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Mandag 06.09.2021 kl. 9-9.50. 
Møtet ble avholdt på Zoom /møterommet Hippokrates, Sogn Arena 
 
 
Fra tjenestemannsorganisasjonene:  
Gry Bruland Larsen (NTL), Niclas Berger (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli (Forskerforbundet), 
Asle Fredriksen (Parat) 
 
Fra verneorganisasjonen:  
Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud -LHVO) 
 
Fra ledelse/administrasjon:  
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Gaute Frøisland, Stina Mosling, Anita Robøle (observatør), 
Elisabeth Olsen (observatør), Aleksandra Weder Sawicka (referent) 
 
Informasjons- og drøftingssaker: 
 

1 Orientering om status for pandemitiltak og gjenåpning av fysiske arbeidsplasser. 
v/Stina Mosling 
 
Fakultetet følger samme linje som signalene i e-posten fra universitetsdirektøren i 
august. Det vil si at vi går over i en normalsituasjon der hovedarbeidsstedet er våre 
lokaler på UiO. Universitetet vil legge opp til fleksibilitet når vi nå går videre i 
gjenåpningen og balansere behovet for tilstedeværelse med smittevern og 
individuelle behov. Vi er i trinn 3 av gjenåpningsplanen, med økt tilstedeværelse 
på arbeidsplassen, smittevernstiltak og hjemmekontor som et virkemiddel.  
Nærmeste leder har ansvar for å vurdere bruk av hjemmekontor og 
tilstedeværelse i samråd med den ansatte. Vurderingene må sikre ivaretagelsene 
av arbeidsoppgavene som skal utføres og ta hensyn til gjeldende 
smittevernhensyn, kapasitet i lokaler etc. I denne fasen er det fortsatt tilstrekkelig 
med løpende muntlige avtaler om hjemmekontor.  Per i dag er mindre enn 50% av 
ansatte tilbake på Sogn Arena. Høstsemester vil bli en gradvis tilbakeføring til 
arbeidsplass på SA. 
 
Innspill fra Akademikerne: enkelte steder har det blitt innført tak for hvor mange 
ansatte kan være fysisk på kontoret. Det er spørsmål om dette gjelder alle 
enheter? 
Svar fra ledelse: Nei, det er ingen føringer her, men det kan være grunner til ulik 
praksis med hensyn til lokaler, avstandskrav, arbeidsmiljø og oppgaver. 
Innspill fra NTL: Det er viktig å sikre noenlunde lik praktisering på tvers av enheter 
slik at det ikke blir for store variasjoner.  
Svar fra ledelse: Vi må prøve oss litt fram i høst, gjøre løpende vurderinger og 
evalueringer av situasjonen og praktiseringen på tvers av enheter.  

2 Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 21.09.2021  
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v/Hans Mossin 
 
Sakskart til fakultetsstyremøte 21. september 2021 - Det medisinske fakultet 
(uio.no) 
 
Gaute Frøisland orienterte i to økonomisaker: 
31/21-O Økonomisk status – regnskap pr. utgang juli 2021 
Regnskapet for den bevilgningsfinansierte virksomhet følger stort sett vår plan. 
Mindreforbruket ligger på ca. 90 mill. For 3 år siden bestemte fakultetet seg for å 
redusere mindreforbruk (som ifølge KDs krav bør ligge på 5%). Trenden var 
fallende, men bl.a. pandemien gjorde at pr. juli 2021 ligger mindreforbruket på 
12%. Dette er for høyt og kan ha konsekvenser for bevilgninger fra KD.  
 
Regnskap for den eksternt finansierte virksomhet har stort positivt avvik på 
driftskostnader forårsaket av pandemien. Ellers går eksternfinansierte prosjekter 
positivt og i henhold til plan – det er mulig å effektuere like så bra som i planen. 
Nytt prinsipp: saldo på eksterne prosjekter føres i balanse istedenfor resultatet. 
Selv om mye i overgangen har gått veldig bra er det mye læring og kompetanse 
utvikling og «best practice» arbeid vi står overfor i de neste årene for å få mest 
mulig ut av systemene.  
 
 
32/21-V Budsjett fordeling 2022 
 
Styret ble orientert om foreløpige rammer i mai. Det var ingen vesentlige 
endringer fra UiO sin side. For 2022 er det planlagt bevilgning på 810,7 mill – 24,5 
millioner mer enn for 2021. Endringer ifh. det som ble presentert i mai (økning 
med 18,5 mill) er forårsaket prisstigning, lagt inn igjen tildeling til NORMENT på 
Klinmed som vil vare ett år til, samt støtte til Big Insight på IMB. 
 
Gaute presenterte rammebetingelser og føringer for UiO og spesifikt for Det 
medisinske fakultetet, samt forslaget til fordeling for 2022 til vedtak i styret på 
styremøte. 
 
Hans Mossin orienterte om to orienteringssaker 
33/21-O Årsrapport for forskerutdanningen 2020 
Årsrapport for forskerutdanning presenterer gode resultater tross av utfordrende 
år med pandemien: vi har gode opptakstall, god gjennomstrømningstid og bra 
antall disputaser som utgjør 13% alle som disputerte i hele Norge og 44% av alle 
som disputerte på UiO. 
 
34/21-O Orientering om Circle U 
Circle U-alliansen som i tillegg til UiO består av Aarhus Universitet (Danmark), 
Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), 
Université de Paris (Frankrike), Univerzitet u Beogradu (Serbia) og Université 

https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/sakskart-til-fakultetsstyremote-21.-september-2021.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/09-21/sakskart-til-fakultetsstyremote-21.-september-2021.html
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catholique de Louvain (Belgia). Alliansens mål er å være tverrfaglig og 
forskningsintensivt. Circle U består av 7 arbeidspakker hvorav én ligger på UiO. 
 

 Eventuelt 
Ledelsen spurte hvilket format av fremtidige IDF-møter representanter foretrekker. 
Det er ønskelig å ha fysiske møter etter hvert, men tatt i betraktning høye smittetall 
må det bli hybride/digitale møter i høst.  
 

 


