Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet

Mandag 15.11.2021 kl. 14-15.30.
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)
Fra verneorganisasjonen:
Sissel Aastorp (lokalt hovedverneombud – LHVO)
Fra ledelse/administrasjon:
Hans Ragnar Mossin (møteleder), Stina Mosling, Gaute Frøisland, Tor Henry Wold (sak 1),
Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Informasjons- og drøftingssaker:
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Orientering om UiO:IT
v/Tor Henry Wold
Prosjektrapport med andreutkast til ny organisasjon - For ansatte - Universitetet i
Oslo (uio.no)
Tor Henry orienterte kort om den nye rapporten (andreutkast) som hadde blitt
offentliggjort 2. november. På vegne av fakultetet ønsket Tor Henry og Hans
innspill på følgende problemstillinger:
a) MED og MN har velfungerende og store Lokal-IT organisasjoner. Begge
fakultetene ønsker å avvente litt med å være med i prosjektet helt fra
starten av.
b) Hvilke eventuelle konsekvenser for MED kan det være hvis fakultetet
venter på sidelinja mens andre innfører UiO:IT allerede fra dag en? Vil
enkelte IT-ansatte miste omplasserings-/bemanningsmuligheter?
c) Savner definisjon på hvem som er lokalt eller sentralt IT-ansatt. Ønsker
flere studenter i helpdesken.
d) I rapporten er det lite snakk om kulturbygging, men Tor Henry har inntrykk
at de som skal jobbe med prosjektet fra USIT er dyktige, så det vil være
godt ivaretatt.
e) På side 23 av rapporten nevnes det fakultets-/områdekoordinator. Det er
viktig å definere rollen.
f) Den 18. november møte for alle IT-ansatte på UiO. Spørsmål om man
trenger flere møtearenaer?

Referat fra IDF-møte ved Det medisinske fakultet
g) MED holder på å utarbeide et dokument som skal presenteres på møte
med USIT 10. desember. Det skal presentere kartlegging av nå-situasjonen
på MED og danne grunnlag for strategi, spørsmål og avklaringer med UiO:IT
Tillitsvalgte kom med følgende kommentarer og innspill:
• Forskerforbundet tok opp at de synes det er vanskelig «følge» endringene
fra versjon til versjon. Det ble etterspurt en måte å synligjøre det på. De
andre organisasjonene støttet innspillet..
• Tillitsvalgte er fornøyd med det hvordan fakultetet håndterer prosessen.
• Ad a) Alle mener at det er lurt å slå allianse med MN.
• Akademikerne: har erfaring med sentralisering av Eiendom, og er bekymret
om sentraliseringsprosessen av IT-tjenester
• Forskerforbundet: Det er vanskelig å fullt ut forstå hvilke prosesser som
skal bestemmes sentralt og hvilke som skal bestemmes lokalt. F.eks dersom
det under kartleggingsprosessen går frem at en ansatt på MED ønsker å
flytte på seg til en annen del av IT-organisasjonen, hvem har ansvaret for å
gjennomføre det?
• NTL: Det er en lang og omfattende prosess, IT-ansatte har gått veldig lenge
med usikkerhet og ønsker litt med konkret informasjon.
• Ad e) Akademikerne: Det er viktig at fakultetet selv vet hva rollen
innebærer. Å beskrive den er vanskelig akkurat nå.
• Ad f) NTL: MED bør oppfordre IT-ansatte til å delta i møtet 18. november.
Kanskje IT-folk på MED trenger et separat møte etterpå? Tor Henry vil
oppfordre IT-ansatte på MED å gå på møte og vil arrangere eget møte
etterpå hvis det vil være behov for det. Ellers er han tilgjengelig på e-post.
• Ad g) Akademikerne ønsker å få dokumentet sendt til USIT til innsyn. Andre
tillitsvalgte støtter forslaget.
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Orientering om Veksthuset – Life Science Growth House
v/Hans Mossin og Stina Mosling
Stina orienterte kort om Veksthuset: Dette er et tverrfakultært prosjekt – en
innovasjonsenhet i regi av MED og MN. Beslutning om å etablere enheten ligger på
rektornivå, men daglig drift skal ligge på fakultetsnivå. Enheten har fått innvilget 5års finansiering med håp om fortsettelse. Enheten skal bistå innovatører som ikke
er modne nok for å gå til Invento. Målet er øke innovasjon, og 75-80% av
virksomheten skal dekke behov fra MED og MN. Det skal lyses ut en
direktørstilling, en del ansatte skal flyttes (3 årsverk fra MED). Mer detaljer ang.
bemanning vil komme i neste IDF-møte. Forhandlingsfullmakt ble delegert til IDF
på MED og MN. Saken skal også behandles i fakultetsstyre både på MED og MN.
Tillitsvalgte stilte et par oppfølgingsspørsmål. Saken skal behandles i neste IDFmøte

