
Sakskart til fakultetsstyremøte 12. 

mars 2019  

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje 

Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3. 

Kl. 16-18: 

Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det 

medisinske fakultet 

v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)    

Deltakere: Alle styremedlemmer, fakultetsdirektør 

Kl. 18-19: 

Del 2 - Behandling av styresaker 

Godkjenninger 

1/19 Godkjenning av innkalling 

2/19 Godkjenning av dagsorden 

3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra 

informasjonsmøte 28.2.2019 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 (til orientering; godkjent av 

forrige periodes fakultetsstyre) 

 Referat fra informasjonsmøte med 

tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 - til orientering (pdf) 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-18/protokoll-fakstyre-med-2018-12-18.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/dokumenter/referat-idf-28-2-19.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/dokumenter/referat-idf-28-2-19.pdf


Saker 

4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det 

medisinske fakultet, UiO (15 min) 

Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og 

administrasjonsreglement. 

5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018 (30 min) 

Ved økonomisjef Gaute Frøisland 

 saksnotat (pdf) (stort dokument) 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 

og realisert regnskap for 2018 til orientering. 

6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019 (15 min) 

Ved økonomisjef Gaute Frøisland 

 saksnotat (pdf) 

Forslag til vedtak: 

Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering 

Eventuelt 

Vedlagte saker til informasjon 

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 Disputaser 

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/dokumenter/sak-4-forslag-til-justering-av-styrings--og-administrasjonsreglement.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/dokumenter/sak-5-virksomhetsrapportering-og-oppdatert-med-endelig-regnskapstall-utgang-2018.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/dokumenter/sak-6-120319_regnskapsrapport-pr.-utgang-januar-2019_fakultetsstyre.pdf
http://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/dokumenter/arshjul-fakultetsstyret.pdf


Protokoll fra fakultetsstyremøte 18. 

desember 2018  

Til stede: 

Frode Vartdal (styreleder, dekan) 

Hilde Nebb (prodekan) 

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale) 

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale) 

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale) 

Tove Strand (ekstern representant) 

Egil Bodd (ekstern representant) 

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant) 

Maria Due (studentrepresentant) 

Til stede fra fakultetsledelsen: 

Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler 

Gjest: 

Professor Arnoldo Frigessi (sak 45) 

Til stede fra administrasjonen: 

Gaute Frøisland, Astrid Holø (referent) 

Godkjenninger 

39/18 Godkjenning av innkalling 

Det var ingen merknader til innkallingen. 

40/18 Godkjenning av dagsorden 



Det var ingen merknader til dagsorden. 

41/18 Godkjenning av protokoll fra møte 6.11.2018 

 Protokoll fra fakultetsstyremøte 6.11.2018 

Det var ingen merknader til protokoll fra møte 6.11.2018 

Sakstyper 

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak 

Saker 

42/18-O Orientering om den økonomiske situasjonen ved fakultetet, 

herunder regnskap pr. 30.10.2018 

Gaute Frøisland redegjorde og svarte på spørsmål. 

 saksnotat (pdf) 

 presentasjon (pdf) 

Vedtak (enstemmig): 

Orientering om den økonomiske situasjonen og regnskap pr. 30.10.2018 tas til 

orientering. 

43/18-V Forslag til eksterne representanter til fakultetsstyret for perioden 

1.1.2019 tom 31.12.2022 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 

Representantene Tove Strand og Egil Bodd fratrådte møtet under behandling av 

denne saken. 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret slutter seg dekans forslag, og ber rektor oppnevne Camilla 

Stoltenberg og Jon Lomøy som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved 

Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019-31.12.2022. Samtidig bes rektor 

oppnevne Anna Stavdal og Kari Jussie Lønning som henholdsvis 1. og 2. 

vararepresentanter. 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/11-06/protokoll-fakstyre-med-2018-11-06.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-18/dokumenter/sak-42-okonomisk-situajon-regnskap.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-18/dokumenter/sak-42-presentasjon.pdf


44/18-V Strategiske rekrutteringsstillinger 

Frode Vartdal redegjorde og svarte på spørsmål. 

 saksnotat 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen og gir dekanen fullmakt til å tildele 

strategiske rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling fra evalueringskomiteen. 

Vedtak (enstemmig): 

Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen. Styret gir dekan fullmakt til å tildele 

strategiske rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling fra evalueringskomiteen. 

Styret anbefaler at det nye styret beslutter prosess for senere år. 

