
 

Onsdag 15.10.2014 kl. 13 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

 

Til stede: 

Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat), Asle Fredriksen (Parat), Haneef Awan 

(Akad), Eva Mjelde, Liv Bjøntegaard Finess, Espen Lyng Andersen, Bjørn Hol, Unn-Hilde 

Grasmo-Wendler, Astrid Holø (referent) 

 

Sak 1 Saker til fakultetsstyrets møte 28. oktober 2014 
 

Styresak 49/14 – Virksomhetsrapport for 2. tertial 2014 

 

Bjørn Hol orienterte om hovedpunkter i ledelsesvurderingen (vedlagt 

sakspapirene). 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til saken. 

 

Styresak 50/14 – Regnskap pr. 31. august 2014 

 

Espen Andersen redegjorde for hovedpunkter i regnskapet, fordelt på 

basisbevilgning og ekstern finansiering. Det ble også redegjort for årsaker til at 

fakultetet går med et samlet overskudd, og om hvorfor det pga ikke fullt 

utnyttet ny dyreavdeling ved IMB vil kunne generere et underskudd for dette 

instituttet. 

 

Styresak 51/14 – HMS-saker 

Liv Bjøntegaard Finess orienterte om følgende saker: 

 

 Renholdsproblemer i lokaler med UiO-ansatte (Klinmed og Helsam) i 

OUSs lokaler pga forskjellig renholdsfrekvens (OUS 1 gang pr.måned, 

UiO1 gang pr. uke). Saken har vært løftet til AMU, som fattet følgende 

vedtak:  

o «AMU ser alvorlig på saken og ber universitetsledelsen ta dette opp 

og finne en tilfredsstillende løsning og en midlertidig løsning til 

permanent løsning er på plass». 

 En gruppe nedsatt av universitetsdirektøren har utredet sikkerhets- og 

beredskapssituasjonen ved UiO. I utredningen inngår det bl.a. forslag til 

organisering av sikkerhetsarbeidet ved UiO. Den vil bli lagt fram for 

universitetsstyret til behandling. 

 Fakultetet vil sammen med MN-fakultetet arbeide for utvikling av et e-

læringsprogram om HMS for studenter. Dette vil synliggjøre og 

dokumentere HMS-opplæringen som gis studentene. Det søkes støtte fra 

Norgesuniversitetet til prosjektet. 

 Fakultetets arkiv fyller ikke kravene i arkivloven. Oppgradering av arkivet 

vil kunne generere kostnader. 

 Det har vært gjennomført ARK-undersøkelser ved fakultetsadministra-

sjonen, Klinmed og Helsam. Orientering vil bli gitt i møte 2. desember d.å. 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til orienteringen. 

 



 

Styresak 52/14 – Oslo2014 

Arbeid med revisjon av studieplan for profesjonsstudiet går som planlagt. 

Implementering av ny modul 1 er nå i gang, og går il all hovedsak greit. Bjørn 

Hol bemerket at dette er andre gang fakultetet på eget initiativ (og uten støtte) 

foretar revisjon av studieplanen. 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til orienteringen. 

 

 

Det var ingen spørsmål eller merknader til øvrige saker til fakultetsstyret. 

 

 


