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Til stede fra tjenestemannforeningene: 
Kurt R Johansen, Parat 
Annie Aasen, Parat 
Bjørnar Sæther, Parat 
Pål Sebergsen, hovedverneombud 
Birger Svihus, Forskerforbundet 
Salima Fjeld, NITO 
Rune Grønnevik, Akademikerne 
Trond Langseth, NTL 
Signe Kroken, NTL 
 
Til stede fra ledelsen: 
Rektor Hans Fredrik Hoen(møteleder) 
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa   
Personal og organisasjonsdirektør Per Anders Authen 
 
Referent: Anne Marie Bjørkeng 

 
 

Referat 
 

 IDF- Informasjon – drøftingsmøte den 2.1.12 
 
1/2012 Tema for møte er informasjon om og drøfting av foreliggende SWOT- 

vurdering av fakultetsmodellene, jf. notat av 20.12.11, fra sekretariatsleder Knut 
Moksnes. 

 
 Rektor innledet kort om bakgrunn for notatet og formålet med møtet. Det ble invitert 

til å komme med en vurdering og synspunkter på dette. 
 

- Kritisk til foreslått navn: Fakultet for miljøvitenskapelige fag” i 4-
fakultetsmodellen. 

Parat v/ Kurt R. Johansen: 

- 4 fakultetsmodellen er betenkelig i forhold til å skape ubalanse i enhetenes 
størrelse med ett stort fakultet for biovitenskapelige fag. 

- Savner innplassering av jordfag. 
- Støtter 7- fakultetsmodellen, dog bør det avklares om veterinærene kan stå alene. 

Dersom det er tilfelle vil det være akseptabelt med et 5 fakultetsmodell. 
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- 4 fakultetsmodellen medfører svært ulik størrelse på de enkelte enheter, dog 
unngår man en faglig splittelse av miljøene. Det positive er at styrkeforholdet 
mellom NVH/UMB synes bra innenfor 4 fakultetsmodellen, se spesielt 
biovitenskapelig fakultet. Denne modellen er mindre kontroversiell enn 7 
fakultetsmodellen.  

FF v /Birger Svihus 

- Mellomperioden 2014-2018 er diskutert for lite i forhold til det faglige og 
organisatoriske samarbeidet mellom NVH/UMB - hvordan skal dette i praksis 
gjennomføres? 

- Et 5 fakultetsmodell er et godt alternativ til 4 fakultetsmodellen, dog er 
sistenevnte best dersom man ønsker å gjøre store endringer.  Førstnevnte modell 
vil nok skape minst uro. 

 

- Man bør i denne prosessen avklare om NVH kan stå alene? 
Akademikerne v/Rune Grønnevik: 

- 4- fakultetsmodellen betyr et kjempefakultet - dette er betenkelig. 
- I 7 fakultetsmodellen vil et matfakultet mangle 
- Akademikerne støtter en 7 fakultetsmodell 

o Hvordan ”rest” UMB skal organiseres bør starte i prosess nedenfra og 
tas i årene frem til 2018. 

 
NTL v/ Signe Kroken
- I forhold til de foreliggende to forslag støtter NTL 7- fakultetsmodellen. 

: 

- 4- fakultetsmodellen medfører for stor skjevhet i størrelse. Ikke gunstig med en 
slik ulikhet bl.a. i forhold til valgordningen - vil flere velges fra dette store 
fakultetet? 
 

- Støtter 7- fakultetsmodellen med en flat struktur. 
Hovedverneombud Pål Sebergsen 

 
***** 

 
Neste møte i utvidet arbeidsgruppe 3.1.12. 
 
Partene er enige om at ledelsen vil orientere om den videre utvikling i arbeidsgruppen og om nødvendig 
innkalle til nytt informasjons og drøftingsmøte knytta til denne saken. NVH har foreslått 25. jan som dato for 
neste felles IDF møte 
 
Neste møte i fellesstyret 31.1.12.  
 
 
 


