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Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret:
Strategl-2020 (Et grensesprengende universitet, om livsvitenska p)
Sammen~laing av Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap — vedtak pa universitetsstyrets
møte 24 april 2012 (V sak 3)

‘Universitetsstyret stiller seg prinsipielt positiv til en sammenslåing av IMBV og BlO, men ønsker en
utredning av konsekvensene av sammenslåingen før endelig vedak kan fattes på universitetsstyrets
møte 19. juni 2012.
Universitetsstyret godkjenner at det sammenslåtte instituttet får tilsatt instituttleder.

Oppfølging av u niversitetsstyrets vedtak
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i etterkant av universitetsstyrets møte fulgt opp vedtaket
slik det går fram av fakultetets vedlagte notat datert 1. juni 2012.

1. Overgangsgruppen er nedsatt og i gang med sitt arbeid. Det er startet diskusjon om ny modell for
administrasjonen.

2. Partssamarbeid og informasjon til ansatte ivaretas.
3. Fremdriftsplan for sammenslåing er laget.

FORSLAG Til VEDTAK:

Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets anbefaling, og godkjenner at
Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap slås sammen til ett Iwtt~t med virkning fra 1.
januar 2013.
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Til: Universitetsstyret.

Fra: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det vises til Universitetsstyrets møte 24.04.12 og sak nr. 2012/4498: Sainmenslåing av
Biologisk institutt (Bio) og Institutt for inolekylær biovitenskap (1MBV) til ett institutt.
Universitetsstyret fattet følgende vedtak:

Universitetsstyret stiller seg prinsipielt positivt til en sammenslåing av IMBV og BlO,
men Ønsker en utredning av konsekvensene av sammensiåingen før endelig vedtak kan
fattes på universitetsstyrets møte 19. juni 2012.
Universitetsstyret godkjenner at det sammenslåtte instituttet får tilsatt instituttieder.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i etterkant av Universitetsstyremøtet
24.04.12 fulgt opp vedtaket som beskrevet under. Vi ber derfor om at endelig vedtak i saken
fattes på universitetsstyrets møte 19. juni 2012.

Oppfølging av Universitetsstyrets henstilling.

Universitetsstyrets vedtak om en utredning av konsekvensene av samrnenslåingen var fattet på
bakgrunn av innspill fra tjenestemannsorganisasjonene (TMO), som i forhandlingsmøte hadde
etterlyst dette og en klarere plan for ivaretakelse av medbestemmelsesretten. For å imøtekom
me dette ble det 21.05.12 arrangert et møte mellom fakultetets ledelse, representanter for
Overgangsgruppen og representanter for TMO. Referat fra møtet er vedlagt (vedlegg 1).

Møtet omhandlet hovedsakelig følgende punkter:
• Status for Overgangsgruppens arbeid

Modell for ny administrasjon
Nødvendige avkiaringer, sjekkpunkter/møteplasser TMO

Når det gjaldt konsekvenser av sammenslåingen fant TMO at fakultetets notat fra sak.
2012/4498 nå dekket de fleste av de punkter som organisasjonene hadde brakt opp i forhand
lingene. (Dokumentet ble betydelig revidert mellom forhandlingene og Universitetsstyrets be
handling). Det fremkom ikke under møtet direkte Ønsker om ytterligere skriftlige redegjørel
ser for konsekvenser i denne fase av prosessen.

Det var enighet om viktigheten av at TMO hadde god informasjon om prosessen. I tillegg til
at TMO har en felles representant i Overgangsgruppen, vil referat fra møtene i gruppen bli
sendt hovedtillitsvalgte. Det vil også bli holdt månedlige IDF møter mellom fakultetet og
TMO der sammenslåingen vil bli fulgt opp. (Møter berammet 19.9, 8.10, 5.11, 5.12)

Overgangsgruppen har fulgt opp dialogen med de ansatte ved instituttene gjennom allmØte
(11.5) og har planlagt et nytt allmøte 12.6. Det er opprettet egen e-post og blogg hvor man kan
komme med innspill til gruppen.

