Universitetet i Oslo

UiO

Universitetsdirektøren
Til
Fra

Universitetsstyret
Universitetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: 0-sak 5
Møtenr.: 7/2012
Møtedato: 04.12.12
Notatdato: 22.11.12
Arkivsaksnr.: 2008/3197
Saksbehandler: Svein Hulistein, universitetsdirektørens kontor
SAKSTITTEL: ORIENTERINGER FRA UN1VERSITETSDIREKTØREN

A. Saker tatt påfullmakt
•

Rektorfullmaktsnotat om opprykk til dosent kode

1532

og forsker kode

1183

av

27.08.12

•

Rektorfullmaktsnotat om budsjett

2012

og 2013 for Observatoriefondet av 05.11.12

B. Referatfra utvalgene
•
•
•

Referat fra møte i Forskningskomiteen 26. 09. 12
Protokoll fra Studiekomiteen 11.10.12
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 04.10.12

C. Andre saker
•

-

7~

Utskillelse av Nasjonal institusjon
SMR, notat av av 20.11.12

—

NI

—

fra UiO/Senter for menneskerettigheter

A4ØebO~C

universitetsdirekt r

Svein Hulistein
Spesialrådgiver

UiO S Universitetet i Oslo Notat

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt

Dato:
27.8.2012
Saksnr..:
2010/3755

Opprykk til dosent kode 1532 og forsker kode 1183
Bakgrunn
OPA har mottatt henvendelser om forståelsen av opprykksreglene når det gjelder søkere som har
fått kompetanseerklæring fra annen institusjon som forsker kode 1183. Det er behov for en
presisering av hvordan reglene skal praktiseres ved UiO.
Problemstilling
Rektor på fullmakt godkjente 1. mars 2012 noen prosedyrer for UiO ved opprykk til professor, og i
den forbindelse en presisering av at Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og
forskerstillinger åpner for at det kan foretas en kvalitetsvurdering av en kompetanseerklæring fra
en annen institusjon, og at behovet for en slik kvalitetsvurdering vurderes fra sak til sak.
Grunnlaget er forskriftens § 2-1(13), der det heter at førsteamanuensis som er erklært
professorkompetent ved egen eller annen norsk institusjon i løpet av de siste seks år før
søknadstidspunktet, kan søke sin institusjon om opprykk til professor. Dersom det foreligger en
enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse, kan opprykk gis uten ny bedømmelse.

For opprykk fra førstelektor til dosent gjelder en tilsvarende bestemmelse etter forskriftens § 2-2
(11): Førstelektor som ved søknad på stilling som dosent har fått enstemmig erklæring om utvilsom
kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er ansatt, kan gis opprykk uten ny
bedømmelse.
Regler for opprykk til forsker 1183 etter kompetanse (fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet) har tilsvarende bestemmelse om opprykk som Forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger har for professor og dosent. I de tilfeller der det foreligger
enstemmig og utvilsom professorkompetanseerklæring på det fagområdet vedkommende er ansatt,
kan opprykk tildeles uten ny bedømmelse.
Konklusjon
Universitetsdirektøren anbefaler at stillingskategoriene professor, dosent og forsker 1183
behandles likt når det gjelder tolkning av overordnet regelverk på dette punktet, og foreslår at det
tas inn en presisering om dette i UiOs prosedyreregler på linje med det som står for
professoropprykk.

Telefon: 22 85 63 81
Universitetsdirektøren
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., Telefaks: 22 85 62 50
Problemveien 7, 0313 OSLO postmottak@admin.uio.no
http://www.uio.no/om/organisasjon/adm/
opa/personal/
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Forslag til vedtak:
Rektor godkjenner på fullmakt at det kan foretas en kvalitetsvurdering av en kompetanseerklæring
fra en annen institusjon i forbindelse med søknad om opprykk til dosent og ved opprykk til forsker
kode 1183. Behovet for en slik kvalitetsvurdering vurderes fra sak til sak.

Med hilsen
unri-

4a4jørn <e

universitetsdirektør

all-

Q^^kk,

6^ l

Anita Sandberg
HR-direktør

Saksbehandler: Magnhild Nesheim, magnhild.nesheim@admin.uio.no
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VEDTAK
Rektor godkjenner på fullmakt at det kan foretas en kvalitetsvurdering av en kompetanseerklæring
fra en annen institusjon i forbindelse med søknad om opprykk til dosent og ved opprykk til forsker
kode 1183. Behovet for en slik kvalitetsvurdering vurderes fra sak til sak.

Dato / (Ole<Petter Ottersen

rektor

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETSDIREKTØREN

Til Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt

Dato: 5.november 2012
Saksnr.: 2012/4488
Saksbehandler : Økonomi- og planavdelingen / Stein Helgesen