45/18-O Data science og big data kan bidra til bedre helse 

Ved professor Arnoldo Frigessi 

 presentasjon (pdf) 

Eventuelt 

Vedlagte saker til informasjon 

Disputaser ved Det medisinske fakultet 

 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-18/dokumenter/sak-44-strategiske-rekrutteringsstillinger.pdf
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/12-18/dokumenter/sak-45-presentasjon.pdf
https://www.med.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/


 



Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Mandag 28. februar 2019 kl. 11.30 i møterommet Hippokrates, Sogn Arena, 2. etasje, 

Klaus Torgårds vei 3 (opprinnelig berammet til 25.2, utsatt pga sykdom) 

 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 
Gry Bruland Larsen (NTL) 

 

Fra vernelinjen: 

Marian Berge Andersen 

 

Fra ledelse/administrasjon:  
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle, Gaute Frøisland, Astrid Holø (referent) 

 

INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:  
 

Sak 1 Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 12. mars 2019  

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/sakskart-

fakstyre-med-2019-03-12.html 

 

4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for 

Det medisinske fakultet, UiO  

 

NTL: 

Støtter ordning med å sidestille prodekan for forskning og prodekan for 

utdanning med tanke på å inneha funksjon som dekans stedfortreder og nestleder 

i fakultetsstyret. 

 

På spørsmål om hva som er forskjell på prodekaner og visedekaner, ble det svart 

at det alltid skal være en prodekaner for hhv. forskning og utdanning, mens 

visedekaner kan oppnevnes med utgangspunkt i områder det er ønskelig å 

fokusere spesielt på, noe som tenkes å variere over tid. 

 

Det ble stilt spørsmål ved om begrepet «Tilsettingsrådet» i § 6.2 bør endres til 

«Ansettelsesrådet» ifbm overgang til nytt personalreglement. Det ble svart at 

dette foreløpig ikke er bestemt at begrepet skal endres ved UiO, men at det kan 

justeres hvis dette blir tilfellet. 

 

5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018 

Det var ingen merknader til saken. 

 

6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Ettersom møtet var utsatt pga sykdom, samtykket møtedeltakerne i en forkortet 

frist for evt merknader til referatet. Frist for merknader er tirsdag 5. mars kl. 12. 

Tjenestemannsrepresentanter som ikke kunne delta pga endret møtetidspunkt, 

har fått anledning til å sende inn evt kommentarer til saken skriftlig. 

 

 

 

 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/sakskart-fakstyre-med-2019-03-12.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/03-12/sakskart-fakstyre-med-2019-03-12.html


           SAK 4 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Fakultetsdirektør 

Sakstype (O/D/V): Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg:  

Møtedato: 12. mars 2019 

Sakstittel: Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske 

fakultet, UiO 

 

 

 

Gjeldende administrasjonsreglement ble sist revidert av fakultetsstyret 27. september 2016. 

 

Bakgrunn for dagens forslag til justeringer, er først og fremst behov for en beskrivelse av 

ledelsesstrukturen på fakultetsnivå, som gir bedre fleksibilitet omkring oppnevnelse av 

prodekaner og visedekaner, og hvilke roller disse skal ha. Viktigste forslag er at dekan kan 

bestemme hvilken av prodekanene som skal være dekans stedfortreder og medlem av 

fakultetsstyret; mens det i dagens reglement framgår at denne rollen skal legges til prodekan 

for forskning. Dette er også i tråd med hvordan det praktiseres f.eks. ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. Oppnevning av visedekaner er også foreslått tatt inn i 

reglementet. I tillegg er det foreslått mindre justeringer som følge av endring i sentrale 

retningslinjer, samt noen presiseringer og språklige justeringer. 

 

Endringer som angår prodekaner og visedekaner er foreslått under §§ 1.1, 3.1.2, 4.2. 

 

Endring for å tilpasse til endret sentralt regelverk er foreslått under § 6. 

 

Forslag til vedtak: 

Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og 

administrasjonsreglement. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til justert reglement  

2. Gjeldende styrings- og administrasjonsreglement 
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FORSLAG: 

 

 

Styrings- og administrasjonsreglement 

for 

Det medisinske fakultet, UiO 

 
Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. 

Endret av fakultetsstyret 27. september 2016 og 12. mars 2019. 

