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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 – 11:00,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Gry B. Larsen, NTL 
Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet 
Erlend Huglen, fakultetsverneombud 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, assisterende 
fakultetsdirektør 

 
Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Virksomhetsrapportering 2. tertial 2012 
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om virksomhetsrapporteringen for annet tertial, der 
det blir lagt særlig fokus på gjennomføring av årsplanen. Fakultetet legger vekt på å bygge inn 
en del informasjon fra instituttenes rapporter.  
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra NTL påpekte at de ulike fakultetene gir meget motstridende 
tilbakemeldinger i sine høringssvar, mens saksframlegg og vedtaksforslag til 
Universitetsstyret ikke tar opp i seg de ulike synene. Alle fakultetene har mest tro på at 
modell en vil være den riktige, men det er uklarhet rundt hvilke implikasjoner modell 
en vil få. Man står nå overfor en konkretisering av hvilke arbeidsoppgaver som skal 
legges til hvilket nivå. Det er enighet om at det også innenfor modell en er en del 
oppgaver som må ligge sentralt. 

Drøftingssaker 
  
Sak 2 Årsplan 2013-2015 

Seniorrådgiver Mette Langballe gjennomgikk revidert utkast til årsplan 2013-2015. Årets 
revisjon innebærer ikke så veldig store endringer, noen tiltak har gått ut som følge av at de er 
gjennomført eller at de har blitt integrert i andre tiltak, noen nye tiltak har kommet til. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Representanten fra NTL påpekte at fakultetets prioriterte strategier 26-28 er viktig å ta 
med seg både i leder- og ansatterekruttering og –opplæring. Introduksjonskurs for 
nyansatte er en god idé. 

• Forskerforbundets representant spurte om det er planlagt undervisning i nybygget til 
Domus Medica. Dette er ikke bestemt ennå, man har heller ikke fastsatt noen formell 
åpningsdato for bygget, januar/februar 2013 antydes.  
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Sak 3 Fordeling 2013 
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om temaet. Det er lite nytt i fordelingen til 
fakultetet fra UiO sentralt. Av endringer nevnte hun en liten økning på endring i studieplasser, 
blant annet knyttet til økt opptak på ernæring samt fellesgrad i helseøkonomi. De ti nye 
studieplassene i medisin er ennå ikke lagt inn, men forventes å komme i endelig 
disposisjonsskriv. 1,5 millioner kroner skal gå inn i samarbeidet med senteret i St. Petersburg. 
 
Endringer i fordelingsmodellen: 
Av endringer i fordelingsmodellen viste hun til en økning på 2,6 % per årsverk i 
utdanningskomponenten, dette tilsvarer foreslått lønnskompensasjon. Videre har det blitt gjort 
en økning på ett prosentpoeng på faktoren for stipendiater på de ulike instituttene, ellers er 
prisene uendret. 
 
Kommentarer fra organisasjonene: 

• Forskerforbundets representant spurte om det settes inn ekstra studieadministrative 
ressurser på nye studieprogram, for eksempel Joint Degree, Master of Public Health 
etc. I fordelingen er det lagt inn ekstra midler for økt undervisning, samt en halv 
studiekonsulentstilling til Joint Degree. 

• Fakultetet har meldt inn studieplassfordelingen som en økonomisk utfordring til 
universitetsledelsen; Medfak har fått et lavt tall i forhold til fakultetets måltallHA-2012 
når det gjelder studieprogrammene.  

Sak 4 Eventuelt 
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 
 

 


