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Sak 1

Saker til fakultetsstyrets møte 16. september 2014
Styresak 39/14 – Normer for arbeidstid, undervisning, evaluering og annet
pålagt arbeid – presisering av vedtak
Hol og Langballe redegjorde for saken. Saken har vært behandlet i styret 24.
juni. Vedtaket som omhandlet arbeidstid for professor II var ikke presist nok,
noe som er årsak til at saken fremmes nå. Det ble redegjort for beregning av
timer til undervisning for professor II i stilling kombinert med stilling ved OUS,
også relatert til avtale mellom UiO og OUS. Det er i forslaget til vedtak også
presisert at det er et tak på fem studenter når det gjelder uttelling for veiledning
av master- og prosjektoppgaver i undervisningsregnskapet. Heller ikke dette
gikk klart nok fram av vedtak ved forrige behandling.
Parat spurte om samme beregningsmåte gjelder også for professor II-stillinger
ved Helsam og IMB. Det ble svart at dette kan variere noe, men at den
beskrevne beregningen primært gjelder tilsatte i kombinerte stillinger
(MED/OUS).
Styresak 40/14 – Fordeling 2015
Hol og Langballe redegjorde. Det legges opp til et underskudd på 1,2 mill, noe
som erfaringsmessig lar seg dekke inn. Det forventes at forslaget vedtas med
forbehold om inndekning. Det ble redegjort for nye satsninger. Det er brukt
samme fordelingsmodell som tidligere.
NTL stilte spørsmål ved om det er realistisk at Eiendomsavdelingen vil dekke
utgifter ifbm ombygning av leide lokaler i Søsterhjemmet. Hol svarte at det
neppe er realistisk, men at man prinsipielt mener det burde gjøres, siden EIA
har ansvar for å sørge for egnede lokaler til UiO enheter.
Parat spurte om det foreligger tidsplan for tilsetting av utdanningsledere ved
instituttene. Det ble svart at det er tilsatt en person ved IMB, mens det er i
prosess ved de andre instituttene. Det er ikke kjent for fakultetsledelsen
nøyaktig hvor i prosessen de respektive befinner seg, da tilsettingsprosesser
styres av instituttene selv.
Styresak 41/14 – Regnskap pr. 31. juli 2014
Halvor Fahle orienterte. Det er ingen større avvik i regnskapet. Overskuddet går
litt opp i juli pga feriepengeutbetaling. En mindre budsjetteringsfeil ved IMB
og Klinmed fører til mindre avvik, noe som vil bli rettet opp. Når det gjelder
eksternvirksomheten så ligger personalkostnader omtrent som budsjettert, mens

driftskostnader ligger noe under. Det at NFR utbetaler midler tre ganger årlig
fører til periodevis mindre avvik, noe som retter seg opp i et lengre perspektiv.
Neste utbetaling fra NFR er i august. Det ble bemerket at styret har sagt seg
godt fornøyd med måten regnskapsrapportene er utformet på.
Det var ingen kommentarer til saken.
Styresak 42/14 – HMS-saker
Det har vært gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) ved
fakultetsadministrasjonen, Klinmed og Helsam. Svarprosenter har vært noe
varierende. Mer informasjon vil bli gitt om dette. For øvrig ingen større saker.
Det var ingen kommentarer til saken.
Styresak 43/14 – Orientering om Oslo2014
Hol redegjorde for at arbeidet med Oslo2014 går etter planen.
Parat spurte om det er nok ressurser til å håndtere alle oppgavene som oppstår i
forbindelse med revisjonsprosessen. Dette ble bekreftet av Hol.
Styresak som er tilkommet etter at papirene var sendt ut:
Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen som følge av ny
studieplan i profesjonsstudiet i medisin.
Hol redegjorde for endringsforslagene, som dreier seg bl.a. om å ta ut av
forskriften selvpålagte forpliktelser fra fakultetets side mht. å arrangere utsatte
eksamener for studenter som har hatt gyldig forfall eller som ikke har bestått.
Akademikerne spurte hvordan behovet for utsatt eksamen da vil håndteres. Det
ble svart at ny eksamen vil måtte tas neste gang den arrangeres på ordinær måte
(neste modul).
Parat bemerket at det vil kunne være faglig belastende å måtte ta to eksamener
samtidig.

Det var ikke kommentarer til øvrige styresaker i møtet.
Styresak 42/14 kom til etter møtet med tjenestemannsorganisasjonene. Den ble
oversendt organisasjonene 4/9 med anledning til å gi kommentarer. Det er ikke
mottatt innsigelser eller merknader til saken. Akademikerne uttrykker at de
støtter forslag til vedtak.