 

 
Innhold: 

 

§ 1 ORGANISERING 
§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 

§ 1.2 Organisering på instituttnivå 

 

 
§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING 

 

 
§ 3 KOLLEGIALE ORGANER 

§ 3.1 Fakultetsstyret 

§ 3.2 Instituttråd 

 

 
§ 4 LEDELSE 

§ 4.1 Dekan 

§ 4.2 Prodekaner 

§ 4.3 Instituttledere 

 

 
§ 5 ADMINISTRASJON 

§ 5.1 Fakultetsadministrasjon 

§ 5.2 Instituttadministrasjon 

 

 
§ 6 INNSTILLING OG TILSETTING 

 

 
§ 7 UTVALG 

§ 7.1 Tilsettingsutvalg 

§ 7.2 Andre permanente utvalg 
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§ 1 ORGANISERING 
 

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 
Det medisinske fakultet skal ha: 

 Fakultetsstyre 

 Dekan 

 To prodekaner 

 Fakultetsdirektør 

 Seksjonssjefer 

 Administrasjon 

 
I tillegg kan dekan utnevne visedekaner etter behov. Pro-/visedekaner og fakultetsdirektør inngår i 

dekanens ledergruppe. I tillegg har dekan et rådgivende lederforum, bestående av ledere ved 

grunnenhetene og ved fakultetsadministrasjonen. 

 

§ 1.2 Organisering på instituttnivå 
Instituttene ved Det medisinske fakultet skal ha: 

 Instituttråd 

 Instituttleder 

 Stedfortreder for instituttleder 

 Administrasjonssjef 

 Administrasjon 

 

 

§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING 
 

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor 

det formelle styringshierarkiet. 

 

Dekan er forpliktet i forhold til fakultetsstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenelig med 

rammer gitt av universitetsstyret eller pålegg gitt av rektor eller universitetsdirektør. I en slik 

konfliktsituasjon kan rektor instruere dekan om løsninger som avviker fra fakultetsstyrets vedtak. 

 

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder, som har 

personlig lederansvar på henholdsvis sentralt-, fakultets- og grunnenhetsnivå. Ved Det medisinske 

fakultets institutter er det i tillegg opprettet nivå under instituttledernivå. Instruksjon, rapportering og 

delegering skjer via disse ledernivåene. 

 

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekan selv i hvilket omfang myndighet delegert fra 

rektor skal delegeres videre til underordnede ledd. 

 

 

§ 3 KOLLEGIALE ORGANER 
 

§ 3.1 Fakultetsstyret 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler, 

samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 
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 overordnede mål, prinsipper og prioriteringer innenfor rammen av UiOs prioriterte mål og 

strategier 

 langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 

 årsplan og budsjett 

 fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de 

rammer universitetsstyret har gitt 

 utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser for valg av 

ledere ved fakultetet 

 tilsetting av instituttleder 

 
Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av: 

 regnskap og årsrapport 

 opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

Eksterne representanter deltar ikke i styrets behandling av dette. 

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret skal 

normalt omfattes av dekanens kompetanse. Det vises for øvrig til «Normalregler for fakulteter ved 

UiO» 

 

§ 3.1.2 Fakultetsstyrets sammensetning 
Styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer, slik sammensatt: 

• Dekan 

• Prodekan for forskning eller prodekan for utdanning (nestleder) 

• 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv fast 

tilsatte professor II 

• 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv midlertidig 

tilsatte professor II 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale 

• 2 studentrepresentanter 

• 2 eksterne representanter 

 
Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det 

velges minst to vararepresentanter. 

 

Dekan er styrets leder og prodekan for forskning eller prodekan for utdanning er nestleder. 

Fakultetsstyrets møter avvikles i samsvar med ”Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det 

medisinske fakultet”. Fakultetsdirektør er styrets sekretær. 

 

Fast tilsatte professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatte 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Fakultetsstyrets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representant for midlertidig vitenskapelig personale velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år. 

 

§ 3.2 Instituttråd 
Instituttrådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. 

langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan 

drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger 

er rådgivende overfor instituttleder. 

 

Instituttrådet har i tillegg følgende funksjoner: 
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• Instituttrådet nominer overfor fakultetsstyret medlemmer til valgkomité før valg av 

instituttleder. 

• Instituttrådet kan vurdere endring av rekrutteringsform for instituttleder forut for nytt valg, 

åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell 

anbefaling om endring fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til 

universitetsstyret, vedlagt instituttrådets anbefaling. 

