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Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

30. januar 2021
2008/18977

Oppnevning av eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det
odontologiske fakultet for perioden 2021-2024
Vi viser til normalregler for fakulteter ved UiO § 2-2 om sammensetning av fakultetsstyret,
kulepunkt 2 som lyder:
«De eksterne representantene oppnevnes av rektor på fullmakt etter forslag fra fakultetsstyret.»

Det odontologiske fakultet anmoder om at følgende oppnevnes som faste eksterne representanter
til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden 2021-2024:
1. Anners Lerdal, forskningssjef/professor Lovisenberg Diakonale sykehus.
Begrunnelse:
Anners Lerdal har interesse for å samarbeide med oss og vil i fakultet styret kunne bidra
med innspill innen tverrfaglig forskning. Han innehar kompetanse og muligheter for å øke
dekanatets måloppnåelse på punkt 1 og 3, økt forskningskompetanse og muligheter for nye
prosjekter innen tverrfaglige forskning og økt samarbeid med Lovisenberg Diakonale
Sykehus (LDS).
Faglige interesser:
Fatigue hos pasienter med hjerneslag og multiple sklerose.
Symptomlindring og –håndtering.
Pasientopplæring – læring og mestring.
Helserelatert livskvalitet.
CV
Sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap, Dr. philos., Professor fra 2009, Ansatt ved LDS
fra 2011, Forskingssjef LDS fra 2016, Ansatt UiO fra 2013, Medlem vurderingskomite i
Helse Vest fra 2014, Redaktør Sykepleien Forskning 2008-2014.
Fullstendig CV er vedlagt.
2) Berit Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune

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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Begrunnelse:
Berit Binde er tannlege og vil i fakultetsstyret kunne bidra med relevant kunnskap om
tannhelsetjenesten i Norge. Hun er en sentral person i den offentlige tannhelsetjenesten
(DOT) Som leder av fylkestannlegene har hun et stort kontaktnett nasjonalt.
Berit Binde er direktør for tannhelsetjenesten i Viken, en region vi ønsker økt samarbeid
med. Berit Binde innehar kompetanse og muligheter for å øke måloppnåelse på punkt 2 og
4, økt kompetanse innen tannhelsetjenestens organisasjon og finansiering og økt samarbeid
med DOT og ROKer.
CV
Direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune fra 1.1 2020. Fylkestannlege i
Buskerud fylkeskommune, og leder av arbeidsgruppen for tannhelse i Vikenprosjektet
2018-19. Overtannlege Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 2002-8. Tannlege
Strømsø tannklinikk, Drammen 2002. Tannlege Sentrum tannklinikk, Trondheim 19962002
Fullstendig CV er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt Det odontologiske fakultets forslag til to eksterne representanter,
Anners Lerdal og Berit Binde, til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden
1.1.2021 - 31.12.2024.
Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Irene Sandlie
avdelingsdirektør

Vedlegg: Notat av 29. januar 2021 fra Det odontologiske fakultet.

Saksbehandler: Gina Berg
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Vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt Det odontologiske fakultets forslag til to eksterne representanter,
Anners Lerdal og Berit Binde, til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden
1.1.2021 - 31.12.2024.

Dato

Svein Stølen
rektor

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

Til:
AP HR

HR-seksjonen

Dato:
Saksnr..:

29.01.2021
2008/18977 LEIFEJ

Notat

Anmodning om oppnevning av eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det
odontologiske fakultet for perioden 2021-2024
Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet har innstilt 2 eksterne kandidater til sitt styre.
Rektor anmodes derfor om å oppnevne følgende to faste eksterne representanter til Fakultetsstyret
ved Det odontologiske fakultet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Faste representanter:
1. Anners Lerdal, forskningssjef/professor Lovisenberg Diakonale sykehus
2. Berit Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune
a) Styrets sentrale målsetninger som ligger til grunn for innstilling av kandidater:





Øke forskningskompetanse og muligheter for nye prosjekter i tverrfaglig forskning
Øke kompetanse innen tannhelsetjenestens organisasjon og finansiering
Øke samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) da dette ligger tett ved
geografisk, har relevante samarbeidsmiljøer både innen forskning og undervisning og
det allerede er etablert flere gode samarbeidsprosjekter
Øke samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østlandsområdet. DOT
drifter den offentlige tannhelsetjenesten men har også tilsynsansvar for at fylkene har
tannhelsefaglig kompetanse som skal dekke befolkningens behov. DOT er også medeier
av regionale odontologiske kompetansesentre (ROK).