Budsjett 2012 og 2013 for Observatoriefondet
Det vises til Interne retningslinjer for Observatoriefondet fastsatt den 22. september 2010 av
rektor på fullmakt fra Universitetsstyret og Overordnede retningslinjer for Observatoriefondet
fastsatt av Kunnskapsdepartementet den 28. april 2006 (se sak 2010/12802-3).
Avkastningen fra Observatoriefondet er svært viktig for den observasjonelle astronomiforskningen ved UiO og er benyttet i henhold til § 3 i de interne retningslinjer. I henhold til
§ 1 skal Universitetsstyret hvert år vedta et budsjett for Observatoriefondet som del av
Universitetets ordinære budsjett. Det ble ikke fastsatt noe spesifikt budsjett for 2011, men
avkastningen ble anvendt på samme vis som budsjettert i 2010.
Inntekter
Fondets inntekter er i all hovedsak knyttet til inntekter av fondet finansformue som pr
31.12.2011 var på 31,4 mill. kr, hvorav 31,3 mill. kr var plassert i verdipapirer og 0,1 mill. kr
var innestående på fondets bankkonto. Pr 30.09.2012 var fondets andel i UNIFORs
investeringspool 33,6 mill. kroner, noe som innebærer en økning på 7,7 % siden årsskiftet.
Fondets avkastning tas ut gjennom salg av verdipapirer. Det vil for 2012 og 2013 være
nødvendig å selge aksjer for en verdi av anslagsvis 2 mill. kroner.
I tillegg til finansinntektene har Observatoriefondet årlige festeinntekter på eiendommene
Observatorie terrasse 2 og Observatoriegaten 3. For 2012 og 2013 antas disse å bli 30.000
kroner. 1
Kostnader
Kostnadene er i hovedsak benyttet av Institutt for teoretisk astrofysikk til støtte for instituttets
bruk av det svenske solteleskopet på La Palma, Swedish 1 m Solar Telescope (SST). For
tiden er dette regulert av en avtale mellom Kunglige Vetenskapsakademien (KVA) og
Universitetet i Oslo som løper fra 01.01.2009 til og med 31.12.2013. Instituttet ønsker å
fortsette denne meget viktige anvendelsen av midlene fremover.
SST regnes som verdens ledende teleskop for høyoppløsningsobservasjoner av solen, og UiOs
virksomhet der, finansiert av observatoriefondet, utgjør en meget viktig del av forskningsvirksomheten ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Instituttet publiserer årlig ca fem artikler i
nivå 2 tidsskrifter direkte basert på observasjoner fra SST. Ansatte ved instituttet blir
regelmessig invitert til å holde oversiktsforedrag om state-of-the-art i observasjonell
solforskning og bilder fra instituttets observasjoner er gjengangere i andre oversiktsforedrag.
Betydningen strekker seg utover de rent observasjonelle artiklene - observasjonene er også en
sentral input til instituttets modelleringsaktivitet. Virksomheten ved SST utgjør en viktig del
av ERC advanced grant prosjektet "Physics of the Solar Chromosphere" (2012-2016) ledet av
Mats Carlsson. Tre fast ansatte, en postdoktor, fire doktorgradsstudenter og flere master1 Boligselskapet Observatoriegate 3 AS har rettet en henvendelse til Ui0 om mulighetene for og vilkårene
knyttet innløsning av tomten. Det pågår forhandlinger om dette, men disse er ennå ikke avsluttet.

1

UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETSDIREKTØREN

studenter deltar årlig på observasjonsoppholdene ved SST. Hvert år har instituttet også den
praktiske delen av bacheloremnet AST2210, "Observasjonsastronomi" ved SST.
I henholdt til § 3 i de interne retningslinjer er den vesentlige del av avkastningen benyttet til å
dekke leie- og reiseutgiftene for bruken av SST. I følge avtalen med KVA betaler UiO SEK
855.000 pr. år for å benytte SST 40 dager + en ekstra uke pr år. Med dagens kurser tilsvarer
dette ca. 730.000 kroner. For å utnytte denne bruken kreves reise- og oppholdsutgifter for de
ansatte og studenter fra UiO som foretar observasjonene i denne observasjonstiden. Dette har
de senere år kommet på omkring 250.000 kroner. Det foreslås derfor avsatt et samlet budsjett
på 1,0 mill. kroner pr år for å dekke leien til KVA på SEK 855.000 pr år og inntil 250.000
kroner pr år til å dekkes reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med bruken av SST for å
kunne utnytte dette vitenskapelig.
I tillegg til midlene til leie av SST og reise- og oppholdsutgifter har det de senere år vært satt
av et beløp disponert av utdelingskomiteen, som beskrevet i § 3 i de interne retningslinjer.
Fram til og med 2008 var dette beløpet hvert år kr 100.000, men fra og med 2009 har det vært
redusert til kr 50.000 på grunn av lavere avkastning av Observatoriefondets kapital.
Utdelingskomiteen har hvert år bevilget dette beløpet til innkjøp av datautstyr som har vært
nødvendig for å transportere data fra SST til UiO og til å bearbeide og analysere dataene her.
Dette utstyrstilskuddet har vært viktig for den vitenskapelige utnyttelsen av SST. Det foreslås
avsatt kr 75.000 pr år, til disposisjon for utdelingskomiteen.
For å etterkomme gjeldende regelverk foreslår universitetsdirektøren at rektor på fullmakt
vedtar følgende budsjett for Observatoriefondet for 2012 og 2013:

Budsjett Observatoriefondet
2012
Inntekt
Avkastning/salg verdipapirer
Inntekt festeavgi ft
Sum
Kostnad
Bruk av solteleskop La Palma
Reise og opphold
Til disp. utdelingskomiteen
Sum

2013

1.025.000
30.000
1.055.000

1.025.000
30.000
1 .055.000

730.000
250.000
75.000
1 .055.000

730.000
250.000
75.000
1 .055.000

Forslag til vedtak:
Rektor fastsetter budsjett 2012 og 2013 for Observatoriefondet i tråd med vedlagte forslag.

I

Gunn- Elin Aa f^
J rneboe
universitetsdirektør
Marianne Mancini
Økonomidirektør
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VEDTAK

Rektor fastsetter på fullmakt budsjett 2012 og 2013 for Observatoriefondet i tråd med
vedlagte forslag.