• Instituttrådet innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av instituttleder. Det anbefales at 

instituttrådet oppnevner en intervjukomite.  Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende 

overfor innstillingsorganet. Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte 

at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og 

personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet 

til å ta med en felles representant i komiteen. Lederkompetanse er et sentralt 

vurderingskriterium for denne stillingskategorien. 

 

3.2.1 Instituttrådets sammensetning 

Instituttrådet ledes av instituttleder og skal ha 7 eller 9 eller 11 medlemmer, sammensatt slik: 
 

Råd med 11 medlemmer: 
 

 Instituttleder 
 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 4 (evt 3) representanter for det fast vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt professor II 
 

 2 representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet, inklusiv midlertidg tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det teknisk-administrative personalet 
 

 2 studenter 
 

Råd med 9 medlemmer: Råd med 7 medlemmer: 

 Instituttleder  Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 3 (evt 2) representanter for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 1 (2) representant(er) for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 2 studenter  2 studenter 
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Det enkelte institutt avgjør hvilken modell som skal benyttes ved enheten. Ved endring av modell 

avgjør instituttleder etter at sittende instituttråd har uttalt seg. 

 

Fast tilsatte professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatte 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Hvis instituttleders nestleder er medlem av rådet, skal vedkommende være instituttleders stedfortreder 

i rådet. Hvis instituttleders nestleder ikke er fast medlem av rådet, skal vedkommende være vara for 

instituttleder og fungere som leder av rådet i instituttleders fravær. 

 

Rådets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

 

 

§ 4 LEDELSE 
 

§ 4.1 Dekan 
Dekan er øverste leder ved fakultetet. Oppgaver som ikke er lagt til fakultetsstyret er dekanens 

ansvar. Dekan utøver sin myndighet etter delegering fra henholdsvis rektor, universitetsdirektør og 

fakultetsstyret innenfor det mandat disse har. Rapportering skjer i tilsvarende linjer. 

 

Dekan er leder av fakultetsstyret, og har ansvar for å forberede saker til fakultetsstyret, samt sørge 

for iverksetting av styrets vedtak. 

 

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging av fakultetets virksomhet. 

Lederfunksjonen inkluderer budsjettplanlegging og -oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, 

og med at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede 

instanser. 

 

Dekan representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, 

informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. 

 

Dekan kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

 
Dekan velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av 

dekan skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement. 

 

§ 4.2 Prodekaner 
Det medisinske fakultet har en prodekan for forskning og en prodekan for utdanning. I tillegg kan 

dekan oppnevne visedekaner etter behov. Pro- og visedekaner ivaretar oppgaver delegert fra dekan. 

 

En av prodekanene ivaretar vervet som nestleder i fakultetsstyret og fungerer som stedfortreder for 

dekan. Prodekan for forskning har spesielt ansvar for forskningssaker og forskningskoordinering.  

Prodekan for utdanning har spesielt ansvar for forvaltning og utvikling av fakultetets studier. 

 

Fungeringsperiode for prodekaner er fire år, maksimalt åtte år totalt. Prodekaner og 

visedekaner oppnevnes av dekan. 

 

§ 4.3 Instituttleder 
Instituttleder har ansvaret for grunnenhetens virksomhet, innenfor rammer gitt av universitetsstyret, 

samt instrukser og fullmakter delegert fra dekan. 

 

Instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilrådning fra instituttrådet og 

fakultetsstyret, bestemmer at det skal foretas tilsetting.  Valg foretas etter Valgreglement for 
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Universitetet i Oslo. Tilsetting foretas etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og 

institutter. 

 

Instituttleder velges/tilsettes for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg/tilsetting for 

ytterligere en periode. 

 

Stedfortreder for instituttleder utpekes og oppnevnes av instituttleder blant grunnenhetens 

vitenskapelige personale. Stedfortreder oppnevnes for periode på fire år, maksimalt åtte år totalt. 

 
§5 ADMINISTRASJON 

 

§ 5.1 Fakultetsadministrasjon 
Fakultetet skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar fakultetets administrative 

oppgaver. 

 
§ 5.1.1 Fakultetsdirektør 
Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i 

samråd med og på delegasjon fra dekanen. 

 

 
§ 5.2 Instituttadministrasjon 
Grunnenheten skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar instituttets administrative 

oppgaver i samråd med og på delegasjon fra instituttleder. Støtteapparatet ledes normalt av en 

administrasjonssjef. 

