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13. februar    

Ankomst ca kl. 12   Ingen felles reise.  
Reiseråd fra Ruter, Nasjonalteateret. 

 
  
Kl. 12.00-13.00 Lunsj  

 
Kl. 13.00-13.45 Om seminaret  

Dekan Frode Helland ønsker velkommen. 
 
Presentasjonsrunde. 
  

Kl. 13.45-14.30 Prioriterte saker 2019-2022 

 Dekanatets prioriterte saker  
o Prosess og tidsplan for sakene 

Kl. 14.30-14.45  Pause  

 
Kl. 14.45-16.00 Styrets arbeid ved Claus Jebsen 

 Styrets rolle 
 Oppfølging fra styrets seminar 1.3.19: erfaringer og utviklingspunkter. 

 Hvordan går det med styrearbeidet? 
 Hvordan tar vi imot nye styremedlemmer? 

 Bakgrunnsmateriale:  
 Kunnskapsdepartementets nye veileder for styrearbeid  
 Fakultetets styrings- og administrasjonsreglement 

 
Kl. 16.00-17.00 Ny strategisk plan for HF 

 Overordnede prioriteringer og retning for kommende HFs strategi 2030? 
 Innledning ved dekan Frode Helland og prodekan Gunn Enli 
 Universitetsstyret skal vedta ny strategisk plan for UiO 14.2. 

Fakultetsstyret får tilsendt saksfremlegget til universitetsstyremøtet. 
Det forventes at fakultetene følger opp strategiplanen med egne 
strategier. Fakultetsledelsen inviterer nå styret til en første diskusjon 
om overordnede prioriteringer og retning som grunnlag for en prosess 
mot ny strategi, samt innspill til hvordan fakultetets prosess bør være. 

 Bakgrunnsmateriale 
 Utkast til UiOs strategi 2030 
 Dekanatets plan for prioriterte saker 
 HFs strategi 2020 
 Humaniorastrategi UiO (skal vedtas av universitetsstyret 5. mai) 
 Fakultetets utviklingsavtale med universitetsledelsen 

Kl. 19.00  Middag  

https://ruter.no/reiseplanlegger/?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB37-8Qeh6KaoXzcYHgdxAERQcafXW_-CqBTS2mxwYGUsOFDchfnH86KRoCHrwQAvD_BwE&from=%7B%22id%22%3A%22NSR%3AStopPlace%3A58404%22%2C%22name%22%3A%22Nationaltheatret%22%2C%22county%22%3A%22Oslo%22%2C%22locality%22%3A%22Oslo%22%2C%22coordinates%22%3A%7B%22x%22%3A10.7322%2C%22y%22%3A59.914994%7D%2C%22category%22%3A%5B%22metroStation%22%2C%22onstreetBus%22%2C%22onstreetTram%22%2C%22railStation%22%5D%7D&to=%7B%22id%22%3A%2262888029%22%2C%22name%22%3A%22Slemmestadveien+64%22%2C%22county%22%3A%22Viken%22%2C%22locality%22%3A%22Asker%22%2C%22coordinates%22%3A%7B%22x%22%3A10.494806379288183%2C%22y%22%3A59.851302398592914%7D%2C%22category%22%3A%5B%22vegadresse%22%5D%7D&arriveBy=true&customTime=true&travelTime=2020-02-13T10%3A45%3A00.476Z
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/2-200218-dekanatets-4ars-plan-ny.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/2-200218-dekanatets-4ars-plan-ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/705c461779304befba4f1b66a0aa95d9/veileder-rammer-for-arbeidet-til-styrene-for-universiteter-og-hoyskoler.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/styringsreglement-hf.html
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/02-14/v-sak-2-vedtak-av-uios-strategi-2030.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/2-200218-dekanatets-4ars-plan-ny.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/2-200218-dekanatets-4ars-plan-ny.pdf
https://www.hf.uio.no/om/strategi/2020/V_4_strategiplan_endelig.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/utkast-humaniorastrategi-191106-til-us.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200114-utviklingsavtale-hf.pdf
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14. februar    

Kl. 9.00-12.30  Økonomistyring: mulige grep for å bedre HFs økonomiske handlingsrom  

Instituttlederne deltar. 
Presentasjonsrunde 

- Overordnet økonomisk situasjon for fakultetet inkludert IFIKKs situasjon 
o Innledning ved dekan Frode Helland 
o Bakgrunnsmateriale: 

 Mandat for arbeidsgruppe om IFIKKs økonomi 
- Langtidsprognoser 
- Økonomistyring- og virksomhetsstyring på instituttene: Erfaringer, utfordringer, 

virkemidler  
o Innledninger ved instituttlederne Bjørn Olav Utvik, IKOS, Eiri Elvestad, 

IMK, og Tor Egil Førland, IAKH 
- Pause med tid til utsjekking 
- Gruppearbeid med innledning i plenum – policytiltak og verktøykasse 
- Plenumsdiskusjon og oppsummering av gruppearbeid 
- Avslutning 

  
Kl. 12.30-13.30  Lunsj 

 
Kl. 13.30-15.00  Styremøte  

- Saksliste 

 
Kl. 15.00  Avreise  
 

https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/vedlegg/200212-mandat-for-arbeidsgruppen.pdf
https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/200214-sakskart.html

