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Felles regelverk for studiepermisjoner ved UiO 
Formålet med dette notatet er å vedta et felles regelverk for permisjon fra studier ved Universitetet 
i Oslo (UiO). Et felles regelverk for studiepermisjoner vil gi større grad av likebehandling av 
studenter uavhengig av hvilket fakultet de tilhører, og det vil gi muligheter for å spare 
administrative ressurser knyttet til saksbehandling av permisjonssøknader på fakultetene.  

Bakgrunn 
Studentenes adgang til å søke om permisjon er regulert av Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo, § 7-2. I henhold til andre ledd kan studenten på fastsatt måte og innen fastsatt 
frist søke om permisjon fra studieprogrammet. Det enkelte fakultetet kan i nærmere regler til § 7.2 
fastsette egne bestemmelser om søknadsgrunner, permisjonslengde og dokumentasjon.  

Det har tradisjonelt vært lokale variasjoner i fakultetenes permisjonsregelverk og saksbehandling. 
Nettverket for administrative studieledere har diskutert problemstillingen og gitt innspill om at 
dette kan føre til forskjellsbehandling av studenter og unødig ressursbruk.  

Prosjektet UiO:Saksbehandling og arkiv kartla prosessen for studiepermisjoner. Kartleggingen 
hadde som målsetning å sikre ivaretakelse av brukerperspektiv, økt kvalitet og redusere 
ressursbruk, og resulterte i en anbefaling om å etablere et felles regelverk for studiepermisjoner 
ved UiO.  Det nye regelverket burde i tråd med anbefalingen være basert på følgende prinsipper:  

 Studenter som søker permisjon bør få en bedre opplevelse gjennom digital søknadsprosess, 
tydelig informasjon, rask og smidig saksbehandling og likebehandling.  

 Det bør sikres at sensitive personopplysninger blir håndtert i henhold til gjeldende lovverk 
og at enkeltvedtak blir journalført.  

 I tillegg bør man legge opp til å spare ressurser ved å ta i bruk muligheter for 
automatisering og gjennomføre mulige forenklinger. 

Det har også vært gjennomført en workshop med fakultetene, og saken har blitt diskutert med de 
administrative studielederne ved flere anledninger. 
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Høring om felles regelverk 
Avdeling for studieadministrasjon (SADM) utarbeidet høsten 2019 et forlag til felles regelverk, med 
utgangspunkt i at en UiO-student bør ha samme rettigheter og plikter uavhengig av program-
tilhørighet. Hensynet til studentenes rettigheter og enhetenes behov for oppfølging og planlegging 
må balanseres på en god måte. I tillegg bør regelverket endres og forenkles slik at det er mulig å 
behandle en del saker kan automatisk med robotteknologi (RPA). SADMs forslag til regelverk ble 
sendt på høring til fakultetene og Studentparlamentet i Oslo (SP). 

Resultatet av høringsrunden 
Fakultetene og Studentparlamentet i Oslo (SP) er generelt positive til felles regelverk og digitalt 
søknadsskjema. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har i sin høringsuttalelse 
imidlertid gitt uttrykk for at de ønsker å opprettholde eget regelverk og å kunne gi avslag på 
søknader om permisjon på faglig grunnlag. Det har gjennom høringen også kommet flere til dels 
motstridende ønsker i form av ulike frister, krav og særordninger.  

Fakultetene er generelt opptatt av studentoppfølging, studieprogresjon og frafall, og det er fremmet 
ønsker om flere begrensninger i anledningen til å få permisjon. Det har fra noen fakulteter vært 
uttrykt bekymring for den totale mengden med permisjon det er mulig å få, særlig knyttet til 
forslaget om inntil 2 semester permisjon uten oppgitt grunn. Flere fakulteter har i den forbindelse 
pekt på at dette bør sees i sammenheng med dagens bestemmelse i Forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Oslo, § 7-3 (2) om at studenten kan ha ett semesters fravær fra 
studiet uten å søke om permisjon.  

Flere fakulteter ønsker at det skal være krav om avlagte studiepoeng for å kunne få studie-
permisjon, enkelte ønsker at studenten skal ha avlagt minst 30 studiepoeng. Det er også ønske om 
at enkelte studieprogram- eller nivåer skal unntas fra regelverket.  

Enkelte fakulteter har en ordning hvor studentene kan søke om permisjon etter at semesteret er 
over dersom de på grunn av sykdom ikke avla studiepoeng. Både Det teologiske fakultet (TF) og 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) mener at dette er et godt tilretteleggingstiltak for 
studenter som på grunn av sykdom er usikre på om de er i stand til å studere eller ikke, og at 
ordningen kan motivere til ikke å slutte på studieprogrammet.  

SP ønsker at det skal være mulig å få permisjon også for fulltids tillitsverv utenfor student-
politikken, for eksempel innenfor organisasjoner. 

Vurdering av høringsinnspillene 
Ettersom dagens regelverk varierer så mye mellom fakultetene, vil et felles regelverk kunne 
medføre at studenter ved noen fakulteter vil få anledning til å få noe mer permisjon enn før, mens 
andre får noe mindre.  

Som beskrevet over, har fakultetene kommet med ønsker om flere begrensninger i anledningen til å 
få permisjon. Selv om forslagene er ment å sikre progresjon og tilstedeværelse for studentene, kan 
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de gi urimelige utslag for den enkelte studenten. Et eksempel på dette er forslaget om at det skal 
være avlagt studiepoeng for å kunne få permisjon. Dersom en student blir syk i løpet av første 
semester, er det ikke rimelig at det skal være umulig å få permisjon.  

Dersom en student på et studieprogram får avslag på permisjonssøknad, når studenter på andre 
program ville fått permisjon i samme situasjon, er det vanskelig å se at likebehandlingsprinsippet 
er ivaretatt. Hensynet til studentene tilsier at det ikke er ønskelig å innføre store innstramminger i 
studentenes mulighet for permisjon sammenlignet med dagens regelverk.  

Forslaget om et felles kryptert Nettskjema vil spare ressurser og åpne for at man via RPA-teknologi 
kan registrere alle søknader automatisk i ePhorte. Etter SADMs vurdering er det imidlertid mer å 
hente ved bruk av RPA-teknologi. Dette forutsetter et regelverk hvor en vesentlig del av sakene ikke 
innebærer skjønnsmessige vurderinger, slik at saksbehandlingen kan foregå automatisk. Dermed 
kan man prioritere saksbehandlerkapasiteten til sakene hvor det kreves skjønnsmessig vurdering. I 
forslaget er dette løst ved at det åpnes for permisjon uten oppgitt grunn i inntil to semestre.  

