
 

Tirsdag 7. juni 2016 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn 

Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 

Fra administrasjonen:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Knut Tore Stokke, Anita Robøle, Astrid Holø, Reidar Rognlien, 

Mette Langballe, Halvor Fahle 

 

Verneombud: 

Espen L. Andersen 

 

Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Gry Larsen (NTL), Haneef Awan (Akademikerne), Svend Davanger (Akademikerne), Vigdis 

Bjerkeli (Forskerforbundet), Deborah Arnfinsen (Parat), Asle Fredriksen, (Parat) 

 

Sak 2 Gjennomgang av saker til fakultetsstyremøte 21. juni 2016: 
 

27/16-V Fusjon BiO/NCMM 
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde.  

 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer. 

 

28/16-O Regnskap pr. 30.4 2016 
Reidar Rognlien redegjorde. 

 

Akademikerne spurte hvilke informasjon som benyttes for å utarbeide prognoser. 

 

Det ble svart at det er regnskap, historikk for siste fem år, samt vurderinger av 

framtidig virksomhet. Prognoser vil sjelden eller aldri kunne treffe helt, men det er da 

viktig å kunne forklare avvik. 

 

Parat spurte hvorfor man tror at personalkostnadene vil gå ned. 

 

Det ble svart at dette er noe man må se nærmere på. Det er imidlertid slik at avslutning 

av flere sentre vil kunne medføre reduksjon. 

 

29/16-O Virksomhetsrapport 1. tertial 2016, sykefravær 2015 
Mette Langballe redegjorde for virksomhetsrapporten. 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til rapporten. 

 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for sykefraværsrapporten. 

Sykefraværet er generelt lavt. Det var en økning ved fakultetsadministrasjonen i 2015 

som har sin forklaring, og som er fulgt opp i den grad noe av fraværet kunne anses som 

delvis arbeidsrelatert. Videre har det vært svært høyt sykefravær ved dyreavdelingen 

ved IMB. Dette er noen det arbeides aktivt med i prosjektet som har pågått og som nå 

er under implementering. Det forventes at sykefraværet går ned for disse enhetene i 

2016. Det er grunn til å anta at det kan være noe underrapportering av sykefravær blant 

vitenskapelig tilsatte, spesielt i bistillinger ved Klinmed, da noen av disse trolig bare 

leverer sykemelding til hovedarbeidsgiver. 

 

Parat bemerket at sykefraværsprosenten ved dyreavdelingen er sjokkerende og at man 

håper tiltakene virker. Parat mente videre det burde iverksettes tiltak for å få 

vitenskapelig tilsatte til å rapportere sykefravær i HR-portalen, slik at man kan få 

http://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/06-21/sakskart-fakstyre-med-2016-06-21.html


 

sykefraværsstatistikk som reflekterer den reelle situasjonen. 

 

Akademikerne kommenterte at det er vanlig blant vitenskapelig tilsatte at de gjør det 

de må gjøre selv om de er syke, gjerne hjemmefra, og derfor ikke leverer egenmelding. 

 

NTL uttrykte at det er viktig med fokus på HMS og på nærvær, og at sykefraværet 

normalt bør innrapporteres uansett stillingstype 

 

 

30/16-V Ny budsjettfordelingsmodell 
Mette Langballe redegjorde for endringer i forslaget siden sist det var lagt fram. 

 

Parat spurte om eksempler på strategiske satsninger. 

 

Eksempler som ble gitt var bl.a. etablering av Senter for global helse, fordeling av 

utstyr, fordeling av rekrutteringsstillinger, etablering av HUS. 

 

31/16-D Årsplan 2017-2019 
Mette Langballe redegjorde. Arbeidet er i en tidlig fase, da styret ønsker tidlig 

involvering. Det er også endring i prosessen ved fakultetet, ved at instituttene nå deltar 

i arbeidet fra starten av. 

 

NTL uttalte at det er positivt at både instituttene og styret involveres i årsplanarbeidet 

på et tidlig stadium. 

 

32/16-D Tentativ budsjettfordeling 2017 
Det ble informert om at tentativ fordeling er foretatt med utgangspunkt i den nå 

foreslåtte budsjettfordelingsmodellen. Endelig fordeling vil avhenge av hvilken 

fordelingsmodell som blir vedtatt av fakultetsstyret. Fakultetet har foreløpig ikke 

mottatt fordelingsbrev, men det er mottatt signaler på at det vil måtte foretas kutt på 

rundt 30 millioner NOK, og at det blir betydelig husleieøkning. 2017 vil bli et 

utfordrende år rent økonomisk. Dekan har allerede besluttet å kutte en stilling i 

fakultetsadministrasjonen, da det er viktig at ikke alle kutt legge over på instituttene. 

Øvrige kutt vil foregå i nært samarbeid med enhetene. 

 

NTL spurte om det blir aktuelt å si opp personer, eller om kutt i stillinger evt vil bli 

gjennomført i forbindelse med naturlig avgang. 

 

Det ble svart at kutt i stillinger vil måtte skje ved at personer som slutter ikke 

automatisk erstattes, men at man vurderer muligheten for å fordele arbeidsoppgaver.  

 

Parat bemerket at de man kjenner i administrasjonen har mer enn nok å gjøre. Man må 

derfor heller kutte oppgaver i stedet for å fordele dem til andre. 

 

33/16-D Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap 
 

Kristin Hegge redegjorde. 

 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer. 

 

 
  