b) Kandidatenes bakgrunn
1. Anners Lerdal Forskningssjef/professor
Begrunnelse:
Anners Lerdal har interesse for å samarbeide med oss og vil i fakultet styret kunne bidra
med innspill innen tverrfaglig forskning. Han innehar kompetanse og muligheter for å øke
dekanatets måloppnåelse på punkt 1 og 3, økt forskningskompetanse og muligheter for nye
prosjekter innen tverrfaglige forskning og økt samarbeid med Lovisenberg Diakonale
Sykehus (LDS).
Faglige interesser:
Fatigue hos pasienter med hjerneslag og multiple sklerose
Symptomlindring og -håndtering

Fakultetsadministrasjonen
Telefon: 22 85 20 00
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo Telefaks: 22 85 23 32
postmottak@odont.uio.no
www.odont.uio.no
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Pasientopplæring – læring og mestring
Helserelatert livskvalitet.
CV
Sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap, Dr. philos., Professor fra 2009, Ansatt ved LDS
fra 2011, Forskingssjef LDS fra 2016, Ansatt UiO fra 2013, Medlem vurderingskomite i
Helse Vest fra 2014, Redaktør Sykepleien Forskning 2008-2014.
2) Berit Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune
Begrunnelse:
Berit Binde er tannlege og vil i fakultetsstyret kunne bidra med relevant kunnskap om
tannhelsetjenesten i Norge. Hun er en sentral person i den offentlige tannhelsetjenesten
(DOT) Som leder av fylkestannlegene har hun et stort kontaktnett nasjonalt.
Hun er direktør for tannhelsetjenesten i Viken, en region vi ønsker økt samarbeid med.
Berit Binde innehar kompetanse og muligheter for å øke måloppnåelse på punkt 2 og 4, økt
kompetanse innen tannhelsetjenestens organisasjon og finansiering og økt samarbeid med
DOT og ROKer.
CV
Direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune fra 1.1 2020. Fylkestannlege i
Buskerud fylkeskommune, og leder av arbeidsgruppen for tannhelse i Vikenprosjektet
2018-19. Overtannlege Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 2002-8. Tannlege
Strømsø tannklinikk, Drammen 2002. Tannlege Sentrum tannklinikk, Trondheim 19962002
Forslag til vedtak:
Universitetsdirektøren anbefaler at Rektor godkjenner på fullmakt Det odontologiske fakultets
forslag til to eksterne representanter til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for perioden
1.1.2021 - 31.12.2024

Tiril Willumsen
dekan
Leif Erling Jensen
assisterende fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Leif Erling Jensen
+4722852230, l.e.jensen@odont.uio.no
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Anners Lerdal:


Stillingstittel: Forskningssjef/professor LDS



Faglige interesser
Fatigue hos pasienter med hjerneslag og multiple sklerose
Symptomlindring og -håndtering
Pasientopplæring – læring og mestring
Helserelatert livskvalitet.
Bakgrunn
Sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap, Dr. philos., Professor fra 2009, Ansatt ved
LDS fra 2011, Forskingssjef LDS fra 2016, Ansatt UiO fra 2013, Medlem vurderingskomite
i Helse Vest fra 2014, Redaktør Sykepleien Forskning 2008-2014.
Prosjekter
Smerter og funksjon etter kneprotesekirurgi, Oral helse hos alvorlig syke kreftpasienter,
Risiko i sykehus, SACCADE: Strategisk samarbeid for forskningskapasitet i Etiopia og
Afrika, Ora.
Forskningsgrupper
Symptomer og HR livskvalitet, Translasjonsforskning: biomarkører og molekylærgenetikk,
(Muskel skjelett/ortopedi).
Samarbeidspartnere
Universitetet i Oslo
Oslo universitetssykehus
Sørlandet sykehus
University of California, San Francisco
New York University
Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden.

Begrunnelse: Anners Lerdal har interesse for å samarbeide med oss og vil i fakultet styret kunne
bidra med innspill innen tverrfaglig forskning. Han innehar kompetanse og muligheter for å øke
dekanatets måloppnåelse på punkt 1 og 3, økt forskningskompetanse og muligheter for nye
prosjekter innen tverrfaglige forskning og økt samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus
(LDS)
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Berit Binde direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune?

