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Fordeling 2014 - Tilleggssak 
Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling av post 50 for 2014 på møtet 26.september 
2013: 

1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som 
fremkommer i møtet.  

2. Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.  

3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr 
og eventuelle nye rekrutteringsstillinger.  

4.  Styret er prinsipielt imot forhåndsdisponering, men ber fakultetsledelsen komme tilbake i 
første styremøte 2014 med en vurdering av de spesifiserte satsninger med bakgrunn i reelt 
regnskapsmessig overskudd fra 2013. En eventuell ubalanse må korrigeres ved en reduksjon i 
satsninger. 

Etter fakultetsstyrets behandling av fordeling 2014, har det blitt fremmet et forslag til ny 
administrativ stilling knyttet til studieadministrative systemer (Felles Studentsystem (FS) og Syllabus), 
og innføring av digitale eksamener. 

Dekanatet mener denne stillingen er nødvendig for å følge opp sentrale satsinger som revisjon av 
studieplanen i medisin og digitalisering av skriftlige eksamener.  Fakultetet har allerede en sårbar 
ressurssituasjon når det gjelder forvaltning, koordinering og brukerstøtte av sentrale 
studieadministrative systemer som FS og timeplanlegginssystemet Syllabus, ved at det kun er én 
medarbeider i fakultetsadministrasjonen knyttet til dette ansvarsområdet.  Det er også en utvikling i 
retning av at flere arbeidsprosesser og tjenester på studieområdet digitaliseres.   

I universitetets årsplan for 2013-2015 er det satt et mål på at 75 % av alle skoleeksamene skal 
gjennomføres digitalt. Det har vært en kraftig utvikling i omfanget av bruken av digitale eksamener 
ved fakultetet.  Dette har vært en ønsket utvikling som også vil ytterligere forsterkes ved innføringen 
av ny studieplan.  For fakultetet som helhet vil denne typen eksamen innebærer både en 
kvalitetsheving og en effektivisering ved at behovet for ekstern sensor blir betydelig mindre, og vil på 
lengre sikt også resultere i betydelig mindre intern sensurering ved det at sensurveiledningen bidrar 
til automatisk sensurering.  Samtidig tilkommer det flere oppgaver av studieadminstrativ art knyttet 
til drift og gjennomføring av digitale eksamener.  Mye av dette arbeidet har inntil nå vært 
gjennomført av vår professor i medisinsk informatikk og hans enhet, men siden omfanget har økt 
betydelig, og for å redusere risiko og sårbarhet, må det etableres en mer robust organisering av 
arbeidet knyttet til digital eksamen.  Oppgavene vil blant annet være innlegging av 
spørsmål/eksamener i systemet som er valgt for formålet, opprigging av PC og annen logistikk, 
koordinering av gjennomføring av digitale eksamener mv. 

Kostnadene ved dette årsverket vil beløpe seg til ca 700 000 kroner.  
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Et vedtak om å opprette et nytt årsverk, vil føre til at forhåndsdisponeringen øker tilsvarende. 
Dekanatet mener imidlertid at vedtaket fra 26.september, pkt. 4, kan opprettholdes, det vil si at 
forhåndsdisponeringen salderes ved et regnskapsmessig overskudd ra 2013 eller ved reduksjon i 
satsingene. 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og øker forhåndsdisponeringen med 700 000 kroner. 
Fakultetsstyret opprettholder pkt. 4 i fordelingsvedtaket fra 26.september 2013.  


