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UiO: Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v /rektor på fullmakt 

Dato: 20.02.2019 

Saksnr .. : 2008/17730 

Forslag om endringer i forskrift om lokale opptak 

Formål 
Avdeling for studieadministrasjon foreslår endringer i forskrift av 12. februar om lokale opptak til 
Universitetet i Oslo (heretter kalt forskriften). 

Avdeling for studieadministrasjon har sett behov for noen mindre språklige og tekniske endringer i 
forskriften. Noen paragrafer trenger presisering slik at de regulerer det de har til hensikt å regulere. 

I forbindelse med revisjon av forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPD) og 
endring av opptakskrav er det også behov for noen endringer av forskriften. 

Krav til bachelorgrad 
I § 4. Krav til grunnutdanning for opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogram kreves det fullført 
bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. Her ser vi et behov for å tydeliggjøre at søkerne må ha en 
bachelorgrad som tilsvarer en akkreditert norsk bachelorgrad i omfang og nivå. 

Det foreslås at §§4-1 (1) og 4-2 (1) omformuleres slik at det kommer klart frem hvilke krav som 
stilles til hva bachelorgraden skal inneholde. 

Krav tilfaglig fordypning 
I § 4. Krav til grunnutdanning for opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogram ,§ 5. Beregning av 
karaktergjennomsnitt og § 6. Rangering av søkere ved opptak til 1 ½-2-årige masterprogram etter 
§ 3 og § 7 i forskrift om krav til mastergrad vises det til krav til faglig fordypning og at det er 
emnene i den faglige fordypningen som skal ligge til grunn for beregningen av 
karaktergjennomsnitt og ved rangering av søkerne. Her er det behov for å tydeliggjøre at det 
henvises til den faglige fordypning som masterprogrammet har definert som et krav, og ikke 
hvilken som helst fordypning. 

Det foreslås at §§4-1 (2), 5 (1), (2),(3) og 6 (1) omformuleres slik at det kommer tydelig frem at det 
er masterprogrammets krav til faglig fordypning som det henvises til. 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 6. et., 
Problemveien 7, 0313 OSLO 

Telefon: 22 85 63 81 
Telefaks: 22 85 62 50 
postmottak@admin.uio.no 
http://www.uio.no/ om/ organisasjon/ adm/ 
opa/personal/ 
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UiO: 

Gradert karakterskala 
I§ 5 (4) trenger vi å presisere hvem av søkerne som skal vurderes individuelt ved beregning av 
karaktergjennomsnitt. Søkere med norsk gradert karakterskala for mindre enn 40 studiepoeng av 
fordypningen er i denne kategorien. Vi trenger imidlertid å presisere at det gjelder emner med 
gradert karakterskala. 

Det foreslås at det i§ 5(4) legges til «gradert» i formuleringen. 

Praktisk-pedagogisk utdarming 
I§ 8-1. Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning er det behov for endringer da 
forskrift om rammeplan for PPU har fått andre opptakskrav etter revidering. Endringene i 
rammeplanen har også ført til behov for endringer i rangeringsreglene. 

Det foreslås at teksten endres slik at den gjenspeiler endringene i opptakskrav og rangeringsregler 
til PPU. 

Rangering på grunnlag av spesiell vurdering 
§ 11 hjemler opptak til studier etter spesiell vurdering. Vi ser et behov for å tydeliggjøre at søkerne 
som blir vurdert for opptak etter spesiell vurdering må være kvalifiserte for opptak og at denne 
bestemmelsen kun berører hvordan søkerne blir rangert. 

Det foreslås at det legges til en formulering i § 11 som tydeliggjør at søkerne må være kvalifiserte 
for opptak for å bli rangert på grunnlag av spesiell vurdering. 

Henvisning tilforskrift 
I § 14 (3) henvises det til Forskrift om studier og eksamener ved UiO, men det er henvist til feil 
paragraf. 

Det foreslås at teksten endres slik at det blir henvist til riktig paragraf. 

Anbefaling 
Avdeling for studieadministrasjon anbefaler at forskriften endres som foreslått. 

Det foreslås at forskriftsendringene trer i kraft umiddelbart. 

Forslag til vedtak: 

2 

Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. 