For å komme bekymringene fra fakultetene om permisjonslengde i møte, foreslår SADM at 
adgangen til å være borte fra studiet i ett semester uten å søke permisjon fjernes når det nye 
permisjonsregelverket innføres.  

Studentparlamentet har foreslått å utvide permisjonsadgangen til også å gjelde tillitsverv utover 
studentpolitiske organisasjoner. Kunnskapsdepartementet har en forventning om at folkevalgte 
verv skal kunne kombineres med studier gjennom tilrettelegging eller permisjon, og UiO har en 
forpliktelse til å legge til rette for et levende studentdemokrati. SADM anbefaler ikke en ytterligere 
utvidelse av adgangen til permisjon grunnet heltidsverv.  

Endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiO 
I forbindelse med at dette regelverket blir fastsatt, er det nødvendig å gjøre enkelte endringer i 
forskrift om studier og eksamen ved UiO. For å etablere et felles regelverk, må dagens lokale 
regelverk for studiepermisjoner avvikles. Fullmakten til å fastsette nærmere regler om permisjoner 
flyttes fra fakultetene til universitetsdirektøren.  

Muligheten for å være borte et semester uten å søke permisjon fjernes. Bortfallet kompenseres av 
at studenten med det nye permisjonsregelverket får anledning til å søke om permisjon uten å oppgi 
grunn i inntil 2 semester i løpet av studieprogrammet. 

Søknadsfrister vedtas som før gjennom universitetsdirektørens ordinære fastsettelse av datoer og 
frister. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt felles regler for studiepermisjon ved UiO, herunder de endringer i 
forskrift om studier og eksamen ved UiO som fremkommer av dette notatet og den vedlagte 
endringsforskriften.  
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Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Saksbehandlere: Silje Winther, Jonny Roar Sundnes og Birgitte Brørs/SADM 
 
Vedlegg 1: Felles regelverk for studiepermisjoner ved UiO 
Vedlegg 2: Endringsforskrift til forskrift om studier og eksamen ved UiO  
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt felles regler for studiepermisjon ved UiO, herunder de endringer i 
forskrift om studier og eksamen ved UiO som fremkommer av dette notatet og den vedlagte 
endringsforskriften.  

 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
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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 

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 25.06.2020 
Saksnr..: 2019/1527 BIRGIBRO   

Rektorfullmaktsnotat om fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger i 
revidert nasjonalbudsjett 
Vi viser til supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 24. juni 
2020, der Universitetet i Oslo (UiO) tildeles til sammen 307 studieplasser, 19 
rekrutteringsstillinger og 6 millioner kr i særskilt finansiering for medisin og andre 
helseutdanninger i Revidert nasjonalbudsjett for 2020.   

I dette notatet fordeles studieplassene og rekrutteringsstillingene internt på UiO, i tråd med 
behandling i universitetsledelsen og dialog med fakultetene. UiO mottar finansering for 19 
rekrutteringsstillinger via Revidert nasjonalbudsjett, men finansierer i tillegg én stilling fra egne 
midler. Notatet fordeler dermed 20 rekrutteringsstillinger. 

Rektor kommer tilbake til tildelingen av den særskilte finansieringen for medisin og andre 
helseutdanninger på et senere tidspunkt.  

Fordeling av studieplasser for studieåret 2020/2021  
Studieplassene fordeles internt ved UiO i tråd med KDs føringer for studieåret 2020/2021.   

Siden de fleste nye studieplassene er gitt som fireårige plasser i kategori D, vil det i alle 
fagkategoriene være rom for opptrapping senere i fireårsperioden. Avdeling for 
studieadministrasjon vil komme tilbake til den videre opptrappingen i forbindelse med 
fakultetenes innmelding av opptaksrammer høsten 2020.  

Helse- og sosialfag (52 plasser i RNB):   
32 plasser er øremerket bestemte studieprogram og tildeles med de respektive 
studieprogrammenes varighet og finansieringskategori. Disse plassene fordeles til:  

Profesjonsutdanninger (6-årige):  
 Medisin – 20 studieplasser (10 på oppstart høst og 10 på oppstart vår) i kat. A   
 Psykologi – 2 studieplasser (begge på oppstart høst) i kat. B  

Integrerte masterutdanninger (5-årige kat. B):  
 Farmasi – 10 studieplasser   
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20 plasser (4-årige, kat. D) fordeles til andre helse- og sosialfagsutdanninger. Disse plassene regnes 
om til riktig varighet og finansieringskategori og fordeles til:  

Bachelorutdanninger (3-årige, kat. F)  
 Helseledelse og helseøkonomi – 14 studieplasser  
 Psykologi – 14 studieplasser  

Lærerutdanning og andre pedagogiske fag (15 plasser i RNB):  
10 plasser er øremerket PPU, og tildeles med studieprogrammets varighet og 
finansieringskategori. 15 plasser (4-årige kat. D) fordeles til div. lærerutdanninger/pedagogikk, og 
regnes om til riktig varighet og finansieringskategori. Plassene fordeles til:   

Årsenheter (1-årige)  
 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – 10 studieplasser i kat. D  
 Spesialpedagogikk: Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv – 10 

studieplasser i kat. F  

Masterutdanninger (2-årige kat. D)  
 Spesialpedagogikk (master) – 8 studieplasser  

MNT-utdanninger (170 plasser i RNB):  
17o plasser (4-årige kat. D) regnes om til riktig varighet og finansieringskategori og fordeles til:   

Årsenheter (1-årige kat. E)  
 Informatikk – 36 studieplasser  
 Realfag – 20 studieplasser  

Bachelorutdanninger (3-årige)  
 Informatikk: Programmering og systemarkitektur – 24 studieplasser i kat. E 
 Informatikk: Språkteknologi – 20 studieplasser i kat. E 
 Honours-programmet, studieretning realfag – 10 studieplasser i kat. F  
 Honours-programmet, studieretning humaniora – 10 studieplasser i kat. F   

Masterutdanninger (2-årige kat. C)   
 Informatikk: Programmering og systemarkitektur – 18 studieplasser 
 Data science – 12 studieplasser  
 Biovitenskap – 10 studieplasser  
 Fornybare energisystemer – 10 studieplasser  

