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Postadresse: 
Postboks 1142 Blindern 
0317 Oslo 

Besøksadresse: 
Geitmyrsveien 69/71 
0455 Oslo 

Telefon: 22 8520 00 
Telefaks: 22 8523 32 

 

 
 

         
 
Til: Tjenestemannsorganisasjonene          Fakultetsadministrasjonen 
   
Fra: Det odontologiske fakultet Postboks 1142, Blindern 
 0317 Oslo 
Kopi:         
 Telefon: 22 84 59 68 
Saksbehandler: Anne Grethe Søreng  
 
 

 
Emne: IDF-Møte via Zoom  
  

Dato: 29.05.2020 Sakser: 2020/1049 Sakseier: OD      
 
 
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 29.05.2020 kl. 09.00 – 10.00 
 
Til stede: 
Pål Barkvoll  Dekan 
Britt Amundsen Hoel  Konstituert fakultetsdirektør (møteleder) 
Leif E. Jensen  Ass. fak.dir.    
Ann-Kristin Ruus FF -OD 
Ingunn Skjerve  FF UiO 
Kjetil Strøm  Akademikerne OD 
Asle Fredriksen PARAT 
Elin Merete Toremo Ledende verneombud - OD 
Anne Grethe Søreng  (referent) 
 
Ikke tilstede: 
May-Helen Losoa Forsberg NTL – OD, Marianne Midthus Østby (NTL- UiO), Trine Elin 
Brobakke Lang NTL –OD, Ingvild Brusevold Akademikerne (vara Kjetil Strøm). Gunn Bjella 
Sæther (vara Asle Fredriksen PARAT UiO).     
 
 
Merknader til innkalling eller dagsorden: Ingen merknader. 
 
 

- Informasjonssaker 
 

Sak 25/2020 Informasjon fra Dekan 
 
Dekan informerte om følgende: 
 
Tilbake på jobb 

• Hjemmekontor er ikke lenger hovedregelen. Men retningslinjer 
og smittevernstiltakene fra FHI gjelder. På klinikkene er det 
fremdeles forsterket basalt smittevern som gjelder.  
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• Lederne har oversikt over hvem som er til stede (det er 
fremdeles noen som har hjemmekontor).  Ved reise til arbeid er 
det oppfordret til ikke å reise kollektivt i rushtiden. 

• OD er fortsatt i beredskap, og det er holdt daglige møter siden 
15. mars. Fra denne uken er det lagt over til ett møte i uken 
siden smitten i samfunnet nå er lav. 

• OD er i en vanskelig økonomisk situasjon og går en utfordrende 
tid imøte. Koronapandemien har gitt svikt i inntekter og gitt en 
del merkostnader for fakultetet. Det vises til sak 26/2020. 

• OD er i gang med et samarbeidsprosjekt med Eiendoms-
avdelingen for ombygging av klinikkene og for å tilpasse 
klinikkene slik at de har tilfredsstillende smittevern.  

• Automatiske døråpner ved klinikkene skal installeres.  
 
Forlengelse av konstituert fakultetsdirektør 

Britt Amundsen Hoel er forlenget i sin stilling som konstituert 
fakultetsdirektør ved OD frem til og med 31.12.2020 

 
Undervisning 

• Ved fokus på den helsefaglige utdanningen, lar OD sine 
studenter lære og blir eksponert for økt smittevern i klinikk. 
Dette gjelder både for master i odontologi og bachelor i 
tannpleie. 

• Det er åpnet opp for grupperom, etter booking, for at studentene 
kan møtes på fakultetet. 

• All undervisning foregår digitalt inntil videre.  
 
Sosiale arrangement 
Fakultet har fått aksept fra UiO sentralt til å gjennomføre noen sosiale 
arrangementer for de ansatte før sommeren. Det vil bli utarbeidet et 
nettskjema der enhetene kan søke. Arrangementene skal ha egen 
tiltaksarrangør, med full oversikt over deltakerne og hvor alle 
snittevernsreglene blir fulgt. Smittevernsutvalget har laget regler for 
slike sammenkomster. 
 
