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Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken 9-10.30,  
møterom Hippokrates, Sogn Arena.  
 
Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene 

Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. 
Marianne M. Østby, NTL 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 
 

Fra Det medisinske fakultet 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler, ass.fak.dir. 
Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi (sak 
3) 
Halvor Fahle, rådgiver økonomi (sak 1 og 3) 
Ingrid Os, studiedekan (sak 2) 
Ingrid Middelthon, seniorrådgiver (sak 2) 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 31.07.2013 
Basis: 
Overskuddet er 13 mill lavere enn budsjettert, dette hovedsakelig fordi fakultetet hittil i år har 
kjøpt inn for 23 mill mer i utstyr enn budsjettert. Fakultetet har fått mer utstyr fra UiO 
sentralt, og Klinmed kjøper utstyr til Ahus for ikke-budsjetterte midler. Disse skal refunderes 
fra Eiendomsavdelingen. 
Internhusleien har blitt satt ned, dette medfører 12 mill mindrebåde på inntekts- og 
utgiftssiden. 
 
Prosjekt: 
Det er et stort avvik på inntekter (nesten 70 mill). Hovedårsaken til dette er at Klinmed ikke 
har utfakturert sine prof II-stillinger, noe som fører til et avvik på 25 millioner. I tillegg har 
IMB fått inn mindre enn budsjettert på store prosjekter, for eksempel NorBrain. Disse midlene 
vil komme inn, men innkjøpene må gjennomføres før prosjektet kan viderefaktureres. 
Personal- og driftskostnader ligger en del under prosjekt, dette er fordi nye prosjekter som var 
budsjettert ikke har startet opp som planlagt. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra Parat ønsker at regnskapet fremtidig følges av et forklarende tillegg 
for forkortelser etc. 

  
Sak 2 Oslo 2014 

Fakultetsstyret fattet et vedtak om revisjon av studiet i desember 2012. Nå ønsker 
prosjektgruppen å legge frem den overordnede studieplanen for styret (med vekt på faglige 
prioriteringer, kliniske ferdigheter, justeringer i organiseringen av hele studiet fra semester til 
modul, samt karakterspørsmålet). 
 
Planen har vært ute til høring i fagmiljøene, og det er generelt stor oppslutning om det 
forslaget som ligger ute. Arbeidsgruppen har satt seg som mål å etablere en mer fleksibel 
studieplan enn den forrige, slik at man kan justere denne på et senere tidspunktk uten en 
omfattende totalrevisjon. 
 
Fremleggsnotatetet er delt opp i enkeltsaker for å sikre fremgang i prosessen uavhengig av 
uenighet om deler av planen. Karakterspørsmålet forventes å være et stridsspørsmål, særlig i 
forhold til mange av studentene som ønsker at dagens ordning med bestått/ikke bestått skal 
videreføres.  
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra NTL ønsket å vite om det  vil bli en stor grad av dobbeltløp og 
overlapp i prosessen. Det ble fremhevet at utrullingen gjøres kronologisk fra første 
semester, men at man må lage overgangsordninger for de som får forsinkelser i 
studiene. Belastningen på semesterkoordinatorene vil trolig ikke bli større enn i dag, 
utfordringen vil være å finne rom og løse eventuell overlapping for lærere. 

- Assisterende fakultetsdirektør gjorde oppmerksom på problematikken med studenter 
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som ikke består konteeksamen og så havner i nytt løp. Dette er foreløpig ikke avklart. 
- De som starter studiet i dag vil hentes inn av implementering av de siste modulene pga 

at fakultetets målsetting er å ferdigstille hele studiet våren 2016/høsten 2017. Alle 
studenter får en muntlig orientering ved semesterstart, og innføring av elektive perioder 
vil gi rom for en viss fleksibilitet. 

- Representanten fra Parat oppfordret arbeidsgruppen til å sørge for at personer som skal 
inn og tilrettelegge for denne overgangen kommer på plass så snart som mulig. 

- Akademikernes representant ønsket å klarere at innkomne høringsuttalelser var tatt 
inn i den rammeplanen som foreligger, dette var tilfelle. 

- Det var enighet i møtet om at arbeidsgruppen har nedlagt et imponerende arbeid i 
løpet av meget kort tid. 

Sak 3 Fordeling 2014 og årsplan 2014-2016 
 
Årsplan 2014-2016: 
 
Det har ikke blitt gjort store endringer i denne planen, heller en liten revisjon av planen for 
2013-2015. Noen nye tiltak har kommet inn, noen gjennomførte tiltak er tatt ut,og man har 
gjort noen mindre endringer i teksten. 
 
Nye og endrede elementer er blant annet:  

- Tiltak 9, Etablering av et Senter for global helse. Denne nysatsningen er også 
kommentert i fordelingen. 

- Enhet for eksternfinansiering med fire tilsatte og en seksjonsleder vil foreløpig bli 
fullfinansiert fra UiO. OUS sin deltakelse i senteret er foreløpig uavklart. 

- Tiltak 25 som dreier seg spesifikt om HMS er også nytt. 

Fordeling 2014: 
Følgende tre punkter legges frem for styret til diskusjon: 

- Bruk av budsjettfordelingsmodellen 
- Strategiske satsninger 
- Forhåndsdisponering av midler 

Fakultetsledelsen vil videre gi en oppsummering av budsjettseminaret i mai og be om innspill, 
eventuelt bekreftelse fra styret.  
 
Nye satsninger som blir lagt frem for styret:  

- Senter for global helse (varig tiltak ved Helsam)  
- En tidlig innfasing av CIR på grunn av at en forskningsgruppe vil utgå 
- COFUND, som er en midlertidig satsning med 40-60 finansiering, starter med utlysning 

vår 2014 (fakultetets totalkostnad er beregnet til 63 mill kroner, en del av dette vil 
være bidrag fra instituttene/forskningsgruppene) 

- Forslag om nye administrative stillinger (varig: studiekonsulent på ernæring, 
midlertidig: tre toårige stillinger knyttet til revisjonen av studieplanen i medisin) 

Forslaget som legges frem for styret er:  
- Budsjettfordelingsmodellen videreføres uten endringer 
- Regulær finansiering av PhD og post.doc videreføres, de nye satsningene legges til 
- I stedet for å trekke inn penger fra instituttene ønsker fakultetsledelsen å 

forhåndsdisponere med i underkant av ti millioner kroner i 2014, og ytterligere seks 
millioner kroner i 2015. Dette er under forutsetning av uendrede disponeringer for 
øvrig, altså ingen nye satsinger.  

 
Punkter fra diskusjonen: 

- Represenanten fra NTL uttrykte sin bekymring for instituttenes økonomi i forbindelse 
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med COFUND-satsningen. 
- Akademikernes representant fremhevet at det er meget positivt med flere post.doc-

stillinger. Imidlertid burde det legges frem en konkret plan for finansieringen før 
vedtaket blir fattet. Finansieringsordningen vil trolig medføre at det kun er de store og 
etablerte forskningsgruppene som vil kunne dra nytte av dette. 

- NTL advarte mot å gjøre forhåndsdisponering til en vane  
- Akademikernes representant fremhevet at fakultetet må unngå forhåndsdisponering av 

eksterne midler  
- Represenanten fra Parat utdypet Helsams behov for et fullt årsverk til å administrere 

den nye joint degree (EU-HEM). Man har tidligere meldt inn behov for et  halvt 
årsverk til dette. Imidlertid skal Helsam skal ha koordineringen av hele joint degree, på 
grunn av dette ser man behovet for å utvide til et fullt årsverk. 

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

 