Juridiske og økonomisk-administrative fag (60 plasser i RNB)   
60 plasser (4-årige kat. D) regnes om til riktig varighet og finansieringskategori og fordeles til:  

Årsenheter (1- årige kat. F)  
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 Samfunnsøkonomi – 10 studieplasser  
 Kriminologi – 10 studieplasser  

Bachelorutdanninger (1-årige kat. F)  
 Samfunnsøkonomi – 10 studieplasser  
 Kriminologi – 10 studieplasser  
 Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) – 10 studieplasser  

Integrerte masterutdanninger (5-årige kat. E)  
 Rettsvitenskap (oppstart høst) – 10 studieplasser  
 Samfunnsøkonomisk analyse – 5 studieplasser  

Masterutdanninger (2-årige kat. D)  
 Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) – 20 studieplasser  

Opptaket til de nye studieplassene skjer gjennom de ordinære opptakene. Nye kull som tas opp får 
fullføre sine studieløp, men KD varsler at den samlede studiekapasiteten i sektoren på 
sikt vil kunne justeres tilbake til det normale, når konjunktursituasjonen normaliseres.   

KD vil følge opp at institusjonene dimensjonerer det totale studietilbudet i tråd med tildelte midler 
til nye studieplasser, og at midler til nye studieplasser ikke går til finansiering av eksisterende 
studieplasser. KD vil også gradvis justere kandidatmåltallet for utdanninger med kandidatmåltall i 
tråd med opptrappingen av studieplasser. Dersom institusjonene ikke 
øker studiepoengproduksjonen i tråd med finansiering av økt kapasitet eller over flere år ikke 
oppnår de fastsatte kandidatmåltallene, kan midler til studieplasser bli trukket fra rammen.  

Fordeling av nye rekrutteringsstillinger   
Rekrutteringsstillingene ses i sammenheng med økt studiekapasitet. Stillingene er derfor fra KDs 
side fordelt andelsmessig i tråd med fordeling av studieplasser.   

Føringene fra KD er at stillingene skal prioriteres til de samme fagområdene som det tildeles 
midler til studieplasser, og slik sett støtte opp om og henge godt sammen med økt studiekapasitet.   

UiO tildeles 19 rekrutteringsstillinger via Revidert nasjonalbudsjett (med finansiering fra 
01.09.20), men finansierer ytterliggere en stilling til innenfor egen ramme. Det er derfor 20 
rekrutteringsstillinger til fordeling, som følger:  

 Det juridiske fakultet – 2 stillinger  
 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – 9 stillinger  
 Det medisinske fakultet – 4 stillinger  
 Det samfunnsvitenskapelige fakultet – 3 stillinger  
 Det utdanningsvitenskapelige fakultet – 2 stillinger  
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Den økte kapasiteten innen rekrutteringsstillinger er, som den økte studiekapasiteten, knyttet til 
dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet, og vil bli tilsvarende redusert etter 
hvert som konjunktursituasjonen normaliseres.   

Endring i opptaksrammer for studieåret 2020/2021 for tre masterprogram ved MN: 
Opptaksrammer for studieåret 2020/2021 ble opprinnelig vedtatt av Rektor på fullmakt fra 
Universitetsstyret i desember 2019, jf. ePhorte 2019/1527 – 27.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har meldt at de på grunn av koronasituasjonen 
ikke vil kunne ta opp det antallet studenter på studieretningen Kybernetikk og autonome systemer 
på masterprogrammet Robotikk og intelligente systemer som opptaksrammen tilsier. Fakultetet 
ønsker for studieåret 2020/2021 å midlertidig omdisponere 10 plasser til masterprogrammene 
Informatikk: Programmering og systemarkitektur og Informatikk: Språkteknologi.  

Nye opptaksrammer blir: 
 Informatikk: Robotikk og intelligente systemer (master): 41 (- 10) 
 Informatikk: Programmering og systemarkitektur (master): 155 (+8). * 
 Informatikk: Språkteknologi (master): 12 (+2) 

* Dette programmet tildeles også 18 studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett. Dette antallet 
kommer i tillegg til 155 (155+18=173) 

Forslag til vedtak:  
Rektor godkjenner på fullmakt: 

 fordelingen av de nye studieplassene og rekrutteringsstillingene i Revidert 
nasjonalbudsjett 2020, samt midler i tilknytning til disse, etter vedlagte oversikt. 

 endring i opptaksrammer for tre masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet   
 

Med hilsen  

  
Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør  

Hanna Ekeli   
avdelingsdirektør  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
   
Saksbehandlere: Jonny Roar Sundnes og Birgitte Brørs, Avdeling for studieadministrasjon  
 
Vedlegg 1: Fordeling av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert nasjonalbudsjett 
2020  
  

O-sak 1 - side 10 av 37



 5

Vedtak   
Rektor godkjenner på fullmakt: 

 fordelingen av de nye studieplassene og rekrutteringsstillingene i Revidert 
nasjonalbudsjett 2020, samt midler i tilknytning til disse, etter vedlagte oversikt. 

 endring i opptaksrammer for tre masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet   

  
  
  
Dato       Svein Stølen  

rektor  
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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 

Til: Universitetsstyret ved rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 25.06.2020 
Saksnr.: 2017/9957 JONNYRSU  

Særskilte regler i forbindelse med koronavirus – forlengelse til høsten 2020 

Grunnlagsdokumenter  
 Lov om universiteter og høgskoler (uh-loven) av 1. april 2005  
 Forskrift om studier og eksamener ved UiO av 20. desember 2005  
 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiO av 22. juni 2010 
 Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved UiO av 5. januar 2011 

Bakgrunn  
Våren 2020 ble det gjort endringer i studie- og eksamensregelverket og i regelverket for ph.d.- og 
dr.philos.-grader på grunn av koronavirus, jf. rektorvedtakene av henholdsvis 5. og 23. mars 2020.  

Endringene skulle ta høyde for at universitetet måtte stenge alle bygninger og gå over til digital 
undervisning, digitale eksamener og digitale disputaser. Endringene skulle også ta høyde for at 
mange studenter eller ansatte kunne få fravær på grunn av egen sykdom eller pålagt karantene.  

Universitetsdirektøren legger til grunn at situasjonen fremdeles er usikker, og at det er behov for 
særskilte tiltak også i høstsemesteret 2020. Det framstår derfor for tidlig å oppheve det 
midlertidige regelverket allerede 1. september når de midlertidige forskriftene for hhv. studier og 
eksamener og ph.d.- og dr.philos.-gradene utløper.  

