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Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater) 
 

• Oppnevning av representanter for de midlertidige vitenskapelig ansatte til det sentrale 
valgstyret, datert 20. oktober 2020 

• Godkjenning av forslag til eksterne varafakultetsstyrerepresentanter ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, datert 2. november 2020 
 
 

Øvrige saker 
 

• Orientering om status for den økonomiske situasjonen ved Det odontologiske fakultet 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 19. november 2020 (ettersendes) 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 26. november 2020 (ettersendes) 

 
 
 
Arne Benjaminsen      
universitetsdirektør       

Bente Hennie Strandh 
        seniorrådgiver 
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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: 20. oktober 2020 
Saksnr.: 2008/20803  

Oppnevning av representanter for de midlertidige vitenskapelig ansatte til det 
sentrale valgstyret 
 

Det sentrale valgstyret skal suppleres med en representant og vararepresentant for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte etter at representant Stefanie Falk fratrådte sitt verv 19. oktober 2020. 
Stefanie Falk skulle fratrådt vervet 31. juli 2020, men på grunn av forsinkelse i prosessen med å 
finne nye aktuelle kandidater til vervene med funksjonsperiode fra 1. august 2020, har Stefanie 
Falk hatt vervet frem til 19. oktober 2020. Gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte har for øvrig 
kun vært representert med en fast representant, og ingen vararepresentant, i perioden 2019-2020.  

Styret i UiODoc har foreslått følgende som representant og vararepresentant til det sentrale 
valgstyret for perioden 20. oktober 2020-31. juli 2021: 

Representant: Claus Michael Goul Larsen, stipendiat, MN  
Vararepresentant: Erling Hagen Agøy, stipendiat, HF 
 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret: 

Representant: Claus Michael Goul Larsen, stipendiat, MN 
Vararepresentant: Erling Hagen Agøy, stipendiat, HF 
 

Oppnevningen gjelder til 31. juli 2021. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret: 

Representant: Claus Michael Goul Larsen, stipendiat, MN 
Vararepresentant: Erling Hagen Agøy, stipendiat, HF 
 
Oppnevningen gjelder til 31. juli 2021. 

 
 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signaturer

O-sak 1 - side 3 av 7



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:  11.12.2019 
Saksnr..: 2019/13397   

Godkjenning av forslag til eksterne varafakultetsstyrerepresentanter ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet 
Universitetsdirektøren viser til notat fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vedrørende eksterne 
varamedlemmer i 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). Det 
skal i tillegg oppnevnes minst to vararepresentanter for hver av gruppene i fakultetsstyret. 

Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet behandlet saken i møte 11. september 
2020 og godkjente følgende eksterne varamedlemmer som fakultetsstyrerepresentanter for 
perioden 2020-2023: 

 Are Turmo, kompetansedirektør i Avdeling kompetanse og innovasjon, NHO 

 Margit Klingen Daams, Leder kreativ næring, Innovasjon Norge 
 

I tråd med § 2-2 i Normalregler for fakulteter oppnevnes eksterne styrerepresentanter av rektor på 
fullmakt etter forslag fra fakultetsstyret. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne varamedlemmer til fakultetsstyret ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2020-2023. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedtak 
 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til eksterne varamedlemmer til fakultetsstyret ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2020-2023. 

 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

Til: 
AP Avdeling for personalstøtte 
 
 
 
Dato: 02.11.2020 
Saksnr..: 2019/13397 AUDJS  

Forslag til eksterne varamedlemmer i fakultetsstyret ved SV-fakultetet 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ber med dette om godkjenning av forslag til eksterne 
vararepresentanter til fakultetsstyret for perioden 2020-2023. Fakultetsstyret vedtok forslag til 
eksterne varamedlemmer i fakultetsstyremøte 11. november 2020. 

 

Med hilsen 
 
Anne Julie Semb 
dekan 

Gudleik Grimstad 
fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Aud-Jorunn Sandal 
+4722858224, a.j.sandal@sv.uio.no
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Universitetet i Oslo  
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Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak – Orienteringer fra universitetsdirektøren 
Møtesaksnr.:  
Møtenr.: 13/2020 
Møtedato: 8. desember 2020 
Notatdato: 25. november 2020 
Arkivsaksnr.:  
Saksansvarlig: Idun Thorvaldsen 
Saksbehandler: Jon Christian Ottersen 

 

Orientering om status for den økonomiske situasjonen ved Det 
odontologiske fakultet 

Bakgrunn 
Styret er tidligere gjort kjent med de økonomiske utfordringene ved Det odontologiske fakultet. 19. 
juni 2019 vedtok styret at «[d]et må iverksettes tiltak […] ved OD, slik at driften igjen går i balanse, 
både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.» På styremøtet 23. juni 2020 ble det i tillegg 
vedtatt at «[s]tyret ber universitetsdirektøren straks igangsette en særskilt oppfølging av den 
økonomiske situasjonen ved Det odontologiske fakultet» og «[s]tyret ber om å bli orientert om 
arbeidet med oppfølging av situasjonen ved Det odontologiske fakultet og om effekt av igangsatte 
tiltak». 

Status 
Det odontologiske fakultet har i løpet av høsten jobbet målrettet med tiltak for å bringe økonomien 
i balanse innen 2023. 

En foreløpig oppdatert prognose fra fakultetet viser at man vil kunne oppnå akkumulert balanse i 
2023. Dette må dels ses i sammenheng med at UiOs enheter generelt har fått økt økonomisk 
handlingsrom som følge av redusert lønnsvekst og pensjonskostnader, og dels i sammenheng med 
fakultetets egne tiltak. Fakultetet legger opp til å holde 30% av rekrutteringsstillingene ubesatt ut 
2023, midlertidig ansettelsesstopp for teknisk/administrative stillinger, utsatt ansettelse i 
vitenskapelige stillinger, samt andre kostnadskutt. 

Seksjon for virksomhets- og økonomistyring vurderer situasjonen som noe bedre som følge av 
tiltakene og det økte handlingsrommet. Risikoen er likevel høy, og det er avgjørende at tiltakene 
følges opp med stram økonomistyring og tett oppfølging de nærmeste årene.  

Universitetsdirektøren vil fortsatt følge den økonomiske utviklingen ved fakultetet tett. 
Fakultetsledelsen skal levere en endelig gjennomarbeidet langtidsprognose 2021-2025 i desember.  
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Ellen Johanne Caesar 
avdelingsdirektør 
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