Dato, . . lJ ^^V :

Qle^etter Ottersen
Rektor

Retur til Økonomi- og planavdelingen
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Referat fra møte i Forskningskomiteen 26. september 2012
Møtet begynte kl. 13.00 og ble avsluttet kl. 15.00 (Stort møterom, Lucy Smiths hus)
Til stede:
Inga Bostad (prorektor/leder), Tarald Rasmussen (TF), Kåre Lilleholt (JUS), Anders
Eleverhøi (MN), Einar Lie (HF), Geir Bjarne Asheim (SV), Jorunn Møller (UV), Rane
Willerslev (KHM), Knut Christian Myhre (repr. midlertidig tilsatte), Madeleine M. Sjøbrend
(student), Eystein Gullbekk (UB).
Fra FA/andre:
Akkesandra Luchetti (EU kommisjonen), Per Magnus Kommandantvold (Forskningsrådet),
Terje Strand (Forskningsrådet), Mette Topnes, Ann-Kristin Halvorsen og Lillian Baltzrud (til
sak 2), Berit Hyllseth og Bjørn Stensaker (til sak 3), Brit Solli og Maria Sætre (CAS) (til sak
4), Bjørn Haugstad, Magnus Otto Rønningen (referent).

DAGSORDEN
Sak 1/5-12 Godkjenning av innkalling og dagsorden og referat fra forrige
Innkalling, dagsorden og referat fra møtet 29.08.12 ble godkjent.

Sak 2/5-12 Orienteringssak: Besøk av EU kommisjonen v/ direktøren for
Marie Curie Actions, Alessandra Luchetti (DG Edudation&Culture)
Vedlagt presentasjonen som Alessandra Luchetti holdt i Forskningsrådet, med en
oppsummering av status og veien videre for Marie Curie programmet.

Sak 3/5-12 Diskusjonssak: UiOs ph.d.-utdanning - diskusjon og anbefalinger
om oppfølging av arbeidsgruppas rapport (Berit Hyllseth og Bjørn
Stensaker)
Berit Hyllseth og Bjørn Stensaker innledet til saken (presentasjon vedlagt). Revidert forslag til
vedtak ble delt ut på møtet. Etter diskusjon stilte komiteen seg bak det reviderte forslaget til
vedtak:
1. Forskningskomiteen takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid, og slutter seg til
arbeidsgruppens vurderinger av utfordringer UiO må møte for å realisere ambisjonene i
Strategi2020 og UiOs plattform for forskerutdanning.
2. Forskningskomiteen tar til etterretning at rapporten skal sendes på høring og ber om å bli
involvert i saksforberedelsene til styret når høringen er avsluttet.
Høringsbrev ble sendt til enhetene, mandag 01.10.12. (ePhortesak nr. 2011/10507-18).
1

Sak 4/5-12 Orienteringssak: CAS rapportering (forskningsleder Brit Solli)
Vedlagt presentasjon.

Sak 5/5-12 HMS
Det var ingen saker til dette punktet.

Sak 6/5-12 Eventuelt
Bjørn Haugstad orienterte om behovet for å nedsette en arbeidsgruppe bestående av
vitenskapelige ansatte, USIT, FA og ØPA. (Litt etter modell av utredningen av
økonomimodellen ved UiO, der arbeidsgruppen ble ledet av Asbjørn Rødseth.) I så fall legger
vi frem en underveismelding til styret i oktober, og informerer om arbeidsgruppen og mandat.
Forskningskomiteen bør involveres på passende vis.
Ph.d.-forskrift: Arbeidet i regi av UHR om å inkludere "utviklingsarbeid" i grunnlaget for
ph.d.-graden går videre. Det skal utarbeides forslag til en endring av veiledende forskrift som
ivaretar kravene til kvalitet, teori og metode. Bjørn Haugstad sitter i gruppen og ba om bistand
fra -forskningskomiteen. (For eksempel ved at vi sender aktuelle formuleringer på sirkulasjon
til komiteen.)
Neste møte, 21.11.12, er et fellesmøte med Studiekomiteen om tverrfaglighet.
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PROTOKOLL FRA UNIVERSITETETS STUDIEKOMITE
MØTE 6-12
TORSDAG 11. OKTOBER 2012 KL 14.30 – 16.00
Til stede fra komiteen:
Prorektor Inga Bostad
Studiedekan Hallgeir Elstad, TF
Studiedekan Ingrid Os, Med.fak.
Seksjonssjef Gro Enerstvedt Smenes, HF
Studiedekan Annik Myhre, MN
Studiedekan Morten Rykke, OD
Prodekan Bjørn Erik Rasch, SV
Seksjonssjef Line Sletten, UV
Professor Helge I. Strømsø, FUP
Seksjonssjef Jon Lanestedt, USIT
Universitetsbibliotekar Eystein Gullbekk, UB
Marie Samuelsen, Studentparlamentet
Morten Bakke Kristoffersen, Studentparlamentet
Espen Wilberg, Studentparlamentet

Sekretariat:
Studiedirektør Monica Bakken
Seksjonssjef Hanna Ekeli, Studieavdelingen
Seksjonssjef Hege Bolstad Pettersen, Seksjon for studieadministrative tjenester
Seniorrådgiver Lene Fosshaug, Seksjon for studieadministrative tjenester
Rådgiver Anne Grete Grude, Seksjon for studieadministrative tjenester
Rådgiver Jonny Roar Sundnes, Seksjon for studieadministrative tjenester
Seniorkonsulent Finn Ragnar Berger, Seksjon for studieadministrative tjenester.

Forfall:
Studiedekan Kirsten Sandberg, Jus, Studiedekan Gro Bjørnerud Mo, HF, Studiedekan Andreas Lund, UV,
Madeleine Sjøbrend, Studentparlamentet

Andre:
Helen Bråten, UV, Kirsti Lyngvær Engelien, Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste

Godkjenning av dagsorden. Protokoll fra forrige møte, se
http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/studiekomiteen/
Dagsorden ble godkjent.

