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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: 3. mars 2022
Saksnr..: 2022/6586

Revidering av mandatet for Utdanningskomiteen ved UiO 

1. Bakgrunn
Det er behov for en oppdatering og justering i mandatet for Utdanningskomiteen. Det har vært et uttalt ønske
fra ledelsen om å se mandatet i sammenheng med mandatet for Forskningskomiteen, og mandatene har
derfor samlet vært til behandling i rektoratmøtet.

2. Forslag til mandat

1. Komiteens formål
Utdanningskomiteen er et kollegialt organ som bidrar til utvikling av kvalitet i UiOs utdanninger og
til at ambisjonene for utdanningsvirksomheten realiseres. Komiteen er et forum for diskusjon av
utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes
faglige ledelse og studentene. Komiteen er et rådgivende organ for UiOs ledelse.

2. Arbeidsområde
Utdanningskomiteens arbeidsområde omfatter all utdanning på bachelor- og masternivå og innenfor
livslang læring. Komiteen diskuterer og fremmer spørsmål av strategisk karakter og av felles
interesse for fakultetene, for eksempel utdanningspolitiske spørsmål, utdanningsledelse, tiltak for økt
utdanningskvalitet, IT i utdanning og tverrfaglig samarbeid.

Utdanningskomiteen har et særlig ansvar for helheten i UiOs arbeid med utdanningskvalitet.
Komiteen følger jevnlig opp videreutviklingen av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten.

Utdanningskomiteen er et bindeledd mellom faglig og administrativ linje gjennom samarbeidet med
studieledernettverket. Komiteen samarbeider med andre kollegiale organer ved behov, for eksempel
læringsmiljøutvalget, forskningskomiteen og dekanmøtet.

3. Sammensetning
a) ett medlem fra rektoratet leder komiteen
b) ett medlem fra hvert fakultet - studiedekan eller tilsvarende funksjon
c) tre medlemmer oppnevnt av Studentparlamentet
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d) ett medlem fra LINK – Senter for læring og utdanning
e) ett medlem fra Universitetsbiblioteket.

Sekretariatet ivaretas av avdelingsdirektøren i Avdeling for studieadministrasjon. 

4. Arbeidsform og saksgang
Utdanningskomiteen har hvert semester to til fire møter og et seminar. Komiteen har et årshjul for
det jevnlige arbeidet med faste strategiske tema.

Utdanningskomiteen kan ha underutvalg som forbereder saker og diskusjonsgrunnlag innenfor 
spesifikke strategiske områder. Komiteens leder nedsetter underutvalg etter behov.  

Komiteens medlemmer kan melde inn saker til komiteens leder eller sekretær. Dato og tema for 
møtene fastsettes av komiteens leder. Møtene forberedes av komiteens leder og sekretær i samarbeid 
med aktuelle fakulteter. 

5. Kommunikasjon
Det enkelte komitémedlem er ansvarlig for å formidle relevant informasjon til egen enhet.

Innkallinger og referater publiseres på Utdanningskomiteens åpne nettside. Maler for saksinnmelding 
er tilgjengelig på nettsiden.  

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for studieadministrasjon 
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Vedtak 
Rektor vedtar det fremlagte mandatet for Utdanningskomiteen ved UiO. 

Dato Svein Stølen 
rektor 
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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 v/rektor på fullmakt 

Dato: 15.03.2022 
Saksnr..: 2008/13595 ASTRIDSL 

Rektorfullmaktsnotat - Nytt styre for Naturhistorisk museum 01.01.2022-31.12.2025 
Det skal oppnevnes nytt styre for perioden 01.01.2022 til 31.12.2025.  

Det er gjennomført valg av interne medlemmer, og i henhold til reglementet er følgende valgt: 

To medlemmer i vitenskapelig stilling ved museet: 
Førsteamanuensis Mika Bendiksby 
Professor Torsten Hugo Struck 

To medlemmer i teknisk-administrativ stilling ved museet: 
Forskningstekniker/gartner Vivian Nerli 
Anleggsgartner Nils Petter Bergersen 

To studentrepresentanter: 
Are Frode Kvanum 
Merita Fjetland 

I tillegg består styret av tre eksterne medlemmer, hvorav en skal inneha vitenskapelig stilling ved 
annen enhet ved UiO. De eksterne medlemmene oppnevnes av rektor.  

