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Sakstittel:  Referat fra IDF-møte med organisasjonene 23.04.2020. 
 
Fakultetet har informasjon, diskusjon og forhandlingsmøte i forkant av styremøtene hvor 
styresakene gjennomgås. Fast rutine fra og med IDF-møte 20.3.19 er at referat fra disse møtene 
legges frem for fakultetsstyre (som sak 3, etter godkjenning av dagorden og referat fra forrige 
styremøte) som orienteringssak før behandling av øvrige saker slik at organisasjonenes synspunkter 
fremkommer før styre fatter vedtak i øvrige saker.  
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Referat fra IDF-zoommøte 23. april 2020 
Møtetidspunkt: kl. 10.00 - 11.30 

________________________________________________________________________________ 
Tilstede tillitsvalgte fra organisasjonene: Akademikerne: Terje Grønås og Berit Kaasa,  
NTL: Tom Thorsen og Ole Dorholt, Forskerforbundet: Katrine L. Stensløkken. 
 
Tilstede fra fakultetet: Dekan Morten Dæhlen, fakultetsdirektør Jo Døhl, seksjonssjef Frank Sarnes, 
seniorkonsulent Inger-Lise Simonsen. 
 
Tilstede fakultetsverneombud: Behzad Foroughinejad 
 
________________________________________________________________________________ 
 
1) Innmeldt sak fra Akademikerne:  
Ber om en kort orientering om status på OU-IT (Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet)?  
Spesielt på fremdrift/tidsfrister og erfaringen som er gjort med omlegging til digital undervisning? 
Jo Døhl: Fakultetet har gjennom prosjektets styringsgruppe meldt bekymring for fremdriftshastigheten i 
prosjektet gitt arbeidspresset for våre IT-medarbeidere i den rådende pandemien. Prosjektet har strukket 
milepeler ut i tid og flyttet endelig beslutningspunkt til UiOs styremøte i september. Dersom disse 
endringene ikke vurderes som tilstrekkelig, bør enhetsgruppa problemet direkte opp med prosjektleder. 
2) Styresaker: 
Følgende styresaker ble gjennomgått: 
 
V-sak 04/20 Forenklet valg av dekan og prodekan for perioden 2021-2024 
Jarle Nygard orienterte om prosessen og forlengelse av fristen for forslag til kandidater. 
Tom Thorsen stilte spørsmål om man har hatt god nok tid til å finne kandidater. 
Fakultetet har fulgt valgreglementets frister og kan forsikre om at valgkomiteen har gjort en grundig jobb. 
 
O-sak 06/20 Dekanens orientering. 
Morten Dæhlen orienterte om utredningen av nytt forskningsfartøy, og at den kan bli en del av den nasjonal 
kriseberedskapsplan og mulig kan bli kostnadsfri for UiO. 
 
O-sak 08/20 Status for fakultetets situasjon i forhold til Korona. 
Jo Døhl, Frank Sarnes og Morten Dæhlen orienterte. Ledelsen er imponert over hvordan alle på fakultetet har 
taklet og organisert den digitale hverdagen i denne tiden. 
Organisasjonene var opptatt av følgende i forbindelse med situasjonen: 
Forskerforbundet v/ Katrine L. Stensløkken: Spørsmål om behandling av søknader om forlengelser fra 
midlertidige som blir forhindret i sitt arbeide grunnet situasjonen.  
UiO har valgt å gjøre individuelle vurderinger av eventuelle behov for forlengelser. Det henvises her til UiOs 
sentrale retningslinjer: «Stipendiatene bør få forlengelse av stipendiatperioden dersom de har blitt reelt 
forhindret i sin forskerprogresjon som følge av korona-situasjonen. Siden stipendiatgruppen har forskjellige 
forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og 
individuell behandling. Fakultetene vil gi informasjon om hvordan søknadsprosessen gjennomføres. 
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NTL: v/Tom Thorsen: Fin redegjørelse fra fakultetet. Viktig med likebehandling på hva som er kritisk 
tilstedeværelse og at det ikke blir forskjellsbehandling på like tilfeller. 
Fakultetet vil bestreber seg på likebehandling, men her vil det også bli variasjoner og skjønn grunnet 
ulikheter mellom instituttene. 
 