Forlenge midlertidig forskrift om studier og eksamener  
Den midlertidige forskriften om studier og eksamener endret UiOs regelverk på følgende punkter:  

 Sensurfristen 
 Godkjenning av obligatoriske aktiviteter  
 Dispensasjon fra forkunnskapskrav 
 Melding om fravær fra eksamen  

Universitetsdirektøren foreslår at alle disse punktene forlenges til 1. februar 2021, slik at hele 
høstsemesteret 2020 og det påfølgende sensurarbeidet omfattes.  

Universitetsdirektøren legger til grunn at adgangen til å levere egenmelding ved fravær fra eksamen 
videreføres på samme måte som i vårsemesteret 2020, inkludert fristen på én uke etter eksamen.  

Forlenge midlertidig forskrift om ph.d.- og dr.philos.-gradene 
Den midlertidige forskriften om ph.d.- og dr.philos.-gradene endret UiOs regelverk på følgende 
punkter:  

O-sak 1 - side 12 av 37



 2

 Adgang til å forlenge frister  
 Trykking og offentliggjøring av avhandlingen  
 Doktorgradsprøven 

Universitetsdirektøren foreslår at alle disse punktene forlenges til 1. februar 2021, slik at hele 
høstsemesteret 2020 omfattes og slik at de midlertidige forskriftene utløper samtidig.  

Krav om egen bærbar datamaskin 
Våren 2020 førte koronaviruset til omfattende digitalisering av UiOs utdanninger, og studenter ble 
avhengig av å ha tilgang til datamaskin og internettilkobling for å kunne følge undervisning og 
avlegge eksamen. På grunn av usikkerheten knyttet til videre forløp av situasjonen med korona-
virus, forventes det langt mer digital undervisning og eksamen også i høstsemesteret 2020.  

Kunnskapsdepartementet har i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 slått 
fast at institusjonene kan kreve at studentene har egen bærbar datamaskin. Universitetsdirektøren 
foreslår at dette innføres også ved UiO. Studieavdelingen og fakultetene vil informere studentene 
om hvilke krav som stilles til datautstyr på de ulike studieprogrammene.  

Fakultetene har foreslått at denne hjemmelen tas i bruk også ved UiO. Forslaget har vært diskutert i 
prorektors faste møte med Studentparlamentet, men har ikke vært på ordinær høring. Universitets-
direktøren legger til grunn at de fleste studentene allerede har tilgang til datamaskin og internett, 
samt at de særskilte omstendighetene høsten 2020 gjør det nødvendig å innføre dette nå.  

I første omgang legges kravet om egen bærbar datamaskin inn i den midlertidige forskriften om 
studier og eksamener ved UiO. Universitetsdirektøren legger imidlertid til grunn at dette vil bli 
videreført i det ordinære regelverket også etter at den midlertidige forskriften er opphevet.  

Forslag til vedtak:   
Rektor godkjenner forskrift om forlengelse av det midlertidige studie- og eksamensregelverket og 
regelverket for ph.d.- og dr.philos.-grader til 1. februar 2021. Forskriften innebærer at det innføres krav 
om egen bærbar datamaskin for UiOs studenter.  
  
 
Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
Vedlegg:   Forslag til endringsforskrift. 
Saksbehandlere:  Jonny Roar Sundnes, Birgitte Brørs, Thomas Østerhaug.  
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Vedtak:  
Rektor godkjenner forskrift om forlengelse av det midlertidige studie- og eksamensregelverket og 
regelverket for ph.d.- og dr.philos.-grader til 1. februar 2021. Forskriften innebærer at det innføres 
krav om egen bærbar datamaskin for UiOs studenter.  
  
 
 
 
Dato:        Svein Stølen   

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

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 

Til: Universitetsstyret ved rektor på fullmakt 
 
 
Dato: 26.06.2020 
Saksnr..: 2008/17730 BIRGITEI  

Særskilte regler for opptak til masterprogram ved Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet (MN) i forbindelse med koronavirus og Covid-19-
pandemi våren 2020 
 

Grunnlagsdokumenter  
 Lov om universiteter og høgskoler (uh-loven) av 1. april 2005  
 Forskrift om krav til mastergrad av 1. desember 2005 
 Forskrift om opptak til høyere utdanning av 6. januar 2017 
 Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo av 12. februar 2014 

 
Bakgrunn  
På grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått for å begrense spredningen av 
koronaviruset, har MN ønsket alternative tiltak og justering av regelverket for opptak til 
masterprogrammer ved MN ved UiO.  

Dette tiltaket krever en midlertidig justering av opptaksreglementet. Vi foreslår å gjøre justeringen 
i form av en midlertidig forskrift.  
 
Individuell vurdering 
Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo §5, 3. og 4. ledd sier:  
(3) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene i beregningsgrunnlaget, men 
for emner som utgjør minst 40 studiepoeng, skal emnene med gradert karakterskala benyttes 
som grunnlag for beregningen av karaktergjennomsnitt. 
(4) Søkere uten gradert karakterskala eller søkere med gradert karakterskala for mindre enn 40 
studiepoeng av beregningsgrunnlaget må vurderes individuelt. 
 
Med bakgrunn i omlegging fra skoleeksamen til hjemmeeksamen for alle studenter og endring av 
karakterskala fra gradert skala til bestått/ikke bestått ønsker MN å vurdere alle søkere med emner 
uten gradert karakterskala på en individuell skjønnsmessig måte, for å sikre at endringen i 
karakterskala ikke får uheldige konsekvenser for søkere i opptaket til masterprogrammer på 
fakultetet.  
 
Søkere til 1 1/2 – 2-årige masterprogrammer ved MN med karakter bestått/ikke bestått i 
beregningsgrunnlaget vil gis en skjønnsmessig, individuell vurdering for opptak til studieåret 
2020/2021.  
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Forslag til vedtak:   
Rektor godkjenner forslag til midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om lokale opptak til 
Universitetet i Oslo ved opptak til MN i forbindelse med koronavirus (SARS-CoV-2) på fullmakt fra 
universitetsstyret. Forskriften gjelder til 1. september 2020.  
  
 
Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg: Forslag til midlertidig forskrift 
 
Saksbehandler: Birgitte Eikeset 
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Vedtak:  
  
Rektor godkjenner forslag til midlertidig forskrift ved opptak til MN i forbindelse med koronavirus 
/SARS-CoV-2. Forskriften gjelder til 1. september 2020.  
  
