
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP DRØFTINGSMØTE MED ORGANISASJONENE MØTEDATO 27.01.2012 

— 

1302 
1901 

Til stede fra tjenestemannorganisasjonene: 
Kurt R. Johansen, Parat 
Annie Aasen, Parat 
Bjørnar Sæther, Parat 
Pål Sebergsen, hovedverneombud 
Salima Fjeld, Nito 
Trond Langseth, NTL 
Signe Kroken, NTL 
Berit Ingebrigsten 
 
 
Til stede fra ledelsen: 
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa   
Personal og organisasjonsdirektør Per Anders Authen 
 
Referent: Christian Elind 
 

Referat fra  
 IDF- Informasjon – drøftingsmøte den 27.1.12 

 
Ingen anmerkninger til innkalling eller agenda. 

 
8/2012   Godkjenning av referat fra møtet den 16.1.12, 18.1.12 og 24.1.12 

Ingen merknader.  
    
9/2012 Informasjon knyttet til fusjonsprosessen  

Universitetsdirektøren informerer om siste utvikling i fusjonsprosessen, herunder 
OPAD14 
 

10/2012  Arbeidstilsynets rapport ”Arbeid for helse” 
Universitetsdirektøren informerer om Arbeidstilsynets gjennomføring og rapport. Det 
ble varslet om ett mulig avvik som dreier seg om medbestemmelse på 
instituttnivå/lokalt nivå. 

 
11/2012  Lokal medbestemmelse – kort statusrapport, vedlegg  

POA-dir  går gjennom. Medbestemmelse praktiseres forskjellig ved de enkelte institutt, 
fra allmøter til lokale IDF-møter. Bør ha visse felles føringer, ellers er det ok med 
forskjellig praktisering så lenge alle parter føler at dette fungerer.  
Universitetsdirektøren ønsker at foreningene skal spille inn hvordan de tenker at 
medbestemmelse skal praktiseres lokalt (avdelinger og institutt) innen neste IDF-møte 
(13. februar). 
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Parat: Savner sentraladministrasjonen på statusliste. Bør etter hvert ha et kurs for de 
tillitsvalgte ifbm. lokal medbestemmelse. Parat er skeptiske til allmøter.  
Bør få på plass verneombudets rolle. 
NTL: Viktig med føringer for medbestemmelse på lokalt nivå.    

 
12/2012  Orientering om status i tilsetting leder for biblioteket  

Universitetsdirektøren gjennomgår. Sak kommer opp på styremøte i februar.  
 
13/2012 Rapport og planer (2011-2012) 

Universitetsdirektøren gjennomgår sak. Dokumentet blir ferdigstilt i disse dager og blir 
delt ut i forkant av styremøte februar 

 
14/2012  Foreløpig årsregnskap 2011 

Universitetsdirektøren gjennomgår sak 
 
15/2012  Rapport for 3. tertial 2011  

Universitetsdirektøren gjennomgår sak. Sak kommer opp på neste styremøte  
 
16/2012 Tildelingsbrevet 

Univdirektøren informerer og understreker at dette dokumentet må leses gjennom. 
 
17/2012  Evt. 
  

- NTL: Vil ha info om midlertidige ansatte. 
- Parat: Er det kommet noe viktig info fra siste Universitetstyremøte? 
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