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

Torill Rolfsen, Forskerforbundet 
Gry Bruland Larsen, NTL 
Deborah Ann Arnfinsen, Parat 
Belinda Skjøstad, Forskerforbundet (tom 
sak 9) 
 

Fra Det medisinske fakultet

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, ass.fak.dir. 

 
Bjørn Hol, fakultetsdirektør 

Mette Langballe, seniorrådgiver økonomi  
Halvor Fahle, rådgiver økonomi  
Liv B. Finess, HMS-koordinator 
Espen Lyng Andersen, fakultetsverneombud 
Åse Sørheim (referent) 

 
Orienteringssaker 
Sak 1 
 
 
 

Regnskap pr. 30.9.2013 
Basis: 
Overskuddet er ligger på omtrent samme nivå som det har vært de siste tre månedene. Dette 
på grunn av store investeringer som ikke har vært budsjettert, og som vil bli refundert i 
etterkant.. 
 
Prosjekt: 
IMB har fått inn penger for NorBrain og ligger derfor nå på budsjett, mens Klinmed har et 
prosjekt på 10 mill fra Hdir som det ikke har kommet inn midler på per i dag. Klinmed har nå 
utfakturert professor II-stillingene til OUS, dermed vil dette avviket utgå fra og med oktober. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Dagens måte å gå gjennom regnskapet på er tilfredsstillende, dette forutsetter imidlertid 
at dokumentene sendes ut i forkant (også hvis de ikke er helt ferdige), slik at 
representantene kan forberede seg. 

  
Sak 2 Resultatmål 2014 - Resultater 2008-2012 

Dette er en orienteringssak til styret, som baserer seg på de seks målsetningene som ble vedtatt 
av universitetsstyret i juni 2011. Styret vedtok resultatmålene overordnet for hele UiO. I dialog 
med fakultetene la man opp til mål for det enkelte fakultet. Samme prosess ble gjennomført 
med instituttene. Mette Langballe orienterte instituttvis og for fakultetet samlet. Fakultetet 
ligger godt an, særlig når det gjelder gjennomføringstid for PhD-kandidater og studiepoeng. 
Fakultetet bør ha fokus på områdene studiepoengproduksjon på enkelte studietilbud, og på 
eksterne midler både fra EU og NFR. Når det gjelder eksterne midler har fakultetet nå 
opprettet en egen seksjon som skal arbeide med innhenting av midler. I tillegg ligger fakultetet 
noe lavt når det gjelder antall publikasjonspoeng, en utfordring som delvis stammer fra 
samarbeidet med sykehuset. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra Parat kommenterte at et stort undervisningspress på Helsam 
muligens kan ha innvirkning på antall publikasjonspoent. Hun ønsket også å vite litt 
om hva som gjøres for å øke rekrutteringen til de studiene som trenger det. Helsam 
gjennomfører for tiden en stor rekrutteringsprosess for å hente inn vitenskapelig 
ansatte. 

Sak 3 Virksomhetsrapportering 
 

- Fakultetsledelsen opplever at ledelseskommentarene gir et godt bilde av situasjonen 
ved fakultetet. Instituttene skal fra nå av systematisk få tilbakemelding på sine 
ledelseskommentarer. Bestillingen for den aktuelle virksomhetsrapporteringen gjaldt 
status på årsplan 2013-2015, særlig med fokus på de områdene som står omtalt i UiOs 
disposisjonsskriv for 2013. Virksomhetsrapportering tre ganger per år fungerer mye 
bedre enn en årsrapport, da det gir mulighet til å ta opp og ta tak i utfordringer i løpet 
av året.  
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Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra Forskerforbundet mener at rapporteringen gir en nyttig og 
oversiktlig oppsummering av informasjonen man trenger, og berømmet fakultetet for 
arbeidet som har blitt nedlagt i dette. 

