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Til: Tjenestemannsorganisasjonene          Fakultetsadministrasjonen 
   
Fra: Det odontologiske fakultet Postboks 1142, Blindern 
 0317 Oslo 
Kopi:         
 Telefon: 22 85 22 40 
Saksbehandler: Tove Langhaug  
 
 

 
Emne: Møte   
  

Dato: 14.09.2018 Sakser: 2018/3144 Sakseier: OD      

 
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 14.09.2018 kl. 09:00-10:30 

 
Tilstede: 

Tove Langhaug (leder og referent)  Fakultetsadm. 

Pål Barkvoll (sak 22/2018 og 2 evt.saker.) Dekan 

Ingun Skjerve      FF UiO 

Ingvild Brusevold    Akademikerne UiO 

Olav Hoemsnes    NTL UiO 

Asle Fredriksen    Parat UiO 

Elin Merethe Toremo    Verneombud 

 

Merknad til innkalling:  

a. Skjerve/FF UiO bad om at dokumenter, særlig i de mer omfattende sakene, sendes 

ut sammen med innkallingen, 1 uke før møtet. 

b. Brusevold/Akademikerne UiO savner punkt om evt. saker.  

c. Det ble meldt inn følgende evt. saker: 

o Skjerve/FF UiO: etterlyste status for omorganiseringen av TPU. Sendt e-

post den 11. september til Langhaug. 

o Brusevold/Akademikerne UiO: etterlyste status for omorganisering på 

klinikk, jfr. utlyst stilling som klinikksjef. 

o Hoemsnes/NTL UiO: etterlyste status for omorganisering av 

økonomifunksjonen 

o Fakultetsdirektøren: Alternativ dag for IDF-møtene. 

 

Evt. sakene ble behandlet før sak 23/2018. 
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Vedtakssak:  

Sak 21/2018  Møteplan – informasjons- og drøftingsmøter høstsemesteret 2018 

Se vedlegg. 

Alle sluttet seg til møteplan. Dersom det blir endring i møtedag, innarbeides det i 

møteplanen.  

 

Evt. sak alternativ møtedag ble behandlet. Tjenestemannsorganisasjonene undersøker 

om andre dager kan være aktuelle å møtes på. Tas opp igjen i neste IDF-møte. 

 

Evt. sak status for omorganiseringen av TPU ble behandlet. Fakultetsdirektøren 

orienterte om status:  

 Arbeidsoppgavene til de administrative ansatte analyseres med tanke på 

sammenhengen til den vitenskapelige delen av organisasjonen.  

 Det er utarbeidet notat som tar for seg metoder for organisasjonsutvikling. 

Langhaug viste til at det var en viktig premiss for den organisatoriske endringen, 

som ad hock utvalget for den organisatoriske plassering av TPU pekte på. 

Omorganiseringen av fakultetets administrasjon har samme behov og det kan 

være formålstjenlig å se de 2 prosessene samlet. Dette skulle vært behandlet i 

dekanatet, men på grunn av kapasitet har det blitt utsatt.  

Dekanen tiltrådte møtet. 

Skjerve/ FF UiO stilte spørsmål om hva som er blitt gjort. Det skal lages en plan for 

prosessen som viser når de ansatte skal involveres og hva som er blitt gjort for 

involvering.  

Fakultetsdirektør og dekan orienterte om at det ikke var gjort noe, utover kartlegging av 

administrasjonen siden sist møte 25. mai og at det var derfor saken i utgangspunktet ikke 

var satt opp på agendaen.  

 

Skjerve /FF UiO understreket at det ved samtaler med de ansatte også må gis tilbud om å 

ta med tillitsvalgte. 

Fakultetsdirektøren viste til orienteringen før dekanen tiltrådte møtet og at dokumenter 

for organisasjonsutvikling ikke var behandlet av dekanatet ennå. 

 

Dekanen orienterte om at det er planlagt forhandlinger om organiseringen av fakultets 

administrasjonen den 19. oktober 2018. 

 

 Informasjonssaker:  

Sak 22/2018  Prosess for tilpasning av de administrative funksjonene ved OD 

Dekan Barkvoll viste skissene og hva tanken bak disse er (viser til vedlagte 

presentasjoner). Dekanen understreket særlig behovet for strategiske ressurser i 

administrasjonen til støtte for dekanatets strategiske planlegging og beslutninger og 

behov for å ha administrative tjenester som er tilpasset dagens virkelighet, jfr. enhetlig 

ledelse, IHR prosessen og KDs effektiviserings og avbyråkratiseringskutt 
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Det ble stilt spørsmål om hva som skal være det faktiske innholdet i hver boks. Det er 

ikke gjenkjennelig i forhold til dagens drift..  

Dekanen orienterer om at det neste uke skal oppnevnes prosjektgrupper, med 

nøkkelpersoner fra fakultetet og tillitsvalgte for å kartlegge fremtidige arbeidsoppgaver 

innenfor de enkelte ansvarsområdene.  

 

Brusevold/Akademikerne stilte spørsmål om hvor fakultetsdirektør er på 

organisasjonsskissen. 

Dekanen svarte at det også vil være gjenstand for forhandlinger. 

Brusevold/akademikerne stilte spørsmål om dette har vært nevnt for UiO-ledelsen. 

Dekanen svarte at det er gjort i dialogmøte. 