Tre eksterne representanter: 
Anne-Marie Engel  
Harald Magnus Andreassen   
Rein Aasland (UiOs representant) 

Anne-Marie Engel oppnevnes som styreleder. 

Forslag til vedtak: 
Rektor oppnevner følgende eksterne representanter og vararepresentanter til styret for 
Naturhistorisk museum for perioden 01.01.2022-31.12.2025: 

Representanter: 
Anne-Marie Engel  
Harald Magnus Andreassen  
Rein Aasland  
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Vararepresentanter: 
Gro Gunleiksrud Haatvedt 
Olav Orheim 
Merethe Frøyland 

Anne-Marie Engel oppnevnes som styreleder. 

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

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

Vedtak: 
Rektor oppnevner følgende eksterne representanter og vararepresentanter til styret for 
Naturhistorisk museum for perioden 01.01.2022-31.12.2025: 

Representanter: 
Anne-Marie Engel  
Harald Magnus Andreassen  
Rein Aasland  

Vararepresentanter: 
Gro Gunleiksrud Haatvedt 
Olav Orheim 
Merethe Frøyland 

Anne-Marie Engel oppnevnes som styreleder. 

Svein Stølen 
rektor 

Kopi: Museumsdirektør Brit Lisa Skjelkvåle
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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 v/rektor på fullmakt 

Dato: 15.03.2022 
Saksnr..: 2022/7473 ASTRIDSL 

Rektorfullmaktsnotat - Styre for Stiftelse til beste for kvinnelige realfagstudenter ved 
Universitetet i Oslo 
UNIFOR er i prosess med å opprette en ny stiftelse med navnet "Stiftelse til beste for kvinnelige 
realfagstudenter ved Universitetet i Oslo". Stiftelsen følger vanlig praksis for UNIFORs stiftelser, 
og i den sammenheng oppnevner Universitetsstyret styrets medlemmer.  

Det anbefales at styret sammensettes slik: 

Leif Helmich Pedersen (leder)  
Stine M. Ulven  
Øyvind Østerud  
Anders Elverhøi  
Christina Stray  
Benedicte Bakke Agerup 

Forslag til vedtak: 
Rektor oppnevner følgende medlemmer av styret for Stiftelse til beste for kvinnelige 
realfagstudenter ved Universitetet i Oslo: 

Leif Helmich Pedersen (leder)  
Stine M. Ulven  
Øyvind Østerud  
Anders Elverhøi  
Christina Stray  
Benedicte Bakke Agerup 

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Vedtak: 
Rektor oppnevner følgende medlemmer av styret for Stiftelse til beste for kvinnelige 
realfagstudenter ved Universitetet i Oslo: 

Leif Helmich Pedersen (leder) 
Stine M. Ulven  
Øyvind Østerud  
Anders Elverhøi  
Christina Stray  
Benedicte Bakke Agerup 

Svein Stølen 
rektor 

O-sak 5/22 - Side 10 av 47



Notat 

Universitetsdirektøren Postadresse: Besøksadresse: Tlf:  
Faks:  
E-post:

Org.nr.: 971 035 854 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 28.03.2022 
Saksnr..: 2018/6751   MTHEODOR 

Oppnevning av representant for midlertidig vitenskapelig ansatt til styret vet UiO:Livsvitenskap 

Styresammensetning ved UiO:Livsvitenskap ble behandlet i Universitetsstyret 5. februar 2019. 
Universitetsstyret sluttet seg til forslaget som innebar at UiODoc skulle velge en representant fra gruppen 
midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved UiO:Livsvitenskap. Det har i ettertid vist seg at UiODoc ikke 
ønsker å ha denne rollen, og det har ikke blitt gjennomført valg/oppnevning av representant for denne 
gruppen.  

