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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).
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Vedlegg:
- Årshjul for styresaker
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Årshjul styresaker 2020
Oppdatert 9. juni 2020
SEPTEMBER (seminar)
Tema for seminar vil komme
Merittering undervisere
The Guild – vision for the Future of Universities
Oppfølging av universitetsstyrets vedtak for masterplan IT og organisasjonsutvikling IT
Museumspolicy for UiO
Veikart for forskningsinfrastruktur
Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved røde dager i sensurperioden
Circle U
OKTOBER
Halvårsrapport 2020 for Enhet for internrevisjon
Status for bygge- og eiendomssaker
Budsjettinnspill 2022 til departementet
Virksomhetsrapport 2. tertial 2020
Orientering om statsbudsjettet for 2021
Overordnet ramme for årsplan for 2021-23
Godkjenning av tidsplan for rektor- og styrevalg 2021
Klimaregnskapet oppdatering
Tiltaksplan klima
Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
Oppsigelsessak
DESEMBER
Kartlegging av mobbing og trakassering i akademia – videre oppfølgingsarbeid
Årsplan 2021 fra Enhet for internrevisjon
Ny ruspolicy for UiO
Budsjettmodell (D)
Gjennomgang av eksisterende interne finansieringsmodell
UiOs klimaregnskap 2018 - tiltak
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Saker 2020 som ikke er tidfestet:
•

Livsvitenskapsbygget - organisering

•

Karrierepolitikk videre arbeid

•

Evaluering av Exphil

•

Innovasjonspolitikk for UiO (TTO mm.)

•

IPR

•

Etablering av Enhet for innovasjon og samfunnskontakt i tilknytting til satsningen på
livsvitenskap

•

Resultatindikatorenes betydning for bevilgning

•

Ulike former for valg i rekruttering av dekaner

2021
•

Revidert masterplan for eiendom

•

Revidering av ansettelsesregelverk for vitenskapelige stillinger
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