 

Fredriksen/Parat UiO stilte spørsmål om hvor «boksene» har vært diskutert.  

Dekanen svarte: Det har blitt informert og diskutert i dekanat og ledergruppen, videre er 

det informert i allmøter på begge instituttene og i allmøte for fakultetsadministrasjonen 

og i dialogmøte med universitetsledelsen uten at det har kommet klare motforestillinger.  

 

Fredriksen/Parat UiO kommenterte at ledelsen har gått altfor langt uten å ta med 

ansattrepresentanter, i hht hovedavtalen og lokale avtaler. Alt er bestemt på forhånd. Det 

skal være en prosess med medvirkning fra tillitsvalgte.  

Dekanen var uenig i dette og understreket at fakultetet på det nåværende tidspunkt 

sonderer ideer. Selve prosessen har fremdeles ikke startet. Den vil følge gjeldende 

regelverk for medvirkning.   

Fredriksen/Parat UiO orienterte videre om at han vil melde fra om dette til UiO-ledelsen.  

Skjerve/FF UiO støttet dette og la til at dette er brudd på Hovedavtalen der 

tjenestemannsorganisasjonene skal orienteres på et tidligst mulig tidspunkt i 

omorganiseringsprosesser.  

Dekanen var uenig og svarte at organisasjonene ble orientert om hvilke tanker 

fakultetsledelsen har gjort seg når det gjelder behovet for hensiktsmessige administrative 

tjenester i IDF møte 25.05.18. Her ble også tanker rundt inndeling av de administrative 

funksjonene presentert og på nytt gjentatt i dagens møte.   

 

Dekanen understreket at skissene til organisasjonsendringer kun er forslag fra ledelsen.  

 

Hoemsnes/NTL UiO understreket at det i en slik prosess er viktig hva man kaller 

«boksene». Slik boksene fremstår nå, så finner ikke folk seg igjen; hvor er foto, arkiv 

osb. 

Dekanen understreket igjen at det som er fremlagt er forslag, og at hvilke funksjoner og 

arbeidsoppgaver som skal dekkes ikke er fastlagt da det vil være gjenstand for videre 

arbeid i samarbeid med de ansatte og organisasjonene.  

 

Brusevold/Akademikerne UiO stilte spørsmål om hvor mye omorganiseringen omfatter 

og henviste til prosessen for tilsetting av klinikksjef på IKO. 
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Dekanen orienterte om at prosessen med ny klinikksjef på IKO ikke har noe med 

omorganiseringen av fakultetets administrasjon å gjøre. Utformingen av fakultetets 

administrasjon er fortsatt åpen.  

 

Brusevold/Akademikerne UiO krever at det står «forhandlinger» på agendaen når det skal 

være det. Det skal være åpent. 

 

Skjerve/FF UiO stilte spørsmål om hvor vi er i prosessen nå. Hun viste til UiO’s 

omstillingsavtale som sier at tillitsvalgte skal være med i prosessen. De ansatte er klar 

over at det arbeides med et forslag til omstilling– det blir det usikkerhet av. 

 

Fakultetsdirektøren: Det mangler et dokument som planlegger prosessen med tidspunkter 

for aktiviteter, når aktører skal inn i prosessen og når beslutninger skal tas. 

 

Dekanen bad fakultetsdirektøren, i samarbeid med HR-sjef, utvikle et slikt dokument. Det 

må foreligge i slutten av kommende uke. 

 

Evt.sak: Status for omorganisering på klinikk, jfr. utlyst stilling som klinikksjef. 

Dekanen orienterte om at denne prosessen tilligger institutt (IKO) og han kjenner ikke 

status i saken nå. Tjenestemannsorganisasjonene bad om en orientering i neste IDF-møte.  

 

Evt.sak: Status for omorganisering av økonomifunksjonen. 

Hoemsnes/NTL UiO stilte spørsmål vedr. midlertidigheten i denne organiseringen og hva 

som skjer 1. januar 2019? Når skal beslutningen om hvordan den permanente 

organiseringen skal være, tas?  

Dekanen orienterte om at denne omorganiseringsprosessen må ses i sammenheng med 

den øvrige omorganiseringsprosessen av fakultetets administrasjon.  

 

   

Sak 23/2018 Professor-/førsteamanuensisstilling i odontologi (kjeve- og 

ansiktsradiologi) – stillingsbeskrivelse  

 

Sak 24/2018 Professor-/førsteamanuensisstilling i odontologi (kariologi) – 

stillingsbeskrivelse  

 

Sak 25/2018 Førsteamanuensisstilling i odontologi (kjeveortopedi) – 

stillingsbeskrivelse  

 

Sak 23,24 og 25 ble behandlet sammen.  

Brusevold/Akademikerne understreket behovet for synlighet og bredde i utlysningen slik 

at det når ut til de som kan være potensielle søkere. Kan gjerne vurdere annonsering 

innenfor Norden.  
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Sak 26/2018 Stiftelsen til tannlegevitenskapens fremme. Oppnevning av 

representant til fagkomite. 

Brusevold/Akademikerne UiO, som er foreslått som fakultets representant, ønsker mer 

informasjon om arbeidsmengden oppdraget vil innebære. Hun bad om at saken utsettes til 

FS møtet i oktober.  

 

 

Tove Langhaug 

Fakultetsdirektør  

Leder/Referent       

 

 

 

 

 

 

         

Merknadsfrist: 24. september 2018  