UiODoc har ikke denne rollen for andre tverrfaglige satsninger. I styret ved UiO:Energi er ikke midlertidig 
vitenskapelig ansatte representert. Styret ved UiO:Norden har en slik representant, som foreslås av 
satsningens forskergrupper. Det foreslås derfor en lignende modell ved UiO:Livsvitenskap, gjennom at den 
midlertidig ansatte foreslås fra satsningens konvergensmiljøer. Direktør/styreleder vil ta kontakt med 
konvergensmiljøene for å finne aktuelle kandidater, før den formelle oppnevningen foretas av rektor.  

Forslag til vedtak: 

Rektor godkjenner på fullmakt at representant for midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved 
UiO:Livsvitenskap oppnevnes fra satsningens konvergensmiljøer. 

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at representant for midlertidig vitenskapelig ansatte til styret ved 
UiO:Livsvitenskap oppnevnes fra satsningens konvergensmiljøer. 

28.03.2022  Svein Stølen 
rektor 

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

Saksbehandler: 
Mari Theodorsen 
+4722859358, mari.theodorsen@admin.uio.no
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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: 31.03.2022 
Saksnr..: 2009/5933 

Oppnevning av rådsmedlem til Rådet for Blindern Studenterhjem 
Blindern Studenterhjem er en fri og uavhengig stiftelse, grunnlagt av gaver fra private og tilskudd 
fra staten, samt fra Oslo og Aker kommuner. Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen 
Blindernveien 41, Oslo, som et godt hjem for akademisk ungdom, kfr. del I i stiftelsens statutter. 

Rådet er studenterhjemmets øverste organ, og består iht. nevnte statutter av «…sytten eller atten 
medlemmer», hvorav 2 oppnevnes av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo (UiO). 
Funksjonstid er maksimalt 2 perioder à 5 år.  

Knut Petter Lehre har sittet som rådsmedlem siden 10.04.2012, og han skal nå erstattes av en 
annen person med tilknytning til UiO. Blindern Studenterhjem v/daglig leder Linda Fredsvold har 
bedt om at Universitetsstyret oppnevner et nytt rådsmedlem, og har fremmet forslag om Ole 
Marius Hoel Rindal som ny kandidat. Vedkommende er f.t. ansatt i stilling som postdoktor ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk. Han bodde på studenter-
hjemmet i årene 2009-2012, og har sagt seg interessert i å stille som kandidat.      

Forslag til vedtak: 
Rektor oppnevner på fullmakt Ole Marius Hoel Rindal som nytt rådsmedlem ved Blindern 
Studenterhjem. Oppnevningen gjelder for en periode på 5 år med virkning fra 07.04.2022. 

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
Universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
Personaldirektør 

Saksbehandler: Guttorm Pedersen, Avdeling for personalstøtte. 
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Vedtak 
Rektor oppnevner på fullmakt Ole Marius Hoel Rindal som nytt rådsmedlem ved Blindern 
Studenterhjem. Oppnevningen gjelder for en periode på 5 år med virkning fra 07.04.2022. 

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: 19.04.2021 
Saksnr..: 2022/9240 

Tidsplan for avvikling av valg av dekan og fakultetsstyre 2022 ved Det medisinske 
fakultet 
Det medisinske fakultet skal høsten 2022 gjennomføre valg av nytt dekanat og nye medlemmer til 
fakultetsstyret. I henholdt til UiOs valgreglement § 24 første ledd fastsetter rektor dato og 
tidspunkt for start og slutt på valget av dekan/ prodekan. Valgstyret, i samarbeid med 
universitetsdirektøren, fastsetter og kunngjør en tidsplan. 

Valgstyret ved Det medisinske fakultet foreslår at dekanvalget avholdes i perioden 7. september til 
14. september 2022. Frist for å foreslå kandidater er satt til 15. august. 

