledelsen at man skal bruke Canvas og ikke utvikle
egne systemer. Det er en diskusjon om hvor åpent systemet skal være. Arbeidsgiver vil undersøke
prinsippvurderingen som ble gjort i høst og vil komme tilbake til IDF.
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2. Orientering om status: BOTT: prosjekt økonomi og lønn og BOTT: prosjekt saksbehandling og
arkiv – informasjon
Programleder for program for administrativ forbedring og digitalisering presenterte plan for
aktiviteter i programmet og de ulike prosjektene, i tillegg til status og videre fremdrift for prosjekt
økonomi og lønn.
Akademikerne ønsket å vite om det vil være en økonomisk konsekvens av at DFØ ikke leverer
tjenester til avtalt tid. Arbeidsgiver svarte at de har en fast pris med DFØ. UiO betaler først når
tjenesten blir innført.
Forskerforbundet stilte spørsmål om arbeidsgiver har vurdert konsekvensen av at ansatte må
fortsette å jobbe i gamle systemer i påvente av nye som er forsinket. Arbeidsgiver svarte at de har
vurdert risiko for slitasje og at de bruker vikarer i ADS for å unngå dette. For å sikre at de ansatte får
en god opplæring i de nye rutinene i god tid før introduksjon av systemene, vil ikke arbeidsgiver
skyve på fristen for testing og opplæring. Forskerforbundet ønsket å vite om det åpnes for
medbestemmelse med hensyn til oppstart for UiO og DFØs løsninger. Arbeidsgiver svarte at det skal
diskuteres i IDF, og at organisasjonene kontinuerlig vil bli informert om status i forhold til innføring.
Personaldirektøren la til at medbestemmelse knyttet til de ansattes arbeidssituasjon vil foregå på
UiO-nivå. Beslutning rundt tidspunkt for innføring vil også være en sak for universitetsstyret.
Forskerforbundet viste til deres henvendelse til KD om omstillingsavtale, og KDs svar til at
vurderingen i forhold til at omstillingsavtale må skje på institusjonsnivå. Forskerforbundet lurte på
når prosjektet går fra å være et forprosjekt til en omstilling der andre regler for medbestemmelse
gjelder. Arbeidsgiver svarte at planen for opplæring for de ansatte vil komme i august, og at dette vil
bli et tema for medbestemmelse. Arbeidsgiver vil være tydeligere med hensyn til når det skal tas ut
medbestemmelse i fortsettelsen.
Vara hovedverneombud ønsket å vite hvem som har gjort vurderingen av at ting blir utsatt og om
rapport for ekstern kvalitetsvurdering er tilgjengelig. Arbeidsgiver svarte at det er en aktiv vurdering
som UiO tar i samarbeid med DFØ. Rapporten er unntatt offentlighet, men vil sendes til
organisasjonene i etterkant av møtet.
NTL påpekte at de har behov for informasjon om hvilke systemer UiO skal bruke, og hvilke
konsekvenser det får for arbeidsoppgavene til de ansatte. NTL etterspurte dette i mye større grad
enn de hittil har fått. De lurte på i hvilken grad prosjektene har gått inn og sett på konsekvensene for
ansatte lokalt ettersom dette er informasjon som organisasjonene trenger å vite, og som de skal ta ut
medbestemmelse på. Arbeidsgiver viste til IDF møte den 17.10.19, hvor leder for styringsgruppen for
mottaksprosjektet informerte om bakgrunn, innhold og organisering i delprosjekt for økonomi og
lønn, og delprosjektlederne informerte om de ulike områdene innenfor det lokale prosjektet ved
UiO, opplæring knyttet til det nye systemet, og plan for informasjon fremover. Arbeidsgiver viste
også til IDF planen, hvor man i løpet av våren vil komme tilbake til omleggingen av rutiner for
hvordan å jobbe i de nye systemene, og se på hva det vil innebære av endringer for de ansatte.
Arbeidsgiver vil i første omgang komme tilbake til temaer innen lønnsrelatert og lønnsnær HR, der
detaljene for endringer vil bli presentert. Arbeidsgiver vil identifisere hvilke punkter som skal drøftes.
Status for prosjekt saksbehandling og arkiv ble utsatt til IDF-møte 13. februar.
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3. IDF-plan for program for administrativ forbedring og digitalisering – drøfting
Drøfting av IDF-plan for program for administrativ forbedring og digitalisering ble utsatt til IDF-møte
13. februar.
4. UiO: Livsvitenskapbygg og organisering – informasjon
Viserektor for forskning og innovasjon informerte innledningsvis om at det regelmessig vil informeres
om livsvitenskapsbygget i IDF-møtene fremover, generelt om Livsvitenskapsbygget, status for
byggeprosjektet, prosjektøkonomi, prosjektorganiseringen og involvering av organisasjonene og
hovedverneombudet.
Parat påpekte at de har etterlyst mer informasjon om prosjektet i AMU på sentralt nivå. De mente
det var positivt med informasjon i IDF, men at mange avgjørelser som berører de ansatte har blitt
tatt uten å bli drøftet i IDF.
Vara hovedverneombud viste til referat etter møte med viserektor, Eiendomsavdelingen og
arbeidstilsynet som påpeker at arbeidstilsynet var fornøyd med prosjektets prosess, og lurte på om
arbeidstilsynet er informert om at hovedverneombudet trakk seg fra prosjektet på grunn av misnøye
med medvirkningen. Han påpekte at dette kan ha betydning for arbeidstilsynets vurdering av tillit til
prosessen. Arbeidsgiver svarte at de vil undersøke dette og komme tilbake til spørsmålet.
