
 

Møtet fant sted mandag 1. februar 2016 fra kl. 9. 

Til stede: 

Haneef Awan (Akademikerne), Gry Larsen (NTL), Torill Rolfsen (FF), Hilde Henriksen (VO) 

 

Hans Mossin (Klinmed), Marianne M. Østby (Klinmed), Katrine Ore (fakultetsadministrasjonen), 

Ingrid Kjelsvik (BIO/NCMM), Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Mette Langballe, Astrid Holø (referent) 

 

FAKULTETSSTYRESAKER: 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/02-15/sakskart-fakstyre-med-

2016-02-15.html  

  
Saker til fakultetsstyrets møte 15. februar 2016: 

 

Styresak 4/16 Regnskap pr. 31.12.2015 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde. Saken legges fram på nytt i møte 15.3. Økonomisjef vil da 

redegjøre for oppbygning av måten regnskapet framstilles på og for regnskap for BiO/NCMM. 

  

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 5/16 Oppnevning av nytt styre for BiO/NCMM 
Ingrid Kjelsvik redegjorde. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 6/16 Budsjettfordelingsmodellen 
Mette Langballe redegjorde.  

 

Akademikerne ba om redegjørelse for beregning av skatteprosent. 

 

Det ble svart at skatteprosenten i hovedsak gjenspeiler nåsituasjonen mht faktiske 

administrasjonskostnader. Denne saken vil bli fremmet for styret flere ganger, og vil da også bli 

forelagt IDF-møtet på nytt. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 7/16 Oppfølging av styreevaluering 
Astrid Holø redegjorde. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 8/16 Orientering om mulig fusjon mellom BiO og NCMM 
Ingrid Kjelsvik redegjorde. 

 

NTL spurte om de ansatte var innforstått med den planlagte fusjonen. 

 

Det ble svart at de administrativt ansatte ser positivt på endringen, som vil innebære administrative 

forenklinger. Det vitenskapelig tilsatte vil ikke merke endringer, da de vil fortsette i sine 

forskningsgrupper. 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/02-15/sakskart-fakstyre-med-2016-02-15.html
http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/02-15/sakskart-fakstyre-med-2016-02-15.html


 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 9/16 – Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning 
Katrine Ore orienterte. 

 

Det ble gitt uttrykk for at man ser positivt på det pågående arbeidet, og til at det stilles krav om 

opplæring til veiledere. 

 

Det var ingen merknader til saken. 

 

 

Styresak 10/15 Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 

Rapporten er ikke klar, og vil bli lagt fram i møte 15.3.2016 

 

 

Styresak 65/15 HMS-saker 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler informerte om følgende saker: 

 Det pågår arbeid med ny beredskapsplan 

 Det er god dialog med OUS om problematikk ifbm renhold på kontorer for UiO-ansatte i OUS-

lokaler. Det skal vaskes to ganger pr måned på kontorene og daglig på toaletter. Det har vært et 

problem at denne planen ikke har vært fulgt opp, men det er nå etablert systematisk dialog for å 

følge opp dette.  

 

Forskerforbundet spurte hvor ofte laboratorier blir vasket.  

 

Det ble svart at man har inntrykk av at det ikke er problemer knyttet til laboratorierengjøringen. 

 

 

 

 

 