  
Dato:                                                                                              Svein Stølen   

rektor  
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Universitetet i Oslo Notat 
 

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 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato:  30.8.2020 
Saksnr:  2020/3050  

Fullmakt til å fatte vedtak i klagesak over innsynsavslag ved CICERO 
 

Universitetet i Oslo fikk 3. mars 2020 oversendt klage fra Andreas Haldorsen over avslag på 
innsynsbegjæring fattet av CICERO Senter for klimaforskning (heretter CICERO). 

UiO henvendte seg i e-post av 21. april 2020 til Kunnskapsdepartementet for å avklare om UiO er 
rett klageinstans for avslag fra CICERO på krav om innsyn etter offentleglova.  

Kunnskapsdepartementet svarte i brev datert 29. april 2020 at UiO er klageinstans for avgjørelser 
etter offentleglova som tas av CICERO jf. forskrift til offentleglova § 11.  

Av hensyn til å kunne foreta en mer hensiktsmessig saksbehandling av klagen på innsynskravet ved 
UiO, ber universitetsdirektøren om fullmakt til å fatte vedtak i klagesaker etter offentleglova som 
kommer fra CICERO.  

 

Forslag til vedtak: 
 

Rektor slutter seg til på fullmakt forslaget om at universitetsdirektøren får fullmakt til å fatte 
vedtak i klagesaker for avgjørelser etter offentleglova som kommer fra CICERO.  

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
avdelingsdirektør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: Jeannette Omdal Kvamme 
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Vedtak 
 
Rektor slutter seg til på fullmakt forslaget om at universitetsdirektøren får fullmakt til å fatte 
vedtak i klagesaker for avgjørelser etter offentleglova som kommer fra CICERO.   

 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato: 4. august 2020

Saksnr.: 2015/7705

Retningslinjer for internasjonale samveiledningsavtaler (ph.d.)

Som følge av revideringer av UiOs ph.d.-forskrift, samt innføring av egne retningslinjer for
fellesgrader på ph.d.-nivå, må «Retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (cotutelle-
avtaler) mellom UiO og europeiske universiteter» (2oo9) oppdateres.

Retningslinjene er senest behandlet i ledelsens strategiske mote 7. mai og i forum for
forskningsdekaner 25. mai. Det foreligger ingen innvendinger til forslaget.

Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt retningslinjer for internasjonale samveiledningsavtaler (ph.d.).

Med hilsen

--
/

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Kristel Jæger Skorge
avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Anna K. Buverud, Avdeling for forskningsadministrasjon

Vedlegg: Retningslinjer for internasjonale samveiledningsavtaler (ph.d.)

Universitetsdirektøren Telefon: 22 85 63 01
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo Telefaks: 22 85 44 42
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, postmottak@admin.uio.no
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo www.mo.no

Org.nr.: 971 035 854
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Vedtak

Rektor godkjenner på fullmakt retningslinjer for internasjonale samveiledningsavtaler (ph.d.).

s-)<£---oI.
Dato

• as:s so}!
rektor
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Retningslinjer for inngåelse av internasjonale samveiledningsavtaler
Disse retningslinjene erstatter «Retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (cotutelle-avtaler)

mellom UiO og europeiske universiteter» av 04.05.2009.

Inngåelse av internasjonale samveiledningsavtaler reguleres blant annet av følgende regelverk:

• Forskrift for raden hiloso hiae doctor h.d. ved Universitetet i Oslo

• Retnin slin er for internas'onalt samarbeid om doktor radstildelin felles rader

1. Formålet med retningslinjene er å understøtte internasjonalt samarbeid om forskerutdanningen ved

UiO, og å tilrettelegge for mobilitet for doktorgradskandidater. Retningslinjene synliggjør avgrensninger

mot avtaler om gradssamarbeid på ph.d.-nivå, og gir regler for hva slags samveiledningsavtaler

fakultetene kan inngå uten at det medfører behov for en institusjonell rammeavtale.

2. Samveiledningsavtaler forstås som internasjonale avtaler om felles veiledning av individuelle ph.d.-

kandidater. Avtalene skal gi kandidatene en faglig merverdi i doktorgradsarbeidet og skal dokumenteres

på grunnlag for vitnemål.

3. Fakultetene kan selv inngå samveiledningsavtaler for individuelle kandidater som omhandler faglige,

praktiske og økonomiske vilkår for samarbeidet. Slike avtaler kan ikke avvike fra  Forskrift for graden

philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.  Avtalen skal undertegnes av partene i samarbeidet

og dekan eller fakultetsdirektør.

4. Samarbeid som innebærer avvik fra  Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i

Oslo  krever en institusjonell rammeavtale. Slike avtaler skal undertegnes av rektor.

5. Samarbeid som innebærer felles eller dobbel gradstildeling skal følge UiOs  Retningslinjer for

internasjonalt samarbeid om doktorgradstildeling (fellesgrader).
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Universitetet i Oslo Notat 
 

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 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 7. august 2020 
Saksnr.: 2008/20803  

Oppnevning av representanter for studentene til det sentrale valgstyret 
 

Det sentrale valgstyret skal suppleres med en representant og vararepresentant for studentene 
etter at representant Karl Henrik Storhaug Reinås og vararepresentant Linnea Alexandra Barberini 
fratrådte sine verv den 30. juni 2020. 

I Studentparlamentets konstituerende møte den 28. mai 2020 valgte Studentparlamentet å foreslå 
følgende som representant og vararepresentant til det sentrale valgstyret, perioden 1. juli 2020-30. 
juni 2021: 

Representant: Eyvind Yrjan Stamnes 
Vararepresentant: Anne Gunnes Dahlshaug 
 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for studentene til det 
sentrale valgstyret: 

Representant: Eyvind Yrjan Stamnes 
Vararepresentant: Anne Gunnes Dahlshaug 
 

Oppnevningen gjelder til 30. juni 2021. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedlegg: Brev fra Studentparlamentet av 4. august 2020. 
 
 
 
 
Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for studentene til det 
sentrale valgstyret: 

Representant: Eyvind Yrjan Stamnes 
Vararepresentant: Anne Gunnes Dahlshaug 
 
Oppnevningen gjelder til 30. juni 2021. 