NTL lurte om hvilket rom organisasjonene vil ha for å kunne ta ut medbestemmelse i tillegg til å få
informasjon fremover da prosjektet er kommet langt. De har blitt kontaktet av medlemmer som er
bekymret for åpne landskap. Arbeidsgiver svarte at ingen er tildelt kontorer i bygget enda.
Kontorarealene skal bestå av mindre områder med plass til få personer og med betydelig grad av
skjerming. Arbeidsgiver vil komme tilbake til diskusjon rundt innredning av kontorene. Når det
kommer til temaer som er drøftingsgjenstand, så skal det gjøres i henhold til hovedavtalen.
5. UiO-IT: opplegg for workshop og rapporter – informasjon
Prosjektleder informerte om hvilke delrapporter som utarbeides i forbindelse med prosjektet, plan
for workshops og status for prosjektet.
NTL understrekte at evalueringskriteriene kommer til å danne grunnlaget for hvilken
organisasjonsmodell man lander på og at utgangspunktet for prosjektet skal være forbedring av ITtjenestene ved UiO, ikke innsparinger. Samtidig står kostnadseffektivisering som et kriteriene
prosjektet skal måles på. Ett av prosjektets effektmål omhandler gode, stabile og sikre basis ITtjenester. NTL mente at det bør presiseres hva som ligger i evalueringskriteriene tilknyttet dette
effektmålet siden det som er formulert nå handler om å ha «tilstrekkelig» basis-IT. NTL etterspurte
hvordan det er tenkt å finne ut av hva som er tilstrekkelig. Arbeidsgiver svarte at kriteriene er på et
utkastnivå, og at arbeid med evalueringskriterier gjøres i workshops med representanter fra
enhetene og IT-faggrupper, og kan bli gjenstand for endringer. Presisering av hva som inngår i
formuleringene må gjøres når evalueringskriterier er landet.
Vara hovedverneombud påpekte at mange ansatte er opptatt av den daglige IT-driften og lurte på
hvilket evalueringskriterium det inngår i. Arbeidsgiver svarte at det inngår i kriterier under
høykvalitets IT.
LHVO LOS lurte på hvor mye lokalt verneombud er involvert i prosjektarbeidet og hvor ofte de
ansatte gis informasjon om prosjektet. Arbeidsgiver svarte at de hittil har presentert prosjektet i
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lokale IDF-møter på enhetene, i tillegg til fellesmøter for alle UiOs IT-medarbeidere som er
gjennomført og som er satt opp fremover.
Akademikerne viste til USITs rekrutteringsutfordringer på grunn av lønnsnivå og lurte på om dette er
inkludert i prosjektet. Arbeidsgiver bekreftet at dette er en utfordring ved USIT. Prosjektet rommer
ikke en vurdering av lønnsnivå, men vil fokusere på at vi skal ha gode fagmiljøer og være en attraktiv
arbeidsplass. Akademikerne tok opp at LOS har økonomiske utfordringer, mens enhetene har mer
frihet til å rekruttere spesialkompetanse og lurte på om det er god nok mulighet for rekruttering
innenfor LOS. Arbeidsgiver noterte seg dette som et element til videre vurdering.
NTL viste til prosjektets arbeid med sammenligning av UiO med andre IT-avdelinger i UH-sektoren og
lurte på hvem de skal sammenligne seg med. De mener at arbeidsgiver må bruke forbedring og ikke
kostnadseffektivitet som sammenligningsgrunnlag. Arbeidsgiver svarte at de antakelig ikke kan si noe
om hvordan de andres organisasjonsendringer har virket, men sammenligningen vil si noe om hvilke
ressurser de har, og hvor mye de bruker av ressurser.
6. Eventuelt
Vara hovedverneombud tok opp at det i enkelte fagområder er uttrykt bekymring rundt
Koronaviruset. Arbeidsgiver svarte at UiO følger rådene fra myndighetene. Universitetsdirektøren har
sendt ut informasjon til fakultetene. Organisasjonene vil få tilsendt informasjon som er lagt ut på
UiOs nettsider for ansatte.
Forskerforbundet viste til sak på MN der flere PhD-studenter er tilknyttet eksternfinansierte
prosjekter der de får PhD scholarships fra UiO. Denne gruppen får ikke tilsetting som stipendiat, og
dermed heller ikke samme betaling, men de får et scholarship. Forskerforbundet ønsket informasjon
om hvordan UiO behandler denne gruppen og ba arbeidsgiver undersøke lovligheten til kontraktene.
NTL ba om at arbeidsgiver setter av nok tid til gjennomgang av BDO-rapport og at det legges opp til
en diskusjon av tiltak i IDF i forkant av beslutning. De må bli involvert tidlig i prosessen og ville at
saken ble satt opp neste IDF. Arbeidsgiver svarte at noen forslag vil bli fulgt opp, og at andre ikke vil
bli fulgt opp. Rapporten må brukes i oppfølgingen slik at det passer til LOS og UiO som institusjon.
Forskerforbundet viste til sak om at Apollon må begynne å betale for grafikktjenester og mente at
det fremstår som at LOS allerede er i ferd med å innføre tiltak. De lurte på om det allerede er
iverksatt tiltak som følger av rapporten eller LOS sin økonomiske situasjon uten at det har vært tatt
opp i IDF. Arbeidsgiver svarte at det ikke er iverksatt tiltak som følger av rapporten. Denne ble nylig
gjennomgått med avdelingsdirektørene og arbeidsgiver er i ferd med å lage en plan for oppfølging.
Universitetsdirektøren har informert ved et par anledninger i høst at noen tiltak er iverksatt som
følger av styresaken vedrørende LOS økonomiske situasjon, men det er ikke tiltak innført som følger
av rapporten. Arbeidsgiver vil komme tilbake til informasjon om oppfølgingsplan i IDF 13. februar.
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