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Årshjul for styresaker 

Universitetsstyret har bedt om at oppdatert årshjul med strategiske styresaker blir lagt frem på 
hvert møte. Årshjulet er rullerende og det tas forbehold om at saker kan bli flyttet, slått sammen 
eller få ny sakstittel. 
 
Det legges opp til minimum én til to strategiske saker på hvert møte. Andre styresaker, 
orienteringssaker og orienteringer fra universitetsdirektøren kommer i tillegg. Her inngår blant 
annet saker som er tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater). 
 

 
 

 
 
 
Arne Benjaminsen      
universitetsdirektør       

Bente Hennie Strandh 
        seniorrådgiver 
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Årshjul styresaker vårsemesteret 2021 
Oppdatert 26.januar 2021 

MARS 

Status for bygge- og eiendomssaker (O-sak) 

Årsrapport 2020 inkl. avlagt årsregnskap 2020 Virksomhetsrapport 3.tertial 2020 for UiO 

Masterplan for eiendom – strategiske diskusjoner (D-sak) 

Søknad til KD om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal (V-sak) 

Status BOTT-økonomi og lønn (O-sak) 

Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser 

Prinsipper for etiske regler for anskaffelse 

Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget 

Rapport fra personvernombudet (O-sak) 

MAI 

UiOs priser – innovasjon, formidling, utdanning og forskning (V-sak) 

Ny ruspolicy for UiO  (O-sak) 

Tiltaksplan for mangfold og likestilling (V-sak) 

Rekrutteringsprosess for vitenskapelig ansatte 

BOTT - økonomi og lønn (O-sak) 

Gjennomgang av nasjonalt finansieringssystem (evt. juni) 

Årsplan 2022-2024 

Fordeling 2022 

UiO Energi - videreføring 

Standard for forskningsintegritet ved UiO (V-sak) 

Status for arbeidet med forskningsetikk (Rapport fra forskningsetisk utvalg) (O-sak) 

The Guild (O-sak) 

Årsrapport 2020 – Vitenskapsombudet (O-sak) 

Status på arbeid med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO (O-sak) 

JUNI 

UiOs bærekraftspris 

Revidert masterplan for UiOs eiendommer (v-sak) 

Videre oppfølging av Ex. Phil. 

Årsplan 2022-2024 

Fordeling 2022 
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Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 

UiOs studietilbud 2022-2023 (V-sak) 

Ressursbruk og studieporteføljeforvaltning 

UiOs arbeid med kommersialisering av forskningsresultater  

Strategi UiO Norden 

IPR-politikk (V-sak) 

Status for oppfølging av revidert tiltaksplan for redusert klimafotavtrykk (O-sak) 

 
Saker 2021 som foreløpig ikke er tidfestet: 
 

• Circle U 

• Helhetlig klima- og miljøstrategi 

• The Guild/ARUA initiativet om kapasitetsbygging i Afrika 

• UiO: Livsvitenskap – utlysning av konvergensmidler (sakstittel vil bli justert) 
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