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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
Saken ble sist behandlet i styremøte 16.10.17.  Det ble da fattet vedtak om å legge SFE inn som en 

del av en seksjon på Institutt for informatikk med virkning fra 1.1.18.   Fakultetsstyret sluttet seg 

også til de innspill som ble foreslått i rapport fra arbeidsgruppe i saken med hensyn til videre 

integrering av senteret.   

 

De viktigste problemstillingene:  

Instituttledelsen startet etter styrebehandlingen i november 2017 arbeidet langs de linjer som styret 

hadde vedtatt med hensyn til integreringen.    Det er nå dannet en seksjon for Digitalisering og 

entreprenørskap (DigEnt) som består av de faglige medarbeiderne fra SFE samt halvparten av de 

ansatte ved henholdsvis Informasjonssystemer og Design av informasjonssystemer samt en ansatt i 

bistilling fra Nettverk og distribuerte systemer.   

 

De administrativt ansatte ved SFE er overført til instituttadministrasjonen ved Ifi, og det er igangsatt 

en vurdering av oppgavefordeling med sikte på å redusere sårbarhet ved fravær.   

 

Det vurderes som å være gode muligheter for faglige synergier som følge av opprettelse av den nye 

seksjonen.   

 

Margunn Aanestad, seksjonsleder for den nye seksjonen DigEnt, og Ellen Munthe-Kaas, 

instituttleder på Institutt for informatikk er invitert til å presentere den nye seksjonen. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  
Notat fra Ifi om seksjonsendringen 

Notat til styremøtet i november 2017.  
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Ny seksjon Digitalisering og entreprenørskap 

 

Den nye seksjonen er opprettet med virkning fra 1.1.18, og samler fagpersoner fra fagdisipliner med en grenseflate 

som strekker seg fra digitalisering til entreprenørskap. Seksjonens faglige ansvar omfatter temaer som 

digitalisering, informasjonsinfrastrukturer, informasjonsvisualisering, bærekraftig teknologi, entreprenørskap, 

innovasjon, samt forholdet mellom IT og organisasjon. Vi har stor tro på gode synergieffekter i kjølvannet av 

opprettelsen av seksjonen.  

Seksjonens vitenskapelige medlemmer omfatter (i) tidligere Senter for entreprenørskap (SFE), (ii) halvparten av 

seksjonen Informasjonssystemer (IS), (iii) halvparten av seksjonen Design av informasjonssystemer (DESIGN), samt 

(iv) en IIer overflyttet fra seksjonen Nettverk og distribuerte systemer (ND). 

Undervisningsmessig har seksjonen delansvar for studieprogrammene Informatikk: design, bruk, interaksjon 

(bachelor og master), Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor), og IT og ledelse (erfaringsbasert EVU-

master). Videre har seksjonen eneansvar for studieprogrammene Master of Science in Innovation and 

Entrepreneurship, Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap. 

 

Medlemmer: 

 Fast vitenskapelige 100%-stillinger): 
o Margunn Aanestad, professor (seksjonsleder, tidligere IS) 
o Bendik Bygstad, professor (tidligere IS) 
o Ole Hanseth, professor (tidligere IS) 
o Knut-Helge Ronæs Rolland, førsteamanuensis (leder for instituttets EVU-satsning, 

tidligere IS) 
o Truls Erikson, professor (tidlgere SFE) 
o Birthe Soppe, førsteamanuensis (tidlgere SFE) 
o Alma Leonora Culén, førsteamanuensis (tidligere DESIGN) 
o Maja van der Velden, førsteamanuensis (tidligere DESIGN) 
o Yang Yang Zhao, førsteamanuensis (tiltrer 26.2.2018) 

 IIere og engasjementer: 
o Arild Aspelund (tidligere SFE), 20% 
o Kristian Collin Berge (tidligere SFE), 20% 
o Tommy Høyvarde Clausen (tidligere SFE)(avventer avklaring ifht professor II opprykk), 20% 
o Tor Borgar Hansen (tidligere SFE), 20% 
o Mirjam Knockaert (tidligere SFE), 20% 
o Nicolai Solberg Løvdal (tidligere SFE), 20% 
o Erling Maaartmann-Moe (tidligere SFE) 
o Tor Grønsund Rolfssen (tidligere SFE), 20% 
o Tom Skauge (tidligere SFE), 20% 
o Tronn Å. Skjerstad (tidligere SFE), 20% 
o Lars Groth (tidligere IS), 20% 
o Jens Petter Falck (førsteamanuensis-engasjement (vikar for Birthe Soppe), tidligere SFE) 

100% fram til 30.6.2018 
o Lars Espen Andersen (tidligere ND), 20% 

 (I tillegg kommer doktorgradsstudenter og postdoktorer tilknyttet ovennevnte personer.)  
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Organisasjonsmessig innplassering av de administrativt ansatte ved tidligere SFE 