ORIENTERINGSSAKER
O-sak 1 Senter for fremragende utdanning: Centre for Professional Learning in Teacher
Education -ProTed
J.nr.:

Protokoll fra møte i Studiekomiteen 11.10.2012
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Orientering v/prorektor Inga Bostad.
Presentasjonen finner du her

O-sak 2

Aktuelle bøker, rapporter, seminarer og konferanser
J.nr.:
Brobygging mellom forskning og innovasjon 23. oktober:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/seminar_brobygging_mellom_forskning_og_innovasjon
UHRs årlige karaktersamling 26. oktober:
Skikkethet og internasjonalisering er noen av stikkordene for årets samling. Samlingen arrangeres
fredag 26. oktober 2012, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.
Konferanse om podcast og digital eksamen 5.-6. november:
http://norgesuniversitetet.no/ikt/ja-takk-begge-deler
Forskningsrådet: Forskning om utdanning 2012:
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Forskning_om_utdanning_2012__Kvalitet_under_lu
pen/1253979875834?lang=no
Attraktiv for arbeidslivet
En komite for humaniora og samfunnsfag i Norsk Studentorganisasjon (NSO) har i lengre tid drevet
med å samle inn informasjon om hvordan studentene oppfatter sin studiehverdag når det kommer til
relevanse ovenfor arbeidslivet.
http://student.no/wp-content/uploads/2012/09/Rapport-Attraktiv-for-Arbeidslivet.pdf
Morten Bakke Kristoffersen orienterte om arbeidet.
Det er viktig at studentene bevisstgjøres på hva de kan i møtet med arbeidslivet og at de gis
anledning til å sette teorien ut i praksis på et så tidlig tidspunkt som mulig. Viktig også å
bruke de midlene som står til rådighet som kandidatundersøkelsene, for eksempel
arbeidsgiverundersøkelsene, Karrieresenteret og Vitenskapsbutikken.

O-sak 3

LMU
Orientering v/studiedirektør Monica Bakken.
Se lenke:
http://www.uio.no/studier/om/utvalg/laringsmiljoutvalget/

DISKUSJONS- og VEDTAKSSAKER
Sak 1

NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
J.nr.: 2012/10331
Innledning v/studiedirektør Monica Bakken
Presentasjon av NOKUT-portalen v/rådgiver Anne Grete Grude.

Protokoll fra møte i Studiekomiteen 11.10.2012
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Lenke til NOKUT-portalen finner du her;
http://dbh.nsd.uib.no/
NOKUT evaluerer institusjonenes kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten i en seksårig
syklus. UiOs kvalitetssystem ble evaluert og godkjent første gang i 2007. NOKUT har bekreftet
at ny evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanning blir våren 2013. Kriteriene som
kvalitetssystemet blir evaluert etter fremkommer i departementets Forskrift om kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, kapittel 2 og NOKUTs tilsynsforskrift, kapittel 3.
Fakultetene og underliggende enheter bes gjøre seg kjent med NOKUT- portalen og
datamaterialet for de aktuelle indikatorene ved egen enhet.
Fra diskusjonen:
Det ble kort orientert om hvilke kriterier og prioriteringer NOKUT vil legge til grunn ved
evalueringen og hvordan evalueringen vil være lagt opp. Den sakkyndige komiteen vil komme
på et innledende institusjonsbesøk og deretter fastsette innretningen i evalueringen i
hovedbesøket. I forkant av institusjonsbesøket må fakultetene gjøre seg kjent med indikatorene i
NOKUT-portalen (DBH). Det ble i møtet diskutert behovet for å skape en kultur for kvalitet,
strategisk ledelse av utdanning og bruk av informasjon og analyser om utdanning.
Studieavdelingen sender ut skriftlig orientering om saken til fakultetene.

Sak 2

Utdanningsledelse – Forslag til kompetansetilbud innen utdanningsledelse ved UiO
2013
J.nr.:
Orientering v/prorektor Inga Bostad
Presentasjonen finner du her
Utarbeidelse og gjennomføring av et opplæringsopplegg innen utdanningsledelse er en av
milepælene for gjennomføring av tiltak 17 i UiOs årsplan. STA, OPA og HF har siden sommeren
2012 samarbeidet om å finne fram til mulige løsninger for å støtte utdanningsledere ved HF og
andre fakulteter ved UiO. På bakgrunn av kartlegging av behovet for kompetanseheving hos
utdanningsledere ved UiO, legges det nå frem et forslag til et pilotopplegg for utdanningsledere
med planlagt gjennomføring våren/sommeren 2013.
Fra diskusjonen:
Komiteen ga sin tilslutning til forslag til innretning med fokus på rammebetingelser,
programutvikling og ledelse. Det var enighet om at målgruppen bør være både vitenskapelige og
administrativt tilsatte. Det ble kommentert at det er viktig at utdanningsledere bevisstgjøres på
det handlingsrommet som finnes.
NTNU har utarbeidet et nasjonalt utdanningslederprogram som UiO bør delta på. Men UiO bør
like fullt utvikle og tilby eget program for utdanningsledere.