 
 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 

O-sak 1 - side 24 av 37



O-sak 1 - side 25 av 37



O-sak 1 - side 26 av 37



O-sak 1 - side 27 av 37



O-sak 1 - side 28 av 37



Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 

 
 

 

 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: O-sak  
Møtenr.: 9/2020 
Møtedato: 8-9. september 2020 
Notatdato: 27. august 2020 
Arkivsaksnr.:  
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar 
Saksbehandler: Seksjon for virksomhets- og økonomistyring 

 

Etatsstyring 2020 – tilbakemeldingsrapport fra 
Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding på ambisjoner og 
måloppnåelse til UiO.  Tilbakemeldingen er utarbeidet på bakgrunn av UiOs årsrapport, 
Tilstandsrapport for høyere utdanning, Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler og 
resultatrapportering til DBH.  

I tilbakemeldingsrapporten gir KD en vurdering av UiOs ambisjoner og resultater. Rapporten 
brukes også til å kommunisere konkrete forventninger og føringer til UiO innen spesifikke 
områder.  

Overordnet vurderes tilbakemeldingen å være positiv. Kunnskapsdepartementet trekker særlig 
frem UiOs resultater innen forskning. Utfordringene som departementet påpeker er godt kjent, og 
UiO arbeider systematiske med å bedre resultatene innen disse områdene.  

UiO vil gi en samlet tilbakemelding om status for oppfølgingspunktene til departementet i 
årsrapporten for 2020. 

Tilbakemeldingsrapporten følger som vedlegg.  

 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
avdelingsdirektør 

 
 

• Vedlegg: Etatsstyring 2020: tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse 
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Hilde Dorthea 
Grindvik Nielsen 

Etatsstyring 2020: tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse 
Vi viser til vårt brev av 25. mars 2020 om gjennomføring av etatsstyringen våren 2020, til pkt 
5.3 i tildelingsbrevet for 2020 og til utkast til tilbakemelding datert 22. juni 2020.  
 
Vedlagt er departementets endelige skriftlige tilbakemelding til Universitetet i Oslo. 
Tilbakemeldingen er utarbeidet på bakgrunn av Årsrapport 2019-2020, Tilstandsrapport for 
høyere utdanning 2020, Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2020 og 
resultatrapportering for 2019 til DBH.  
 
Kunnskapsdepartementet er klar over at situasjonen med Korona-pandemien kan gjøre det 
krevende å levere på samfunnsoppdraget med den kvalitet og omfang som UiO hadde 
planlagt og i tråd med mål og krav i tildelingsbrevet for 2020. Departementet vil ta hensyn til 
dette i etatsstyringsdialogen i 2021.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Børve (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Hilde Dorthea Grindvik Nielsen 
spesialrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

  

Universitetet i Oslo   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/315-65 

Dato 

1. juli 2020 
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Vedlegg:  
UiO – endelig tilbakemelding 2020 
 
Kopi: 
Riksrevisjonen 
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Etatsstyringsstyringsrunden 2020  

Tilbakemelding til Universitetet i Oslo (UiO) 
 
Dato: 1. juli 2020/endelig 
 
Universitetet i Oslo (UiO) har en ambisjon om å være et ledende forskningsuniversitet 
nasjonalt og internasjonalt. I Strategi 2030 som ble vedtatt februar 2020 skal UiO 1) fremme 
uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning, 2) utdanne studenter med kunnskap, evne 
og vilje til å skape en bedre verden, 3) skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for 
at kunnskap skal tas i bruk, og 4) være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- 
og studiested.  
 
Kunnskapsdepartementet (KD) har store forventninger til at UiO kontinuerlig arbeider for å 
styrke sin posisjon i og utenfor Norge. Departementet anser UiO som meget sentral i 
arbeidet med å bidra til høy kvalitet i utanning og forskning nasjonalt og internasjonalt, og til 
å  løse de store samfunnsutfordringene.  
 
KD vil berømme den store innsatsen fra universiteter og høgskoler under den pågående 
pandemien. Institusjonene har bidratt til samarbeid og fleksible løsninger i sektoren og 
håndtert bestillinger fra departementet. Det har vært viktig for departementets og 
regjeringens arbeid. Bruken av teknologi og digitale løsninger har vært imponerende. 
Departementet oppfordrer institusjonene til å videreutvikle potensialet som ligger i slike 
løsninger. 
 
Regjeringen la frem stortingsmeldingen "Kompetansereformen – Lære hele livet" i april. Det 
er viktig for regjeringen at det er nok utdanningskapasitet, både for førstegangssøkere og i 
etter- og videreutdanning. Samtidig vil regjeringen gjøre det lettere å ta høyere utdanning 
uavhengig av bosted og livssituasjon og har økt bevilgningene til drift og utvikling av fleksibel 
utdanning. Korona-krisen har forsterket behovet både for utdanning og kompetanse. KD 
forventer derfor at universiteter og høyskoler innretter sine utdanningstilbud slik at samfunnet 
får den kompetansen det er behov for nå og fremover i tid. 
 
Resultater og måloppnåelse  
Utviklingsavtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder som skal bidra til å 
tydeliggjøre UiOs profil. UiO ønsker å prolongere eksisterende avtale fra 2017 med de 
mindre justeringene i avtalen som ble innarbeidet fra 2019. Det overordnede målet for 
utviklingsavtalen er økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på forskning av 
høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner. UiO har arbeidet godt med 
alle målene i avtalen. Departementet har forståelse for UiOs ønske om å forlenge dagens 
avtale, vurdert spesielt opp mot den nylig vedtatte universitetsstrategien Strategi 2030 
Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden.  
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Kvalitet i høyere utdanning  
Andelen studenter som gjennomfører utdanningen på normert tid er lav, dette til tross for 
andelen bachelor- og masterstudenter øker for andre år på rad. UiO ligger under 
gjennomsnittet i sektoren på dette området. Departementet registrerer at UiO arbeider med å 
ytterligere øke kunnskapsgrunnlaget for årsakene til dette, men departementet savner en 
beskrivelse av hvilke tiltak som er innført og hvilke effekter tiltakene har gitt/gir. UiO bes om å 
rapportere på dette i årsrapport 2020/2021. Andel PhD-kandidater som fullfører innen seks 
år har sunket fra 2018 til 2019. Departementet er positiv til at UiO vil undersøke årsakene til 
dette nærmere.   
 
Den faglige tidsbruken blant studenter falt i 2019 og ligger under gjennomsnittet for sektoren. 
Departementet forventer at UiOs satsing på utdanning vil bidra til å øke studentenes faglige 
tidsbruk. 
 