 
§ 6 INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSORGANER 

 

Ved tilsetting av instituttleder tilsetter fakultetsstyret etter innstilling fra instituttrådet. 

Universitetsdirektøren innstiller til stillingen som fakultetsdirektør overfor universitetsstyret. 

Dekan deltar i utvalget som bistår universitetsdirektøren under vurdering av kandidater. 

Fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet for alle vitenskapelige stillinger med unntak av professor 

faglig ledelse (SKO 1404) og for tilsetting av professor (SKO 1013) uten kunngjøring (kallelse). 

 

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndighet til fakultetets tilsettingsutvalg, instituttenes 

innstillings- og tilsettingsutvalg og til ledere i henhold til den til enhver tid gjeldende 

delegasjonsoversikt. 

 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller i SKO 1404 professor faglig ledelse og professor uten 

kunngjøring (kallelse). Det sentrale tilsettingsutvalget ved UiO tilsetter i disse stillingene. 

 

I teknisk-administrative stillinger innstilles og tilsettes i henhold til reglene i UiOs personalreglement. 

 

§ 6.1 Fakultetets tilsettingsutvalg 
Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold til den til enhver 

tid gjeldende delegasjonsoversikt. 

 

Utvalget ledes av dekan. Sammensetning for øvrig er to representanter fra det vitenskapelige 

personalet utpekt av dekan, en representant for det teknisk-administrative personalet utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, og en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 
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studentutvalg. 

 
 

§ 6.1.2 Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg 
Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold 

til den til enhver tid gjeldende delegasjonstabell. 

 

Utvalgene ledes av instituttleder. Sammensetning for øvrig er to representanter for det vitenskapelige 

personalet utpekt av instituttleder, en representant for det teknisk-/administrative personale utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, samt en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 

studentutvalg. 

 

§ 6.2. Tilsettingsrådet 

 

Tilsettingsrådet fatter vedtak i tilsettingssaker som gjelder teknisk-administrativt personale i henhold 

til reglene i UiOs personalreglement. 

 

Rådet består av ni medlemmer. Fire medlemmer med vara oppnevnes av UiO. NTL, Forskerforbundet, 

Akademikerne og Parat oppnevner ett medlem hver. I tillegg oppnevner UiO leder av tilsettingsrådet. 

 

§ 7 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 
 

Det medisinske fakultet kan ha organer for forsknings- og undervisningssaker, definert ut fra de behov 

som til enhver tid gjør seg gjeldende. Fakultetsstyret selv vedtar mandat og sammensetning for slike 

faste utvalg, og dekan oppnevner utvalgsmedlemmer etter delegasjon fra fakultetsstyret.  Medlemmer 

kan ihht mandat oppnevnes eller foreslås også av andre, for eksempel studenter, 

tjenestemannsorganisasjoner eller grupper av tilsatte. 
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§ 1 ORGANISERING 
 

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå 
Det medisinske fakultet skal ha: 

 Fakultetsstyre 

 Dekan 

 En prodekan for forskning 

 En eller to prodekaner for utdanning 

 Fakultetsdirektør 

 Seksjonssjefer 

 Administrasjon  

 

Prodekanene og fakultetsdirektør utgjør dekanens ledergruppe på fakultetsnivå. I tillegg har dekan et 

rådgivende lederforum, bestående av ledere ved grunnenhetene og ved fakultetsadministrasjonen. 

 

§ 1.2 Organisering på instituttnivå 
Instituttene ved Det medisinske fakultet skal ha: 

 Instituttråd 

 Instituttleder 

 Stedfortreder for instituttleder 

 Administrasjonssjef 

 Administrasjon 

 

 

§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING 
 

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor 

det formelle styringshierarkiet.  

 

Dekan er forpliktet i forhold til fakultetsstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenelig med 

rammer gitt av universitetsstyret eller pålegg gitt av rektor eller universitetsdirektør. I en slik 

konfliktsituasjon kan rektor instruere dekan om løsninger som avviker fra fakultetsstyrets vedtak. 

  

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder, som har 

personlig lederansvar på henholdsvis sentralt-, fakultets- og grunnenhetsnivå. Ved Det medisinske 

fakultets institutter er det i tillegg opprettet nivå under instituttledernivå. Instruksjon, rapportering og 

delegering skjer via disse ledernivåene. 