Ole Dorholt: Spørsmål om smittevern i forhold til åpning av lab, de har hengt opp plakater etc. men lurer på 
hvorfor det ikke går med tastfrie kodelåser, er den enkelte selv ansvarlig, hva betyr et forsterket renhold?  
Bekymring for om man åpner tilgang for tidlig. 
Fakultetet har kontakt med bedriftshelsetjenesten og skal gå smittebefaring på det enkelte institutt, starter 
med de våte instituttene først. Smittevernet vil være basert på UiOs generelle retningslinjer med tillegg av 
fakultetets presiseringer. Hovedprinsippene er (1) Tilstrekkelig avstand mellom ansatte (2) God hånd- og 
hostehygiene. Smittefaglig vurdering ved UiO og FIH av nødvendige tiltak anbefaler ikke bruk av hansker 
og munnbind/masker der dette ikke er påkrevet av andre HMS-årsaker. Det er tenkt satt opp sprit/rens ved 
inngang som skal brukes inn og ut av bygg, men dette kan ta tid da det ikke er noe å oppdrive, tenker 
mulighet å lage dette selv på f.eks. kjemisk. 
 
Verneombud Behzad Foroughinejad: Spørsmål om utstyr til hjemmekontor, kontorpult, stoler, 
kontorrekvisita etc.  
Fakultetet vil ta dette opp i en større sammenheng da det går på både personlige og tekniske forhold og er en 
meget viktig sak.  
 
Forskerforbundet lurer på hvordan fakultetet stiller seg til universitetsdirektørens beskjed om at alle fakultet 
må «ruste» seg for digital undervisning til høsten også. Hvordan skal fakultetet forberede seg? 
Dekan forklarer at det skal være en prosess rundt dette og at de allerede har hatt møte med instituttlederne. 
Fakultetet skal komme frem til en plan allerede nå, men den vil ikke bli publisert før helsedirektoratet 
annonserer sitt smitteregime i mai. 
F.eks vil det være nødvendig å gjennomføre lab og felt, men det viktigste er å følge smitteregimet. 
Studiestart vil også bli annerledes. Opplegget er ikke helt klart enda, men det jobbes det med nå.  
 
 
D-sak 09/20 MN fakultetets strategi sett i lys av ny UiO strategi. 
Fakultetet ser ikke at det er behov for større endringer av MN-strategien da den er godt forankret opp mot 
UiO-strategien.  
Forskerforbundet: Lurer på om ikke «klima og miljø» bør komme tydeligere frem i MN sin strategi?  
Dekan mener det er dekket, da bærekraft omhandles i strategien, men de skal ta en ekstra runde på det. 
 
O-sak 10/20 Center for Data Science and Computing. 
 
Dette er en orientering til styret om status og blir lagt frem som en vedtakssak i styremøte i juni. Dette blir 
stor satsing for fakultetet og UiO.  
 
O-sak 11/20 Tematiske områder innen livsvitenskap ved MN. 
Rapport med beskrivelse av MNs områder ble sendt opp sentralt og skal opp i UiO styre.  
Arbeidet har vært ledet av forskningsdekanen og har involvert aktuelle institutter. Fakultetet har 
samarbeidet med Med-fak., Odont-fak.  
  
O-sak 13/20 MN-fakultetets innspill til NFRs strategi 2020–2024. 
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MN-fakultetets innspill har blitt tatt på alvor av UiO sentralt og tatt med i UiOs innspill til NRFs strategi. 
 
O-sak 14/20 Status tilsetting/valg instituttledere. 
Ny instituttleder ved Kjemisk institutt fra 1.11.19: Einar Uggerud 
Ny instituttleder ved Fysisk institutt fra 1.5.20: Susanne Viefers 
Institutt for astrofysikk og Institutt for informatikk har valg av instituttleder. 
Øvrige institutt har ansatt instituttleder og vil bli utlyst rundt juni. 
 
V-sak 5, 7 og 12 tidligere sendt på sirkulasjon til fakultetsstyret og dekanen orienterte kort 
om sakene. 
V-sak 5 Godkjenning av regnskap 31.12.19 
V-sak 7 Oppnevning av styre for Cern relatert forskning 
V-sak 12 Instituttleder ved Fysisk institutt. 
 
3 Eventuelt: 
Forskerforbundet: Etterspør tidspunkt for drøfting av midlertidighet. 
Fakultetet kommer tilbake med møtetidspunkt. 
 
Frank Sarnes: Organiseringen på IFI, fakultetet kommer tilbake med tidspunkt for møte. 
 
Frank Sarnes: Dyrestallen: Det er tilstedeværelse som trengs og er forsvarlig for å opprettholde 
dyrevelferden. 
 
 
 
Oslo, 23.4.2020 
Inger-Lise Simonsen (ref.) 


	Fremlegg Referat fra IDF-møte 23. april
	Referat IDF møte 23. april
	Referat fra IDF-zoommøte 23. april 2020 Møtetidspunkt: kl. 10.00 - 11.30


