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Referat fra IDF-zoom-møte 14. oktober 2020 
 
Møtetidspunkt: kl. 10.00 - 11.00 
________________________________________________________________________________ 
 
Tilstede fra organisasjonene: Forskerforbundet: Katrine S. Langvad og Kristine Jøssang NTL: Tom 
Thorsen og Ole Dorholt  
Akademikerne: Terje Grønås og Berit Kaasa og Stein Michael Storleer. 
 
Tilstede fakultetsverneombud: Behzad Foroughinejad 
 
Tilstede fra fakultetet: Fakultetsdirektør Jo Døhl, seksjonssjef Frank Sarnes,  
seniorkonsulent Inger-Lise Simonsen (ref.) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1 Styresaker:  
Følgende styresaker ble gjennomgått: 
 
V-sak 31/20 Godkjenning av regnskap pr. 31.08.20 
Tom Thorsen: under Regnskap 2T 2020: Hva innebærer: 
 "Den økonomiske effekten av COVID-19 situasjonen per andre tertial 2020 ser ut til å vere lågare inntekter 
på basis og eit noko lågare aktivitetsnivå totalt sett." 
 
Dette skyldes kategorien "Andre inntekter" som hovedsakelig er salg av tjenester, bl.a. fra verksteder hvor vi 
under pandemien ikke har hatt reduserte utgifter (lønn), men hvor vi ikke har kunnet levere eller 
etterspørselen har vært lavere (f.eks. GEO, KI) 
 
 
D-sak 34/20 Ny finansieringsmodell. 
Ny finansieringsmodell vil ha to bolker, en undervisningsmodell og en forskningsmodell. 
Undervisningsmodell: 
Den vil rettferdiggjøre studiepoengproduksjonen ved at det fordeles mellom instituttene (f.eks. så får i dag et 
institutt som gir undervisning for andre institutt inn midler på studieproduksjon mens instituttet som tar imot 
undervisningen ikke får noen midler og har også utgifter. 
Forskningsmodell: 
I dag fordeler fakultetet ut mere midler en det man får sentralt fra. Fakultetet ønsker å redusere utdeling av 
intensivmiddlene for å ha en buffer som kan dekke rammekuttene. 
Det tas sikte på at ny finansieringsmodell er på plass ved nyttår. 
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D-sak 35/20 Fremtidig aktivitet i Observatoriet. 
Oslo kommune har sagt opp sin avtale. Fakultetet må nå se på hvilke muligheter, og hvordan Observatoriet 
skal brukers fremover.  
 
O-sak 36/20 Tilsetting instituttledere. 
Intervju er godt i gang for stillingene på IBV, Farmasi, Matematisk og ITS. IFI og Astro skal foreta valg av 
instituttleder og er i gang med dette arbeidet. 
 
 
2 Innmeldte saker:  
BOTT-ØL: Forskerforbundet ønsker informasjon om hvor i prosessen fakultetet er, og om hvordan prosessen 
blir videre. 
Frode Bremnes orienterte.  
 
Forskerforbundet: Dette er en stor prosess som kommer til å føre til endringer av stilling for mange ansatte, 
noen ansatte må kanskje flytte på seg, og noen får nye arbeidsoppgaver. Etter hvert må det jo også lages en 
plan for opplæring av de ansatte i nye arbeidsoppgaver. Kan fakultetet si noe mer om hvordan de skal 
håndtere dette, og om det foreligger noe tidsplan for arbeidet?  

Fakultetet: Har ikke kommet så langt i prosessen enda, men det må de selvsagt se på. 

Forskerforbundet: Det er veldig viktig at de ansatte får god informasjon hele veien i prosessen.  

Ansatte blir urolige da de ikke hører noe om videre prosess og heller ikke får informasjon. 
 
Fakultetet informerer om at BOTT-ØL er utsatt til 01.05.2021 og prosessen er noe uklar for fakultetet også. 
Det er foreløpig ikke foretatt samtaler med de som vil få nye/endrede oppgaver, dette kommer og tillitsvalgte 
vil bli involvert. Alle vil få den opplæring og kompetanseheving de trenger. 

Forskerforbundet: ber om å få saken jevnlig på agendaen til idf-møtene fremover.  

Fakultet merker seg at de må øke «trykket» på informasjon ut til de ansatte. De tar imot råd om hvordan man 
best informerer. 

 
3 Eventuelt: 
 
Behzad Foroughinejad: Etterlyser bedre informasjonsflyt fra fakultet/instituttleder fra sentralt hold vedr. 
koronasituasjonen. 
Fakultetet tar dette med seg videre. 
 
Forskerforbundet: Etterlyste oversikt over hvor mange stipendiater/postdoktor som har søkt om forlengelse 
og hvor mange som er innvilget. 
Fakultetet er i ferd med å innhente informasjon fra instituttene, og vil gi informasjon så snart dette er klart.  
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Oslo, 14.10.20 
Inger-Lise Simonsen (ref.) 
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