FF-UiO ba dekanen om å orientere om stipendiatene, forlengelse og 
hvor mange stipendiater dette gjelder. Dekan svarte at han ikke hadde 
tallene i hodet når det gjaldt hvor mange stipendiater som hadde fått 
innvilget forlengelse, men at dette gjelder de som er i sluttfasen av sin 
phd.  

Sak 26/2020 T1 økonomirapportering 
Saksdokumenter var vedlagt 
 
Amundsen Hoel refererte fra notatet. 
 
Vi vil i senere IDF- møter komme tilbake til hvilke tiltak som må gjøres 
videre.  
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FF spurte hvordan kuttene i f. eks. tekninsk/administrative stillinger 
skulle gjøres. Amundsen Hoel viste til ledelsesrapporten som sier at det 
skal gjøres en nøye vurdering i forhold til nyansettelser for å vurdere om 
oppgaver kan omfordeles og hvilke konsekvenser det får å holde 
stillingen ubesatt. 
 
FF fikk også svar på at HR-leder stilling ikke vil bli lyst ut nå.  
 
Akademikerne viste til at det i reduksjon av personalkostnader som regel 
gjøres ved naturlig avgang. Amundsen Hoel viste til at leder må, i 
tilfellene, vurdere nøye om disse oppgavene kan gjøres eller fordeles av 
til andre eller om det må ansettes. 
 
Akademikerne viste til at organisasjonene har rett til å både være med på 
drøftingen av både opp– og nedbemanninger.  
Amundsen Hoel svarer fakultet vil legge saker frem til drøfting når man 
har formulert planer. Foreløpig har OD «satt seg på pause» i forhold til 
rekruttering mens vi ferdigstiller arbeidet med å få oversikt over alle 
stillinger.   
 

Sak 27/2020 Opptaksrammer master og bachelor  
 
Amundsen Hoel informerte om at Regjeringen har varlet at det vil 
opprettes 4000 nye studieplasser ved utdanningsinstitusjonene fra høsten 
2020. OD har søkt om 5 plasser, men det er usikkert per i dag om OD 
har fått noen. Amundsen Hoel kommer tilbake med resultatet til 
kommende IDF-møte. 
 

Sak 28/2020 Oppfølging fra fakultetsstyremøte 
 
Amundsen Hoel refererte fra notatet. 

 
 

• Drøftingssaker 
 

Sak 29/2020 
 
 

Administrasjonsreglementet – revidert 
Saksdokumenter var vedlagt. 
 
Amundsen Hoel refererte fra notatet. 
 
FF kommenterte at det ikke står noe i reglementet om hvor lang tid 
medlemmene i ansettelsesutvalget skal sitte. Amundsen Hoel svarte at 
det ikke var vanlig å ta inn noe om lengde, men at periodene følger 
fakultetsstyret. 
  
Saken er ferdig drøftet. 
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Sak 30/2020 Medlemmer med vara til ansettelsesutvalget – revidert 
Saksdokumenter var vedlagt. 
 
Ingen kommentarer. 
Saken er ferdig drøftet. 
 

Sak 31/2020 Rapport midlertidighet – revidert  
 
Saksdokumenter var vedlagt. 
 
Amundsen Hoel og Jensen gjennomgikk rapporten.  
 
Kommentarer FF og akademikerne påpekte at OD har gjort et godt 
arbeid de senere årene med å redusere midlertidighet. 
  
Saken er ferdig drøftet. 
 

 Neste IDF- møte: Fredag 26. juni 
 

 
 
  
Britt Amundsen Hoel 
Konstituert fakultetsdirektør   Anne Grethe Søreng 
      referent 
 
 
 
Dokumentet er ikke signert da vil bli elektronisk godkjent. 
 
 
 
Merknadsfrist: 05.06.2020 
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