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Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Gro Bjørnerud Mo, Johannes Falk Paulsen, Lars Oftedal, Ellen 
Johanne Caesar, Birte Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Belinda E. 
Skjøstad (Forskerforbundet), Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), 
Marianne Midthus Østby (NTL), Natalia Zubillaga (NTL), Lars Solheim (Parat), Hege Lynne (HVO), 
Thomas Aulin (LHVO LOS) 

 

Sak 1: Strategiprosess 2030 – informasjon 
 
Prorektor informerte om at lederne av tankesmiene ble invitert til møtet, men at de ikke hadde 
anledning til å komme. Eventuelle tilbakemeldinger eller spørsmål vil bli overbragt til de. Hun 
presenterte deretter tidsplan for strategiprosessen, og åpnet for spørsmål fra organisasjonene.  
 
Forskerforbundet stilte spørsmål om hvordan alle innspill vil bli brakt inn i IDF-møtene. Prorektor 
svarte at det vil kunne legges frem en skisse til IDF 27. mai.  
 
Hovedverneombudet var opptatt av at strategien skal inkludere et aspekt om arbeids- og 
læringsmiljø, og lurte på hvordan vernetjenesten kan dele sine innspill. Prorektor svarte at det gjøres 
via strategiprosessens nettside. Universitetsdirektøren supplerte med at UiO som arbeidsgiver har 
ansvar for at vernetjenestens innspill inkluderes.  
 
LHVO LOS ønsket at vernetjenesten deltar i workshopene. Prorektor foreslo et felles seminar med 
fagforeningene og vernetjenesten. Arbeidsgiver kommer tilbake med forslag til tidspunkt.  
 
Sak 2: Prosjekt UiO: Økonomi og lønn – informasjon 
 
Programleder innledet ved å presisere at forslag om ny arkivorganisasjon skal sendes til 
organisasjonene og tas opp for drøfting, på et senere tidspunkt.  
 
Styringsgruppeleder for UiO: økonomi og lønn informerte om bakgrunnen for prosjektet og tidsplan 
frem mot implementering av DFØs tjenester. Det lokale prosjektet ved UiO er nå i en 
planleggingsfase, og i startfasen av å kartlegge arbeidsprosesser ved UiO i dag. Basert på 
sammenligning av dagens situasjon og leveransene fra DFØ, kan det gis bedre informasjon til berørte 
ansatte.  
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Akademikerne ga tilbakemelding om at UiO bør utnytte usikkerheten til sin fordel ved å være 
proaktive og legge til rette for premissene som berørte ansatte har spilt inn. Arbeidsgiver bekreftet 
at UiO allerede har inntatt en proaktiv rolle, og viste til tidlig oppstart av arbeid med økonomimodell, 
og avsetting av gode ressurser til prosjektet.  
 
NTL var opptatt av at medlemmene deres opplevde prosjektet som uoversiktlig, og mente det ikke er 
viet tilstrekkelig tid til kompetansehevingstiltak. Arbeidsgiver svarte at det vil bli mer tydelig hvilke 
områder det er behov for kompetanseheving på fra høsten og frem mot våren 2020.  
 
Forskerforbundet har bemerket seg at endringene vil ha ringvirkninger for flere virksomheter enn 
UiO, og kan medføre omstilling også for ansatte utenfor UiO. De viste til omstillingsavtale for BOTT-
prosjektet, og oppfordret arbeidsgiver til å informere om dette ved flere virksomheter.   
 
LHVO LOS ga innspill om at vernetjenesten ikke blir gitt reell medvirkning på nasjonalt nivå når det 
lages fellesløsninger for hele sektoren. Arbeidsgiver svarte at vernetjenesten er inkludert lokalt. 
Hovedverneombudet la til at informasjon ikke er det samme som reell medvirkning. LHVO LOS 
minnet om at de tidligere har spilt inn hvem som skal representere vernetjenestene i fagområdene. 
Arbeidsgiver svarte at vernetjenestens medvirkning fremover er et generisk spørsmål som må 
diskuteres nærmere.   
 
