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Referat fra IDF-zoom-møte17. juni 2020. 
 
Møtetidspunkt: kl. 10.00-10.30 
________________________________________________________________________________ 
 
Tilstede tillitsvalgte fra organisasjonene: Akademikerne: Terje Grønås og Berit Kaasa,  
NTL: Tom Thorsen og Ole Dorholt og Para: Hovedtillitsvalgt Asle Fredriksen. 
Tilstede fra fakultetet: Dekan Morten Dæhlen, seksjonssjef Frank Sarnes, seniorkonsulent Inger-
Lise Simonsen (ref.) 
_______________________________________________________________________________ 
Agenda: 
 
1. Styresaker 
Følgende styresaker ble gjennomgått: 
 
O-sak 18/20 Dekanens orientering. 
Dekanen orientert rundt koronasituasjonen og skrøt av hvordan alle ansatte bidrar til at 
virksomheten går nærmest som normalt tross endring til en nærmest digital hverdag. 
Organisasjonene støttet dette. Organisasjonene og administrasjonen var enige om at 
informasjonsflyten fra sentralt og videre ned i organisasjonen kunne vært noe bedre håndtert. Dette 
er noe man tar med seg i en evaluering. 
 
V-sak 19/20 Økonomi 1.tertial rapport. 
Dekanen: MN-har en solid økonomi selv om overskuddet går nedover og økonomien blir 
strammere. Det som også går igjen er at KD-midlene går nedover mens eksternfinansiering går 
oppover. MN blir tilført nye studieplasser. 
 
V-sak 20/20 Etablering av et senter for data science og beregningsorientert vitenskap. 
Dekanen:  Dette er en satsingen innen digitalisering og beregningsorientert vitenskap og inkluderer 
alle fakultetets institutter med hovedtyngde ved Institutt for informatikk og Matematisk institutt, 
SIRIUS, Hylleraas og Rosseland Centre, CCSE og Senter for bioinformatikk. Oppstart 1.1.2021. 
 
O-sak 21/20 Undervisning og eksamen V2020. 
Dekanen: Det ser ut til at semesteret har gått bra, tross stor omstilling i undervisning og eksamen. Her 
er det lagt ned stor innsats på mange plan. Det har vært noen utfordringer med masteropptak. 
Organisasjonene syntes også at dette har gått bra med stor innsats fra mange. 
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D-sak 22/20 Skoleprosjektet på Observatoriet. 
Dekanen: Skoleprosjektet utgår i den formen det nå har hatt da kommunen sier opp avtalen. 
Organisasjonene syntes det er synd at skoleprosjektet legges ned, da dette er inspirasjon for kanskje 
kommende realfagstudenter.  
Fakultetet ønsker å fase inn noe annet og vil trekke Naturfagsenteret inn for å se på videre drift. 
 
 
V-sak 23/20 Endring av sammensetningen i fakultetets tilsettingsutvalg ut 2020. 
Dekanen: Ann Krag Brysting går inn i TU etter Susanne Viefers som har blitt instituttleder. 
 
O- sak 24/20 Årsrapport HMS. 
Dekanen og Frank Sarnes: Det er ingen store avvik og fakultetet mener at fokus på HMS går i 
riktig retning. Kjemi, biovitenskap og farmasi bruker Ecoonline for registrering og oversikt over 
kjemikalier. Organisasjonene syntes det var litt vanskelig å tyde grafene. Fakultetet tar dette i et eget 
IDF-møte. 
 
 
O-sak 25/20 UiOs veikart for forskningsinfrastruktur. 
Dekanen: Behovet for langsiktige investeringer er stort, og UiO har derfor utarbeidet veikart for 
forskningsinfrastruktur innen disse områdene; livsvitenskap, matematikk, naturfag og teknologi, humaniora 
og samfunnsfag (HumSam) elektronisk infrastruktur (eInfra).  
MNT-delveikartet deler "forskningslandskapet" inn i disse områdene: Universet, Energi og materialer, 
Naturressurser, klima, miljø og polarforskning og Eksperimentell modellering og teknologi/sensorer 
UiOs veikart behandles i universitetsstyret 23. juni, veikartet kan bli førende i framtidige søknadsprosesser 
for infrastruktur.  
Organisasjonene: Hvordan vil finansieringen være for det som ligger under nivå 3-dokumentet, 
instrumentnett og databasestøtte? 
Instrumentnett og databasestøtte vil finansieres gjennom samkjøring av eksterne og basis midler. 

 
2. Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
Oslo, 17.06.2020 
Inger-Lise Simonsen (ref.) 
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