Omfattende yrkeserfaring fra DOT, bl annet
 Direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune fra 1.1 2020
 Fylkestannlege i Buskerud fylkeskommune, og leder av arbeidsgruppen for
tannhelse i Vikenprosjektet 2018-19
 Overtannlege Drammen og Nedre Eiker tannhelsedistrikt 2002-8
 Tannlege Strømsø tannklinikk, Drammen 2002
 Tannlege Sentrum tannklinikk, Trondheim 1996-2002
God styreerfaring bl annet
 styreleder Norsk Tannvern 2011 – 2013
 styreleder/ medlem Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS IKS) 2012 –
2017
 Tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst (TkØ) fra november 2020

Bred utdanning i helseledelse
 Nasjonalt studium i helseledelse for primærhelsetjenesten, BI Oslo 2014
 Master i helseadministrasjon, UiO 2004
 Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell, HIAK, 2004
Annet
 Medlem i det nasjonale arbeidsutvalget for fylkestannlegene (med 5 medl.- en fra
hver helseregion).
 Ansvarlig å gjennomføre ISO-sertifisering av tannhelsetjenesten i Buskerud etter
ISO-9001-standarden - ledelsessystem for kvalitet

Begrunnelse: Berit Binde er tannlege og vil i fakultetsstyret kunne bidra med relevant
kunnskap om tannhelsetjenesten i Norge. Hun er en sentral person i den offentlige
tannhelsetjenesten (DOT) Som leder av fylkestannlegene har hun et stort kontaktnett
nasjonalt. Hun er direktør for tannhelsetjenesten i Viken, en region vi ønsker økt samarbeid
med. Berit Binde innehar kompetanse og muligheter for å øke måloppnåelse på punkt 2 og 4,
økt kompetanse innen tannhelsetjenestens organisasjon og finansiering og økt samarbeid
med DOT og ROKer.
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Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

02.02.2021
2014/10723

Oppnevning av medlemmer til styret for Den internasjonale sommerskole (ISS) for
perioden fra vårsemesteret 2021 t.o.m. vårsemesteret 2023

Iht. gjeldende reglement for Den internasjonale sommerskole (ISS) skal det oppnevnes
medlemmer til styret etter følgende prosedyre:
a) 1 vitenskapelig ansatt representant for Det humanistiske fakultet
b) 1 vitenskapelig ansatt representant for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
c) 1 vitenskapelig ansatt representant for Det utdanningsvitenskapelige fakultet
d) 1 vitenskapelig ansatt representant for Det medisinske fakultet
e) 1 vitenskapelig ansatt representant for Det juridiske fakultet
f) 1 ekstern representant
g) 1 administrativt ansatt representant for ledelsen ved ett av fakultetene
h) 2 representanter for studentene
i) 1 administrativt ansatt representant for de ansatte ved ISS.
Valg og funksjonsperiode:
Representantene i ovennevnte kategorier a)-e) velges av Universitetsstyret for en periode på 3 år på
grunnlag av forslag fra de respektive fakulteter.
Representanten i kategori f) velges av Universitetsstyret for en periode på 3 år på grunnlag av
forslag fra administrasjonen ved ISS.
Representanten i kategori g) oppnevnes av universitetsledelsen for en periode på 3 år i kraft av sin
stilling ved UiO.
Representantene i kategori h) velges av Studentparlamentet for en periode på 1 år.
Representanten i kategori i) velges av de ansatte ved ISS for en periode på 3 år.
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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De organer som er representert i styret har ansvar for å velge vararepresentanter innenfor sine
respektive kategorier. Vararepresentant for representanten for ledelsen oppnevnes av universitetsledelsen.
Styret velger selv styreleder og nestleder for hver 3-årige funksjonsperiode.
Det er fremmet forslag til kandidater innenfor de respektive kategorier iht. prosedyren. Det har tatt
tid å få på plass enkelte forslag til kandidater, og det mangler fortsatt en kandidat til 1 av vararepresentantvervene. Prosessen har dratt i langdrag, høsten har gått og vi har kommet på «utur»
ifht. funksjonsperioden. For ISS er det mest hensiktsmessig med en styreperiode som går fra
august-juli. På den annen side gir det liten eller ingen mening at det nye styret skal gis ansvar –
tilbakevirkende – for en periode da de ikke var oppnevnt. I den foreliggende situasjon foreslås det
derfor at funksjonsperioden denne gang settes til å ha varighet i 2,5 år, dvs. fra vårsemesteret 2021
t.o.m. vårsemesteret 2023, og at vi må komme «tilbake på sporet igjen» fra neste funksjonsperiode.
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner på fullmakt følgende medlemmer til styret for Den internasjonale sommerskole
(ISS) for perioden f.o.m. vårsemesteret 2021 t.o.m. vårsemesteret 2023:
Prodekan Gunn Enli, Det humanistiske fakultet, med førsteamanuensis/undervisningsleder Elise
Kleivane som vararepresentant.
Professor Nefissa Naguib, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, med professor Tora Skodvin som
vararepresentant.
Førsteamanuensis Luca Tateo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, med førsteamanuensis
Kirsten Sivesind som vararepresentant.
Direktør Jeanette H. Magnus, Det medisinske fakultet, med forsker Mekdes Gebremariam som
vararepresentant.
Professor Bård Anders Andreassen, Det juridiske fakultet, med førsteamanuensis Catherine Banet
som vararepresentant.
Ekstern representant: executive director Petter Næss, US-Norway Fulbright Foundation for
Educational Change. Vararepresentant: er ennå ikke på plass, må etteroppnevnes.
Administrativt ansatt representant for ledelsen ved ett av fakultetene: fakultetsdirektør Gudleik
Grimstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, med avdelingsdirektør Monica Bakken, Det
humanistiske fakultet som vararepresentant.
Administrativt ansatt representant for de ansatte ved ISS: universitetslektor Torill Storvestre, med
avdelingsleder Inger Hadland som vararepresentant.
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Følgende representanter for studentene er valgt av Studentparlamentet for studieåret 2020/2021:
Charlotte Borgen Bilden og Marius Frans Linus Hillestad, med Veronica Dahlby Tveitan som
vararepresentant.