 

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekan selv i hvilket omfang myndighet delegert fra 

rektor skal delegeres videre til underordnede ledd, som blant andre prodekaner, fakultetsdirektør og 

instituttledere.  

 

 

§ 3 KOLLEGIALE ORGANER 
 

§ 3.1 Fakultetsstyret 
Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler, 

samt vedtak fattet av universitetsstyret.  
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Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

 overordnede mål, prinsipper og prioriteringer innenfor rammen av UiOs prioriterte mål og 

strategier 

 langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling  

 årsplan og budsjett 

 fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de 

rammer universitetsstyret har gitt 

 utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser for valg av 

ledere ved fakultetet 

 tilsetting av instituttleder  

 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av: 

 regnskap og årsrapport 

 opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling 

 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

 

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret skal 

normalt omfattes av dekanens kompetanse. 

 

§ 3.1.2 Fakultetsstyrets sammensetning 
Styret ved Det medisinske fakultet skal ha 9 medlemmer, slik sammensatt:  

• Dekan  

• Prodekan for forskning (nestleder) 

• 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

• 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, inklusiv midlertidig 

tilsatt professor II 

• 1 representant for det teknisk-administrative personale  

• 2 studentrepresentanter  

• 2 eksterne representanter  

 

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det 

velges minst to vararepresentanter.  

 

Dekan er styrets leder og prodekan for forskning er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i 

samsvar med ”Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet”. Fakultetsdirektør er 

styrets sekretær. 

 

Fast tilsatt professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Fakultetsstyrets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representant for midlertidig vitenskapelig personale velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

 

§ 3.2 Instituttråd 
Instituttrådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. 

langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan 

drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger 

er rådgivende overfor instituttleder. 
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Instituttrådet har i tillegg følgende funksjoner: 

 

• Instituttrådet nominer overfor fakultetsstyret medlemmer til valgkomité før valg av 

instituttleder. 

• Instituttrådet kan vurdere endring av rekrutteringsform for instituttleder forut for nytt valg, 

åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter eller trekker seg fra vervet. Eventuell 

anbefaling om endring fremmes for fakultetsstyret, som sender sitt forslag til 

universitetsstyret, vedlagt instituttrådets anbefaling.  

• Instituttrådet innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av instituttleder. Det anbefales at 

instituttrådet oppnevner en intervjukomite.  Intervjukomiteens anbefaling er rådgivende 

overfor innstillingsorganet. Det forutsettes at intervjukomiteen settes sammen på en slik måte 

at kravene til en helhetlig vurdering av både faglig bakgrunn, ledelsesmessig kompetanse og 

personlig egnethet kan vurderes på en god måte. Tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet 

til å ta med en felles representant i komiteen. Lederkompetanse er et sentralt 

vurderingskriterium for denne stillingskategorien. 

 

3.2.1 Instituttrådets sammensetning 

Instituttrådet ledes av instituttleder og skal ha 7 eller 9 eller 11 medlemmer, sammensatt slik: 

Råd med 11 medlemmer: 

 Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 4 (evt 3) representanter for det fast vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt professor II 

 2 representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet, inklusiv midlertidig tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det teknisk-administrative personalet 

 2 studenter 

 

Råd med 9 medlemmer: 

 

Råd med 7 medlemmer: 

 Instituttleder  Instituttleder 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 Instituttleders nestleder (kan erstattes med 1 

representant for det fast vitenskapelige 

personalet) 

 3 (evt 2) representanter for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 1 (2) representant(er) for det faste 

vitenskapelige personalet, inklusiv fast tilsatt 

professor II 

 2 representanter for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det midlertidig 

vitenskapelige personalet, inklusiv 

midlertidig tilsatt professor II 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 1 representant for det teknisk-administrative 

personalet 

 2 studenter  2 studenter 
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Det enkelte institutt avgjør hvilken modell som skal benyttes ved enheten. Ved endring av modell 

avgjør instituttleder etter at sittende instituttråd har uttalt seg. 

 

Fast tilsatt professor II er inkludert i valggruppen fast vitenskapelig personale. Midlertidig tilsatt 

professor II er inkludert i gruppen midlertidig vitenskapelig personale. 

 

Hvis instituttleders nestleder er medlem av rådet, skal vedkommende være instituttleders stedfortreder 

i rådet. Hvis instituttleders nestleder ikke er fast medlem av rådet, skal vedkommende være vara for 

instituttleder og fungere som leder av rådet i instituttleders fravær. 

