
Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet, UiO 
 

Mandag 9. september 2019 fra kl. 9 

 
Fra tjenestemannsorganisasjonene: 

Gry Bruland Larsen (NTL), Vigdis Bjerkeli (FF), Svend Davanger (Akademikerne), Asle 

Fredriksen (Parat) 

 

Fra vernelinjen: 

Maria Krave (lokalt hovedverneombud)  

 

 

Fra ledelse/administrasjon:  

Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Gaute Frøisland, Anita Robøle, Astrid Holø (referent) 
 

 

 

INFORMASJONS-/DRØFTINGSSAKER:  

Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 24. september 2019  
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/sakskart-

fakstyre-med-2019-09-24.html 

 

25/19-O REGNSKAP pr. utgang juli 2019 

Det var ingen spørsmål eller merknader til saken. 

 

26/19-O Orientering om utviklingsavtalen  

Forskerforbundet ga uttrykk for at et mobilitetskontor vil være nyttig for 

gruppeledere som trenger å rekruttere til nye prosjekter. 

 

Akademikerne ga uttrykk for at mobilitet skjer uformelt allerede, men positivt at 

det kan formaliseres. 

 

Parat uttrykte skepsis til mobilitetskontor, da det ligger en fare for at kun 

medarbeidere som ikke er de mest attraktive kommer i registeret. Derfor viktig at 

ALLE som nærmer seg avslutning i funksjon skal registreres. Ser på 

holdningsendring som det viktigste i arbeidet med reduksjon av midlertidighet; 

loven er klar og må følges. 

 

NTL delte Parats bekymring med tanke på mobilitetskontor. Ønsker å vite mer 

om et slik tiltak før standpunkt tas. Holdningsendring er viktig for å redusere 

midlertidighet, og trenger ikke nødvendigvis å ta lang tid; man må bare følge 

loven. 

 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/sakskart-fakstyre-med-2019-09-24.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/09-24/sakskart-fakstyre-med-2019-09-24.html
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27/19-D Årsplan 2020-2021  

 

Akademikerne hadde problemer med å forstå at det er vanskelig med felles 

standard for undervisningsregnskapet. Bakgrunn for dette ble forklart av 

ledelsen. 

 

NTL spurte hva som vurderes delegert til klinikknivå, uten at ledelsen kunne 

utdype dette på nåværende tidspunkt. Det ble kommentert at delegering til 

klinikker kan være positivt, men at det kan være et risikomoment at det er sterk 

OUS-dominans i noen klinikker. Ledelsen uttrykte at det er viktig å få 

konkretisert hva som tenkes delegert. 

 

28/19-V Budsjettfordeling 2020 

Det var ingen spørsmål eller merknader til saken. 

 
 

 