Sak 3

Høring rammeplaner for lærerutdanninger
J.nr.:
Orientering ved seksjonssjef Hanna Ekeli.
Presentasjonen finner du her

Protokoll fra møte i Studiekomiteen 11.10.2012
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Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til rammeplaner for lærerutdanning
for trinn 8-13. Det er til sammen fem rammeplaner som er på høring, og hvor rammeplan for 5årig integrert lektorutdanning for trinn 8 – 13 og rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning
for trinn 8 – 13 vil være de som er mest aktuelle for Universitetet i Oslo.
De nye rammeplanene blir sannsynligvis vedtatt i begynnelsen av 2013, med sikte på innfasing
for nye studenter fra høsten 2013. Det utdanningsvitenskapelige fakultet har derfor parallelt med
høringen nedsatt en prosjektgruppe som skal gi råd om justeringer/endringer i UiO’s eksisterende
program- og studieretningsplaner for den 5- årige integrerte lektorutdanningen slik at denne
imøtekommer forskriften, i første omgang slik denne foreligger i forslags form.
Fra diskusjonen:
Muligheten for å ta PPU etter bachelor også for andre fagområder enn MN fagene ble trukket
fram som viktig tema i høringen. Det blir også spilt inn at det er viktig å fokusere på utfordringer
knyttet til praksis og at studentene krediteres for praksis. Videre ble det spilt inn behov for å
kommentere koblingen rammeplan og nasjonale retningslinjer i UiOs høringsuttalelse.
Det tas sikte på å sende ut et høringsutkast 24. oktober med frist for tilbakemeldinger innen 16.
november.

Sak 4

Møteplan 2013
J.nr.:
Møteplanen for 2013 blir som følger;
24. januar
21. mars
30. mai
26. september
14. november
12. desember

Eventuelt:

31. oktober 2012

Inga Bostad
leder
(sign.)
Monica Bakken
studiedirektør
(sign.)

Protokoll fra møte i Studiekomiteen 11.10.2012
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Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget
Torsdag 04.10.12, kl. 12.15-15.00
STED: Niels Henrik Abels hus, undervisningsrom 209
Tilstede:
Viserektor Ragnhild Hennum (leder)
Student Madeleine Sjøbrend, SP
Studiedirektør Monica Bakken, STA
Student Eirik Borander, SP
Student Warzan Ali Ismali (vara for Stine Sørflaten)
Student Eva Holthe Enoksen (vara for Chloe Steen)
Fungerende Driftssjef Arvid Thorstensen, (vara for Per Erik Syvertsen) TA
Seniorrådgiver Eva Isaksen, HMS (fast observatør)
Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SiO (fast observatør)
Leder for Studenthelsetjenesten Marit Eskeland, SiO (fast observatør)
Rådgiver Else Momrak Haugann, SST, (fast observatør)
Sekretær Tor Kristian Brænde, SST (referent)
Tilstede for øvrig:
Avdelingsleder Anette Wigaard, SST
Revisjonssjef Sveinung Svanberg, IR
Seniorkonsulent Niclas Marius Berger, SSO
Student Camilla Holm
Forfall:
Studiedekan Kirsten Sandberg, JUS
Teknisk direktør Per Erik Syvertsen, TA
Formand Siriann Bekeng, DNS (fast observatør)
Nestleder Brit Heidi Rustad, UB, (fast observatør)
Student Chloe Steen, SP
Student Stine Sørflaten, SP
Fra: Førstekonsulent Tor Brænde, tlf 22857133 t.k.brande@admin.uio.no
Kopi: Seksjon for internasjonalisering av studier (SIS) og Seksjon for
studentinformasjon og opptak (SSO)
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Innkalling godkjent

Vedtakssak:
1.3/12 Årsrapport 2010/2011 og 2011/2012 for LMU til Universitetsstyret
Ragnhild Hennum orienterte LMU om årsrapporten.
LMU sa seg godt fornøyd med forslaget til årsrapport og ønsket ikke endringer
annet enn navnendringer på to steder.

Vedtak: LMU slutter seg til årsrapport til universitetsstyret.
Muntlige orienteringssaker:
2.3/12

Nye rutiner i LMU
Viserektor Ragnhild Hennum orienterte om nye rutiner i LMU.




3.3/12

Referat fra møter i AMU legges ved i innkalling til møter i LMU
Frist for innmelding av saker til sekretær er 2 uker før møtene.
Sekretær sender e-post til nye medlemmer med lenke til LMU-nettside.

Læringsmiljøundersøkelsen og bruk av metode
Anette Wigaard presenterte Læringsmiljøundersøkelsen og redegjorde for bruk av
metode. Læringsmiljøundersøkelsen kartlegger hvordan studentene oppfatter
sentrale deler av læringsmiljøet ved ulike utdanningsinstitusjoner.

Undersøkelsen er utført på initiativ fra Universell, men lærestedene hadde
selv ansvar for å markedsføre undersøkelsen.

Utvalget bestod av norske heltidsstudenter under 35 år. En årsak til at
utenlandske studenter var utelatt var at man ønsket å måle en del av de
tiltakene som er i UiOs årsplan som går på mottak og integrering av
programstudenter ved UiO. Studenter over 35 år var utelatt fordi de gjerne
skiller seg ut fra resten av studentpopulasjonen. Etter- og
videreutdanningsstudenter var også utelatt.

Datainnsamlingen ble foretatt på grunnlag av utsendt e-post med lenke til
spørreskjema. 34% av de spurte besvarte undersøkelsen ved UiO.

Det ble purret to ganger for å få en høy svarprosent.

Mange studenter faller tidlig fra i undersøkelsen.

Kvinner er flinkere enn menn til å svare.

Resultatene er kvalitetssikret.

Diskusjonssaker:
4.3/12

Læringsmiljøundersøkelsen og fysiske fasiliteter
Fungerende driftssjef Arvid Thorstensen fra Teknisk Avdeling presenterte en
oversikt over fysiske fasiliteter på UiO og hvilke utfordringer
læringsmiljøundersøkelsen avdekker. TA ønsker å følge opp tilbakemeldingene men
samtidig er det ikke så lett å vite hva som er de konkrete probleme ut i fra svarene.
Resultater:

Studentenes tilfredshet med UiOs lokaler skiller seg ikke ut sammelignet
med de andre institusjonene i undersøkelsen. Minst tilfreds er studentene ved
det juridiske og det medisinske fakultet.

