FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET
Til: Det medisinske fakultets styre
Fra: Dekan Ivar Prydz Gladhaug
Sakstype (O/D/V): D
Møtedato: 2.3.21
Sakstittel: Redegjørelse for ikke å ha studentrepresentant i beredskapsgruppen

Med referanse i sak 42/20 fra møtet 16.12.20; Fakultetsstyret ber dekanen om å redegjøre
for valget om ikke å ha studentrepresentasjon i fakultetets beredskapsgruppe under corona
pandemien vår’2020

UiOs sentrale beredskapsplan tydeliggjør at den lokale beredskapsgruppen skal etableres og
ledes av dekan på fakultetene og direktør på museer og biblioteket. Beredskapsplanen
beskriver organisering og ansvar for beredskapen ved Universitetet samt legger rammene
for de lokale beredskapsplanene
https://www.uio.no/om/hms/beredskapsplan/beredskapsplan.pdf
En beredskapsgruppe skal ha medlemmer som dekker nødvendige funksjoner som personell,
operasjon, logistikk, kommunikasjon, IT og loggførere for CIM (Crisis Information
Management, digitalt krisestøtteverktøy).
I fakultetets beredskapsgruppe er disse funksjonene bekledt av ansatte som i normal
situasjon jobber innenfor disse områdene. Dette er ansatte som har kompetanse og erfaring
til å kunne utføre disse funksjonene i krisesituasjoner.
Det må understrekes her at kriseledelsens viktigste oppgave er å fatte raske og gode
beslutninger. En beredskapsgruppe er ingen «tenketank» med rom for meningsutvekslinger.
En beredskapsgruppe arbeider under en klar linjeledelse og i tråd med ansvarsprinsippet for
krisehåndtering ved UiO: Den som har ansvar ved en normal situasjon har også ansvaret ved
ekstraordinære hendelser.

Ut fra den samlede informasjonen som foreligger, er det vår forståelse at det tilligger
dekanens myndighetsområde, som operativ beredskapsleder på enhetsnivå, å utpeke lokal

beredskapsgruppe. Dekanen kan følgelig velge om det skal være studentrepresentasjon i den
lokale beredskapsgruppen.
En juridisk vurdering av problemstillingen bekrefter vår forståelse av at myndigheten ligger
hos dekanen.
Videre viser vi til "Policy for sikkerhet og beredskap ved UiO
https://www.uio.no/om/hms/beredskapsplan/uio-policy-for-sikkerhet-og-beredskap.pdf
Det fremgår her at universitetsdirektøren er øverste ansvarlige for sikkerhet og beredskap
ved UiO.
Fakultetsstyret kan derfor ikke fatte vedtak om noe som tilligger dekanens myndighetsområde. En endring i beredskapsplanen må fattes av universitetsdirektøren.

Avslutningsvis ønsker vi å presisere at fakultetsledelsen har alltid, som høyeste prioritet, å
sikre mest mulig god og effektiv informasjon til studentene. Dette var også svært høyt
prioritert i beredskapsarbeidet vår’20
Det ble derfor etablert oppdateringsmøter tre dager i uken mellom lederne av Medisinsk
Studentutvalg (MSU) og Medisinsk fagutvalg (MFU) samt studiedekanene. Dette var møter
der studentene var velkomne til å diskutere mulige løsninger, fremme studentenes situasjon
og gi konkrete tilbakemeldinger til fakultetsledelsen.
Dette synes å være en hensiktsmessig og god kommunikasjonsform, noe studentene selv
bekreftet. Følgelig la vi til grunn at studentene ble holdt godt informert i denne perioden.