Overgangsgruppen ble oppfordret til å konkretisere fremdriftsplanen. Dette ble gjort i mØte 30.05.12,
den nye fremdriftsplanen er vedlagt (vedlegg 2).



Med disse avkiaringene er det fakultetets oppfatning at Universitetsstyrets og TMOs ønsker er
imøtekommet så langt det er praktisk hensiktsmessig på dette trinn i prosessen.

Vedlegg:
1. Referat fra IIJF-mØte — Biovitenskap 21.05.12
2. Fremdriftsplan for prosessen fremover mot sammenslåing av Biologisk institutt (BI)

og Institutt for molekylær biovitenskap (JMBV)

Blindern
01.06.2012

Knut Fægri
Dekan

Jarle Nygard
FakultetsdirektØr



Vedlegg I

Referat fra IDF-mØte - Biovitenskap.
Tid: Mandag 21.5.2012, kl. 13.00 -

Sted: Fakultetsstyrerommet, Fysikkbygningen
Tilstede:
Fakultetsadministrasjonen: Knut Fægri, Mona Bratlie, Frank Sames og Inger-Lise Simonsen (ref.)
Biologisk institutt: Trond Schumacher og Maren Onsrud. IMBV: Finn Eirik Johansen og Kate
Bronndal.
Tjenestemannsorganisasjonene:
Berit Kaasa og Finn Knut Hansen fra Akademikerne, Torill Rolfsen fra Forskerforbundet, Tom
Thorsen fra NTL og Berit Løken Berg fra Parat.

Knut Fægri innledet med en kort orientering om Universitetsstyret behandling av forslaget om
sammenslåing av Biologisk institutt og IMBV. Saken skal opp til ny behandling i Universitetsstyret
19. juni, (innleveringsfrist 6. juni).

-Status for overgangsgruppens arbeid
Overgangsgruppen ble nedsatt før påske og har følgende medlemmer:

Trond Schumacher, instituttleder v/Biologisk
Finn Eirik Johansen, instituttieder v/IMBV
Anne Brysting, nestleder v/Biologisk
Kate Bronndal, kontorsjef v/IMBV
Maren Onsrud, kontorsjef v/Biologisk
Kathrine Schou, teknisk/adm. ansatt
Steinar Mortensen, teknisk/adm. ansatt
Pål Grini, midlertidig ansatt
Frode Nyborg, student
Håkon Høgset, student
Agnethe B. Salvesen, verneombud
Mona Bratlie, observatør
Svein StØlen, observatør
Ole Martin Nodenes, tjenestemannsorganisasjonene

Instituttene har valgt å inkludere medlemmer av de sittende instituttstyrer i overgangsgruppen for å
sikre forankring.
Hovedutfordnngen fremover for gruppen er å få til harmonisering av systemer og rutiner. Temaer som
er aktuelle her er blant annet nivå 4 organisering, etablering av robuste grupper og mandat og
myndighet. Gruppen skal gi råd til instituttstyrene som er de formelle vedtaksorganene.

Møter/informasjon:
• Overgangsgruppen har hatt to møter, 3 og 16 mai.
• 11. mai var det utvidet allmØte for begge instituttene, her var også studentene invitert med.

Oppslutning ca. 100 ansatte pluss studenter.
Administrasjon og ledelse ved begge instituttene har vært på et felles administrasjonsseminar.

• Det er opprettet egen e-post og blogg hvor man kan komme med innspill til gruppen



Hva skal overgangsgruppen jobbe med?

Diskutere innspill fra seminar og møter, legge dette frem på neste allmøte i juni.
Se på organisasjon og systemer, hva må til for å få et funksjonelt operativt institutt fra 1.1.13. Gi råd
til instituttstyrene.

Overgangsgruppen ser for seg at styret for det nye instituttet skal ha 9 representanter hvorav i
ekstem?.

Intervjukomite for ny instituttleder, (søknadsfrist i .juni) Ønsker i fra fakultetet, i fra hvert institutt, i
kontorsjef og i fra tjenestemannsorganisasjonene. Det er besluttet at sittende instituttiedere ikke bør
delta i intervjukomiteene.