De administrative ansatte i tidligere SFE er overført til studieadministrasjonen ved instituttet. Disses 

arbeidsoppgaver vil fortsatt være knyttet til den delen av den studierelaterte virksomheten som tidligere hørte inn 

under SFE, men som nå hører direkte inn under IFI. Instituttet er i ferd med å foreta en gjennomgang av 

arbeidsoppgavene for å sikre en mer robust bemanning. Dette gjelder arbeidsoppgaver som har tilligget 

enkeltpersoner, og som derfor har vært sårbare hva gjelder sykdom. Videre gjelder det arbeidsoppgaver som tillå 

vår kontorsjef Cecilie Mellingsæter Sundet dengang hun var kontorsjef ved SFE, og som i de 1 1/2 årene som er gått 

etter at hun ble kontorsjef ved IFI, fortsatt i større eller mindre grad er måttet bli ivaretatt av henne. 

 

 De administrativt ansatte er: 
o Anna Mathilde Elisabeth Jarbekk 
o Mari Saua Svalastog 
o Carina Tønnesen 
o Sarah Younes (permisjon fra 8.2.2018) – lyses ut som vikariat 
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Notat til styremøte 16.10.17 

 

 

Vurdering av organisering - Senter for entreprenørskap (SFE) 

Bakgrunn 

Gründerskolen startet opp ved Institutt for informatikk (IFI) i 1999.  Studieprogrammet med samme navn var 

fagmiljøets viktigste studietilbud.  

I 2002 ble Gründerskolen overført til UiO sentralt: Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for avtaler 

og næringslivskontakt.  Etter evaluering i 2002 ble det anbefalt å overføre enheten til Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet (MN). Universitetsstyret vedtok slik overføring med virkning fra 1.1.03, og 

Gründerskolen ble da organisert under sekretariatet ved fakultetet.  

 I 2007 ble det i forbindelse med utvidelse av aktiviteten til også å omfatte et tilbud om mastergrad besluttet 

organisering som et senter (Senter for Entreprenørskap – SFE). Senteret ble lagt direkte under styret ved MN.   

Ved opprettelsen av SFE ble det lagt til grunn at det skulle arbeide videre med utformingen av senterets strategi – 

fundamentert på fakultetets og universitetets overordnede strategiske planer.   Konkretisert som senterleders 

oppgaver var dette nasjonalt samarbeid, oppbygging av sterk forskningsvirksomhet, innhenting av eksternt 

finansierte prosjekter og å bygge ut senterets kontaktnett innen entreprenørutdannning og forskning, nasjonalt og 

internasjonalt, så vel mot akademiske miljøer som mot næringsliv og offentlig forvaltning.    

Senteret ble samlokalisert med Institutt for informatikk (Ifi) i forbindelse med at instituttet flyttet inn i nytt bygg 

høsten 2011.   

Styret ved MN-fakultetet behandlet i juni 2012 en rapport om SFEs administrasjon, organisering og 

tilknytningsforhold med bakgrunn i samlokaliseringen.   

Av rapporten fremgikk det at senteret ønsket felles administrasjon med instituttet begrenset til rent merkantile 

funksjoner, at det var vanskelig å beskrive faglig utbytte av samlokaliseringen så tidlig i forløpet, men at man 

vurderte plasseringen i Informatikkbygget som svært positivt for studentene.   

Det ble vedtatt å legge SFE i linjen under IFI, senterstyret ble avviklet og erstattet av et faglig råd samt et 

programråd med en programrådsleder.   

Ansvaret for den faglige aktiviteten og budsjettdisponeringsmyndighet for egen stedkode (med begrunnelsen at 

senteret har en komplisert økonomi) ble delegert til senterleder, samtidig som man så for seg at senteret på sikt 

ville kunne ha felles kontorsjef med instituttet.   

Det ble lagt opp til at integrering av senteret skulle skje som en gradvis prosess – og at det derfor ikke var ønskelig å 

vurdere dimensjonering av senterets administrasjon på det daværende tidspunkt.   