NTL tok på nytt opp at informasjonen til de ansatte er for dårlig og skaper usikkerhet, samtidig som 
det stilles krav om effektivisering. Det er utydelig hva som henger sammen med hva, på tvers av de 
ulike prosjektene i programmet. Det er arbeidsgivers ansvar å kommunisere dette til de ansatte. 
Arbeidsgiver presiserte at det vil være en periode med usikkerhet fremover. Prosjektet er komplekst, 
og arbeidsgiver er opptatt av å bryte det ned og forenkle så mye som mulig. 
 
Forskerforbundet oppfordret arbeidsgiver til å i større grad informere i lokale IDF-møter, og foreslo 
at arbeidsgiver ber lokale ledere dele mer om prosjektene der. Arbeidsgiver noterte seg dette.  
 
Akademikerne oppfordret arbeidsgiver til å tilby mer informasjon direkte til alle ansatte slik at 
prosjektene diskuteres på grunnlag av lik informasjon, og ikke nødvendigvis via ledere. Arbeidsgiver 
noterte seg innspillet. 
 
Universitetsdirektøren avsluttet saken ved å oppsummere partenes innspill.  
 
Sak 3: IT-drift: forslag om etablering av delprosjekter - drøfting 

Prosjekteier informerte om hva som er gjort etter forrige deltakelse i IDF, status for prosjektet, 
kartlegging av nåsituasjon, ønsket fremtidsvisjon og hovedfunn. Det er foreslått at innkjøp, 
brukerstøtte og klientdrift er områder som tas med videre inn i fase 2 av prosjektet. AV-drift og 
utskrift vil utredes videre utenfor prosjektet. Han informerte også om plan for videre arbeid.  

Hovedverneombudet ønsket å vite tidspunkt for utredning av AV-drift. Arbeidsgiver svarte at det ikke 
er fastslått tidspunkt enda.    

Forskerforbundet mente det var positivt at AV-drift fortsatt skal utredes ettersom det berører mange 
deler av UiOs virksomhet, og for å opprettholde UiOs kompetanse på området og dermed redusere 
bruk av innleid arbeidskraft. De foreslo å endre begrepet «single point of contact» som beskrivelse av 
fremtidig kontaktsenter. Arbeidsgiver bekreftet at de ønsker å redusere bruk av innleie, og noterte 
seg forslag om endret begrepsbruk.  
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NTL ønsket bekreftelse på at det ikke er snakk om sentralisering, men at målet er at lokal IT skal 
kunne gi bedre bistand til brukere. De ønsket også å vite om prosjektet har en kobling til IT-
masterplan. Arbeidsgiver bekreftet at det ikke er snakk om sentralisering, prosjektet handler om å 
finne mer effektive måter å jobbe på slik at lokal IT blir satt i bedre stand til å jobbe mer effektivt, 
med forbedret kvalitet. Det er foreløpig ikke besluttet en sammenkobling mot IT-masterplan. 

Akademikerne etterlyste mer informasjon om finansieringsmodell for AV-utstyr, og understrekte at 
fleksibilitet er viktig i fremtidige systemer for kunne tilby dekkende tjenester. De ønsket også 
avklaring på hvem som definerer standardiseringsbehovet og standardiseringsgraden på området. 
Arbeidsgiver svarte at fleksibilitet er viktig for å kunne dekke ulike standarder på tvers av enhetene. 
IT tilpasser seg etter brukernes definering av hvilke tjenester og programmer de trenger.  

Forskerforbundet lurte på om bærekraft og klima er aspekter i prosjektet, og hvordan IT-sikkerhet 
ivaretas. Arbeidsgiver svarte at bærekraft og IT-sikkerhet ikke er beskrevet i prosjektet, men at det 
finnes flere alternativer for kommunikasjon enn å reise. De noterte seg behovet for å kommunisere 
alternativene på en bedre måte. Fokus på innkjøp har også bærekraftige effekter. For IT-sikkerhet, 
ble det vist til at ledelsessystem for informasjonssikkerhet blir promotert i ulike fora. Det er også 
utarbeidet retningslinjer for IT-sikkerhet ved reising. Forskerforbundet fulgte opp med å spørre om 
prosjektet vil medføre behov for kompetanseheving, og om det i så fall er laget en plan for dette. 
Arbeidsgiver svarte at prosjektet ikke har kommet til stadiet der prosessene beskrives. Her vil det 
avdekkes eventuelle kompetansebehov.   

