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Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt på fullmakt (rektorfullmaktssaker): 

• Godkjenning av revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet,
datert 28.06.2022

• Oppnevnelse av medlemmer til ressursgruppe for arbeid med tiltak for mangfold ved UiO, datert 1.
september 2022

Øvrige saker: 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 29. september 2022 (ettersendes)
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 7. oktober 2022 (ettersendes)
• Endring i retningslinjer for bruk av styrets reserve
• Energipriser og konsekvenser for UiO (presenteres muntlig)

Arne Benjaminsen Bente Hennie Strandh 
universitetsdirektør seniorrådgiver 

Til: Universitetsstyret 
Fra: Universitetsdirektøren 

Sakstype: Orienteringssak 
Møtesasksnr: O-sak 11/22 
Møtenr: 6/22 
Møtedato: 18. oktober 2022 
Notatdato: 6.oktober 2022 
Arkivsaksnr: 2008/3197 
Saksbehandler: Bente Hennie Strandh 

Styresak 
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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: 28.06.2022 
Saksnr..: 2020/2401  

Godkjenning av revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det 
odontologiske fakultet  
Universitetsdirektøren viser til notat fra Det odontologiske fakultet vedrørende endringer i 
fakultetets Styre- og administrasjonsreglement.  

Det odontologiske fakultet har endret Styre- og administrasjonsreglementet etter de siste 
endringene som ble gjort i UiOs Normalregler for fakulteter og institutter, jf. brev av 21.05.2021 fra 
universitetsdirektøren, ref. 2021/5288. Reglementet er vedtatt av fakultetsstyret 24.05.2022. 

Endringene er en tilpasning til ordlyden i normalreglene og består i: 

- Fakultetets organer er korrigert. 

- Rollene som instituttleder og dekan er oppdatert som følge av kvalitetssystemet. 

- Valg/sammensetning av instituttstyre og fakultetsstyre er justert. 

- En mindre justering av ansvarsområdet for instituttstyret. 

Det følger av § 11 i Normalregler for fakulteter at tilpasninger som i sin helhet ligger innenfor 
rammen av normalreglene skal godkjennes av rektor på universitetsstyrets vegne. 

Universitetsdirektøren anbefaler at rektor på fullmakt godkjenner revidert Styre- og 
administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet. 

 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt revidert Styre- og administrasjonsreglement for Det odontologiske 
fakultet.   
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Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie  
Personaldirektør 
 
 
 

Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt revidert Styre- og administrasjonsreglement for Det odontologiske 
fakultet.   
 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
 
Emil Hulleberg Østvang 
 
e.h.ostvang@admin.uio.no
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Oppnevnelse av medlemmer til ressursgruppe for arbeid med tiltak for mangfold ved UiO 
I forbindelse med utvikling av tiltak for mangfold til eksisterende Tiltaksplan for mangfold, likestilling og 
inkludering 2021-2024, er det satt ned en ressursgruppe for å bidra til arbeidet. Formålet med gruppens 
arbeid er lagt frem for rektorat og dekanmøtet i juni 2022, og medlemmer til gruppen ble foreslått av 
dekanmøtet.  

Mandatet for ressursgruppen ble godkjent juli 2022 (2022/30440-1). Etter dette ble foreslåtte medlemmer 
invitert til å delta i ressursgruppen. Gruppen består av følgende medlemmer: 

- Mathilde Skoie, professor og prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet (leder for 
ressursgruppen) 

- Melanie Kirmess, professor og prodekan for studier, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
- Are Skeie Hermansen, førsteamanuensis og medlem av Akademiet for yngre forskere, Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet 
- Marthe Amundsen, seniorrådgiver og medlem av Koordineringsgruppen for likestilling, Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
- Tony Sandset, forsker og medlem av Koordineringsgruppen for likestilling, Det medisinske fakultet 

 
Ressursgruppens sekretær er seniorrådgiver Marie Johanne Talleraas i Avdeling for personalstøtte. 
 
Forslag til vedtak: 
Rektor oppnevner på fullmakt følgende medlemmer til ressursgruppe for mangfold og inkludering høsten 
2022.  

Med hilsen 

Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt 

Dato: 1. september 2022 
Saksnr: 2022/30440-2 

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

Rektorfullmakt
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Saksbehandler: Marie Johanne Talleraas 
+47 22 85 82 17, m.j.talleraas@admin.uio.no

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Mandat for ressursgruppe for mangfold og inkludering høsten 2022 
Vedlegg 2 - Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024 
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Endringer i retningslinjer for bruk av styrets reserve 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Universitetsdirektøren har fastsatt retningslinjer for bruken av de tre sentrale reservepostene: 
Universitetsstyrets reserve, universitetsledelsens avsetning og universitetsdirektørens reserve. Gjeldende 
retningslinjene ble oppdatert av universitetsdirektøren 17. juni 2022. Retningslinjene ble før dette sist 
oppdatert av daværende universitetsdirektør 15. februar 2016.  

Oppdateringene som er foretatt består i følgende: 

- saksbehandlingsansvar er endret fra Enhet for lederstøtte til Avdeling for økonomi- og 
virksomhetsstyring som følge av endret organisering i universitetets administrasjon.  

- ordlyden akutte ekstraordinære forhold er endret til ekstraordinære forhold  
- ordlyden om at aktiviteter som gjentas over flere år ikke skal dekkes av reservemidler er endret til at 

de som hovedregel ikke skal dekkes  
 
Universitetsstyret får årlig rapportering om hvilke saker som er tatt på fullmakt ved bruk av styrets reserve. 
Saker av større omfang legges frem for styrets behandling, slik at styret selv står for disponeringen av 
reserven. Bruken rapporteres som en del av universitetets samlede regnskap. 
 

Til: Universitetsstyret 
Fra: Universitetsdirektøren 

 

Sakstype: O-sak 
Møtesaksnr: 
Møtenr: 6/2022 
Møtedato: 18. oktober 
Notatdato: 29. september 2022 
Arkivsaksnr:  
Saksansvarlig:  
Saksbehandler:  
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Arne Benjaminsen    Ellen Johanne Caesar 
universitetsdirektør  avdelingsdirektør økonomi- og virksomhetsstyring 
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