
Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt på fullmakt (rektorfullmaktssaker): 
• Godkjenning av revidert administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet, datert

26.04.2022
• Innmelding til Universitetsstyrets disposisjonsfond, datert 13. mai 2022
• Innstilling til Universitetsstyret ved rektor fra Bedømmelseskomiteen for merittering av

utdanningsfaglig kompetanse, datert 19. mai 2022 (u. off)
• Rektorfullmaktsnotat om supplerende opptak til Den internasjonale sommerskole for personer med

oppholdstillatelse i Norge etter utlendingsloven kapittel 4, datert 30.05.2022
• Rektorfullmaktsnotat - Oppnevning av ny leder av styret for Baroniet Rosendal/Den

WeisRosenkroneske Stiftelse fra 01.08.2022, datert 03.06.2022
• Etablering av forskerlinje i psykologi, datert 7. juni 2022

Øvrige saker: 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 2. juni 2022 (ettersendes)
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 10. juni 2022 (ettersendes)
• Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til

universitetsstyret - Protokoll
• Oppnevningsbrev fra Studentparlamentet ved UiO: - studentrepresentanter til Universitetsstyret 1.

juli 2022-30. juni 2023
• Tentativt årshjul for styresaker høsten 2022 og dato for styremøter 2023

Til: Universitetsstyret 
Fra: Universitetsdirektøren 
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Saksbehandler: Bente Hennie Strandh 
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Arne Benjaminsen Bente Hennie Strandh 
universitetsdirektør seniorrådgiver 
 
 

O-sak 7/22  - side 2 av 20



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: 26.04.2022 
Saksnr..: 2010/3127  

Godkjenning av revidert administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet  
 

Universitetsdirektøren viser til notat fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet vedrørende 
endringer i fakultetets administrasjonsreglement.  

Fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet vedtok i møte 12. mars 2020 og 17. mars 
2022 et revidert administrasjonsreglement for fakultetet.  

Revisjonen i 2020 gikk ut på å åpne for dekanen kan oppnevne vararepresentanter i innstillings- og 
ansettelsesutvalget blant fakultetsstyrets medlemmer/varamedlemmer. I tillegg ble språket 
oppdatert til gjeldende ordbruk i tråd med forvaltningen. Revisjonen i 2022 gikk ut på å justere 
reglementet for sammensetningen av studieutvalget i tråd med gjeldende praksis og behov, samt 
tydeliggjøre i § 3 at representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret velges for 
ett år av gangen.  

I tråd med § 11 i Normalregler for fakulteter skal tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor 
rammen av normalreglene godkjennes av rektor på universitetsstyrets vegne.  

Universitetsdirektøren anbefaler at rektor på fullmakt godkjenner revidert 
administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet.  

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt revidert administrasjonsreglement for Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet.   

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie  
personaldirektør 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt revidert administrasjonsreglement for Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet.   
 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Kristin Pernille Hoff, seniorkonsulent  
Kristin.p.a.hoff@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: 13. mai 2022  
Saksnr.: 2022/995   

 
Innmelding til Universitetsstyrets disposisjonsfond 
 
De disponible midlene i Universitetsstyrets disposisjonsfond brukes til formål innenfor det 
akademiske liv som Universitetsstyret finner det ønskelig å støtte økonomisk. Midlene kan 
f.eks. brukes der Universitetet bør vise gjestfrihet, når Universitetet bør være representert i 
inn- eller utland, eller der universitetsprofessorer eller studenter trenger støtte for å kunne 
delta i kongresser eller møter av faglig natur. Disposisjonsfondet har de siste årene 
hovedsakelig blitt brukt til å dekke utgifter for UiOs menneskerettighetspris. 

For 2022 er det tilgjengelig kr 230 000. 

UiO beregner utgiftene for UiOs menneskerettighetspris 2022 til å bli kr 515 000. Kr 
90 000 av dette er prispenger og dekkes av Eitinger-fondet. UiO har budsjettert med å 
dekker kr 195 000 og at Universitetsstyrets disposisjonsfond dekker de resterende kr 
230 000. 

Vi legger ved budsjett som viser planlagte utgifter for 2022 og anmoder om å få utbetalt kr 
230 000. 