Universitetsdirektøren tilrår at rektor på fullmakt godkjenner vedtaksforslaget.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
Universitetsdirektør
Irene Sandlie
Personaldirektør

Saksbehandler:

personalrådgiver Guttorm Pedersen
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslaget.

Dato

Svein Stølen
Rektor
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REGLEMENT FOR
DEN INTERNASJONALE SOMMERSKOLE (ISS)
Vedtatt av kollegiet 9.10.01, med virkning fra 1.11.01. Revidert 7.2.2006.
Revidert 4.11.2011.
I FORMÅLSPARAGRAF
§ 1 Den internasjonale sommerskoles formålsparagraf
Den internasjonale sommerskole (ISS) ved Universitetet i Oslo er en enhet direkte
underlagt Universitetsstyret med det formål å være et forum
a) for utvikling og formidling av kunnskap i en internasjonal kontekst
b) til fremme av mellomfolkelig forståelse.
II ISS’ ORGANER
§ 2 ISS har følgende organer:
a) Et styre valgt av Universitetsstyret
b) En administrasjon ledet av en direktør
III STYRET
§ 3 Myndighetsområde
Styret er ISS’ høyeste organ og treffer sine beslutninger etter delegert
avgjørelsesmyndighet fra Universitetsstyret og innenfor rammen av dette
reglementet. Det har ansvar for å påse at ISS drives i samsvar med sin
formålsparagraf, og sørge for at enheten er organisert på en enhetlig og
hensiktsmessig måte og i overensstemmelse med lov av 1. april 2005 om
universiteter og høgskoler. Styret skal arbeide for at ISS sikres rammevilkår som gjør
at formålsparagrafen kan realiseres.
Styret har rådgivende funksjon i overordede saker der Universitetsstyret har
beslutningsmyndighet.
Styret har beslutningsmyndighet i faglige spørsmål og i saker av administrativ
karakter som har avgjørende betydning for at driften av ISS skjer i samsvar med
formålsparagrafen.
Styret skal holdes underrettet om driften av ISS i forhold til saker av generell faglig
og administrativ art som ikke er underlagt styrets beslutningsmyndighet.
Styrets beslutnings- og godkjenningsmyndighet gjelder spesielt følgende saker:
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a) Strategiske plandokumenter for ISS’ virksomhet, herunder langtidsplan,
årsplan og ulike typer tiltaksplaner
b) Årsrapport og årsregnskap
c) Større endringer i fagtilbud og studieplaner
d) Utdeling av stipendier fra ISS’ interne stipendkilder
e) Eksternt finansiert virksomhet ISS er engasjert i
f) Fastsette retningslinjer for opptak av studenter
g) Fastsette retningslinjer for engasjement og honorering av lærere
h) Innstille ved tilsetting av direktør
§ 4 Sammensetning
Styret har ti medlemmer som fordeler seg slik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Én vitenskapelig ansatt representant for Det historisk-filosofiske fakultet
Én vitenskapelig ansatt representant for Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Én vitenskapelig ansatt representant for Det utdanningsvitenskapelige
fakultet
Én vitenskapelig ansatt representant for Det medisinske fakultet
Én vitenskapelig ansatt representant for Det juridiske fakultet
Én ekstern representant
Én administrativt ansatt representant for ledelsen ved ett av fakultetene
To representanter for studentene
Én administrativt ansatt representant for de ansatte ved ISS