Sak 4: Virksomhetsrapport 3.tertial 2018 – informasjon 

Direktør for virksomhets- og økonomistyring informerte om virksomhetsrapporten for 3. tertial, som 
bekrefter at fakultetene følger opp årsplanen på en god måte, og at UiO samlet sett har en god 
økonomi. Det er økende interne forskjeller mellom enhetene. Det er registrert mindreforbruk ved 
enhetene, men merforbruk sentralt på grunn av et internlån og kommende IT- og byggeprosjekter.  

Sak 5: Årsrapport 2018 – informasjon 

Direktør for virksomhets- og økonomistyring informerte om bakgrunnen for årsrapporteringen til KD, 
og bekreftet at den er lik som i fjor. UiO holder god stand på forskningsområdet, og ser forbedringer 
på utdanningsområdet i form av redusert frafall.  

Sak 6: Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum – drøfting 

Direktør for virksomhets- og økonomistyring informerte om bakgrunnen for behov for finansiering av 
rehabilitering av tak og fasader på KHM.  

Akademikerne støttet behovet for rehabilitering. De ønsket en differensiering av oppussingsbehov 
ettersom noen av punktene som beskrives som alvorlige og kritiske ikke fremstår slik, for eksempel 
oppgradering av lys ved inngangspartiet. Forskerforbundet støttet dette, og mente det må utredes 
på en bedre måte. Arbeidsgiver viste til Akademikernes eksempel, og svarte at oppgradering av lys 
kun utgjør en liten del av det totale beløpet, og det har i tillegg å gjøre med sikkerhet på kveldstid.  

NTL ønsket at arbeidsgiver informerte hvor midlene skal komme fra, og om det eventuelt må kuttes 
andre steder. Arbeidsgiver viste til styresakens sakspapirer som beskriver dette. Det er sett på midler 
tilgjengelig, i tillegg til at andre rehabiliterings- og investeringsprosjekter må forskyves noe.  

Hovedverneombudet understrekte at det må skje snarlige forbedringer for å sikre at ansatte kan 
fortsette å arbeide i byggets toppetasje.   
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Universitetsdirektøren oppsummerte at arbeidsgiver vurderer det som mest hensiktsmessig å gjøre 
en omfattende rehabilitering samlet, for å unngå mer forfall de nærmeste årene.  

Sak 7: Utvidet rett til egenmelding – drøfting 
 
Personaldirektøren informerte om bakgrunnen for arbeidsgivers forslag om å fortsette utvidet rett til 
egenmelding.  
 
Fagforeningene støttet arbeidsgivers forslag om videreføring. Akademikerne spilte inn at de ønsker å 
gå gjennom rutiner og tiltak for forebyggende arbeid i forbindelse med sykefravær. Parat etterspurte 
oppdaterte tall på sykefravær. LHVO LOS spurte om ansatte som har tatt ut mer enn 3 dagers 
sammenhengende sykemelding har brutt reglementet. Personaldirektøren svarte at arbeidsgiver vil 
legge frem årlig sak om sykefraværsrapportering for UiO i neste AMU-møte. Det utarbeides en ny 
tiltaksplan for IA, som kommer for drøfting senere i år. Personaldirektøren besvarte LHVO LOS sitt 
spørsmål ved å bekrefte at utvidet rett til egenmelding har vært midlertidig videreført frem til nå.  
 
Sak 8: Personalpolitikk: midlertidighet – drøfting 
 
Personaldirektøren innledet ved å oppsummere arbeidsgruppens arbeid, og rapportens innhold. Det 
ble deretter åpnet for kommentarer.  