UiO har store internasjonale utdanningsambisjoner, og disse er synliggjort i universitetets 
nye strategi. Andelen utreisende studenter på Erasmus+ har sunket noe det siste året. I lys 
av ambisjonene er det viktig at UiO fortsetter å arbeide med å styrke utvekslingen.  
 
Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet er utsatt inntil videre pga. Korona-
situasjonen. Stortingsmeldingen vil uttrykke en ambisjon om at internasjonal mobilitet blir en 
integrert del av alle studieprogrammer, og at på sikt skal halvparten av de som avlegger en 
grad i norsk høyere utdanning, ha hatt et studieopphold i utlandet. KD har forståelse for at 
utveksling er vanskelig nå, men forventer at institusjonene følger opp regjeringens 
ambisjoner når situasjonen tillater det.  
 
Regjeringen har i mars 2020 tilkjennegitt sin intensjon om deltakelse i EUs neste 
rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+ fra 2021-2027, og ved 
deltakelse forventer departementet at universiteter og høyskoler prioriterer fortsatt å øke 
andelen utreisende Erasmus+studenter. Storbritannias deltakelse i Erasmus+ fra 2021 er 
usikker og institusjonene må ta høyde for dette i sin planlegging. Kunnskapsdepartementet 
er opptatt av å opprettholde et godt samarbeid med Storbritannia, og å finne gode partnere i 
andre Erasmus+ land. 
 
UiO må styrke arbeidet med mål om oppskalering av praksistilbud, samt gjøre det enklere for 
studentene å velge slike tilbud som del av utdanningen. UiO har igangsatt et prosjekt med 
strategisk og fleksibel fornyelse av utdanningsporteføljen med mål om at universitetet svarer 
godt på fremtidens kunnskapsbehov. Departementet ser frem til at UiO i neste årsrapport 
vurderer nærmere hvordan arbeidet har bidratt til å styrke arbeidsrelevans i utdanningene.  
  
UiO når kandidatmåltallene for flere av sine utdanninger, for eksempel for medisinutdanning 
og psykologi profesjon. Det er viktig at økningen fra 2018 i ernæringsutdanning 
opprettholdes slik at måltallet igjen kan nås. Tannpleier- og odontologiutdanning ligger stadig 
under måltallet. Departementet vil igjen minne UiO om å øke kandidatproduksjonen slik at 
måltallene nås. 
 
 

O-sak 1 - side 33 av 37



 
 

3 
 

Kvalitet i forskning 
Forskningen ved UiO holder også i 2019 høy internasjonal standard. UiOs målrettede arbeid 
for å opprettholde og utvikle sin posisjon som internasjonalt ledende universitet gir resultater. 
Internasjonalisering er en naturlig og integrert del av kjernevirksomheten og samarbeide med 
de beste og mest relevante fagmiljøene internasjonalt og nasjonalt er helt essensiell for å 
opprettholde nivået. 
  
UiO har i 2019 høy deltakelse i EUs rammeprogram. Uttelling har vært størst i ERC og 
MSCA. UiO har fått innvilget over 120 mill. euro i H2020. Dette til sammenligning med FP7 
hvor uttellingen var på 90 mill. euro. Tiltakene som er iverksatt for å øke antall og kvalitet på 
søknader, styrking av støtteapparat, kompetansebygging, målrettet ledelsestrykk og 
insentiver, samt tett oppfølging av potensielle søkere, som et ledd i karriereutvikling, er noe 
departementet ser svært positivt på og anmoder om at UiO fortsetter med og videreutvikler.    
 
UiOs engasjement i The Guild er et viktig initiativ også med tanke på kommende Horisont 
Europa. Departementet ber om at UiO setter seg godt inn det nye rammeprogrammet slik at 
universitetet vil være godt forberedt på det som kommer samt øke sine gode muligheter for 
ytterligere suksess i Horisont Europa.  
  
I 2019 ble det inntektsført 1 mrd. kroner fra Forskningsrådet. UiO lykkes spesielt godt med 
de virkemidlene hvor høy vitenskapelig kvalitet er det viktigste tildelingskriterium (SFF og 
FRIPRO). Dette er positivt. UiOs innovasjonsaktivitet er omfattende, noe som gjenspeiles i 
antall ideer, patentsøknader og bedriftsetableringer.UiO ser på SFI som et veldig viktig 
virkemiddel for øke samarbeidet mellom næringslivet.  
 
Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral 
forskningspolitisk målsetting. Departementet forventer at institusjonene fortsatt har stor 
oppmerksomhet på dette og at de er forberedt på kravene som vil gjelde fra og med 2021 
som følge av Plan S som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom den internasjonale 
koalisjonen av forskningsfinansiører, cOAlition S. 
  
Samarbeid med omverden 
Regjeringen vil bedre samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet for å 
møte omstillingsutfordringene i samfunnet og skal etter planen legge frem en 
stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning våren 2021. Institusjonene må 
bruke ulike samarbeidsarenaer- og former for å øke arbeidsrelevansen i utdanningene. 
 
UiO har tatt oppgaven med samarbeid med omverden på alvor, og har satt i gang er rekke 
aktiviteter og prosesser for å utvikle dette arbeidet. Årsplan for 2020-2021 viser også at UiO 
sentralt legger trykk på aktiviteter i fagmiljøene for å styrke samarbeidet med omverden. 
Årsplanen inneholder ambisiøse prosjekter som skal bidra til å utvikle Oslo til å bli et 
internasjonalt kraftsenter for kunnskap. UiOs forhold til kommersialiseringsaktører som 
TTOene må være aktivt og målrettet. UiO må innenfor gitte rammer jobbe for å finne gode 
løsninger for kommersialisering tilpasset sin profil. Departementet innser at bidrag fra UiO er 
større enn hva som viser seg i bedriftsetablering, patenter og ideer, men ser positivt på at 
både BOA og andre kvantitative indikatorer har gått opp de senere år.   
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UiO viser til sitt bidrag i næringsklynger og inkubatorer under rapporteringen på samarbeid 
med nærings- og arbeidsliv. Det kan imidlertid se ut som det stadig er en noe begrenset 
faglig bredde i dette arbeidet. Det vil være av stor interesse å få analyser av bredden av 
samarbeid og en vurdering av partnere UiO faktisk har og hva slags rolle UiO har og på sikt 
ønsker å ha i et kunnskapsintensivt økosystem.   
 
