
 

Tirsdag 10.06.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 

Til stede: 

Kristian Mollestad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Marianne Midthus 

Østby (NTL – repr. arbeidsgiver under sak 3), Gry Larsen (NTL), Espen Lyng Andersen, 

Hans Mossin (adm.sjef Klinmed), Eva Helene Mjelde (adm.sjef IMB), Rune Thele 

(seksjonssjef Studieseksjonen), Bjørn Hol, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, 

Halvor Fahle, Astrid Holø (referent) 

 

 

 

Sak 1 Saker til fakultetsstyrets møte 10. juni 2014 

 

Styresak 26/14 – Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet 

pålagt arbeid. 

 

Mette Langballe redegjorde for saken. Det kommet mange høringssvar på 

rapporten. Flere av svarene har en del fellestrekk, herunder bl.a. skepsis til 

redusert norm for forelesning og klinikk, veilederskap, mv. I styresaken er det 

foretatt oppjustering av norm for forelesning og klinikk. Det vises for øvrig til 

styrenotat. 

 

FF har merket seg reduksjon i noen av normene, og stiller spørsmål ved om det 

er et riktig signal å sende ut at det skal brukes mindre tid på forberedelse. 

Ønsker å opprettholde norm 4,5 på forelesninger, og slutter seg for øvrig til 

høringssvar fra Akademikerne. Det ble svart at de foreslåtte normer er ment å 

gjenspeile de faktiske forhold og at justeringen vil gi et riktigere bilde. FF viser 

til at en reduksjon i normtall de facto er en endring i arbeidsbetingelsene for de 

vitenskapelig ansatte. Det innebærer at de ansatte må jobbe mer for å fylle sin 

pliktdel innen undervisning.  

 

NTL mente at de ansatte ikke oppfatter dette på samme måte (dvs. gjenspeiling 

av faktiske forhold). 

 

FF mente det er to måter normene kan brukes på: 

 Som et overordnet planleggingsverktøy  

 Som et «husholdningsregnskap» for enkeltmedarbeidere, som risikerer å 

bli «skyldig» timer 

FF mener det er viktig at normene kun blir brukt som overordnet verktøy, ikke 

til «husholdningsregnskap».  

Det ble svart at det ikke har vært aktuelle tankegang ved fakultetet at normene 

skal brukes på sistnevnte måte.  

 

BH inviterte alle til å sende evt innspill som ikke er framkommet nå, slik at 

disse kan legges ved referatet. 

 

Styresak 27/14 – Virksomhetsrapportering 1. tertial 2014 

 

BH informerte om at fakultetet har fått gode tilbakemeldingen på måten 



 

virksomhetsrapportene legges opp. Det var ingen kommentarer til saken. 

 

Styresak 28/14 – Regnskap pr. 30. april 2014 

Halvor Fahle orienterte. På basis er overskuddet 12 mill kr høyere enn 

budsjettert, noe som har sammenheng med feil periodisering. Når man ser bort 

fra dette, er tallene omtrent som budsjettert. Det er ingen grunn til stor 

bekymring med tanke på resultatene. Når det gjelder eksternvirksomheten så 

har ingen av instituttene meldt om problematiske prosjekter. 

 

Det var ingen kommentarer til saken. 

 

Styresak 30/14 – Oppnevning av valgkomite ved Klinmed 

Det ble orientert om at Klinmeds instituttråd i morgen skal ta stilling til om det 

anbefales valg eller tilsetting av instituttleder for neste periode. Hvis valg 

anbefales fremmes det sak om oppnevning av valgkomite til fakultetsstyret. 

Hvis tilsetting anbefales vil dette ble oversendt universitetsstyret, med kopi til 

fakultetsstyret. Det ble også orientert om at det muligens vil legges fram forslag 

til justering av utfyllende regler for valg ved Klinmed. Det er i ettertid 

konkludert med at det aktuelle forslag til justering ikke er av slik karakter at det 

skal fremmes for fakultetsstyret, jf. Normalregler for institutter § 10, hvor det 

framgår at tilpasninger som ligger innenfor rammen av normalreglene 

godkjennes av dekan. 

 

Det var ingen kommentarer til saken. 

 

 

Det var ikke kommentarer til øvrige styresaker. 

 

 