Sak 4 Avvikling av fakultetets likestillingsutvalg 
Fakultetsdirektøren presiserte at intensjonen med dette ikke er å legge ned likstillingsarbeidet, 
men å finne en løsning så man kan arbeide mer effektivt med dette. I 1996 ble det den gang 
eksisterende likestillingsutvalget erstattet med at fire representanter fra fakultetsstyret skulle 
ha spesielt fokus på likestilling. Fra 2002 ble ansvaret for fakultetets likestillingsarbeid lagt til 
en av prodekanene. I 2010 opprettet man et nytt likestillingsutvalg, det har imidlertid vist seg 
vanskelig å få utvalget på banen, delvis på grunn av utfordringen med å finne tid blant 
medlemmene til utvalgsmøter. Man opplever at dette fungerte bedre da en person fra 
fakultetsledelsen hadde et særskilt ansvar og fikk administrativ støtte til dette arbeidet. Dette 
bringer likestillingsarbeidet inn i linjen/den ordinære virksomheten. Man kan se for seg å lage 
likestillingsseminarer med bruk av ekstern kompetanse med jevnlige mellomrom, og parallelt å 
benytte seg av ressursgrupper når det er behov for det. 
 
Konklusjon: 
Organisasjonene innser at det er hensiktsmessig å finne en ny organisering av dette arbeidet, 
det viktigste er at satsningen på likestilling fortsetter. 
 

Sak 5 HMS-saker 
I januar ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle se på å systematisere og dokumentere 
HMS-arbeidet ved fakultetet. Et punkt i mandatet var å lage en strategiplan frem mot  2020 og 
et felles årshjul. Strategiplanen ble lagt frem for Med-LAMU før sommeren 2013. Videre skulle 
man jobbe med dokumentasjon på nett, all dokumentasjon skal ligge på ”om”-sidene i stedet 
for ”for ansatte”-sidene. Arbeidsgruppen jobber for å få en struktur som er lik for fakultetsnivå 
og instituttnivå. Målsetningen er å ferdigstille arbeidet før jul 2013. 
 
Det skal gjennomføres en stor arbeidsmiljøundersøkelse, kalt ARK-undersøkelsen. Fakultetet 
ønsker å starte tidlig med denne, men at hvert institutt gjennomfører undersøkelsen når de 
finner det mest hensiktsmessig. Klinmed og fakultetsadministrasjonen/REK vil komme i gang 
ganske fort. Helsam er ikke helt klare, men vil også starte opp om ikke så lenge. IMB har et 
pågående omorganiseringsprosjekt og ønsker å vente til dette er avsluttet. 
 
Fysisk arbeidsmiljø: En av disseksjonssalene på IMB har mangler på ventilasjonsanlegget og 
vil trolig måtte stenges fra januar 2014. Dette har blitt meldt inn til universitetsledelsen. 
Arbeidstilsynet har vært på befaring og man venter på deres rapport. 
 
 

Sak 6 Senter for klinisk ernæring 
Fakultetet venter på et skriftlig vedtak fra OUS om dette, da sykehuset skal leie seg inn i 
lokalene og drive poliklinikken. Arbeidsgruppen har utredet kostnader ved ombygging av 
Domus Medica, disse ligger for høyt (12 millioner), og må justeres ned. Arbeidsgruppen vil lete 
etter alternative løsninger for å gjøre dette på en rimeligere måte. Ledergruppen ved OUS har 
uttrykt sin interesse, men et vedtak har ikke blitt fattet. 
 
 

Sak 7 Master of public health 
Dette er en sak som har vært diskutert ved fakultetet i en årrekke, og både 
Folkehelseinstituttet og Kunnskapssenteret har vært interessert i å delta i arbeidet. Det er nå 
fornyet interesse for å finalisere arbeidet med denne masteren 
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Sak 8 Statsbudsjettet, Kiropraktorutdanningen 
Det ble ikke avsatt midler til kiropraktorutdanningen i statsbudsjettet. Kiropraktorforeningen 
jobber nå aktivt for at posten skal settes opp i revidert statsbudsjett. UiS har nå fått ny energi 
og tror de kan komme på banen igjen. Medfak avventer nytt statsbudsjett og gjør ikke noe 
aktivt frem til det er klart hva som skjer videre. 
 