Medisinstudentene er fornøyde med undervisningsrommene, men
misfornøyde med lesesalsplassene. For jusstudentene er det motsatt.

Luftkvalitet og plassmangel er det studentene er minst fornøyde med
etterfulgt av inneklima og lysforhold. Studentene har ulike syn på de faktiske

forhold. I undervisningsrom får TA tilbakemelding på at det er for varmt
eller for kaldt. På lesesalene er det misnøye med plassmangel og at det
gjennomgående er for varmt.
Kommentarer og innspill:

Misnøyen blant studenter ved det juridiske og det medisinske fakultet kan
skyldes rehabilitering i bygningene, eksempelvis Domus Nova. ABCteateret
som av kapasitetshensyn blir benyttet til undervisning i juss er heller ikke
egnet som undervisningslokale.

Lysforhold. Det er vanskelig å vite om det er for mørkt eller om lyspærer
ikke skiftets raskt nok. Her er det behov for mer konkrete tilbakemeldinger.

Plassmangel på lesesalene er et generelt problem. Studentene ønsker
utvidede åpningstider på lesesaler og kantiner, samt mer informasjon om
pågående og fremtidige byggeaktiviteter. TA påpekte at det er vanskelig å
åpne lesesalene tidligere på grunn av renhold.

Funn i undersøkelsen kan brukes i arbeidet med Campusutvikling. Hva
slags type arbeisplasser eller fasiliteter vil studentene ønske seg i årene som
kommer?

En samordnet dialog mellom de ulike aktørene er nødvendig for at UiO
kan få iverksatt nødvendige tiltak. På dette området arbeides det godt både
på de ulike fakultetene og i Sentraladministrasjonen.

5.3/12

Læringsmiljløundersøkelsen og tilrettelegging
Førstekonsulent Tor Brænde fra Tilretteleggingstjenesten presenterte en oversikt
over ulike studentgrupper med tilretteleggingsbehov. Hva vet vi om studenter med
tilretteleggingsbehov ved UiO?
Resultater:

En av tre studenter ved UiO opplyser at de har en varig skade, sykdom
eller funksjonsnedsettelse. SSBs levekårsundersøkelse fra 2010 blant
studenter viser tilsvarende resultat. Det samme gjelder resten av
befolkningen i aldersgruppen 19-34 år.

Studenter med nedsatt funksjonsevne fordeler seg nokså likt blant
fakultetene. HF har høyest prosentandel, mens profesjonsfakultetene JF, MF
og OD har lavest.

11% av studentene ved UiO oppgir at de sliter med psykiske og
emosjonelle plager. Halvparten av studentene med psykiske og emosjonelle
plager opplyser at de ikke ønsker eller har behov for tilrettelegging i studiet.

To tredjedeler av svaksynte/blinde studenter opplyser at de ikke har behov
for tilrettelegging i studiet. Ingen opplyser at lærestedet ikke tilbyr
tilrettelegging. En forklaring kan være at studentene får dekket sine
tilretteleggingsbehov fra f. eks Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og NAV.

En av fem studenter som er tunghørte eller døve, opplyser at UiO ikke
tilbyr tilrettelegging i studiet. Siden det er mangel på tolker i Oslo og
Akershus får ikke alle studentene tilstrekkelig tolketjenester. NAV har dette
ansvaret.

I underkant av hver femte student vet ikke at det finnes
tilretteleggingstilbud ved UiO.

Utvalget diskuterte:
Hvordan kan UiO bedre informere om tilretteleggingstilbudet? Bør vi se på
organiseringen av den første kontakten studentene har med UiO?
Kommentarer og innspill:
 Utvalget ser det som bekymringsfult at noen døve studenter ikke får tolk.
Det er vanskelig å vite om det er forhold på Campus som gjør at døve og
tunghørte opplever vankser i studiet og eventuelt hvilke forhold. Studenter
får opptaksbrev til høyere utdanning såpass sent at det kan være vanskelig å
tilby tilstrekkelig tilrettelegging ved studiestart. Det er ønskelig at studenter
kontakter Tilretteleggingtjenesten så tidlig som mulig.
 UiO har jobbet lenge og systematisk med informasjon om
tilretteleggingstilbudene og har gode rutiner. Likevel er det vanskelig å nå
ut til alle som har tilretteleggingsbehov.
 Studentene foreslo å informere om Tilretteleggingstjenesten på det
obligatoriske informasjonsmøtet for nye studenter.
 Studiedirektør Monica Bakken understreket at det skal være mange dører
inn og lave terskler, men at det vil være vanskelig å fange opp alle.
 SiO påpekte at overgangen fra til høyere utdanning kan være ekstra
krevende for studenter som ikke er klar over at de har et
tilretteleggingsbehov. Det er viktig å synliggjøre informasjon når
studentene er mottakelige for informasjon. Da er fadderne viktige.