UiO har som mål å styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 
og bidra til innovasjon og nyskaping i næringsliv og offentlig virksomheter. UiO arbeider med 
å få på plass arenaer der UiOs fagmiljøer og studenter kan samspille med omgivelsene og 
utforske felles problemstillinger og tema. UiO har i 2019 arbeidet bra med studentinnovasjon, 
innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.  
 
God ressursbruk og forvaltning 
KD forventer at UiO følger opp informasjonssikkerhet og personvern jf. styringsmodellen som 
Unit forvalter på vegne av departementet. Videre forutsetter KD at UiO har kontinuitets- og 
beredskapsplan for alvorlige IKT-sikkerhetshendelser og at dette planverket øves. KD minner 
om at Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren skal revideres. Det er viktig 
at UiO bidrar i strategiarbeidet slik at studentene får yrkestilpasset og profesjonstilpasset 
digital kompetanse.  
 

UiO bør vurdere egne erfaringer fra den store økningen i bruk av digitale undervisnings- og 
videotjenester under koronatiltakene som følge av at studenter og ansatte har fått og gitt 
undervisning, studert og arbeidet hjemmefra. Departementet anmoder UiO til å bidra med 
innspill til departementets nye digitaliseringsstrategien for UH-sektoren som vil bli levert 
departementet innen 15. januar 2021.  
 
Midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren har gått ned. Institusjonene må fortsatt 
jobbe målrettet for å redusere denne. Midlertidighetsproblematikken vil også følges opp i 
strategi for rekruttering og karriere i høyere utdanning som departementet tar sikte på å 
legge fram forsommeren 2021.  
 
Det er registrert en nedgang i midlertidigheten i undervisnings- og forskerstillinger (UF) fra 
25,1% i 2017 til 19,6% i 2019. For teknisk-administrative ansatte ser vi en nedgang fra 13% i 
2017 til 10,8% i 2019. Dette er en positiv utvikling som går i riktig retning, men det er fortsatt 
viktig at UiO holder trykket oppe for å redusere midlertidigheten særlig for UF stillinger som 
fortsatt er høy. 
 
2. Andre viktige styringssignaler 
Departementet har registrert at Kulturhistorisk museum (KHM) har hatt en stor øking i 
andelen av samlingen som er digitalisert. Dette er positivt. UiO bør fortsatt ha stor 
oppmerksomhet på arbeidet med sikring og bevaring av museumssamlingene. Dette gjelder 
spesielt Naturhistorisk museum (NMH) som per i dag fortsatt har under halvparten av 
samlingene digitalisert (48 prosent).  
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1. Status for koronasituasjonen – informasjon 
 
Personaldirektøren informerte om status for koronasituasjonen.  
 
Parat minnet om at arbeidsgiver burde informere om at dato for iverksettelse av de nye 
retningslinjene for fjernarbeid er utsatt. Parat minnet også om at informasjon om hva som gjelder 
når det kommer til bruk av hjemmekontor må kommuniseres nedover i organisasjonen. De ga også 
innspill om at det er få parkeringsplasser for ansatte i sentrum, og lurte på om det er mulig å gjøre 
noe med dette. Arbeidsgiver noterer seg innspillene.  
 
Hovedverneombudet viste til at det skal åpnes for pasienter ved ODs pasientklinikker. Dette er også 
meldt inn til bedriftshelsetjenesten. Smittevernutvalget ved OD er usikre på om det de gjør er 
tilstrekkelig med hensyn til smittevern. Arbeidsgiver noterte seg saken.  
 
Akademikerne tok opp at mange ledere er usikre på i hvor stor grad de må følge opp sine ansatte på 
hjemmekontor. De lurte på om arbeidsgiver har sagt noe sentralt om hvilket nivå oppfølging av 
ansatte på hjemmekontor skal ligge på. Arbeidsgiver svarte at de har informert ledere om hvordan 
de skal følge opp ansatte på hjemmekontor. IDF vil få mer informasjon om dette i neste møte. 
 
Forskerforbundet var opptatt av fleksibilitet når det gjelder hjemmekontor fremover. De støttet 
Parats innspill om at informasjon om hjemmekontor nedover i linjen må følges opp, og minnet om at 
informasjonen som blir gitt fra sentralt nivå må oversettes til engelsk. De mente at det er varierende 
hvor god oppfølgingen av innkjøp av utstyr knyttet til hjemmekontor er mellom enhetene. 
Forskerforbundet oppfordret til å be ledere om å planlegge møter om personalsaker godt, og 
tilrettelegge for digitalt møte ved behov. Dersom fysisk møte er nødvendig, må det planlegges i god 
tid slik at alle parter har mulighet til å stille. Arbeidsgiver noterte seg innspillene fra 
Forskerforbundet.  
 
Forskerforbundet lurte på om fristen for å søke forlengelse for postdoktorer og stipendiater har blitt 
kommunisert til de det gjelder. Personaldirektøren informerte om fristen til NFR, og den interne 
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fristen for fakultetene. Informasjon om søknadsfrist ble sendt ut via linjen i juli, og via arkivsystemet i 
august. Fakultetene har ansvar for å informere sine ansatte om hvilke prosedyrer de har for å søke 
om forlengelse lokalt.  
 
2. Sakskart til universitetsstyremøte – informasjon 
Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet til styremøte og seminar 8. og 9. september.  
 
Forskerforbundet ønsket mer informasjon om hvilke ansattgrupper som er aktuelle for merittering av 
undervisere. Arbeidsgiver vil sende ut kriteriene for merittering.  
 
3. Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved røde dager i sensurperioden – drøfting 
 
Direktør i Avdeling for studieadministrasjon informerte om forslag til forlengelse av midlertidig 
forskrift om utvidelse ved røde dager i sensurperioden.  
 
Forskerforbundet lurte på om det innebar virkedager, helligdager eller arbeidsdager. De var positive 
til at forskriften forlenges. Arbeidsgiver svarte at virkedager betyr hverdager.  
 
Akademikerne hadde ingen innsigelser til å forlenge forskriften.  
 
4. UiOs veikart for forskningsinfrastruktur – informasjon 
 
Seniorrådgiver i Avdeling for forskningsadministrasjon, Vibeke Alm, orienterte om bakgrunn, 
organisering av arbeid, tidsplan og innhold i sak om UiOs veikart for forskningsinfrastruktur.  
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