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De viktigste problemstillingene:
Under analysefasen i MATNAT21 prosessen ble det nedsatt en analysegruppe for teknisk
infrastruktur. En av de viktige problemstillingene var å se på nåværende og framtidig
verkstedstruktur ved fakultetet. Våren 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å videreføre
prosessen. Arbeidsgruppa la sommeren 2012 fram rapporten: «Verkstedenheter ved MN 2012».
Rapporten kunkluderte i hovedtrekk med at de tre eksisterende verkstedenhetene kunne slåes
sammen til to, og at glassblåsingsfunksjonen skulle samlokaliseres, revitaliseres og videreføres. Det
siste er gjennomført.
I det videre arbeid med sammenslåing av verkstedenhetene kom det etter hvert opp en diskusjon om
en konsolidering av eksisterende verksted-miljøer ville gi en god og varig gevinst, eller om
fakultetet burde gå for en annen og mer framtidsrettet modell.
Dekanatets mener at det primært bør arbeides for en løsning med én felles verkstedsfunksjon der
eksisterende utstyr og personale i størst mulig grad er samlokalisert. Saken ble drøftet i
instituttledermøte 7.11.2013. Instituttlederne er i hovedsak enige med dekanat, men ønsker å få
saken til høring/behandling ved egen enhet før vedtak i fakultetsstyret.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets vurderinger og ber om at saken sendes på høring til
instituttene. Det må iverksettes nødvendige tiltak for å sikre en god prosess med alle innvolverte.
Styret ber om å få saken tilbake for en endelig beslutning.

Vedlegg: Notat: «Verksted ved MN-fakultetet».

Notat: «Verksted ved MN‐fakultet».

24.11.2013

MN‐fakultetet har i dag tre verksteder på henholdsvis Fysisk Institutt (FI),
Kjemisk institutt (KI) og Institutt for biovitenskap (IBV). Det finnes i tillegg noen
verkstedslignende aktiviteter på andre institutter. Verkstedene har vært, er og
vil være viktige for MN‐fakultet, men det er også slik at innholdet i verkstedenes
virksomhet har endret seg over tid og vil endre seg også i årene som kommer.
Det har lenge pågått en debatt om verkstedenes fremtid. Fakultetet trenger
framtidsrettede verkstedsfunksjoner, og det er fakultetsledelsens vurdering at
kortsiktige løsninger innenfor nåværende strukturer ikke vil dekke fakultetets
behov på sikt. Fakultetet ønsker derfor å arbeide for en løsning med én felles
verkstedsfunksjon der eksisterende utstyr og personale i størst mulig grad
samlokaliseres.
Fakultetet går derfor inn for følgende:
1) Det startes en prosess med tanke på å slå sammen verkstedene på FI, KI,
og IBV. I denne prosessen søkes også relevante verkstedsfunksjoner på
andre institutter inkludert i denne felles enheten.
2) Denne enheten, heretter kalt Verkstedet skal levere tjenester til hele
fakultetet, (og eventuelt andre enheter på og utenfor UiO der dette er
aktuelt).
3) Verkstedet organiseres fortrinnsvis som en seksjon under et institutt.
4) Det er et mål at Verkstedet innen 1.1.16 er samlokalisert i gode og
hensiktsmessige lokaler på nedre/østre Blindern.
Det kan skisseres følgende prosess for sammenslåing og utvikling av Verkstedet:
1) Det tilsettes en leder for Verkstedet med hovedansvaret for utviklingen av
en strategi/plan for Verkstedet frem mot 2020. Denne strategien/planen
vedtas i Fakultetsstyret innen utgangen av 2014, senest innen sommeren
2015. Strategien/planen skal være godt forankret i Fakultetets aktiviteter
innen forskning og utdanning og skissere et overordnet investerings‐ og
bemanningsbehov frem mot 2020.
2) Parallelt med utviklingen av strategien/planen for Verkstedet skal det
utvikles en modell for hvordan Verkstedet skal finansieres. En slik modell
må foreligge samtidig med strategien/planen.
3) Leder for Verkstedet får hovedansvaret for gjennomføring av prosessen
fram til samlokaliseringen.
4) Fakultetet må sammen med Eiendomsavdelingen finne egnede lokaler
innen utgangen av 2014.