 

Rådets funksjonstid er fire år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs 

valgreglement. Representanter for det midlertidig vitenskapelige personalet velges for ett år. 

Studentrepresentantene arrangerer egne valg, og velges for ett år fra september til august. 

 

 

§ 4 LEDELSE 
 

§ 4.1 Dekan 
Dekanen er øverste leder ved fakultetet, og har ansvar for å forberede saker til fakultetsstyret, samt 

sørge for iverksetting av styrets vedtak. Oppgaver som ikke er lagt til fakultetsstyret er dekanens 

ansvar. Dekan utøver sin myndighet etter delegering fra henholdsvis rektor, universitetsdirektør og 

fakultetsstyret innenfor det mandat disse har. Rapportering skjer i tilsvarende linjer. 

 

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging av fakultetets virksomhet. 

Lederfunksjonen inkluderer budsjettplanlegging og -oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, 

og med at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede 

instanser.  

 

Dekan kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon. 

 

Dekan velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av 

dekan skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement. 

 

§ 4.2 Prodekaner 
Det medisinske fakultet har en prodekan for forskning og en eller to prodekaner for utdanning, som 

ivaretar oppgaver delegert fra dekan.  

 

Prodekan for forskning er stedfortreder for dekan, og har spesielt ansvar for forskningssaker og 

forskningskoordinering.  Prodekan(er) for utdanning har spesielt ansvar for forvaltning og utvikling av 

fakultetets studier.  

 

Fungeringsperiode for prodekaner er fire år, maksimalt åtte år totalt. Prodekaner utpekes og 

oppnevnes av dekan. 

 

§ 4.3 Instituttleder 
Instituttleder har ansvaret for grunnenhetens virksomhet, innenfor rammer gitt av universitetsstyret, 

samt instrukser og fullmakter delegert fra dekan. 

 

Instituttleder velges, dersom ikke universitetsstyret selv – etter tilrådning fra instituttrådet og 

fakultetsstyret, bestemmer at det skal foretas tilsetting.  Valg foretas etter Valgreglement for 

Universitetet i Oslo. Tilsetting foretas etter Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og 

institutter.  
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Instituttleder velges/tilsettes for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg/tilsetting for 

ytterligere en periode. 

 

Stedfortreder for instituttleder utpekes og oppnevnes av instituttleder blant grunnenhetens 

vitenskapelige personale. Stedfortreder oppnevnes for periode på fire år, maksimalt åtte år totalt. 

 

§5 ADMINISTRASJON 
 

§ 5.1 Fakultetsadministrasjon 
Fakultetet skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar fakultetets administrative 

oppgaver. 

 

§ 5.1.1 Fakultetsdirektør 
Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i 

samråd med og på delegasjon fra dekanen.  

 

 

§ 5.2 Instituttadministrasjon 
Grunnenheten skal ha tilgang på et administrativt støtteapparat, som ivaretar instituttets administrative 

oppgaver i samråd med og på delegasjon fra instituttleder. Støtteapparatet ledes normalt av en 

administrasjonssjef. 

 

§ 6 INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSORGANER 
 

Ved tilsetting av instituttleder tilsetter fakultetsstyret etter innstilling fra instituttrådet. 

 

Dekan innstiller til stillingen som fakultetsdirektør overfor universitetsstyret. 

 

Fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet for alle vitenskapelige stillinger med unntak av professor 

faglig ledelse (SKO 1404) og for tilsetting av professor (SKO 1013) uten kunngjøring (kallelse). 

 

Fakultetsstyret har delegert tilsettingsmyndighet til fakultetets tilsettingsutvalg, instituttenes 

innstillings- og tilsettingsutvalg og til ledere i henhold til den til enhver tid gjeldende 

delegasjonsoversikt. 

 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller i SKO 1404 professor faglig ledelse og professor uten 

kunngjøring (kallelse). Det sentrale tilsettingsutvalget ved UiO tilsetter i disse stillingene. 

 

I teknisk-administrative stillinger innstilles og tilsettes i henhold til reglene i UiOs personalreglement, 

jfr. Tjenestemannslovens bestemmelser. 

 

§ 6.1 Fakultetets tilsettingsutvalg 

Fakultetets tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold til den til enhver 

tid gjeldende delegasjonsoversikt. 