Valg av nye representanter til fakultetsstyret er foreslått avholdt i perioden 14. november til 21. 
november 2022. Frist for å foreslå kandidater er satt til 25. oktober. Det skal velges representanter 
for fast vitenskapelige ansatte, midlertidige vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt valgstyrets forslag til tidsplan for dekanvalg og fakultetsstyrevalg 
ved Det medisinske fakultet høsten 2022.   

Med hilsen 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 – Tidsplan for dekanvalg og fakultetsstyrevalg 2022, Det medisinske fakultet 

Saksbehandler: Marie Johanne Talleraas, m.j.talleraas@admin.uio.no 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt valgstyrets forslag til tidsplan for dekanvalg og fakultetsstyrevalg 
ved Det medisinske fakultet høsten 2022.   

Dato Svein Stølen 
rektor 
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 
Dato: 07.04.2022 
Saksnr.: 2022/387 

Til stede: 
Fra arbeidsgiversiden:  
Arne Benjaminsen, Svein Stølen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Liv Marit Davidsen, Lill 
Rasmussen Mardal, Roger Markgraf-Bye, Tobias Langhoff, Lars Oftedal, Mari Theodorsen, Frank 
Paul Silye, Astrid Sloreby, Kristin Pernille Hoff (referent).  

Fra arbeidstakersiden:   
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Olav Stanly 
Kyrvestad (Akademikerne), Mattias Solbakken (Akademikerne), Natalia Zubillaga (NTL), Gabrielle 
Tandberg (NTL), Ariel Sevendal (Parat), Thomas Aulin (vara hovedverneombud)  

1. Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet – status – informasjon

Arbeidsgiver orienterte om prosjektets status pr. i dag, og gjennomgikk hva som var nytt i tredje 
utkastet til prosjektrapport. Det er gjennomført dialogmøter på enhetene, som ligger til grunn for 
oppdateringer i dette utkastet. Etter innspill er det tatt inn enkelte mindre endringer siden andre 
utgaven. Mye arbeid har foregått lokalt, enhetene har drøftet sitt forslag til tilpasning. For tiden drøftes 
forslag til organisasjonskart lokalt. Det har bl.a vært avholdt felles informasjonsmøte for alle IT-
ansatte.  Arbeidsgiver gjennomgikk prosessen videre fram til 1.1.2023.  

NTL bemerket at saksdokumentene var lite beskrivende. Det er bra at arbeidsgiver har hatt møter 
lokalt og sikret medvirkning fra de ansatte. De ansattes opplevelse av prosessene lokalt har vært 
varierende. Prosjektet er omfattende og berører hele UiO, og NTL ber om at tredje utkastet drøftes 
med organisasjonene. Informasjonen som er gitt er ikke tilstrekkelig. NTL stiller spørsmål ved at 
enhetene drøfter organisasjonskartet, siden det ikke har vært forelagt IDF sentralt. Det er ikke gitt at 
dette organisasjonskartet vil ligge til grunn under forhandlingene. NTL vil se på om det forslaget som 
ligger på bordet, er i tråd med det partene ble enige om under forhandlingene februar/mars ifjor. 
Videre stiller NTL spørsmål ved at man nå skal diskutere prosess og plan for innplassering. Å 
utarbeide utkast til funksjons- og bemanningsplan allerede nå, er også noe NTL stiller spørsmålstegn 
ved. Selve forslaget skal drøftes sentralt før man går til forhandling om organisasjonskartet, og deretter 
kan man se på bemanningsplanen.   

Parat støttet NTLs forslag.  

FF støttet også NTL. For øvrig savner FF informasjon om hva som har foregått på dialogmøtene på 
enhetene, hva som har blitt diskutert har kommet lite fram. Noen har kommet langt, andre ikke så 
langt. Hvorfor er status som den er på de ulike fakultetene, ønsker man at utdypes. Dialogmøte tre har 
blitt avlyst – hva skyldes dette? Dialogen bør opprettholdes.   