Neste møte i instituttstyrene er hhv 7. juni for Biologisk og 14. juni for IMBV.

-Framdriftsplan
Møter hver 14. dag
28. mai: identifisenng av rutiner
30. mai: hva kan vi starte med — arb. grupper
Kommer med utkast til videre fremdriftsplan, må være klart før 6. juni

- Tanker rundt modell for ny administrasjon
Teambuilding, sosialt, motivasjon, seminarer.
Kjerneaktiviteter, kartlegge resurser.
Har i dag felles økonomiseksjon i dag, fungerer bra, kan se på disposisjon
Har i dag felles innkjøpskontor, bør knyttes tettere til økonomi
Studieseksjon, skal ha felles studieseksjon — noe uenighet (har neste mØte 23.mai)
HR, noe vanskelig med medarbeidersamtaler for teknisk personale, blir litt langt fra medarbeider til
leder. Må sette av ressurser til dette. økning i arbeidet med JA og oppfølgingssamtaler, blir utfordring
fremover.

TMO stilte spørsmål vedrørende organisering og ivaretakelse av teknisk personale (TP) og pekte på at
situasjonen for denne gruppen ikke har vært optimal. Blant annet har avstand fra Kontorsjef til nivået
hvor TP har sine oppgaver vært til dels stort.

Fra Overgangsgruppen ble det svart at man var oppmerksom på problemet og arbeidet med å finne
løsninger. Noe av dette kan ses i sammenheng med løsningen for administrativt personale, men på sikt
må det komme løsninger som kobles opp mot ny faglig organisering. Dette vil ta tid utover
overgangsgruppens mandatperiode, og det blir en vesentlig oppgave å legge til rette for at styret ved
det nye instituttet kan videreføre dette arbeidet på en god måte. Det ble også pekt på at det er forhold
rundt midlertidige ansatte som også bør tas med i gruppens arbeid.

- Nødvendige avkiaringer, sjekkpunkter/møteplasser TMO
TMO ga uttrykk for at fakultetets siste notat som tar opp mange av de innspillene som kom fra TMO i
de tidligere forhandlingsmøter, gir en god avklaring. TMO er positive til sammenslåingen, men vil
selvfølgelig følge opp og komme med spørsmål etter hvert som det dukker opp. TMO oppfatter at



prosessen nå er mer inkluderende og søker å ivareta medbestemmelses- og informasjonsbehovet hos
ansatte ved de to instituttene. Det var enighet om å følge opp med jevnlig avrapportering på fakultetets
regulære møter med TMO, og også forsøke å avholde disse med noe større hyppighet, f. eks. ett pr.
måned.

Referater fra overgangsgruppas møter sendes til Hovedtillitsvalgte: hovedtillitsvalgte@uio.no

Ref. ILS



Vedlegg 2.

Dato: 4. juni 2012

Fremdriftsplan for prossessen fremover mot sammenslåing av Biologisk
institutt (BI) og Institutt for molekylær biovitenskap (IMBV)

Fremdriftsplanen ble diskutert i “Overgangsgruppe for sammenslåing av IMBV og BI” i møte i går
30.05. Planen er foreløpig, og flere punkter vil komme til etter hvert.

Overgangsgruppen møtes jevnlig hver annen uke. Det har allerede vært avviklet et allmøte om
sammenslåingsprosessen, 11.05.

Videre fremdriftsplan:

Oppnevning av arbeidsgrupper (HMS, harmonisering studie) juni

Styremøter BlO og IMBV, oppnevning av intervjukomité 7. 06 og 14.06

Allmøte 12.06

Komitéens innstilling for instituttlederstillingen 1.09

Ekstraordinært styremøte (fellesmøte for begge styrene) 13.09
Agenda: Tilsetting av instituttieder, styresammensetning,

oppnevning av felles valgstyre

Valg av styre november

Anbefalinger om organer oktober/november

Harmonisering av rutiner september-november

2 allmøter september-november

Med hilsen

Leder for overgangsgruppe
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