Orienteringssaker:
6.3/12 Studentombud
Revisjonssjef Sveinung Svanberg fra Enhet for intern revisjon orienterte om utkastet
til mandat for studentombudet.
Studentombudet skal være en uavhenging bistandsperson og gi råd og hjelp i saker
der studentene har tatt opp eller ønsker å vurdere å ta opp saker tilknyttet sin
studiesituasjon. Ombudet skal påse at saken får en forsvarlig og korrekt behandling,
men fungerer ikke som en ankeinstans. Omudet skal kunne gå ut og spre
informasjon om virksomhet og informere om studentenes plikter og rettigheter.
Organisatorisk er ombudet organisert i Enhet for intern revisjon. Enheten og
ombudet har ikke instruksjonsmyndighet. Studentombudet skal bidra til å løse saker
der de oppstår, men har ikke myndighet til å avgjøre saker. Skal sørge for at saker
får en god og ordentlig behandling.
Halvårsrapport skal legges fram for LMU og Universitetsledelsen. Rektor skal
informeres fortløpende.
Ombudet kan selv avgjøre om det ønsker å behandle innmeldte saker. Avviser
ombudet å behandle en sak må det gis en begrunnelse. Enhet for intern revisjon har
hatt en dialog med Studetnparlamentet som synes mandatet så langt ser greit ut.
7.3/12

Studiestart og fadderordningen
Camilla Holm fra fadderordningsutvalget orienterte om fadderordningen.
Studiestartskoordinator Niclas J.M. Berger orienterte kort om erfaringene fra årets
studiestart.

Studiestart:
Fadderordningen inhentet fortsatt erfaringer fra fakultetene og befant seg i en
evalueringsfase, men det synes som ting har fungert bra. Rektoratet har i år en
satsning på studiestart med begrepet Global Citizen med utgangspunkt at det er
internasjonaliseringsåret. Begrepet ser på hvordan vi kan se på studiet som en
dannelsesprosess og ikke bare en utdannelsesprosees. Global Citizen tar for seg de
store utfordringene verden står overfor fremover. I den forbindelse ble det arrangert
tre vitenskapsteoretiske seminar for de nye studentene uken undervisningen begynte.
Det ble også arrangert forelesning med Hans Rosling med godt oppmøte.
Fadderordningen:
Det har vært lettere å rektrutere faddere i år enn tidligere. Fadderordningen tok
kontakt med studentutvalgene som hjalp til med rekruteringen. Det var likevel
rekruteringsvansker på årsenhetene. HF er fortsatt det fakultetet der det er
vankseligst å rekrutere faddere. En årsak er at andreårsstudenter gjerne drar på
utveksling. Det er vanskelig å rekrutere tredjeårsstudenter som faddere.
Fadderordningen er blitt med i AKANs studentnettverk og har utviklet et godt
samarbeid.

Skriftlig orientering
8.3/12

Læringsmiljøprisen
Årets Læringsmiljøpris gikk til universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen ved
Fysisk institutt. Prisen ble delt ut på årsfesten til Universitetet i Oslo 31. august.
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Eventuelt

Ragnhild Hennum
Leder for LMU

Tor Brænde
Sekretær for LMU

UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETSDIREKTØREN

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren
Orienteringssak
Møtesaksnr.:
Møtenr
Møtedato 04.12.2012
Notatdato: 20. november 2012
Arkivsaksnr.: 2011/9404
Saksbehandler:
Johannes Falk Paulsen
Utskillelse av Nasjonal institusjon NI fra UiO / Senter for
menneskerettigheter SMR
-

-

Det vises til orienteringssak til styremøte den 24. april 2012. Det ønskes med dette å
informere om at det har vært kontakt med Utenriksdepartementet i form av møte den
16.11.2012, med rektor, assisterende universitetsdirektør, dekan på det juridiske fakultet
og direktør på SMR og politisk ledelse UD.
Møte klargjorde at det alle parter ser nødvendigheten av en utskillelse av NI fra UiO.
Fra UiO sin side ble det påpekt at arbeidet med menneskerettigheter ikke skal svekkes
ved UiO selv om NI skilles ut. UiO ønsker å se på samlokaliseringsløsninger hvis dette
er ønskelig fra NI sin side, samt tilby tjenester som bibliotek og lignende.
UiO vil avvente videre arbeide i forhold en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal
se på spørsmålet om NI fremtidige status.
Vedlegg: Styrenotat til styremote den

24.

april

2012

~
Assisterende universitetsdirektør
Johannes Falk Pau sen
Assisterende HR direktør

Universitetsdirektøren
Universitetet i Oslo
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FREMLEGGSNOTAT
Møtesaksnr.:
MØtcdato: 24. april 2012
Notatdato.: 2. april 2012
Arkivsaksnr: 2011/9404
Saksbehandler: Johannes Falk
Paulsen
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Bakgrunn for opprettelse av NI
FNs Menneskerettighetskommisjon resolusjon 1992/54 og FNs Generalforsamling resolusjon
(Parisprinsippene) anbefaler statene å opprette en uavhengig nasjonal
institusjon for menneskerettigheter, med hovedformål å bistå med rådgivning, utredning og
informasjon knyttet til implementering av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene.
48/134, 1993