NTL sluttet seg til FFs innspill. Videre bad NTL om en oversikt over antall årsverk som skal 
overføres. Her har det blitt gitt motstridende informasjon på fakultetene. I sammendraget står det at 
ansatte «i en overgangsfase» vil beholde sine oppgaver og arbeidsplass. NTL stilte spørsmål ved hva 
dette innebar. Det er nødvendig å lande dette prosjektet og unngå usikkerhet og nye endringer etter 
kort tid for de ansatte.  

Arbeidsgiver oppsummerte med at man kommer tilbake til en samlet og sentral drøfting av innholdet i 
forslaget.  
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2. Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet – forslag til prosess og plan for innplassering –
drøfting

Saken utgår. 

3. Sak om tofaktorautentisering – informasjon
IT-direktøren gjennomgikk en powerpointpresentasjon om hva tofaktorautentisering er, og hvordan
det er tenkt innført og brukt ved UiO.

Akademikerne påpekte at dette var første gang de hadde hørt om at ansatte kan få en kodebrikke da det 
ikke er nevnt på nettsiden som informerer om ordningen, og lurte på om de ansatte vil få tilgang til 
det. For ansatte vil dette være en mulig løsning for de som ikke ønsker å bruke sin egen privattelefon. 
Akademikerne lurte også på om ansatte som ikke ønsker å bruke egen telefon vil kunne få tilgang til 
en kontormobiltelefon hvor appen er tilgjengelig. Akademikerne påpekte at dette var første gang de 
ble informert om saken i IDF. For å opprettholde et godt samarbeid er det viktig at organisasjonen blir 
løpende orientert om saker som påvirker de ansattes arbeidshverdag.  

NTL var enig i at det er nødvendig å gjennomføre tofaktorautentisering, men stilte spørsmål til at det 
forutsettes at ansatte må bruke privat telefon til det. Det er viktig at arbeidsgiver sørger for at det 
finnes andre alternativer, og at alternativene er tilgjengelig og kjent for de ansatte. Det er viktig at det 
går ut god informasjon til alle ansatte.  

Parat støttet seg til kommentarene til Akademikerne og NTL. Hjemmesidene må oppdateres da det pr. 
nå kun er opplyst om at man må laste ned en app på telefonen.  

Verneombudet stilte spørsmål til om dette gjelder for alle ansatte, og hva som skjer om en ansatt 
glemmer telefonen sin hjemme.  

IT-direktøren opplyste at det å bruke privat mobiltelefon vil være det opplagt beste for de fleste, men 
at det skal tilrettelegges for andre løsninger. Det ble opplyst at man må autentisere seg hver 30. dag, 
og dersom man har glemt telefonen kan IT-hjelp desk kontaktes. Det vil kunne tilrettelegges for å 
installere tofaktorautentisering på pc og kodebrikke. Det ble opplyst at løsningen ikke bygger på 
personID, men telefonnummer. Utenlandske telefonnummer kan også brukes.  

Forskerforbundet påpekte at det ligger informasjon om tofaktorautentisering på ansattesiden, og at 
UiO dermed må ha kommet langt i planleggingen når det legges ut informasjon 2. april.   

Arbeidsgiver bemerket at informasjon om sikkerheten ved UiO også har gått ut igjennom andre 
kanaler ved UiO, og ikke kun ved IDF-møter.  

Eventuelt: 

Møtegjennomføring i IDF.  
Verneombudet ønsket å ta opp møtegjennomføring i IDF. Det er viktig at man ikke rusher igjennom 
saker, og dersom man ikke blir ferdig må man heller utsette enkelte saker. Når man går tom for tid, bør 
man heller gå en runde rundt bordet om hvilke saker som bør behandles, og hvilke som eventuelt må 
utsettes.  

NTL støttet verneombudet sitt innlegg, og tok opp at det bør settes av tid til å ha et møte om 
tidsavsetting og gjennomføring av IDF-møter. Det har vært mye flytting av IDF-møter som gjør det 
vanskelig å holde oversikt.  