  
Drøftingssaker 
Sak 9 Fordeling 2014 - Tillegg til vedtak til fordeling 26.september 2013 

Mette Langballe redegjorde i møtet om et punkt som ikke kom med i styrebehandlingen av 
fordeling 2014. Det dreier seg om et forslag om å opprette en ny administrativ stilling for å 
innføre digitale eksamener. Fakultetet har behov for å styrke faggruppen som jobber med 
digitale eksamener, noe som igjen vil medføre en stor avlastning for det vitenskapelige 
personalet. Det vil være en fordel å samle arbeidet i en stilling, slik at det ikke ligger spredt 
over alle tre instituttene som små stillingsdeler. 
 
I forrige styremøte ble det vedtatt å opprette tre midlertidige stillinger knyttet til 
revisjonsarbeidet, denne stillingen kommer i tillegg og vil være en varig styrking av det 
studieadministrative arbeidet. Den er kun knyttet opp mot revisjonen som en avlastning når 
det gjelder FS-arbeidet. 
 
Fakultetet har lagt frem et budsjett med et forventet underskudd, dette underskuddet øker 
med innføring av en ytterligere stilling. Vedtaksforslaget innebærer at man opprettholder 
punkt fire i vedtaket fra fordelingssaken i september. 
 
Representanten fra Forskerforbundet gjorde oppmerksom på at man i stillingsutlysningen må 
bruke hjemmel 2B, da er vedkommede å anse som fast ansatt dersom oppgavene videreføres. 
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Sak 7 Eventuelt 
Fakultetssekretariatet ønsker å slå sammen noen av sine mindre seksjoner, med det som mål å 
forenkle lederstrukturene, samt å stimulere samhandling mellom seksjonene, rendyrke 
utvikling i stedet for forvaltning, samt styrke fakultetsledelsens mulighet til å arbeide med mer 
overordnet strategi og utvikling. Det skal etableres en liten stabsenhet som skal støtte 
fakultetsledelsen.  
 
Det skal opprettes en prosjektgruppe bestående av Mette Langballe, Astrid Holø, Unn-Hilde 
Grasmo-Wendler, Bjørn Hol og fakultetsverneombudet, og man vil gjerne ha med et medlem 
fra organisasjonene. Gruppen vil få som målsetning å få dette på plass til 1.1.14, men denne 
fristen kan skyves på om nødvendig. Arbeidsoppgaver skal videreføres som per i dag, og det 
blir ikke noen endring i stillingskoder bortsett fra for enkelte seksjonsledere. Det er mulig at 
de som forblir seksjonsledere får utvidede fullmakter ifht i dag, for eksempel budsjettansvar. 
Prosjektet kan medføre behov for noen teamledere, men dette må behandles i arbeidsgruppen. 
 
Alle berørte er orientert, bortsett fra en som er syk. Fakultetsadministrasjonen skal orienteres 
førstkommende tirsdag. 
 
Kandidaten fra Forskerforbundet stilte spørsmål ved oppgavene til de seksjonslederne som 
ikke lenger skal ha ansvaret for en seksjon. Disse vil ha samme arbeidsoppgaver, men minus 
personalansvaret. Enhet for ekstern forskningsfinansiering vil trolig slås sammen med 
forskerutdanning, forskningsstøtte og forskningsadministrasjon, med en overordnet felles 
lederstilling. 
 
Punkter fra diskusjonen: 

- Representanten fra NTL presiserte at det er viktig at de ansatte blir informert på en god 
måte. Det er viktig at denne prosessen blir godt gjennomtenkt og at alle blir ivaretatt. 

- Representanten fra Forskerforbundet understreket betydningen av åpenhet, samtidig 
som det må skapes trygghet. 

 
 