Kongelig resolusjon av 21. september 2001 oppretter Norsk senter for menneskerettigheter
(SMR) som Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som en oppfølging av
Norges forpliktelser etter Paris-prinsippene. Som Nasjonal institusjon skal SMR bidra til
større bevissthet om og bedre oppfyllelse av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene
i Norge.
SMR er godkjent som Nasjonal institusjon av en internasjonal koordineringskomité
underlagt FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette har skjedd under forutsetning
av at senteret kan dokumentere finansiell autonomi. På denne bakgrunn er det fra 2007
foretatt en rammeoverføring bevilgede midler fra Kunnskapsdepartementet til
Utenriksdepartementets budsjett. Midlene skal øremerkes driftsbudsjettet til SMR.
De nasjonale institusjoner for menneskerettigheter sorterer under FNs Høykommissær for
menneskerettigheter i Gèneve (OHCHR).
FNs Høykommissær for menneskerettigheter i Gèneve innehar sekretariatet for de nasjonale
institusjoner for menneskerettigheter: National Human Rights Institutions Forum.
Dagens situasjon
Et utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 23.06. 2010 for å gjennomgå SMRs rolle som
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge (NI) leverte sin rapport på ii6 sider 15.
mars d.å. til Utenriksdepartementet og SMR. Utvalget ble ledet av førsteamanuensis Nora
Sveaas og besto ellers av høyesterettsadvokat Ketil Lund og Birgitte Kofoed (Danmark), med
Gunnar Ekeløve-Slydal (visegeneralsekretær i Helsingforskomiteen) som sekretær. Utvalget
gjennomførte ca. femti intervjuer med relevante norske institusjoner og enkeltpersoner og
hadde møte med sekretariatet for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner ved FNs
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Høykommisariat for menneskerettigheter. I tillegg har nasjonale institusjoner i andre
europeiske land blitt bedt om å kommentere utvalgets utkast til rapport. Selv om
gjennomgangen ble gjort på anmodning fra SMR (i brev 21. desember 2009) og koordinert
med Senteret, må det må understrekes at utvalgets vurderinger, konklusjoner og anbefalinger
er utvalgets egne.
To hensyn var sentrale for at SMR ba om gjennomgangen: For det første har SMR opplevd
betydelige institusjonelle utfordringer og indre spenninger knyttet til dobbeltrollen som NI
og grunnenhet ved Universitetet. For det andre skal SMRs status som nasjonal institusjon re
akkrediteres av FNs organ for nasjonale institusjoner i slutten av mai d.å. Dokumentasjon fra
SMR sammen med den eksterne gjennomgangen er oversendt til FN. Direktør Nils
Butenschøn som har ansvar for begge rollene, ønsket å bruke denne anledningen til en åpen
gjennomgang av NI-rollen der også alternativer til universitetstilknytningen måtte vurderes.
Utvalgets hovedkonidusjon er nå klar: Det foreslås at NI skilles ut fra UiO/SMR og at det
opprettes en egen menneskerettighetskommisjon etter mønster fra andre europeiske land for
å ivareta oppgavene som Norges NI. SMRs styre har i møte 17. mars og ekstraordinært
styremøte 28. mars støttet prinsippet om utskillelse av NI fra SMR, men har ikke tatt
standpunkt til hvilken alternativ NI-modell norske myndigheter bør velge.

Nærmere om utvalgets rapport
Kjernen i utvalgets mandat var å vurdere i hvilken grad SMR fungerer tilfredsstillende som
Nasjonal institusjon ut fra kriteriene FNs retningsgivende prinsipper for organisering av
nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (de såkalte Paris-prinsippene), samt å vurdere
alternativer til dagens modell. Utvalget gir en positiv vurdering av SMRs innsats som NI på
flere områder, men hovedkonklusjonen er likevel at Norge gjennom SMR ikke har en
nasjonal institusjon som imøtekommer dagens krav. Dette knytter rapporten til tre sentrale
forhold; dels til det opprinnelige mandatet gitt ved kgl. res. i 2001, dels til et altfor svakt
ressursgrunnlag, og ikke minst til selve organisasjonsmodellen med en NI organisert som
en grunnenhet under et universitet.
—

—

Ad mandatet: Paris-prinsippene anbefaler at NI gis sitt mandat ved lov, evt. som
bestemmelse i grunnlov, for å markere uavhengighet av utøvende myndighet som NI er ment
å overvåke. Når SMR fikk sitt mandat ved kgl. res. (dvs, av utøvende myndighet) var det fordi
man den gang anså det som tilstrekkelig å etablere et NI ved å styrke SMR som et nasjonalt
kompetansesenter der “overvåkningsfunksjonen” i første rekke skulle ivaretas gjennom
forskning og utredning, rådgivning ved høringsuttalelser, informasjonsspredning, samt etter
og videreutdanning om menneskerettigheter. I den sammenheng ble
universitetstilknytningen sett som en styrke fordi man kunne forvente utredninger,
undervisning og råd fra et uavhengig og solid fagmiljø. Som NI ble SMR ikke tillagt
individuell klagebehandling eller formell myndighet, med henvisning til at denne funksjonen
kan ivaretas av eksisterende ombudsordninger. Det var SMR som helhet, inkludert Senterets
omfattende internasjonale programmer, som ble gitt mandat som NI, og styrkingen av
grunnbevilgningen (den gang på 5 mill. kr) ble gitt via UiO uten bestemte føringer. Slik fikk
Norge, som eneste land i verden, en NI som også var en universitetsinstitusjon. Det bør
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understrekes at dette skjedde på et tidlig tidspunkt i den internasjonale utviklingen av slike
nasjonale institusjoner og at valg av organisasjonsmodell var ganske åpen.
SMR mottok den v 4.november 2011 brev fra FNs høykommissariat for menneskerettigheter
som er sekretariat for den internasjonale koordineringskomiteen for nettverket av Nasjonale
institusjoner (ICC). I sitt brev informerer ICCs underkomite for akkreditering (SCA), at
Norges Nasjonale institusjon slik den fremstår i dag, ikke fullt ut oppfyller FNs Paris
prinsipper. SCA vil derfor anbefale nedgradering av Norges Nasjonale institusjon fra A-status
til B-status i oktober 2012 dersom det ikke innen den tid foreligger dokumentasjon på at
institusjonen oppfyller Paris-prinsippene.
UiO er i dialog med med KD og UF for å sikre en god og forsvarlig prosess rundt utskillelsen
av NI fra UiO. En sikre og god personal behandling vil bli vektiagt, til orientering er det 6
personer som er ansatt i tilknytning til NI aktiviteter ved SMR. Det er tett samarbeid med
universitets ledelse, og det juridiske fakultet samt SMR om denne prosessen.

universitetsdirekt~’
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Johannes Falk Paulsen
Assisterende HR-direktør
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