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Universitetsstyremøtet Årsplanen for 2011‐2013 var hoveddiskusjonen under forrige
universitetsstyremøte. Vi kom med innspill på det samfunnsengasjerte universitetet og manglende
formuleringer i forhold til ambisjoner om nytten av god undervisning og forskningsformidling. Vi kom også
med innspill på blant annet likestilling, tverrfaglighet, fadderordning og undervisningskompetanse ved
ansettelser.
Flere av fakultetene og begge museene la frem sine strategiske planer og styret fikk mulighet
til å kommentere disse. Det ble også orientert om prosessen som administrasjonen har satt i gang for å øke
UiOs interne handlingsrom. I den forbindelse har jeg, Torkil og Aksel deltatt på et møte med
tjenestemannsorganisasjonene som frykter følgene av å sette måltall for effektivisering av drift for å frigjøre
midler til kjerneaktivitene. Saken skal opp på neste universitetsstyremøte hvor administrasjonen ønsker å
sette et måltall på effektivisering før kartleggingen av mulighetene for effektivisering er ferdig. Prosessen
skal blant annet kartlegget omfanget av dobbeltarbeid. Vi kommer til å ha et formøte med
tjenestemannsorganisasjonene før neste universitetsstyremøte og Studentparlamentet vil holdes orientert
om prosessen.
Debatter Jeg har arrangert debatt på U1 med tema studiekvalitet i samarbeid med Machiavellisk forum.
Det var godt oppmøte på debatten, men jeg tar selvkritikk på kjønnssammensettingen i panelet. Jeg vil
likevel understreke at flere kvinner ble spurt om å stille men var dessverre forhindret i fra å møte. Jeg har
også stått bak debatten på RF‐kjelleren om fremtiden til det Teologiske fakultet med et panel
sammensatt med representanter fra ledelsen, studentene og det politiske miljøet. Debattene har vært en
god anledning for oss til å knytte kontakter med ulike foreninger og miljøer på og utenfor UiO. Responsen
fra medarrangører og paneldeltakere har vært god også fra de som ikke har hatt mulighet til å stille. Dette
gjelder spesielt representanter fra universitetsledelsen.
Kollegieforum (KOF) Jeg og Torkil har arrangert en konferanse for våre kollegaer
i universitetsstyrene rundt om i landet i samarbeid med universitetet på Ås. Arrangementet var vellykket og
vi fikk mange gode innspill på de utfordringene vi står overfor i arbeidet med indikatorer og studiekvalitet.
Vi diskuterte utfordringer i forhold til dimensjonering av studieplasser, statsbudsjettet og
vedlikeholdsetterslep og gammel bygningsmasse.
”Et grønnere UiO” Jeg og Ingeborg har tatt initiativ til en kampanje for "et grønnere UiO". Vi har invitert
flere ulike foreninger til et planleggingsmøte og ønsker å presentere kampanjen for gruppa i Grønt UiO og
ledelsen før jul. Kampanjen har til hensikt å være en informasjons‐ og holdningskampanje som handler om
øke miljøbevisstheten til UiO‐studenter.
Ellers har jeg vært på et møte i koordineringsgruppa for likestilling hvor vi skal begynne å
fordele penger til ulike likestillingstiltak. Jeg har også vært på valgallmøte til studentutvalget på UV og
forlatt UV som ansvarsområde og tatt over på medisin sammen med Aksel. Vi har hatt en vellykket
internevaluering og medarbeidersamtale og hatt flere godt besøkte vaffelfredager.
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