NTL stilte spørsmål om kontrollspørsmålene som arbeidsgiver skal gå gjennom ved vurdering av 
ansettelse fast eller midlertidighet burde vært en del av tiltakene ettersom det er viktig for 
bevisstgjøring av ledere. De viste til gjennomgang av maltekster for kunngjøringer, tilbudsbrev og 
arbeidsavtaler, og stilte spørsmål ved om dette vil være tilstrekkelig. Personaldirektøren bekreftet at 
gjennomgang av maltekster ikke er tilstrekkelig som faste kriterier for lederes vurdering, og svarte at 
det må vurderes om ordningen skal videreføres, og eventuelt om det skal utarbeides et alternativ. 
Vurdering av midlertidighet er en del av opplæringen av personalkonsulenter og ledere i dag.  

NTL ønsket å vite hvorfor det ikke er gjort vurderinger rundt hvorfor midlertidigheten har gått ned i 
mange grupper utenom ingeniørstillingene. Personaldirektøren svarte at det er inkludert en 
beskrivelse av dagens situasjon som bekrefter at både vitenskapelige og teknisk administrative 
stillingsgrupper knyttet til ekstern finansiert virksomhet har høy grad av midlertidighet. Intensjonen 
er å jobbe videre med alle grupper som har høy grad av midlertidighet, og problemstillingen er godt 
dekket i beskrivelsen av tiltak.   

Hovedverneombudet viste til SAB-rapporten, gruppe 4, der problemstilling om midlertidighet for 
ingeniørstillingene var tema. Der var forklaringen at denne stillingsgruppen er mer sårbar for 
midlertidighet ettersom teknisk personell spisses faglig slik at gjenbruk blir vanskelig.  

Forskerforbundet ga positiv tilbakemelding til partenes arbeid, og oppsummerte deres rolle og 
viktigste saker i arbeidet.  

Akademikerne støttet Forskerforbundets innspill, og oppsummerte Akademikernes rolle og viktigste 
saker i arbeidet. De ga tilbakemelding på rektors intervju med Khrono, og understrekte at politikken 
skal være for alle, og skal ikke sette vitenskapelige og teknisk administrative opp mot hverandre.  

LHVO LOS lurte på om manglende kunnskap på det underliggende ledernivået kan forbedres ved å 
vies en større del av lederopplæringen. Personaldirektøren bekreftet at det er lagt inn som et 
videreført tiltak.  
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Eventuelt:   

1. Personaldirektøren informerte om KDs svar vedrørende mekling av personalreglementet, og 
brevet ble lagt frem.   
 
Fagforeningene mente KDs tolkning av universitetsdirektørens rolle som mekler var 
problematisk ettersom han som arbeidsgiver må ta et standpunkt i saken. De ønsket å vite 
om det fantes andre alternativer. Arbeidsgiver vil komme tilbake til saken i neste IDF-møte.  
 

2. Forskerforbundet har på vegne av fagforeningene etterspurt mer informasjon om bruk av 
faktaundersøkelser ved UiO:  

1. Omfang: Hvor mange faktaundersøkelser har det vært i 2017 og 2018?   
2. Valg av metodikk og opplæring i metoden: Hvem foretar disse faktaundersøkelsene og hvilke 
vurderinger ligger til grunn for valget av metodikk?  
3. Hva har vært utfallet i de sakene hvor faktaundersøkelser har blitt foretatt de siste to årene?  
 
Hovedverneombudet støttet fagforeningenes innspill.  
 
Personaldirektøren viste til UiOs egne prosedyrer for varsling og konflikthåndtering. Et viktig element 
i prosedyrene er at påstander om kritikkverdige forhold må undersøkes nærmere. 
Personaldirektøren foreslo et eget møte der tema er hvordan UiO følger opp slike saker, hva 
erfaringene våre rundt oppfølging er, og hva vi kan gjøre bedre fremover.  
 
Forskerforbundet støttet personaldirektørens forslag.   
 
Universitetsdirektøren avsluttet saken ved å bekrefte at arbeidsgiver kommer tilbake til tidspunkt for 
eget møte med diskusjon om temaet.  
 