Arbeidsgiver viste til et felles ansvar for god møtegjennomføring, og at det kan settes av tid til et slikt 
møte ved semesterslutt, hvor gjennomføringen av møter kan evalueres.  
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Akademikerne viste til at evalueringen av partssamarbeid er utsatt, og at dette er en sak som må 
behandles snarlig. I tillegg til evalueringen av partssamarbeid burde det tas en runde i dette forumet 
om gjennomføring av IDF-møter.  

NTL og Parat støttet dette, og påpekte at 27. juni er alt for sent for å gjennomføre evaluering av 
partssamarbeid.  

Forskerforbundet støttet dette. De uttrykte et ønske om at alle saksdokumenter kommer samlet i en 
epost, og at det er vanskelig å holde oversikt dersom saksdokumentene kommer i ulike eposter.  

Arbeidsgiver opplyste at de vil komme med en egen sak om gjennomføring av sentrale IDF-møter. 
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Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Fra  Universitetsdirektøren 

Til  Universitetsstyret

Sakstype: Informasjonsssak 
Møtesaksnr.: 
Møtenr.: 3/2022 
Møtedato: 11. mai 2022
Notatdato: 29. april 2022
Arkivsaksnr.: 
Saksansvarlig: Hanna Ekeli 
Saksbehandlere: Solveig Skretting Vaaland og Henriette Kleivane 

Søkertall for opptak til Universitetet i Oslo 2022 

Grunnutdanninger via Samordna opptak 

Søkertallene for grunnstudier viser at 17266 søkere har UiO som sitt førstevalg. Dette er en 
nedgang på 11,4% fra 2021. Allikevel er søkertallene fortsatt høye, og UiO er et av landets mest 
populære studiesteder. Nedgangen er også lavere enn den nasjonale på 12,4. I år er det 2,7 
førstevalgsøkere per studieplass. 

Det mest attraktive studiet målt i førstevalgsøkere per studieplass er også i år Psykologi profesjon 
oppstart høst med 13,3 førstevalgsøkere per studieplass. Bachelor i kriminologi er også svært 
populært blant søkerne, med 11,9 førstevalgsøkere per studieplass. Årsenheten i kriminologi har 
10,2 førstevalgsøkere per studieplass. Også Medisin og rettsvitenskap med oppstart i 
høstsemesteret er fortsatt blant studiene med flest førstevalgsøkere pr studieplass.  

De tverrfaglige studiene ved UiO som er opprettet de siste årene fortsetter også være populære. 
Filosofi, politikk og økonomi har 9,4 førstevalgsøkere per studieplass. 
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Jus, helsefagene og samfunnsfag utgjør de mest populære utdanningsområdene målt i søker per 
studieplass. 

11 034 kvinner og 6 232 menn har søkt opptak til UiO. Kvinneandelen har økt de siste tre årene, fra 
63,1 % i 2020 til 63,5 % i 2021 og 63,9 % i 2022. Som i fjor utgjør unge søkere en stor andel av 
søkerne. 21% er 19 år eller yngre, mens 23% er 20-21 år. Tilsvarende tall fra 2021 var 19% og 21%. 
UiO rekrutterer flest søkere fra Oslo og Viken. 38% kommer fra Oslo og 29 % fra Viken. 
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1,5 - 2-årige masterprogram for nordiske søkere og søkere bosatt i Norge 

Til UiO 1,5-2-årig masterprogrammer er det en nedgang i søkertallene fra i fjor, totalt 8092 søkere i 
år mot 8970 i 2021 (tall fra september). 

De mest populære masterprogrammene målt i søkere per studieplass (total opptaksramme på 
programmet) er programmene Peace and Conflict Studies (SV), Data Science (MN) og 
Entreprenørskap og innovasjonsledelse (MN). 
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4980 kvinner og 3112 menn har søkt opptak til masterstudier ved UiO. Andelen kvinner har økt 
noe de siste tre årene, fra 59,5% i 2020, 60% i 2021, og 61,5% i 2022. Den største andelen søkere er 
i aldersgruppen 22-25 år. 
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Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: 
Møtenr.: 3/2022 
Møtedato: 11. mai 2022
Notatdato: 29. april 2022
Arkivsaksnr.: 
Saksansvarlig: Irene Sandlie, personaldirektør 
Saksbehandler: Sindre Christensen, Avdeling for personalstøtte 

Reviderte retningslinjer om rusmiddelbruk ved UiO 

Universitetsdirektøren ønsker å informere universitetsstyret om at UiO har foretatt en revisjon av 
universitetets retningslinjer om rusmiddelbruk.  