Det forutsettes ikke at andre enn studentrepresentantene innehar verv lokalt.
Direktøren for ISS møter i styret og fungerer som dets sekretær.
§ 5 Valg og funksjonstid
Representantene i kategoriene a)-e) velges av Universitetsstyret for en periode på tre
år på grunnlag av forslag fra de respektive fakulteter.
Representanten i kategori f) velges av Universitetsstyret for en periode på tre år på
grunnlag av forslag fra Den internasjonale sommerskoles administrasjon.
Representanten i kategori g) oppnevnes av universitetsledelsen for en periode på tre
år i kraft av sin stilling ved Universitetet i Oslo.
Representantene i kategori h) velges av Studentparlamentet for en periode på ett år.
Representanten i kategori i) velges av de ansatte ved ISS for en periode på tre år.
De organer som er representert i styret, har ansvar for å velge vararepresentanter
innenfor sine respektive kategorier. Vararepresentant for representanten for ledelsen
ved ett av fakultetene oppnevnes av universitetsledelsen.
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Styremedlemmene kan velges eller oppnevnes for maksimum tre perioder.
En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til den
enhet han/hun representerer opphører eller vedkommende av andre tjenestemessige
årsaker (f.eks. sabbatsår, permisjon) ber seg fritatt for deler av funksjonsperioden.
Enheten oppnevner i så fall ny representant.
Styret velger selv styreleder og nestleder for hver tre-årige funksjonsperiode.

§ 6 Møteinnkalling
ISS’ styre holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester.
Styret skal også innkalles til møte når universitetets rektor eller en tredjedel av styrets
medlemmer krever det.
Ekstraordinære møter kan avholdes når viktige hensyn taler mot å la behandlingen av
en sak utstå til neste ordinære møte. Dersom det av praktiske årsaker er vanskelig å
avholde ekstraordinært styremøte, kan saken behandles som sirkulasjonssak.
Dagsorden med oversikt over saker som skal behandles, sendes styrets medlemmer
senest én uke i forkant av møtet. På innkallingen skal det tydelig angis hva som er
vedtakssaker og hva som er orienteringssaker som kun skal tas til etterretning.
Styremedlemmene har møteplikt. Ved forfall skal en styrerepresentant selv varsle
vararepresentant dersom slik finnes.
§ 7 Styrets forhandlinger
Styrets møter er åpne, men styret kan selv bestemme at dets forhandlinger kan lukkes
i enkeltsaker hvis hensyn til personvernet eller ISS’ drift tilsier dette. Når særlige
grunner taler for det, kan styret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger
med talerett, men uten stemmerett.
Det føres protokoll over styrets forhandlinger med opplysning om hvem som er til
stede. Protokollen skal for hver sak inneholde forslag som blir satt under avstemning
og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Eventuelle særuttalelser skal
innleveres og leses opp under møtet.
§ 8 Avstemningsregler
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Beslutninger treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme
avgjørende. Flertallet må likevel utgjøre minst en tredel av samtlige styremedlemmer.
Styret treffer vedtak ved at møtelederen konstaterer at enighet er oppnådd, eller ved
avstemning ved håndsopprekning.
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Alle medlemmer har stemmerett og stemmeplikt i alle saker.
IV ADMINISTRASJONEN
§ 9 Administrasjon
ISS har en administrasjon som har ansvar for å drive ISS i samsvar med
formålsparagrafen og for å iverksette de beslutninger som vedtas av ISS’ styre og
Universitetsstyret.
§ 10 Direktørens ansvar
Administrasjonen ledes av en direktør som har ansvar for daglig drift innenfor
rammen av arbeidsbeskrivelse (instruks) og de fullmakter som til enhver tid er gitt.
Direktøren ivaretar ISS’ arbeidsgiverforhold overfor tjenestemannsorganisasjonene,
andre institusjoner o.l. i henhold til gitt fullmakt.
I samarbeid med ISS’ styre fører direktøren tilsyn med ISS’ samlede virksomhet.
Direktøren forbereder de saker som skal behandles av styret, fører protokoll over
styrets møter og er ansvarlig for at vedtak gjort i styret blir gjennomført.
Direktøren har plikt til å holde styret orientert om sitt arbeid og om viktige saker som
er under forberedelse.

V REVIDERING AV REGLEMENTET
§ 11
Forslag til revidering av statuttene behandles som en ordinær vedtakssak etter
gjeldende prosedyrer og avstemningsregler. Vedtatte forslag må godkjennes av
Universitetsstyret.

