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Organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO
Bakgrunn
1. Strategi for livsvitenskap ble vedtatt i september 2015 (V-SAK 6, Saksnr. 2013/1775). I
tillegg ble det vedtatt at en ny livsvitenskapssatsing for å implementere strategien.
2. Universitetsstyret vedtok MLS sitt budsjett for 2015 til 2019 som del av årsplan, jfr.
styrevedtak 25. juni 2014 (V-SAK 8, saksnr: 2014/2263).
3. Følgende ble vedtatt på universitetsstyret 10.03.15 (V-SAK 6, Saksnr. 2015/2807):
i. Universitetsstyret sluttet seg til det fremlagte mandat for Livsvitenskapssatsingen ved
UiO. Styret ber om at fagdisipliner og samfunnsfag inkluderes bredt i satsingen fra
starten av.
ii. Styret slutter seg til at Det medisinske fakultet blir vertsfakultet for
Livsvitenskapssatsingen
iii. Styret ber vertsfakultetet legge frem forslag til organisasjonsstruktur for
Livsvitenskapssatsingen til behandling på neste møte i universitetsstyret.
iv. Styret slutter seg til at Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin
legges til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015.
v. Midlene som følger Livsvitenskapssatsingen, Bioteknologisentret og Norsk senter for
molekylærmedisin er øremerkede og kan ikke omdisponeres til andre formål.
Enstemmig vedtatt.
Oppfølging av tidligere vedtak i styret
Det ble vedtatt av universitetsstyret at Det medisinske fakultet skulle legge frem forslag til
organisasjonsstruktur for Livsvitenskapssatsingen til behandling på neste møte i universitetsstyret.
Forslaget fra Det medisinske fakultet er vedlagt.
Det er for tiden stort trykk fra Regjeringen vedrørende planleggingen av Livsvitenskapsbygget. Det
er avgjørende at innholdet i den faglige utviklingen i satsingen foregår på en god måte og godt
synkronisert med planene for det nye bygget. Universitetsdirektøren fremmer derfor en
interimløsning for organisering av Livsvitenskapssatsingen som sikrer kobling mellom bygget og
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den faglige utviklingen. Det foreslås et styre for livsvitenskapssatsingen som ligger under
universitetsstyret inntil en langsiktig god organisering for satsingen og bygget er på plass.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Styret slutter seg til interimløsning for organisering av en livsvitenskapssatsing som ligger under
universitetsstyret, og som sikrer kobling til bygg og faglig utvikling til en langsiktig god
organisering er på plass. Det medisinske fakultet er vertsfakultet for satsingen, noe som innebærer
at de ivaretar sekretariatsfunksjonen og administrativ støtte.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Monica Bakken
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Organisering av ny livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO – Forslag fra Det medisinske
fakultet
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Organisering av ny livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO
Bakgrunn
Universitetsstyret fattet 10.03.15 følgende vedtak (V-SAK 6, Saksnr. 2015/2807) i saken Mandat
og organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO, inkl. flytting av Norsk senter for
molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret (BiO) :
1. Universitetsstyret sluttet seg til det fremlagte mandat for Livsvitenskapssatsingen ved
UiO. Styret ber om at fagdisipliner og samfunnsfag inkluderes bredt i satsingen fra
starten av.
2. Styret slutter seg til at Det medisinske fakultet blir vertsfakultet for
Livsvitenskapssatsingen
3. Styret ber vertsfakultetet legge frem forslag til organisasjonsstruktur for
Livsvitenskapssatsingen til behandling på neste møte i universitetsstyret.
4. Styret slutter seg til at Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin legges
til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015.
5. Midlene som følger Livsvitenskapssatsingen, Bioteknologisentret og Norsk senter for
molekylærmedisin er øremerkede og kan ikke omdisponeres til andre formål.
Enstemmig vedtatt.
Dette fremlegget er svar på bestillingen som ligger i pkt. 3 i ovennevnte vedtak. Styret bes med
dette om å vedta organisering for livsvitenskapssatsingen ved UiO.
Forankring og tidligere prosesser
Ny strategi for livsvitenskap som ble vedtatt i september 2014 ligger til grunn for satsingen, og det
vises til styresaken fra 10.3.2015 når det gjelder mål og mandat for satsingen.
Føringer for organisering av LV-satsingen
Den 10. mars ble det vedtatt at Det medisinske fakultet skal være vertsfakultet 1 for
livsvitenskapssatsingen. Det vises til prinsipper i rapporten «Organisering av nye, store

Det medisinske fakultet
Telefon: 22 84 53 00
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
2. et., 0372 Oslo
www.med.uio.no
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tverrfakultære satsinger» (vedlegg til styrebehandlingen 10.3.2015, V-SAK 6). Organiseringen som
Det medisinske fakultet her legger fram for styret for vedtak er nær dette i struktur. Også
forankringen mot grunnenheter og «stake holders» ivaretas på en tilfredsstillende måte gjennom
instituttledermøte.
Det medisinske fakultets forslag til organisasjonsplan for UiO:Livsvitenskap
Det medisinske fakultet foreslår en overordnet organisasjonsplan for LV-satsingen