Universitetsstyret vedtok i mars 2019 forslag til nye retningslinjer om forebygging og håndtering av 
seksuell trakassering, V-SAK 9. Arbeidsgruppen for dette arbeidet poengterte i sin rapport at 
alkoholinntak øker risikoen for seksuell trakassering, og anbefalte en revisjon av gjeldende 
retningslinjer om rusmiddelbruk. Anbefalingen har blitt tatt til følge, og har resultert i reviderte 
retningslinjer som fremlegges i denne saken.   

Forslaget til revisjon av retningslinjene om rusmiddelbruk ble tatt opp til behandling i det sentrale 
AMU, som støttet forslaget. Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeidelse av reviderte 
retningslinjer som blant annet skulle vektlegge forebyggende tiltak og ha et bredere perspektiv på 
avhengighetsproblematikken. Arbeidsgruppen har involvert «Ressursgruppen for uønsket seksuell 
oppmerksomhet» i arbeidet. Videre har det vært ønskelig at de nye retningslinjene i større grad 
skal omfatte både ansatte og studenter, og det ble derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe som skulle 
ivareta studentene. 

Arbeidsgruppens forslag ble sendt ut på høring primo oktober 2020 til fakultetene/enhetene, LOS, 
museene, Universitetsbiblioteket (UB), sentre under Universitetsstyret, Læringsmiljøutvalget og 
Studentparlamentet ved UiO (SPUiO). Saken har senere vært diskutert og forankret i linjen og i 
aktuelle interne nettverk. Endelig forslag til reviderte retningslinjer om rusmiddelbruk har vært 
drøftet med tjenestemannsorganisasjonene og i det sentrale AMU. 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
Personaldirektør 
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Vedlegg: 
- Retningslinjer om rusmiddelbruk ved UiO
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UiOs retningslinjer om rusmiddelbruk 

Formål 
UiO skal ha et rusfritt lærings- og arbeidsmiljø som er trygt og inkluderende for alle. 
Misbruk av alkohol og andre rusmidler reduserer lærings- og arbeidsevnen og øker 
risikoen for personskader, trakassering, seksuell trakassering, helseskader og 
avhengighet.  

Disse retningslinjene skal bidra til å forebygge uønskede konsekvenser av 
rusmiddelbruk, inkludert alkohol-, narkotika- og medikamentavhengighet for ansatte og 
studenter. De skal også bidra til et rusfritt lærings- og arbeidsmiljø og til at UiOs 
omdømme ikke svekkes. 

Hvem og hva omfattes av retningslinjene 
Retningslinjene uttrykker forventninger til alle ansatte og studenter både i UiO-
sammenheng og når de representerer UiO på faglige reiser og aktiviteter utenfor 
universitetet.  

Retningslinjene gjelder på alle arrangementer i UiOs lokaler, på UiOs områder eller i 
UiOs regi.  

Retningslinjer 
1. All bruk av alkohol i UiO-sammenheng skal være ansvarlig og moderat og følge UiOs

retningslinjer for hhv. skjenking av alkohol og bevertning og representasjon.

2. Arrangementer i regi av UiO skal være inkluderende og uten at det uttrykkes
forventning om at deltakere skal drikke alkohol. Det skal alltid tilbys et likestilt
alkoholfritt alternativ.

3. UiOs arrangementer i forbindelse med studiestart samt obligatoriske
undervisningssituasjoner med og uten overnatting skal være alkohol- og rusfrie.

