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PROTOKOLL 

 

Torsdag 28. november 2019, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen 

Tilstede: Henrik Schultz, Trine G. Halvorsen (for Marianne Hiorth), Ole Andreas Økstad, Grete 

Hasvold (for Camilla Stensrud), Åse Ertesvåg, Martine Narum 

Forfall: Camilla Stensrud, Marianne Hiorth, Abel Mengeste 

 

 

SAKER 

 

Sak 31-19 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 32-19 Signering av protokoll fra forrige styremøte 

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.  
 

Sak 33-19 Bedømmelseskomité Førsteamanuensis i farmakologi 

 Oppnevnelse av bedømmelseskomité for stillingen Førsteamanuensis i farmakologi 

ble vedtatt på sirkulasjon. Følgende komité ble oppnevnt: 

- Maria Bloksgaard, førsteamanuensis ved Syddansk Universitet 

- Lars Nilsson, professor ved Medfak/UiO 

- Hanne C. Winther-Larsen, professor (intern) 

 

Sak 34-19 Ny 20% stilling i regulatorisk farmasi 

Jf styresak 26/19. Vedtak om opprettelse av en 20% stilling i regulatorisk farmasi, 
samt kunngjøringstekst for denne ble tatt på sirkulasjon. 

 
Sak 35-19 Budsjett 2020, orienteringssak 

  Saksdokumenter vedlagt. Muntlig orientering ble gitt i møtet.  
Vi er svært konservative når vi utformer budsjettene, og langtidsbudsjettet viser 
derfor et større underskudd enn det som normalt blir resultatet. FAI er ikke det 
eneste instituttet som får underskudd i langtidsprognosene, det er en tendens man 
ser på hele MN. Det er flere årsaker til denne tendensen, men man begynner å se 
en klar effekt av regjeringens effektiviseringskutt. En tilleggsbevilgning på 5 mill i 
2020 er lagt inn på inntektssiden, hvilket gir et større fall i 2021. Instituttet er i 
tillegg bedt om å utrede en økning fra 68 til 80 studieplasser. Foreløpig resultat av 
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denne utredningen viser et lite underskudd når man ser på ressursbehov i 
eksisterende bygg opp mot økte inntekter for studiepoengproduksjon, men sett 
over tid og inn i nytt bygg der det er berammet 96 studieplasser i farmasi forventes 
en positiv effekt.  
EFV-prognosene er også konservative. Nedgang i 2021 skyldes at eksisterende EU-
prosjekter og Forskerskolen fases ut. Eventuelle nye større prosjekter vil ha stor 
innvirkning på prognosene for instituttet som helhet. 
Selve flyttingen inn i nytt bygg må finansieres innenfor UiOs ordinære rammer og 
det er ikke avklart på hvilket nivå i organisasjonen utgiftene vil legges. 
Det merkes godt i fagmiljøet at de økonomiske rammene er blitt mindre og man ser 
at det vil gå ut over aktiviteten, spesielt fornying av middels dyrt utstyr som det ikke 
finnes andre finansieringsprogrammer for, dette får innvirkning på spesielt 
masterutdanningen.  

  Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
Sak 36-19 Nytt personalreglement ved UiO, orienteringssak 

UiO har oppdatert sitt personalreglement i hht Statsansatteloven 
(https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/personalreglement.html), 
muntlig orientering om de viktigste endringene ble gitt i møtet. I tillegg arbeider 
UiO sentralt med å oppdatere relevante retningslinjer på området. Som en følge av 
dette skal interne retningslinjer ved instituttet gjennomgås og revideres. Endring av 
retningslinjer vedtatt av instituttstyret vil bli fremlagt for styret på et senere 
tidspunkt. Vesentlige endringer er en innstramming i praksis når det gjelder 
kortvarig ansettelse uten kunngjøring og ansettelse i midlertidig stilling. 
Hovedregelen er at alle skal ansettes i fast stilling, også når det gjelder 
prosjektstillinger, og konsekvensen av dette vil være flere oppsigelsessaker når 
f.eks. finansiering og arbeidsoppgaver bortfaller. 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 
Sak 37-19 Møteplan 2020 
  Det legges opp til tilnærmet likt antall møter som tidligere år. Ta med kalender. 

Vedtak: Det legges opp til to møter våren 2020; 29. januar og 28. mai, ev et i 
mellom disse to hvis behov. Møtetid 12-15. Innkalling sendes. 

 

Sak 38-19 Referat- og orienteringssaker 

- UiO strategi 2030, vedtak i UiO-styret ble utsatt. 

- Vernerunder, ble gjennomført i oktober. Hovedtema var inneklima. Det var 

ingen alvorlige avvik, noen kjente problemstillinger er vanskelige å rette opp 

(f.eks. utskifting av trekkfulle, men verneverdige vinduer). Rapportene ligger på 

fellesdisken og kan eventuelt fås ved henvendelse til administrasjonen. 

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/personalreglement.html
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- Resultat av RETHOS (Retningslinjer for helse- og sosialfaglig utdanning) som 

springer ut av Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. 

Vedtak i saken er forsinket i departementet. RETHOS-gruppene er oppnevnt for 

4 år og fortsetter ut perioden. Det er uavklart hvordan endringer i forskriftene 

skal utføres når forskriftene er endelig vedtatt. Det er fastsatt 12 felles 

læringsutbyttemål som er felles for alle studieretningene, noen av målene er nå 

endret fra «skal» til «bør» og omvendt, og det er pt uklart hva konsekvensen av 

dette blir for oss. 

UHR fagorgan for farmasiutdanningene har fremmet forslag om at 

læringsutbyttemålene i RETHOS blir grunnlaget for jevngodhetsvurderinger. 

- Avtale med Helsedirektoratet er sagt opp som konsekvens av at 

Helsedirektoratet påla instituttet en rekke oppgaver som ikke var i tråd med 

avtalen og som ville medføre betydelig økt ressursbruk uten kompensasjon for 

dette. Ny avtale avventer Rethos-forskriften, da denne blir grunnlaget for 

vurdering, se ovenfor. 

 

Sak 39-19 Eventuelt 

- Det er etterspurt informasjon om prosessen for tilsetting av instituttleder fra 1. 

januar 2021. Utlysningstekst fra forrige prosess sendes styret. 

- Flytteprosess LV:bygg: Bygget skal etter planen være ferdig i 2024. For at 

undervisningen skal bli minst mulig berørt av flyttingen så arbeides det for at 

flytting av undervisningsaktivitet blir prioritert og utført i løpet av studentenes 

sommerferie. 

 

 

e.f. Solfrid Odnes, kontorsjef 


