
Vurdering av mulighet for felles fakultetsadministrasjon MED – OD: styringsgruppens anbefaling til 

prosjekteier 

Mandat og prosess  
Universitetsdirektøren har tatt initiativ til å utrede muligheten for å etablere en felles 

fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet (MED) og Det odontologiske fakultet (OD). 

Bakgrunn, begrunnelse og bestilling fremgår av mandatet for prosjektet (vedlagt). Eva Helene Mjelde er 

prosjektleder for utredningsarbeidet. 

I mandatet er følgende premisser satt av universitetsdirektøren for en modell for eventuell felles 
fakultetsadministrasjon for OD og MED:  

 Fakultetsadministrasjonen skal støtte to fakulteter og to dekaner.  

 Dekanenes rolle som enhetlige ledere ved henholdsvis OD og MED opprettholdes.  

 Separate budsjetter for de to fakultetene opprettholdes.  

 Det må etableres tydelige beskrivelser av roller og ansvarsforhold for administrasjonen og for 
lederrollen fakultetsdirektør, som får oppgaver på delegasjon fra to dekaner.  

 Fakultetsadministrasjonen skal ledes av én fakultetsdirektør, som rapporterer i alle 
administrative saker til begge dekaner.  

 Personalansvaret for stillingen fakultetsdirektør må formelt sett plasseres hos én dekan. 

 Det må utarbeides et felles administrasjonsreglement for MED og OD. 
 

Videre setter universitetsdirektøren som forutsetning at eventuelle endringer må ivaretas innenfor 

gjeldende økonomiske rammer for fakultetene. 

En arbeidsgruppe har våren 2020 gjennomført en prosess for å innhente innspill fra ansatte og ledere 

ved de to fakultetene. Det er gjennomført gruppeintervjuer for hvert fagområde i 

fakultetsadministrasjonene, samt avholdt individuelle intervjuer med henholdsvis administrative ledere 

og med dekaner, pro- og visedekaner. Det er også avholdt møter for ledere på instituttnivå ved de to 

fakultetene, der dette har vært ønskelig fra instituttenes side. Arbeidsgruppen har den 2. mars levert en 

sammenfatning av mottatte innspill (vedlagt). 

Arbeidsgruppen har bestått av Maria Dana Hansen Nesteby (OD), Rita Iren Olsen (MED), Astrid Skiftesvik 

Bjørkeng (OD), Linn Bævre (MED, og Niclas Johan Marius Berger (tillitsvalgtes representant).  

Styringsgruppen består av Tove Kristin Karlsen (ass. universitetsdirektør og leder av styringsgruppen), 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler (fakultetsdirektør MED, Pål Barkvoll (dekan OD), Irene Sandlie 

(personaldirektør) og Ingunn Skjerve (observatør og representant for de tillitsvalgte). 

Styringsgruppens møte berammet den 6. mars ble av hensyn til koronakrisen utsatt til 22. april. 

Styringsgruppen har i møtet den 22. april behandlet arbeidsgruppens sammenfatning, samt vurderinger 

fra dekan ved hhv OD og MED. Styringsgruppen takker for arbeidsgruppens leveranse og er av den 

oppfatning at arbeidsgruppen har utført et solid og grundig arbeid. Sammenfatningen vurderes å gi en 

representativ fremstilling av de synspunkter som er dominerende blant involverte ansatte og ledere ved 

OD og MED. Sammenfatningen utgjør videre en nyttig kartlegging av muligheter. 

Målsetting og ønskede effekter 
De angitte målsettinger for og ønskede effekter av en felles administrasjon for de to fakultetene er:   



 Robuste og fleksible administrative tjenester, med kapasitet og evne til løpende å kunne tilpasse 
og utvikle tjenester i tråd med behovene i primærvirksomheten.   

 Utløse operasjonelle synergier gjennom å oppnå koordinering og kompetanseoverføring mellom 
administrative tjenester for MED og OD. 

 Redusere sårbarhet og styrke kapasitet i administrative tjenester. 

 Samlet oppnå en bedre ressursutnyttelse. 

 Gi økt mulighet for kompetanseutvikling for ansatte fakultetsadministrasjonen. 

 Skape en attraktiv arbeidsplass. 
 
Styringsgruppens anbefaling 
Styringsgruppens anbefaling er å vektlegge rapportens hovedkonklusjon og overordnede 

tilbakemeldinger. En felles administrativ funksjon for Det medisinske fakultet og Det odontologiske 

fakultet vurderes å ikke oppnå målsettingene og gevinstene som er satt for organiseringen. 

Styringsgruppen har merket seg at tilbakemeldingen fra mange av de intervjuede er at ønskede effekter 

i form av synergier, bedre ressursutnyttelse og økt kapasitet først kan være mulig å oppnå i et 

langtidsperspektiv og i en situasjon der fakultetene har et felles budsjett og felles faglig ledelse. En mulig 

vei videre vil være å utforske disse initiativene og perspektivene i en mer utdypende utredning. 

Rapporten synliggjør videre at det er et potensial for å vurdere samarbeidsflater og administrative 

fellesløsninger på flere områder, eksempelvis innenfor forsknings-, studie- og økonomifunksjoner, samt 

innen kommunikasjon og HR. Dette bør også gjøres i sammenheng med utvikling av bedre 

systemløsninger ved UiO. 

 

 