4. Ledere og ansatte skal være særlig bevisst rollen sin i situasjoner hvor det serveres
alkohol. Dette gjelder også studenttillitsvalgte, faddere, foreningsledere,
kjelleransvarlige mv.

5. Alle ansatte forventes å være gode rollemodeller på arrangementer med studenter til
stede ved å vise måtehold eller vurdere å avstå fra alkohol. Ansatte skal ikke uttrykke
forventning om at studenter skal drikke alkohol.

6. Ved UiO er det ikke tillatt å være ruspåvirket under arbeid eller i undervisning. Leder
eller underviser skal straks ta en ruspåvirket ansatt eller student ut av situasjonen.
Se veileder for hhv. leder og underviser.

7. Ledere eller undervisere som er kjent med ansattes eller studenters problemer med
rusmidler har et ekstra ansvar for å orientere om mulighetene for hjelp og se til at
det ikke oppstår ubehagelige situasjoner på arrangementer i UiOs regi.
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Opplæring og informasjon 
UiO skal tilby opplæring om rusavhengighet, og informasjon om UiOs arbeid knyttet til 
dette feltet skal være lett tilgjengelig. Informasjonen skal være tilpasset målgruppene. 

UiOs ledere skal få tilstrekkelig opplæring og støtte slik at de vet hvordan de skal 
håndtere ansatte og studenter med rusavhengighet. 

Studenttillitsvalgte, faddere og relevante ansvarspersoner i studentforeningsmiljøet skal 
få tilstrekkelig opplæring slik at de vet hvordan de skal håndtere bekymring for med-
studenters rusavhengighet og er kjent med SiOs helsetilbud.  

UiOs retningslinjer om rusmiddelbruk skal være 

 godt kjent blant ansatte og studenter.

 del av introduksjonsmateriellet for nye ansatte og studenter.

 tema i UiOs sentrale AMU og LMU og ved lokale AMU minst 1 gang i året.

Oppfølging av ansatte mht. rusavhengighet 

 Ansatte oppfordres til å oppsøke bedriftshelsetjenesten eller egen fastlege ved
bekymring for egen bruk av alkohol eller rusmidler.

 Ansatte oppfordres til å hjelpe kolleger med mulige rusproblemer ved å si fra til den
det gjelder og dennes overordnede. Her kan du søke bistand og veiledning.

 UiO skal hjelpe ansatte som har rusavhengighet og følge Akans prinsipper for
støttetiltak for ansatte med alkohol-, eller rusproblemer.

 Leder skal tidlig ta opp risikofylt rusmiddelbruk. Ved bekymring, mistanke eller
brudd på disse retningslinjene skal leder umiddelbart ta en samtale med den det
gjelder, jf. også veiledning for håndtering av Akan-saker og Akans dilemmaverktøy.

 UiO har rutiner og retningslinjer som beskriver saksgang og støtteapparat for å bistå
ansatte med rusavhengighet, herunder veiledning til leder og ansatt for hvordan
Akan-saker skal håndteres.

 Brudd på retningslinjene kan føre til tjenstlige reaksjoner.

Oppfølging av studenter mht. rusavhengighet 

 Studenter oppfordres til å oppsøke SiO Helse eller egen fastlege ved bekymring for
egen bruk av rusmidler.

 Studenter oppfordres til å hjelpe medstudenter med mulige rusproblemer ved å
formidle støtte og bekymring direkte og gi informasjon om SiO Helse.
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 Studenter kan si fra om bekymring for medstudenter eller ansatte til en leder eller
muntlig eller skriftlig via «Si fra» til fakultetets læringsmiljøkontakt. Studenten det
gjelder blir invitert til en støttesamtale med utgangspunkt i bekymringsmeldingen.

 Ansatte som har studenter med rusavhengighet kan kontakte SiO Helse anonymt for
råd om hvordan de kan følge opp studenten i studiehverdagen. Veiledning for
håndtering av Akan-saker kan benyttes så langt den passer.

 Brudd på retningslinjene kan føre til studiemessige reaksjoner.
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