Forslag til vedtak: 
Rektor på fullmakt anmoder om utbetaling av midler fra Universitetsstyrets 
disposisjonsfond. 
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Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Berit Kolberg Rossiné 
avdelingsdirektør 

 
 
 
 
 
Vedlegg: Budsjett for UiOs menneskerettighetspris 2022 
 
 
Saksbehandler: 
Gry Kolbjørnsen, gry.kolbjornsen@admin.uio.no, 915 75 622 
 
  

O-sak 7/22  - side 6 av 20

mailto:gry.kolbjornsen@admin.uio.no


 3

 
 
Vedtak 
Rektor på fullmakt anmoder om utbetaling av midler fra Universitetsstyrets 
disposisjonsfond. 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      Rektor 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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UiOs menneskerettighetspris
Budsjett 2022

Type utgift Budsjett Kommentar
Markedsføring kr 30 000
Film om prisvinneren kr 175 000
Oversettelser kr 3 000
Reiseutgifter prisvinner kr 15 000
Opphold prisvinner inkl fruktkurv kr 10 000
Middag for prisvinner og komite kr 0 Dekkes av rektors budsjett
Gave kr 1 000
Blomster seremoni og prisvinner kr 6 000
Fotografering seremoni kr 10 000
Kultur ved seremoni kr 25 000
Teknikk ved seremoni kr 17 000
Lett servering prosesjonsdeltakere kr 1 000
Musikeres rider kr 2 000
Mottakelse kr 130 000
Prispenger kr 90 000 Dekkes av Eitinger-fondet
Sum kr 515 000
Sum uten prispenger kr 425 000
Dekkes av UiO kr 195 000
Midler fra disposisjonsfondet kr 230 000
Sum kr 0

Vedtatt ramme for Disposisjonsfondet for 2022 er NOK 230000
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Universitetsdirektøren Postadresse: 

Postboks 1072 Blindern 
0316  OSLO 
 

Besøksadresse: 
Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7 
 

Tlf: +47 22 85 50 50 
Faks:  
E-post: 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/ 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
  
 
Dato: 30.05.2022 
Saksnr..: 2022/6743   BIRGIBRO 

Rektorfullmaktsnotat om supplerende opptak til Den internasjonale sommerskole for personer med 
oppholdstillatelse i Norge etter utlendingsloven kapittel 4 
I forbindelse med krigen i Ukraina, ønsker Universitetet i Oslo (UiO) å bidra til at kvalifiserte flyktninger får 
anledning til å studere. Fakultetene og sentrene er bedt om å kartlegge studietilbud som har anledning og 
kapasitet til å ta opp studenter fra denne målgruppen.  

Studietilbud ved Den internasjonale sommerskolen  
Den internasjonale sommerskolen for 2022 varer fra 27. juni til 5. august, og tilbyr engelskspråklige emner 
på bachelor- og masternivå. Sommerskolen har meldt om mulighet til å tilby plasser på følgende emner: 

Emner på bachelornivå med digital undervisning: 
ISSHF2060  Gender Equality in the Nordic Countries  3 plasser 
ISSN1320  Norwegian Literature     5 plasser 
ISSSV1753 The Norwegian Welfare State   5 plasser 
ISSSV1855  International Politics     5 plasser 

Emne på bachelornivå med klasseromsundervisning: 
ISSSV1337  Political Data Science Hackathon   5 plasser 

Emner på masternivå med digital undervisning:  
ISSHF4060  Gender Equality in the Nordic Countries 2 plasser 
ISSSV4756  International Development Studies   5 plasser 
ISSSV4854  Peace Research     5 plasser 

UiO lyser ut disse plassene i et ekstraordinært opptak til sommerskolen etter ordinær frist. 

Søknadsfrist og opptaksprosess  
Det ordinære opptaket til sommerskolen hadde søknadsfrist 15. februar. Dette opptaket er avsluttet, og 
tilbudene er sendt ut. Det er derfor behov for å vedta en ekstraordinær søknadsfrist for emnene som kan ta 
opp kvalifiserte flyktninger.  

