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INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:
Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 11. juni 2019
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/06-11/sakskartfakstyre-med-2019-06-11.html
17/19-O Virksomhetsrapportering T1 2019
Gaute Frøisland orienterte om saken og svarte på spørsmål.

NTL ga uttrykk for at virksomhetsrapporten er nyttig lesning. Det ble videre
uttrykt bekymring med tanke på evt kutt/effektivisering i personalkostnader som
følge av regjeringens pålagte ABE-kutt. Hvis nedbemanning blir aktuelt, bør det
vurderes hvilke oppgaver man evt kan slutte å utføre.
Forskerforbundet og Akademikerne støttet ovennevnte. Fra Akademikerne
ble det også uttrykt at høye personalkostnader kan gi redusert slagkraft, men at
evt effektiviseringer må foretas gjennom ryddige prosesser.
Det var for øvrig ingen merknader til saken.
18/19-D Fordeling 2020
Gaute Frøisland orienterte om saken og svarte på spørsmål. Se vedlagt presentasjon.

Akademikerne ga uttrykk for at måleindikatorene i budsjettfordelingsmodellen

ikke nødvendigvis gjenspeiler kvaliteten i utdanning og forskning.
Det var for øvrig ingen merknader til saken.
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19/19-O Sykefraværsstatistikk 2018
Elisabeth Olsen orienterte om saken og svarte på spørsmål. Se vedlagt presentasjon.
NTL ga uttrykk for at det kan være vanskelig å tolke hva som ligger bak tallene,

spesielt med tanke på kvinners sykefravær, noe det kanskje bør forskes mer på.
Det var for øvrig ingen merknader til saken.
20/19-V Senter for global helse – forslag til mandat og oppnevning av
styremedlemmer
Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte om at saken i utgangspunktet ble fremmet
som vedtakssak til fakultetsstyremøte 21.5. Imidlertid ønsket dekan å få styrets
innspill for endelig vedtak, slik at saken kun ble diskutert i dette møtet. Justert
forslag vil bli lagt fra til vedtak 11.6.2019. Saken var ikke klart til IDF-møtet,
men medlemmene ble oppfordret til å lese saken når det er publisert på
fakultetsstyrets side.
21/19-O Bruk av språk ved prøveforelesning og disputas
Ivar Prydz Gladhaug orienterte.
Det har vist seg at det har vært noe tilfeldig bruk av regelverket som gjelder
språk ved prøveforelesninger og disputaser (forskrift samt fakultetets utfyllende
regler). Arbeid med gjennomgang og revisjon av utfyllende regler ble derfor
gjennomført.
I korthet går regelverket ut på at prøveforelesning og disputas som hovedregel
skal holdes på avhandlingsspråket, som i de aller fleste tilfeller er engelsk ved
vårt fakultet. Imidlertid gis det en mulighet for komiteleder til å foreslå overfor
fakultetet at prøveforelesningen kan holdes på norsk selv om avhandlingen er
skrevet på engelsk. Disputasen skal alltid holdes på samme språk som
avhandlingen.
Akademikerne ga uttrykk for at regelverket høres helt greit og ukontroversielt
ut.
NTL ga uttrykk for at med de presiseringer som nå er gjort, virker regelverket
ryddig og greit.