UiO-styret
Rektor
Instituttlederforum

Styret

Regionalt forum

Dekan
Medfak

Direktør
De ulike delene av organisasjonsstrukturen beskrives i det følgende
Styret:
Styret, med ansvaret gitt av mandatet (se også appendix) i fremleggsnotatet til V-SAK 6, foreslås å
rapportere til rektor, se også figur over. Styrets oppgaver er betydelige og strategiske og må
besettes med personer med evne, tid og vilje og ikke ut fra representasjon. Styret bør allikevel
dekke bredden av livsvitenskap. Det foreslås et styre av åtte personer sammensatt som følger:
• Styreleder (fra Det matematisk naturvitenskapelige fakultet som den største aktøren utover
vertsfakultetet)
• Nestleder for styret (fra vertfakultetet)
• Viserektor
• Styremedlem med HumSam-kompetanse
• Studentrepresentant
• Styremedlem fra Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst
• Styremedlem fra annen regional FoU-institusjon
Direktør forbereder saker for styret og er sekretær for dette. Direktør møter fast i styret og har
talerett, men ikke stemmerett.
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Funksjonsperiode for styret er 4 år med mulighet for gjenoppnevnelse én gang. Dekan for
vertsfakultet foreslår styremedlemmer. Rektor oppnevner styret på fullmakt fra UiO-styret.
Styret har to tilknyttede rådgivende organer; instituttlederforum og regionalt forum.
Styret rapporterer til rektor.
Instituttlederforum (opprettes av UiO-styret innen ett år etter implementering av LV-satsingen)
Instituttlederforum skal sikre formell nivå-3 innflytelse som er en rammebetingelse gitt i
fremlegget for V-SAK 6. Instituttlederforum foreslås organisert som et rådgivende organ der
grunnenheter som er med i satsingen (definert ved at de bidrar ressursmessig), skal være
representert. Møter avholdes tentativt 4 ganger i året, og vil benyttes i den strategiske utviklingen
av UiO:Livsvitenskap. Instituttledere kan delegere oppgaven til nestledere i sin enhet. Styreleder
leder Instituttlederforum.
Regionalt forum (opprettes av UiO-styret innen ett år etter implementering av LV-satsingen)
Et regionalt forum etableres for UiO:Livsvitenskap for å sikre samordning av satsingen med
aktuelle aktører i regionen. Dette regionale forum skal bidra til utviklingen av livsvitenskapene i
Osloregionen som et ledende miljø innen livsvitenskap, der UiO samhandler aktivt med Oslo
kommune, Oslo universitetssykehus (OUS), Helse Sørøst (HSØ) og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU), så vel som innovasjonsmiljøer og næringsliv i sektoren. Et
slikt forum bør ha et særskilt fokus på utviklingen av innovasjon og entreprenørskap innenfor
livsvitenskap. Forumets møter er åpne og arrangeres som et seminar to ganger i året. Styreleder
leder Regionalt forum.
Ledelse
Består av en fast ansatt Direktør som får ansvaret for å drive satsningen i henhold til vedtatte
strategier og planer, samt en fulltids ansatt administrativt leder knyttet til direktøren. Direktør må
ha ledererfaring på høyt nivå, samt være professor-kompetent. Det vil kunne være fordelaktig å
tilsette direktøren i en professor 2-stilling i et relevant og aktivt fagmiljø. Styret lyser ut og tilsetter
Direktør. Direktør lyser ut og tilsetter administrativt ansvarlig.
Direktør skal være en faglig leder og forutsettes å ha betydelig kontakt med de utøvende miljøene
og med enkeltforskere i satsingen. Direktør skal for å få støtte i utvikling av livsvitenskapssatsingen
opprette en liten ledergruppe bestående av faglige kompetansepersoner som skal forankre arbeidet
i fagmiljøene, bidra med faglige perspektiver og med råd i den daglige driften.
Direktør rapporterer til styret når det gjelder overordnede saker som utforming av strategi,
årsplaner, utarbeidelse av budsjetter og virksomhetsrapportering og til dekan for vertsfakultetet
når det gjelder løpende administrative saker.
Vertsfakultetets ansvar er gitt i fremleggsnotatet til V-SAK 6 og kan oppsummeres som følger:
sørge for losji og nødvendige støttefunksjonene. Vertsenheten skal være organisatorisk base for
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daglig leder med sine nærmeste støttefunksjoner og skal også sørge for nødvendig infrastruktur for
å drifte satsingen.

Med hilsen
Frode Vartdal
dekan
Bjørn Hol
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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