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Referat fra informasjons-/drøftningsmøte 17. juni 2011, klokken 9:00 – 10:00,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Belinda Eikås Skjøstad, Forskerforbundet 
Gry Bruland Larsen, NTL 
 
Fakultetets ledende verneombud  
Elisabeth Augdahl 
 

Fra Det medisinske fakultet 
Bjørn Hol 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Mette G. Langballe 
Halvor Fahle 
Anita Robøle (referent) 
 

 
Orienteringssaker 
 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap og ledelsesvurdering 1. tertial 2011 
 
Arbeidsgiver orienterte om regnskap og ledelsesvurdering. 
 
Det kom følgende kommentarer og spørsmål: 

• Fra NTLs representant ble det kommentert at de synes det er veldig bra at 
KUF midlene nå går til Klinmed. 

• Forskerforbundet tok opp Aker-prosessen og meldte bekymring for eventuell 
fare for undervisningssituasjonen.  

• Fakultetets ledende verneombud påpekte områder hun mener det er viktig at 
påtroppende ledende verneombud overvåker: 

o Arbeidsmiljøet i dyrestallen 
o Flyttingen av Klinmeds administrasjon til Søsterhjemmet på Ullevål. 
o Læringsmiljøet/ Aker 

 
Sak 2 
 
 

Årsplan 2012 – 2014 og Budsjettfordeling 2012 
 
Arbeidsgiver orienterte om saken.  

• Det ble gjort rede for endringer i den strategiske planen 2010 – 2020. 
• Årsplan 2011-2014 skal vedtas i september, styret skal diskutere hvorvidt noe skal 

endres. 
• Det vil bli en grundig gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen, iom at det er nytt 

styre.   
 
Det kom følgende kommentarer og spørsmål: 

• Skal underfinasieringen av rekrutteringsstillingene videreføres? 
 
Til dette svarte arbeidsgiver at dette er noe som må diskuteres, og at det er en uheldig 
konsekvens av tidligere års budsjetter. Arbeidsgiver ser imidlertid at det er problematisk hvis 
det ikke ansettes stipendiater, fordi da vil pengene inndras. 

  
Sak 3 Eventuelt 

 
Eventuelt-sakene ble tatt opp i begynnelsen av møtet 

• Til innkallingen 
NTL gjorde oppmerksom på at deres representant ikke har fått innkallingen, men at 
den kun har gått til vara. Arbeidsgiver lovte  å rette dette til neste innkalling. 
 

• Nytt ledende verneombud for fakultetet er valgt 
Arbeidsgiver fortalte at det er valgt nytt ledende vernemobud ved fakultetet. Erlend 
Huglen etterfølger Elisabeth Augdahl i vervet fra og med august. 

 


