
Kartlegging av ansvar og roller ved SMR våren 2010 Rev. Pr.03.05.10. Teis Daniel Kjelling

HvemHva: Generelt Hva: Spesifisert Rapportering Delegasjon Diverse, ytterligere delegasjon

D Øverste leder grunnenhet Operativt ansvar for enhetens totale virksomhet Dekan, styret KS Regulert av normalregler for grunnenhet.

D Styret Rapportere daglig ledelse av faglige saker til styret Dekan, styret -

D utforming av årsplan Dekan, styret KS FL, LIP, LNI

D Faglig ledelse overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og 

forskningsstrategiske satsninger.

Dekan, styret

FL, LIP, LNI

D fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten Dekan, styret FL

D

underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer

Dekan, styret

FL

D målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring Dekan, styret FL

D kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt Dekan, styret FL, LIP, LNI

D

tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)

Dekan, styret

D tilrettelegging av organisatoriske forhold Dekan, styret KS

D identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater Dekan, styret FL, LIP, LNI

D Økonomistyring Generell anvisningsrett alle utbetalinger Dekan KS IPL

D utforming av budsjett Dekan, styret KS IPL

D sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle grunnlag Dekan, styret KS IPL

D kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger Styret, Oppdragsgiver FL, LIP, LNI

D legge frem økonomirapporter for enhetens styre/råd Styret KS

D Personalledelse alle ansatte individuell oppfølging ansatte Dekan KS

D medarbeidersamtaler vit.ansatte og KS Dekan - D har vit.ans og KS har adm.ans.

D organisering av arbeidsplikter vit.ans Dekan -

D personalplanlegging Dekan KS

D HMS koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt 

arbeidsmiljø

Dekan KS

D bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og kontinuerlig forbedre de individuelle 

arbeidsvilkårene

Dekan KS

D kompetanseutvikling av personalet Dekan KS

D UiOs lokale lønns- og personalpolitikk Dekan KS

KS Adm ledelse påse at adm tilbyr relevant bistand og service overfor alle brukere D

KS tilrettelegging for effektiv drift og organisering av adm D

KS Rådgivning, veiledning, utredning innenfor administrative felt D

KS forslag til årsplaner, årsmelding, plandokumenter D

KS iverksetting av vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer D

KS organisasjonsutvikling D

KS Økonomi generell anvisningsmyndighet. D

KS forslag til budsjett D

KS tilsyn og kontroll med at enhetens budsjett blir overholdt D

KS Styret, utvalg sekretærfunksjon for enhetens styre/råd og utvalg D

KS saksbehandlerstøtte i enkeltsaker D

KS HMS HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer D

KS Personal personalledelse adm ansatte D

KS individuell oppfølging adm.ansatte D

KS medarbeidersamtaler adm ansatte D NIL, IPL, programledere MAS med LIP og LNI ledes av KS, men D deltar også.



KS rekruttering og personalutvikling D LIP, LNI

KS saksforberedelse for enhetens styre/råd og overordnede organer D LIP, LNI

KS budsjett- og regnskapsarbeid D LIP, LNI

KS

personaladministrative spørsmål og oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk

D

KS å påse at enhetens teknisk- administrative funksjoner har nødvendig kompetanse, er 

brukerrettet og yter best mulig service overfor brukergrupper og samarbeidspartnere

D

KS påse at den administrative enhetens virksomhet utøves i samsvar med lover, forskrifter, 

reglementer, avtaler og retningslinjer

D

KS Informasjon Internt og eksternt D IL


