
 

Tirsdag 13.10.2015 kl. 10.30 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

Til stede: 

Vigdis Bjerkeli (FF), Asle Fredriksen (Parat), Haneef Awan (Akad), Espen Lyng Andersen, Unn-

Hilde Grasmo-Wendler, Halvor Fahle, Mette Langballe, Bjørn Hol, Knut Tore Stokke (sak 2), Reidar 

Rognlien, Elisabeth Olsen, Astrid Holø (referent) 

 

FAKULTETSSTYRESAKER: 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/10-27/sakskart-fakstyre-med-

2015-10-27.html  

 
Saker til fakultetsstyrets møte 27. oktober 2015: 

 

 Styresak 50/15 Årsplan 2016-2018 

Mette Langballe redegjorde for årsplanen. Planen er noe justert i tråd med UiOs 

årsplan. Planen blir lagt fram for styret med forslag om at dekan gis fullmakt til å 

supplere planen med tiltak fra instituttene og justering av måltall for EU-tildelinger. 

Sistnevnte er foreslått justert fra fakultetet etter at styret ba om dette. Forslaget er nå 

sendt instituttene for at de skal kunne uttale seg om realismen i de foreslåtte 

endringene. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 51/15 Regnskap pr. 30.8.2015 

Halvor Fahle redegjorde for regnskapet.  

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 52/15 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015 

Mette Langballe redegjorde for virksomhetsrapporteringen, og svarte på oppklarende 

spørsmål. Den består av rapportering av gjennomførte tiltak jf. årsplanen, samt 

rapportering av årsverksutviklingen. 

 

Det ble spurt om underskuddet ved Institutt for medisinske basalfag skriver seg fra 

problematikk ifb dyreavdelingen, noe som ble bekreftet. Det ble også informert om at 

blir satt i gang et prosjekt der man skal arbeide med å finne løsninger på 

problematikken, som er sammensatt. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

Styresak 44/15 HMS-saker 

Elisabeth Olsen informerte om følgende saker: 

 

 Fakultetet vil leie deler av 3. etasje i Sogn arena, i tillegg til lokalene vi nå 

disponerer. Forskningsadministrasjonen vil da flytte til 3. etasje, mens arkivet vil 

bli flyttet ut i landskapet og nåværende arkiv vil bli omdisponert til møterom. 

 Det arbeides med sentral beredskapsplan for UiO, som vil foreligge i løpet av 

høsten. Lokale beredskapsplaner vil måtte tilpasses. Bl.a. vil det bli foretatt en 

kategorisering av hendelser basert på alvorlighetsgrad. Rollefordeling mellom 

sentral og lokale beredskapsgrupper vil bli organisert på grunnlag av dette. 
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