Vi foreslår at søknadsfristen for de aktuelle emnene settes til 13. juni. Vi tar sikte på at tilbud om studieplass 
kan sendes ut i tilstrekkelig tid før undervisningsoppstart 27. juni  
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Målgruppe for studietilbudet 
Kunnskapsdepartementet har nylig sendt på høring forslag til midlertidige endringer i den nasjonale 
forskriften om opptak til høgare utdanning. Bakgrunnen er krigen i Ukraina og forventningen om et høyt 
antall flyktninger til Norge.  

Departementet foreslår endringer i opptaksregelverket for flyktninger med oppholdstillatelse etter 
utlendingsloven kapittel 4 om beskyttelse. Departementet har vurdert endringsforslagene opp mot 
diskrimineringsregelverket, og legger til grunn at endringer for en gruppe basert på oppholdsstatus kan sees 
på som lovlig forskjellsbehandling, siden ulike nasjonaliteter ikke forskjellsbehandles. 

UiO legger departementets vurdering til grunn, og foreslår at målgruppen for sommerskoletilbudet er 
personer som har fått beskyttelse i Norge etter utlendingsloven kapittel 4.  

Kvalifikasjonskrav og rangering  
Vi foreslår å holde på de ordinære opptakskravene, både for å sikre at søkerne har de nødvendige 
forutsetningene til å gjennomføre emnene og på grunn av likebehandling med søkerne som allerede har fått 
opptak, men at vi utviser romslighet mht. måten kravene dokumenteres på. Kravene er som følger:  

 For bacheloremner er det krav om generell studiekompetanse. For søkere med utenlandsk 
videregående utdanning fremkommer kravet av GSU-listen. Siden dette er engelskspråklige emner, 
er det ikke krav om norsk, men søkere må dokumentere engelskkravet. 

 For masteremner er det krav om fullført grad tilsvarende en norsk bachelorgrad og i tillegg et 
engelskkrav tilsvarende det som stilles til engelskspråklige masterprogrammer ved UiO. 

Dersom det blir flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser, foreslår vi bruke loddtrekning for å avgjøre hvem 
som skal få tilbud om opptak. 

Dersom det er ledige plasser etter at kvalifisere søkere innenfor målgruppen har fått plass, foreslår vi at 
personer med annen oppholdsstatus etter utlendingsloven kan få tilbud om plass, forutsatt at de kom til 
Norge etter den ordinære søknadsfristen utløp. Personer som befant seg i landet før den ordinære 
søknadsfristen, anses å ha kunne søkt innen den ordinære fristen. 

 
Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør     Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
Saksbehandlere: Birgitte Brørs, Turi Lindalen, Jonny Roar Sundnes. 
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Vedtak: 

Rektor godkjenner at det lyses ut supplerende opptak på Den internasjonale sommerskole i 2022, rettet mot 
personer med oppholdstillatelse i Norge etter utlendingsloven kapittel 4. 

 

Dato      Svein Stølen   
      rektor 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Universitetsdirektøren Postadresse: 

Postboks 1071 Blindern 
0316  OSLO 
 

Besøksadresse: 
Lucy Smiths hus.   
Problemveien 7 
 

Tlf:  
Faks:  
E-post: 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 03.06.2022 
Saksnr..: 2009/787   GUTTORMP Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13 

Rektorfullmaktsnotat - Oppnevning av ny leder av styret for Baroniet Rosendal/Den Weis-
Rosenkroneske Stiftelse fra 01.08.2022 
 

Styret for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse består av 7 medlemmer, hvorav 
Universitetsstyret ved rektor oppnevner 4 og bestemmer hvem som skal fungere som styrets leder, jfr. 
Statutter for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse § 4. I tillegg oppnevner 
Studentparlamentet ved UiO, Kvinnherad kommunestyre og Hordaland fylkesting hvert sitt medlem.  

Tove Kristin Karlsen, som har vært leder av styret siden 01.01.2018, vil pr. 31.08.2022 fratre sin stilling som 
assisterende universitetsdirektør ved UiO for overgang til alderspensjon. Det er derfor behov for å oppnevne 
en ny styreleder. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen er varamedlem for styreleder. Det foreslås på denne 
bakgrunn at Arne Benjaminsen oppnevnes som ny styreleder med virkning fra 01.08.2022.  

