Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet

Mandag 11.10.2021 kl. 9-9.50.
Møtet ble avholdt på Zoom /møterommet Hippokrates, Sogn Arena
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Gry Bruland Larsen (NTL), Mattias
Solbakken (Akademikerne), Svend Davanger (Akademikerne), Vigdis Bjerkeli
(Forskerforbundet), Ariel Sevendal (Parat)
Fra verneorganisasjonen:
Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud -LHVO)
Fra ledelse/administrasjon:
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Gaute Frøisland, Elisabeth Authen Sethre (sak 1), Tor
Henry Wold (sak 2 og 3), Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Informasjons- og drøftingssaker:
1

Orientering om trukket stilling i Studieseksjonen.
v/Elisabeth Authen Sethre
I november 2020 ble det en sak om opprettelse av en ny administrativ stilling i
Studieseksjonen drøftet i IDF. Stillingen skulle være i forbindelse med
opptakskoordinatorrolle. Grunnet interne omdisponeringer av ressurser og
oppgaver i Studieseksjonen ble stillingen trukket. Elisabeth orienterte om detaljer
rundt dette.

2

Orientering om UiO:IT
v/Tor Henry Wold
Tor Henry informerte om en ny organisatorisk struktur for IT ved UiO (UiO:IT)
forankret i universitetsstyrets vedtak av 9. februar 2021. UiO:IT innebærer at ITtjenester sentraliseres i såkalte basis-IT, mens enhetene beholder kun de ITansatte som tilbyr spesifikke tjenester relevante for enheten. Det har blitt etablert
en arbeidsgruppe på MED som jobber med UiO:IT: Jens Petter Berg, Hans Mossin,
Per Grøttum, Linda T. Helgesen, Knut Tore Stokke og Tor Henry Wold.
Sammenlignet med andre fakulteter har MED veldig gode rutiner og løsninger, noe
som gjør at fakultetet per i dag befinner seg der hvor UiO:IT ønsker å komme frem.
Dette gjør at MED har mye å risikere i prosessen. Derfor ønskes det at
implementeringsplan blir det viktigste elementet nå, og at MED utsetter
overføring til UiO:IT så lenge som mulig. Fakultetet ønsker å ha IDF som
diskusjonspartner i hele prosessen, noe som tjenestemannsorganisasjonene
utrykte stor glede for.

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet
Både Hans Mossin og NTL uttrykte bekymring over at i dokumentasjon om UiO:IT
er det veldig lite fokus på arbeidsmiljø, kultur og roller i organisasjonen.
NTL ønsker at IDF blir involvert i alle faser av utarbeidelsen av innspill fra
arbeidsgruppa, og krever at 2. utkast skal til IDF til drøfting før arbeidsgiver sender
sine innspill til prosjektgruppen. Alle representanter var enige i at hvis det blir
behov for flere møter i forbindelse med prosessen, er de til disposisjon.
Representanter av Akademikerne utrykte bekymring over at den personlige
kontakten mellom IT og forskere vil forsvinne. De spurte også om andre
utfordringer i forbindelse med prosessen. Tor Henry informerte om at MED ser for
seg mer risiko enn fordeler med tanke på våre gode rutiner og omfattende
geografiske tilhørighet (jf. sykehusene).
NTL lurte på om lokale IT kommer til å forsvinne, men det blir ikke aktuelt ifølge
Tor Henry. MEDs arbeidsgruppe skal ha regelmessige møter i ukene fremover og
IDF vil bli orientert i alle innspill. I november bør innspilldokumentet hvor USIT er
mottaker, bli ferdig.
2

Gjennomgang av fakultetsstyresaker til møte 26.10.2021
v/Hans Mossin
Sakskart til fakultetsstyremøte 26. oktober 2021 - Det medisinske fakultet (uio.no)
Gaute Frøisland orienterte i
39/21-O Virksomhetsrapportering T2
Fakultetet er forpliktet å levere en formell økonomisk rapportering tre ganger i
året. I tillegg til rapport fra fakultetsledelsen, legges det også ved rapporter på
instituttnivå i styresaken.
Ifølge ledelses rapport har korona påvirket virksomheten på en negativ måte i liten
grad i 2. tertial bortsett fra studentmobilitet. Mindreforbruk er mye mer enn 5%.
Saldo for eksternfinansierte prosjekter ligger i balanse, og prosjektaktivitet er høy.
NTL savnet oversikt over forlengelser for stipendiater og postdoktorer. Oversikten
er legt inn som del av referatet.
Parat ønsket informasjon om hva som skal skje med alt som er utover 5% av
mindreforbruket – om KD vil ta det tilbake? Gaute forklarte at UiO sentral jobber
med en løsning for mindreforbruket i 2021. Det er ennå ikke kjent hva som vil
være aktuelt for 2022. USIT har spilt inn forslag om å bruke mindreforbruk på
digitalisering. Akademikerne lurte på om digitalisering betyr mer investering i
maskinpark eller opptak av undervisning. Tor Henry opplyste at MED har en nylig
oppgradert maskinpark. Han har bedt lokale IT om innspill hvilke behov kunne evt.
dekkes med pengene.
Hans Mossin orienterte om to saker:

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet
40/21-O Kvalitetsløftet Oslo 2014
Prodekan for medisinstudiet vil gi en kort orientering til styret om rapport fra
arbeidsgruppe som har fulgt opp profesjonsstudiet i medisin sin studieplan «Oslo
2014». Studiets første kull har nylig blitt uteksaminert.
41/21-O Orientering om Life Science Growth House
Life Science Growth House er et tverrfaglig prosjekt av MED og Mat-Nat. Nå er det
i beslutningsprosess hos rektor. Hilde Nebb vil komme til nest IDF for å orientere
om prosjektet.

Rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19 fram til 1. august 2021
Den øverste grønne tabellen er summen av de fire underliggende enheter som også vises under.
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