VI IKRAFTTREDELSE
§ 12
Dette reglement trer i kraft fra den dato det blir godkjent av Universitetsstyret.
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Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt

Dato:
Saksnr..:

04.02.2021
2017/5265

Oppnevning av nytt styre for LINK (Senter for læring og utdanning)

Det skal velges nytt styre for LINK med en oppnevningsperiode på 4 år.
Iht. gjeldende styringsreglement skal styret bestå av 6 medlemmer, og ha slik sammensetning:
1. styreleder
2. 2 representanter fra fakultetene
3. 1 representant for de vitenskapelig ansatte
4. 1 representant for de teknisk-administrativt ansatte
5. 1 studentrepresentant oppnevnt av Studentparlamentet.
Rektor på fullmakt oppnevner medlemmene etter forslag fra fakultetene, tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet.
Avdeling for personalstøtte har avventet tilbakemelding fra tjenestemannsorganisasjonene om
forslag til kandidat som representant for de vitenskapelig ansatte. Slik tilbakemelding er gitt i epost av 21.01.21, hvor det er fremmet slikt forslag:
«Arbeidstakerorganisasjonene ved UiO foreslår å oppnevne Ester Fremstad som representant for
de vitenskapelig ansatte i styret for LINK.» «Fremstad er fast ansatt seniorrådgiver ved LINK, men
har mange års erfaring som vitenskapelig ansatt ved LINK og vil derfor representere denne
stillingsgruppen godt.»
Forslag til vedtak:
Rektor oppnevner på fullmakt følgende medlemmer til styret for LINK (Senter for læring og
utdanning) for perioden 01.01.2021-31.12.2024:
Leder:

Professor Erling Hjelmeng, Det juridiske fakultet

Fakultetsrepresentant:

Prodekan Gunn Enli, Det humanistiske fakultet

Fakultetsrepresentant:

Prodekan Elin Olaug Rosvold, Det medisinske fakultet
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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Representant for de vitenskapelig ansatte: seniorrådgiver Ester Fremstad, LINK
Representant for de teknisk-administrativt ansatte: rådgiver Christian Kjekshus, LINK, med
seniorrådgiver Knut Augedal, LINK som vara.
Studentrepresentant: Frida Rasmussen, med Vilde Marie Ystmark som vara.
Studentrepresentantene er oppnevnt av Studentparlamentet v/arbeidsutvalget. For disse er
oppnevningsperioden 1 år.

Universitetsdirektøren tilrår at rektor på fullmakt godkjenner vedtaksforslaget.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
Universitetsdirektør
Irene Sandlie
Personaldirektør

Saksbehandler:

Guttorm Pedersen
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Vedtak
Rektor godkjenner på fullmakt vedtaksforslaget.

Dato

Svein Stølen
Rektor
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Universitetet i Oslo

Til:

Notat

Rektor på fullmakt fra universitetsstyret

Dato:
Saksnr..:

11.02.2021
2019/1527 BIRGIBRO

Rektorfullmaktsnotat om fordeling av særskilt finansiering for medisin- og andre
helseutdanninger
I revidert nasjonalbudsjett våren 2020 fikk Universitetet i Oslo (UiO) tildelt midler til nye
studieplasser og rekrutteringsstillinger (ePhorte 2018/13073-69). Bevilgningen omfattet også en
engangstildeling til UiO på 6 millioner kr i 2020 som en særskilt finansiering for medisin- og andre
helseutdanninger. I møte i universitetsstyret i juni 2020 (V-sak 14) fikk rektor fullmakt til å fordele
midlene fra revidert nasjonalbudsjett.
Studieplassene og rekrutteringsstillingene ble fordelt av rektor på fullmakt i juni 2020 (ePhorte
2019/1527-30). Den særskilte finansieringen fordeles i dette notatet.
I tildelingen fikk UiO øremerkede studieplasser til profesjonsutdanningene i medisin og psykologi
og det femårige masterstudiet i farmasi. Den særskilte finansieringen foreslås tildelt proporsjonalt
med antallet studieplasser gitt til de nevnte utdanningene, til sammen 32:
Studium

Fakultet

Antall
Beløp (6 mill./32)
studieplasser

SUM (kr)

Farmasi

MN

10

187 500

1 875 000

Medisin

MED

20

187 500

3 750 000

Psykologi

SV

2

187 500

375 000

Det er en forutsetning at midlene blir benyttet til å dekke kostnadene som de aktuelle fagmiljøene
har hatt knyttet til omstilling og etablering av de nye studieplassene, i tråd med
Kunnskapsdepartementets føringer i supplerende tildelingsbrev våren 2020:
I sammenheng med økt studiekapasitet vil institusjonene motta en engangstildeling i 2020 på totalt
40 mill. kroner som særskilt finansiering for medisin- og andre helseutdanninger. Midlene fordeles
til institusjonene i henhold til punkt 6 i dette brevet. Fordelingen er lik den beskrevet i foreløpig
tildelingsbrev datert 26. mai 2020.
Midlene skal gå til bl.a. økte undervisningsressurser, tilpasning av læringsareal og klinisk
undervisning.

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 6 - side 21 av 59

2

Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt fordelingen av den særskilte finansieringen for medisin- og andre
helseutdanninger i revidert nasjonalbudsjett 2020 til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet i tråd med oversikten i dette
notatet.