Universitetsstyret har tilsatt Johannes Falk Paulsen som ny assisterende universitetsdirektør ved UiO etter 
Tove Kristin Karlsen. Det foreslås at Johannes Falk Paulsen oppnevnes som nytt varamedlem for styreleder. 

 

Forslag til vedtak 
Rektor oppnevner på fullmakt universitetsdirektør Arne Benjaminsen som ny leder av styret for Baroniet 
Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse med virkning fra 01.08.2022. Nytilsatt assisterende 
universitetsdirektør Johannes Falk Paulsen oppnevnes fra samme dato som nytt varamedlem for styreleder.  

 
Med hilsen 
 
Irene Sandlie 
Personaldirektør 
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Vedtak 
Rektor oppnevner på fullmakt universitetsdirektør Arne Benjaminsen som ny leder av styret for Baroniet 
Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse med virkning fra 01.08.2022. Nytilsatt assisterende 
universitetsdirektør Johannes Falk Paulsen oppnevnes fra samme dato som nytt varamedlem for styreleder.  

 

Svein Stølen 

Rektor 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Saksbehandler: 
Guttorm Pedersen 
+4722854470, guttorm.pedersen@admin.uio.no 
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Universitetsdirektøren Postadresse:  

Postboks 
1072 Blindern 
0316 Oslo 

Besøksadresse:  
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 

Etablering av forskerlinje i psykologi 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved Psykologisk institutt (PSI) søker om etablering av en 
forskerlinje i psykologi, jf. den vedlagte redegjørelsen fra fakultetet og instituttet.  

Fakultetets søknad om en forskerlinje ble levert samtidig med innmeldingen av studietilbudet for 2023/2024. 
Siden fakultetet ønsker å starte forskerlinjen allerede høsten 2022, fremmes denne søknaden som en rektor-
fullmaktssak, i stedet for å bli tatt med i den ordinære porteføljesaken som skal til universitetsstyret i juni.  

Ved PSI har det ikke tidligere vært en forskerlinje, men det har vært mulig å søke studentstipend og 
permisjon fra studiene for å forske. Denne ordningen har vært lite kjent og det er bare unntaksvis at noen 
studenter har benyttet seg av dette. Instituttet ønsker å styrke programmet rundt studentstipendene, samt 
gjøre studentene fra PSI best mulig kvalifisert til en senere forskerkarriere. Forskerlinjen skal være et tilbud 
for både profesjonsstudiet i psykologi og master i psykologi. For nærmere begrunnelse for forslaget viser vi 
til redegjørelsen fra fakultetet og instituttet.  

Fakultetet ønsker å opprette forskerlinjen som en toårig pilot fra studieåret 2022/23. Fakultetet foreslår å 
dekke kostnadene ved forskerlinjen av egen ramme, for så ta stilling til endelig avklaring av permanent 
finansiering etter piloten. Fakultetet har gjort rede for hvordan forskerlinjen skal finansieres i pilotperioden 
uten at det hverken blir avsatt nye studieplasser eller omdisponert eksisterende studieplasser. Vi slutter oss til 
denne vurderingen, men legger til grunn at behovet for varig finansiering av studietilbudet må avklares før 
forskerlinjen kan videreføres utover pilotperioden.  

 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner etablering av en forskerlinje i psykologi ved SV for en prøveperiode på to år fra og med 
studieåret 2022/2023.  

Med hilsen 

Universitetsstyret ved rektor 

Dato: 7. juni 2022 
Saksnr: 2022/6229 

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

Rektorfullmakt
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Saksbehandler: Birgitte Brørs, Jonny Roar Sundnes
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Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til 

universitetsstyret - Protokoll 

I henhold til valgreglementet for UiO § 14 om valgprotokoll, skal protokoll for valg til universitetsstyret 

oversendes styret. 

Hovedproblemstillinger i saken 

Valget på én representant og to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte ble 

gjennomført elektronisk i perioden 23. mai, klokken 08.00 til fredag 27. mai, klokken 23:59. Valgperioden er 

1. august 2022 til 31. juli 2023.

