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Dekanvedtak 33/2019 - operasjonalisering av dekanvedtak 33/2018 om 
samorganisering av IT funksjonen 
 
Ved dekanvedtak 33/2018 av 07.12.2018 ble det besluttet at IT- funksjonen ved Det juridiske 
fakultet samles organisasjonsmessig til en enhet med seksjonsleder i IT seksjonen som nærmeste 
leder med personal- og fagansvar med virkning fra 1.1.2020. 
 
Enheten skal levere tjenester til fakultetsadministrasjonen, IOR, IFP med SERI og AFIN, IKRS, 
SMR og NIFS. Mål og ønsket effekt av samorganiseringen er blant annet kompetanseheving- og 
deling, standardiserte rutiner for hele fakultet, likebehandling og redusert sårbarhet.   
 
Fagforeningene og lokalt hovedverneombud ble orientert om ønsket om samorganisering i IDF 
21.12.2017, og samorganiseringen ble drøftet i IDF 6.12.2018. Samorganiseringen har også vært 
diskutert i dekanatet og med instituttledere og kontorsjefer. 
 
Prosess 2019 
De IT-ansatte ved fakultetet har satt opp en oversikt over tjenester som skal leveres fra seksjonen. 
Denne er sendt ut til instituttene. Prosessen har vært informert om i to kontorsjefsmøter og i 
forbindelse med et seminar med kontorsjefer og seksjonssjefer.  
 
Kontorsjefer og seksjonssjefer har sluttet seg til det følgende vedrørende samlokalisering og 
økonomi.  
 
Samlokalisering  
Fra 1.1.2020 overføres alle IT-stillinger til IT-seksjonen, og ny fast arbeidsplass for alle fakultetets 
IT-ansatte blir fra denne dato i IT-seksjonens lokaler i Domus Juridica. Seksjonssjef for IT overtar 
personalansvaret for alle IT-ansatte fra samme dato, og de ansatte forholder seg til seksjonssjefen 
for IT seksjonen vedrørende oppmøte, tilstedeværelse ute i byggene med videre.  
 
Ordninger om tilstedeværelse på instituttene er et tema som instituttene blir enige med 
seksjonssjef for IT seksjonen om før 01.01.2020. IT-kontorene i DB og DM videreføres, slik at de 
ansatte har en lokal base for tilstedeværelse. 
 
Økonomi  
Alle IT ressurser flyttes over til IT seksjonen, stedkode 120012 fra 01.01.2020, med  
omfordeling av hele lønnsbudsjettet for disse stillingene. 
 
Konkret vil dette si at stillingene som Kjetil Kjørholt Frantzan, Andre Nilsen, Øystein Wollan og 
Mahadevan Mahaindran besitter, omfordeles til IT seksjonen med stedkode 120012 fra 1.1.2020. 
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Stillingen til Shima Zoha Saatchi Høegh-Omdal holdes utenfor omorganiseringen til IT-seksjonen 
på grunn av omgjøring av denne stillingen. 
  
Samorganiseringen omfatter ikke instituttenes midler til innkjøp av IT- utstyr. Dette blir drøftet 
som en egen sak etter anbefalinger fra økonomiseksjonen og instituttene.  
 
Vedtak:  
(1) Dekanvedtak 33-2018 av 07.12.2018 videreføres.  
(2) Alle IT ansatte skal formelt overføres til IT-seksjonen fra 1.1.2020. Nærmere detaljer om 
tilstedeværelse på instituttene avklares med kontorsjefene før 1.1.2020. 
(3) Fakultetets totale lønnsbudsjett for IT-ressurser omfordeles fra enhetene til fakultetets IT 
seksjon.  
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