I 2015 ble det igangsatt et arbeid med sikte på å etablere en felles mastergrad med Senter for teknologi, innovasjon 

og kultur (TIK), Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og hvor det ble forutsatt at deler av personalet da skulle 

overføres fra SFE til TIK.  Dette forsøket strandet fordi det ikke var mulig å komme frem til enighet om hvilket 

innhold en felles grad skulle ha.   
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I dag tilbyr SFE mastergrad, deltidsstudiene Sosialt entreprenørskap og Gründerskolen samt et innføringsemne i 

entreprenørskap.   Opptakskrav til master er bachelor med minimum 80 stp innen teknologi, matematikk eller 

naturvitenskap.  Sosialt entreprenørskap og Gründerskolen er 30 stp deltidsstudier – med fulltid sommersemester 

på ulike destinasjoner i utlandet. Begge har minimum 120 stp innen en bachelorgrad (alle fagområder) som 

opptakskrav. Innføringsemnet ENT 1000 er åpent for alle med generell studiekompetanse – 10 stp.  SFE tilbyr også 

phd-emnet ENT 9800, 5 stp i entreprenørskap. Emnet ble redesignet i forbindelse med prosjektet Science for 

Society, og undervises i vårsemesteret. Tidligere har SFE også tilbudt ENT9600. Det er ikke aktivt nå.   

Intensjonene knyttet til samlokalisering med IFI var i hovedsak administrativt begrunnet (stordriftsfordeler, 

kunnskapsoverføring, profesjonalisering), men man ønsket også å knytte senteret nærmere til et fagmiljø.  

Integrering av senteret har ikke skjedd slik intensjonen var, og man har heller ikke lykkes i å etablere samarbeid 

med TIK om mastergrad.  

I dag er det ansatt 4 personer i faste administrative og 2 i faste vitenskapelige stillinger (professor og 

førsteamanuensis). En tredje vitenskapelig stilling (førsteamanuensis) er i tilsettingsprosess. SFE har fire 

stipendiater og 13 ansatte i bistillinger (tilsvarende 2,5 hele stillinger) som i tillegg til å undervise veileder 

masterstudenter og bidrar som interne sensorer ved muntlig eksamen. 

 

Vurdering av organisering 

Det kan stilles spørsmål ved om senterets faglige utvikling i for liten grad gjenspeiler fakultetstilknytningen.  

Hvordan skal senteret passe inn i forhold til fakultetets øvrige aktiviteter, og hvordan skal innovasjon og 

entreprenørskap inn i våre utdanninger?  Det er derfor ønskelig at både den faglige retningen for og 

administrative/organisatoriske plasseringen av SFE nå bør vurderes.   

Dekanen etablerte høsten 2017 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å planlegge en prosess for en bedre 

integrering av senteret i fakultetets øvrige virksomhet.  Herunder ble arbeidsgruppen bedt om å foreslå innspill til 

videre arbeid langs følgende linjer:   

- Vurdere om SFE bør organiseres som en ordinær seksjon på Ifi, herunder vurdere 

økonomiforvaltning og administrasjon  

- Studieadministrativ status og utviklingsbehov 

- Overordnet strategisk vurdering: Faglig profil – hvordan skal innovasjon og entreprenørskap inn i 

våre utdanninger? 

- Vurdere vitenskapelig bemanning i forhold til aktivitetsnivå og med tanke på fordeling av fast og 

midlertidig deltidsansatte 

Følgende ble oppnevnt som medlemmer av arbeidsgruppen: Prodekan Solveig Kristensen, instituttleder Ellen 

Munthe-Kaas, kontorsjef Cecilie M. Sundet og assisterende fakultetsdirektør Mona Bratlie.  Ved sin tiltredelse som 

visedekan for samfunnskontakt og innovasjon gikk Kristin Vinje inn i arbeidsgruppen.  

 

 

Arbeidsgruppens innspill til det videre arbeid 

Arbeidsgruppen anbefaler at det i det videre arbeidet legges opp til en løsning hvor SFE inngår som del av seksjon 

på IFI, og at det samtidig planlegges for integrering av økonomi og administrasjon i instituttet.    

Ved oppnevning av ny visedekan for samfunnskontakt og innovasjon signaliseres det at innsatsen ved fakultetet 

skal styrkes innen disse områdene, samtidig som UiO har ansatt ny viserektor med et særlig ansvar for forskning og 
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innovasjon. MN, med viktige bidrag fra ansatte ved SFE, har utredet muligheten for å etablere et næringslivssenter 

for UiO lokalisert til MN. Dette konseptet er nå løftet til rektoratet, som ønsker at et slikt senter skal plasseres 

sentralt på UiO. SFEs oppgaver innen disse områdene må derfor beskrives nærmere fremover - i samarbeid med ny 

visedekan.    

Når det gjelder hvordan innovasjon og entreprenørskap skal inn i våre utdanninger, er dette en prosess som 

nødvendigvis vil ta noen tid, og som også må ses i sammenheng med det strategiske arbeidet som er nevnt over.   

Senteret har opparbeidet SFE som en «merkevare», og likeså er Gründerskolen et etablert og kjent navn.   Vi ønsker 

å beholde disse begrepene i den nye organiseringen av virksomheten.   

Tjenestemannsorganisasjonene er orientert om arbeidet med organiseringen av SFE i møtet hhv 19.9 og 11.10.   

 

 

 