Med hilsen
Arne Benjaminsen
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

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

Saksbehandler:
Jonny Roar Sundnes og Birgitte Brørs
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Vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt fordelingen av den særskilte finansieringen for medisin- og andre
helseutdanninger i revidert nasjonalbudsjett 2020 til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet i tråd med oversikten i dette
notatet.

Dato

Svein Stølen
rektor

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 18.02.2021
Saksnr.: 2021/1133

Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Leif Johnny
Johannessen, Ellen Johanne Caesar, Idun Thorvaldsen, Bente Kristin Flagstad, Gunnar Dick, Gina Berg,
Bente Hennie Strandh, Birte Borgund Koteng (referent)
Fra arbeidstakersiden:
Belinda E. Skjøstad (Forskerforbundet), Katrine L. Stensløkken (Forskerforbundet), Ingunn Skjerve
(Forskerforbundet), Tina Næss (Akademikerne), Sarah Younes (Akademikerne), Natalia Zubillaga
(NTL), Marianne M. Østby (NTL), Asle Fredriksen (Parat), Hege Lynne (HVO),
1. Sakskart til universitetsstyremøtet 9. mars og orientering om saker til styremøtet i mai informasjon
Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet til universitetsstyremøtet 9. mars.
2. Organisering og oppfølging av prosjektet Livsvitenskapsbygget - informasjon
Prosjektkoordinator for prosjektet Livsvitenskapsbygget orienterte om bakgrunn og status for
organisering og oppfølging av Livsvitenskapsbygget.
Hovedverneombudet påpekte at både UiO og OUS har behov for mye areal, og det vil mest
sannsynlig ikke være mulig å dekke opp dette behovet, selv med et tilbygg. Hovedverneombudet
lurte derfor på hvem som ikke får være med i det nye bygget. Arbeidsgiver svarte at de forsøker å
ivareta dette på en god måte i prosjektet.
NTL ønsket at rektor var tilstede for å si noe om hvordan UiO jobber med forslaget om at Statsbygg
skal overta eierskap, drift og forvaltning av bygget, ettersom dette vil få konsekvenser for det videre
prosjektet, og i ettertid også for UiOs ansatte. NTL har jobbet mye med spørsmålet om overføring av
eiendom til Statsbygg både tidligere i 2020, og orienterte om at NTL har jobbet og uttalt seg i denne
konkrete saken om Livssvitenskapsbygget. De ønsker ikke at Statsbygg skal overta bygget og mener
regjeringens forslag om å innlemme Livsvitenskapsbygget inn i statens husleieordning undergraver
komiteens flertall som støttet at universitetene selv fortsatt skal forvalte og eie egne bygg under
behandlingen i 2020. Arbeidsgiver svarte at UiO var imot forslaget om at alle universitetsbygg skulle
legges under Statsbygg og har ikke endret syn på dette. På nåværende tidspunkt vet ikke arbeidsgiver
hva forslaget betyr for UiO, men det er viktig at det ikke skaper tvil om at bygget kommer til å bli
oppført.
Forskerforbundet beklaget utviklingen i Statsbyggsaken. De var opptatt av å sikre medbestemmelse
mellom UiO og OUS og uttrykte bekymring for utøvelse av medbestemmelse dersom Statsbygg
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overtar ansvaret for bygget. Arbeidsgiver svarte at byggingen av Livsvitenskapsbygget fortsetter i
henhold til planen og at medbestemmelsen skal ivaretas, uavhengig av eierskap.
3. Søknad til KD om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal –
informasjon
Assisterende eiendomsdirektør informerte om UiOs søknad til KD om midler til oppgradering og
tilpasning av forsknings- og utdanningsareal.
4. Masterplan for eiendom – strategiske diskusjoner – drøfting
Assisterende eiendomsdirektør og underdirektør for plan og utredning presenterte bakgrunn for om
forslag til oppdatering av masterplan for eiendom.
Akademikerne påpekte at det ble feil å snakke om et "nullsumsspill" for enhetene hvis de ble pålagt
arealeffektivisering, selv om det var et «nullsumsspill» for UiO. Akademikerne ga positiv
tilbakemelding til realistiske tidsplaner for oppgraderingsarbeidet. Arbeidsgiver noterte seg
innspillet.
Hovedverneombudet var opptatt av god involvering av de ansatte og lokale hovedverneombud i alle
ombyggings- og oppgraderingsarbeider, og ba EA minne fakultetene på dette i prosjektene.
Forskerforbundet støttet behovet for involvering i prosessene, og presiserte viktigheten i balansen
mellom vedlikehold og rehabilitering. Arbeidsgiver svarte at de ønsker god dialog og skal sørge for