 

Utvalget ledes av dekan. Sammensetning for øvrig er to representanter fra det vitenskapelige 

personalet utpekt av dekan, en representant for det teknisk-administrative personalet utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, og en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 

studentutvalg. 
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§ 6.1.2 Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg 

Instituttenes innstillings- og tilsettingsutvalg innstiller og tilsetter i vitenskapelige stillinger i henhold 

til den til enhver tid gjeldende delegasjonstabell. 

 

Utvalgene ledes av instituttleder. Sammensetning for øvrig er to representanter for det vitenskapelige 

personalet utpekt av instituttleder, en representant for det teknisk-/administrative personale utpekt av 

tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap, samt en representant utpekt av studentene ved Medisinsk 

studentutvalg. 

 

§ 6.2. Tilsettingsrådet  

 

Tilsettingsrådet fatter vedtak i tilsettingssaker som gjelder teknisk-administrativt personale i henhold 

til reglene i UiOs personalreglement, jfr. Tjenestemannslovens bestemmelser.  

 

Rådet består av ni medlemmer. Fire medlemmer med vara oppnevnes av UiO. NTL, Forskerforbundet, 

Akademikerne og Parat oppnevner ett medlem hver. I tillegg oppnevner UiO leder av tilsettingsrådet. 

 

§ 7 ØVRIGE RÅD OG UTVALG 
 

Det medisinske fakultet kan ha organer for forsknings- og undervisningssaker, definert ut fra de behov 

som til enhver tid gjør seg gjeldende. Fakultetsstyret selv vedtar mandat og sammensetning for slike 

faste utvalg, og dekan oppnevner utvalgsmedlemmer etter delegasjon fra fakultetsstyret.  Medlemmer 

kan ihht mandat oppnevnes eller foreslås også av andre, for eksempel studenter, 

tjenestemannsorganisasjoner eller grupper av tilsatte. 
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           SAK 6 
 
Fakultetsnotat – orientering om økonomisk status for virksomheten 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Orientering om økonomisk status - Regnskap pr. utgang januar 2019.   
Sakstype: Orienteringssak 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 
Møtedato: 12. mars 2019 
 
 
 
REGNSKAP pr. utgang januar 2019 
 
 
Vedlagt er realisert regnskap pr utgang januar 2019. Til styremøte vil vi også ha avsluttet februar 
regnskapet og vil derfor kunne vise og kommentere regnskapet pr. utgang februar i styremøte.  
 
Basisfinansiert virksomhet  
 

 
 
 
  

Pr idag, basis virksomheten, samlet 

medisinsk fakultet

31.01.2019, 

Realisert 2019 2019 2019

Regnskap Budsjett Avvik

Års 

budsjettet

Inntekter -66 350 -65 461 889 -791 808

Personalkostnader 62 542 58 710 -3 832 666 354

Driftskostnader 17 429 16 611 -818 229 637

Investeringer 4 250 2 456 -1 794 60 028

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 17 871 12 316 -5 555 164 211

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter -5 525 -6 065 -540 -88 734

Prosjektavslutning 0

Isolert mer-/mindreforbruk 12 346 6 251 -6 095 75 477

Overført fra i fjor -114 475 -114 475 -114 475

Total basis virksomheten -102 129 -108 224 -6 095 -38 998
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Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang januar for den eksternfinansierte 
virksomheten.  
  

 
 

  
 
Fakultetet har ved utgangen av januar 2019 767 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en 
økning på 16 fra årsslutt 2018.  
 
Fakultetet har nå 42 EU-prosjekter og 215 prosjekter finansiert av NFR. 
 
Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 203 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. 
Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. 
 
 
 
 

Ekstern finansiert virksomhet

31.01.2019, 

Realisert 2019 2019 2019

Regnskap Budsjett Avvik

Års 

budsjettet

Inntekter -19 396 -4 807 -14 589 -594 090

Personalkostnader 26 892 33 641 -6 749 350 872

Driftskostnader 2 466 12 757 -10 291 198 602

Investeringer 296 195 101 6 339

Isolert mer-/mindreforbruk uten 

nettobidrag og prosjektavslutning 10 258 41 786 -31 528 -38 277

Nettobidrag fra ekstern finansierte 

prosjekter 5 607 5 501 106 87 181

Prosjektavslutning 0

Isolert mer-/mindreforbruk 15 865 47 287 -31 422 48 904

Overført fra i fjor -218 857 -218 857 -218 857

Total bidrags- og oppdragsdelen -202 992 -171 570 -31 422 -169 953
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