Innstillingen fra Det sentrale valgstyret viser at følgende kandidater er valgt for gruppen midlertidig 

vitenskapelig ansatte:  

 Representant: Anniken Hotvedt Sundby, stipendiat (UV)

• 1. vara: Stian Kogler, stipendiat (MN)

• 2. vara: Amna Mahmood, stipendiat (HF)

Vedlagt følger signert protokoll fra møte i Det sentrale valgstyret 1. juni 2022. 

Arne Benjaminsen Irene Sandlie 

universitetsdirektør personaldirektør 

Til: Universitetsstyret 

Fra: Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak 

Møtesasksnr: O-sak 
Møtenr: 4/2022
Møtedato: 21. juni 2022 

Notatdato: 09. juni 2022 

Arkivsaksnr: 2010/5768 

Saksansvarlig: Avdeling for personalstøtte 

Saksbehandler: Marie Johanne Talleraas 

Styresak 

Vedlegg:
Vedlegg 1: Protokoll fra Det sentrale valgstyret
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Marit Halvorsen, Jo Døhl, Reetika Joshi,
Karl Henrik Storhaug Reinås

Roger Markgraf-Bye, Bård Henry Moum Jacobsen, 
Marie Johanne Talleraas (referent)
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(Jo Døhl)
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Oslo, 03.06.22 

 

TIL:  Universitetsdirektørens kontor   KOPI:  Valgte representanter 

 Postboks 1072 Blindern 

 0317 Oslo 

 

OPPNEVNINGSBREV 

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo valgte på sitt konstituerende møte den 25. mai 

2022 følgende studentrepresentanter til Universitetsstyret for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 

2023: 

 

 Ada Lassen-Urdahl med personlig vara Julianne Sørflaten Grovehagen 

 Robert Granlund med personlig vara Karl Oskar Lie Bjerke 

 

Nedenfor følger opplysninger om de valgte representantene: 

NAVN:  Ada Lassen-Urdahl NAVN:  Julianne Sørflaten Grovehagen 
E-POST:  ada.lassen.urdahl@gmail.com  E-POST:  julianne.grovehagen@gmail.com  
    
NAVN:  Robert Granlund NAVN:  Karl Oskar Lie Bjerke 
E-POST:  robertgranlund@hotmail.no  E-POST:  karloskar1997@gmail.com  
 

 

Hvert år i mai/juni avholder Studentparlamentet ved UiO et konstituerende møte hvor det 

nyvalgte Studentparlamentet konstituerer seg. Her blir nye representanter valgt til ulike verv. 

Når nye studentrepresentanter til Universitetsstyret blir valgt på konstituerende møte i 2023, 

vil nytt oppnevningsbrev bli oversendt.  

 

Representanter er selv ansvarlige for å informere om kontaktinformasjon. Dersom kontakt 

ikke oppnås med de valgte representantene, ber vi dere ta kontakt med undertegnede. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

Anne Aase-Mæland 

Daglig leder  

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
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Årshjul styresaker - høsten 2022 (tentativ oversikt) 
 

6. -7. september 
Seminar og styremøte: 

Program for seminaret vil bli utarbeidet 

Styresaker: 

• Utviklingsavtalen 
• Informasjon fra Institusjonsbesøk fra NOKUT høst 2022  

18. oktober: 
• Nedre Blindern - satsningsforslag 
• Halvårsrapport internrevisjon 2021 
• Budsjettinnspill 2024  
• Virksomhetsrapport 2 tert. 2022 
• Orientering om fremlegg av statsbudsjett 

6. desember: 
• Utkast internrevisjonens årsplan 2022 
• Status for bygge- og eiendomssaker 
• Retningslinjer for studentmedvirkning ved UiO 

 

Ikke datofestet: 
• Rapport fra arbeidsgruppe - Virkemidler for økt kommersialisering av forskningsresultater 

ved UiO (IPR og TTO) 
• Grunnlag for diskusjon av UiOs språkpolitikk 
• GDPR policy for arbeid med kvalitet i utdanningene ved UiO 
• Evaluering meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved UiO 
• Langtidsplanen for forskning 
• Midlertidighet 

 

Datoer for styremøter 2023: 
• 7. februar 
• 7. mars 
• 9. og 10. mai (seminar og styremøte) 
• 20. juni 
• 5. og 6. september (seminar og styremøte) 
• 17. oktober 
• 5. desember 
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