det i prosjektene.
NTL støttet en tilnærming om å redusere bruken av leide lokaler til fordel for eide. Forskerforbundet
støttet dette. NTL begrunnet dette bl.a. i at UiO da kan gjøre valg om hvordan eiendommen skal
driftes f.eks. ansatte vs. kjøpt renhold.
NTL, Parat og Akademikerne var skeptiske til arealeffektivisering utfra at dette ofte medførte økt
bruk av kontorlandskap. Problemer med støy, økt sykefravær og redusert produktivitet ble trukket
frem. NTL mente at krav om kostnadseffektivisering og arealeffektivisering fører til at stadig flere
arealer omgjøres til åpne kontorlandskap, som er en svært dårlig løsning som NTL ikke ønsker. NTL
mente videre at tett dialog med fagmiljøene er en forutsetning for å skape gode arbeidsplasser og
etterlyste tanker og vurderinger omkring arbeidsplassutforming i Masterplan. Hovedverneombudet
støttet dette. Arbeidsgiver understreket at arbeidsplassene må utformes ut fra funksjon, og at det
skjer mye forskning på dette området. Arbeidsgiver påpekte at administrasjonen ønsker medvirkning,
men at detaljeringsnivå for arbeidsplassutforming må komme i neste fase.
Parat trakk frem at UiO har uhensiktsmessige lokaler bl.a. på Nedre Blindern og mente det ikke var
rom for arealeffektivisering der. De mente at UiO burde ta et standpunkt om hva de ønsker med
tanke på arealeffektivisering fremover, uavhengig av nasjonale retningslinjer. Arbeidsgiver viste til
bl.a. ombyggingen for InGap i Fysikk øst der man har oppnådd hensiktsmessig og arealeffektive
løsninger for bruker. Parat mente at brukerne ikke var særlig fornøyde med disse løsningene, mens
hovedverneombudet sa at InGap var et godt eksempel på hvor gode løsninger man kunne få til ved
god involvering av de ansatte i hele prosessen.
Hovedverneombudet mente det var et gode at masterplan for UiOs eiendommer skapte transparens.
Universitetsdirektøren oppsummerte med at masterplan har vært et nyttig verktøy for å få best
mulig lokaler og mest mulig nytte av pengene.
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5. Årsrapport 2020 og virksomhetsrapport T3 2020 - informasjon
Underdirektør i Seksjon for virksomhets- og økonomistyring informerte om innholdet i årsrapport og
virksomhetsrapport T3 for 2020, begrensninger fra KD i overføring av mindreforbruk, økonomisk
situasjon for fakulteter og tilsvarende enheter, forlengelse av rekrutteringsstillinger og risikomatrise.
6. Status BOTT økonomi lønn - informasjon
Direktør i Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring informerte om status for BOTT økonomi og
lønn, og premisser frem mot oppstart av DFØs løsninger.
7. Prinsipper for etiske regler for anskaffelser - drøfting
Direktør i Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring orienterte om forslag til prinsipper for etiske
regler for anskaffelser.
NTL ga positiv tilbakemelding til at klima har fått en sentral plass i prinsippene og at UiO er tydelig på
ansvaret UiO har for å redusere klimaavtrykket. De oppfordret arbeidsgiver til å vurdere å ha
tydeligere krav når det gjelder anskaffelser knyttet opp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
De viste til at andre offentlige aktører, for eksempel Oslo kommune, legger Oslomodellen til grunn
med krav til leverandøreneg ved anskaffelser. Arbeidsgiver svarte at kravene til å forebygge
arbeidslivkriminalitet og sosial dumping hos UiOs leverandører allerede er tydelige. UiO har hatt mye
fokus på oppfølging av leverandører innenfor bygg og anlegg, og fokus på arbeidsmiljøkriminalitet vil
også økes for leverandører på andre områder.
8. Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser – informasjon
Personaldirektøren orienterte om arbeidet med sak om åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser for
vitenskapelige og faglige lederstillinger. Arbeidsgruppen skal vurdere om det skal tilrettelegges for
mer åpenhet i disse prosessene ved UiO.
Forskerforbundet etterlyste mer informasjon til søkere om den formelle saksgangen i
rekrutteringsprosesser, inkludert søkeres rettigheter. De oppfordret også arbeidsgiver til å se
nærmere på tematikken omkring habilitet blant medlemmene i sakkyndig komite. Arbeidsgiver
takket for innspillene og ga uttrykk for at dette er viktige områder, som kan bli fulgt opp som
separate problemstillinger.
9. Eventuelt:
- Universitetsdirektøren orienterte om status for rektorvalget.
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