Endringene trer i kraft umiddelbart. 
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UiO : 3 

'\ 

~ Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør ~~/,._,, '---

,I"\. / 

, lo.-- Hanna Ekeli 
{I avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Birgitte Eikeset 

Vedtak 
Forskrift om endring i forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. 
Endringene trer i kraft umiddelbart. ~ l 

Dato Svein Stølen 
rektor 
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Universitetet i Oslo Notat 
 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus,  
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 18.03.2019 
Saksnr..: 2019/3902 LIVSAND  

Kunngjøring av stilling – personvernombud 
Universitetet i Oslo (UiO) er som offentlig virksomhet pliktig å ha personvernombud etter nytt 
personvernregelverk. På bakgrunn av dette er det vedtatt at UiO skal kunngjøre en fast stilling som 
personvernombud.  
 
UiO har tilsatt midlertidig personvernombud i påvente av denne rekrutteringen.  

Av hensyn til å kunne starte prosess for rekruttering av personvernombud så raskt som mulig, ber 
vi om godkjenning av vedlagte kunngjøringstekst for stilling som personvernombud for 
Universitetet i Oslo. 

Forslag til vedtak: 
Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som personvernombud 
for Universitetet i Oslo. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør  

 
 
 
 
Saksbehandler: Liv Sandtveit 
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Vedtak 
Rektor slutter seg til på fullmakt den forelagte kunngjøringstekst for stilling som personvernombud 
for Universitetet i Oslo. 
 
 
 
      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Liv Sandtveit 
+4722854054, liv.sandtveit@admin.uio.no 
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Ved UiO er det nå ledig stilling som personvernombud 
 
Om stillingen 
Personvernombudet skal bidra til at UiO ivaretar personverninteressene til blant annet de 
ansatte og studentene ved å informere og gi råd om behandling av personopplysninger. 

Personvernombudet er kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om UiOs 
behandling av deres personopplysninger og om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter 
etter personvernregelverket.  
 
Ombudets funksjon dekker hele UiOs virksomhet og er uavhengig i forhold til den øvrige 
organisasjonen. 
 
I tillegg skal personvernombudet: 

 Øke UiOs kompetanse på personvern ved å bidra med opplæring og kursing av 
ansatte 

 Gi råd om vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av 
disse 

 Være kontaktpunkt for og samarbeide med tilsynsmyndighetene 
 Gi råd i avvikssaker og være mottaker av avviksrapporter  
 Samarbeide med interne og eksterne rådgivere for å ivareta personvern i forskning 
 Gi råd om og delta i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid 

med utøver av behandleransvaret 
 

Lenke til personvernombudets instruks: 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/personvernombud/instruks.html 

Kvalifikasjonskrav  

 Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 Det er en fordel med relevant erfaring fra stor og kompleks virksomhet 
 Inngående kjennskap til personvern, personvernlovgivningen, og 

informasjonssikkerhet 
 Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Ønskelig kompetanse/erfaring 

 Erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet 
 Kjennskap til offentlig forvaltning 
 Kjennskap til helseforskningslovgivningen 

Personlige egenskaper 

 Selvstendig med høy gjennomføringsevne 
 God rolleforståelse og må kunne gjøre gode etiske vurderinger 
 Løsningsorientert og gode samarbeidsevner 
 Evne til helhetlig tilnærming på tvers av fagområder 

Vi tilbyr 

 Et hyggelig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver 
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 Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et 
spenn mellom kr 650 000 og kr 780 000, avhengig av kompetanse 

 Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 Trening i arbeidstiden 
 God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse 

 
Søknaden skal inneholde 

 Søknadsbrev 
 CV 
  Vitnemål, attester 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 10.04.2019 

Saksnr .. : 2019/ 4698 SHELGESE 

Endringer av vedtektene for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og 
Leo Eitingers fond 

UiO deler ut en pris i forbindelse med en forelesning relatert til menneskerettighetsspørsmål, jfr. 
vedtektene for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond: 
«Forelesningen holdes så langt det er mulig i forbindelse med et arrangement ved Universitetet i 
Oslo som vil kunne bidra til å skape interesse om menneskerettighetsspørsmål» (vedtektenes§ 2) . 
I 2018 skjedde dette 5. desember som en del av «Oslo Peace Days». 

«Prisvinneren utpekes av Universitetsstyret etter forslag fra en komite på fem medlemmer. 
Komiteen oppnevnes av Universitetsstyret for en periode på tre år etter forslag fra universitetets 
rektor.» (Fra vedtektenes§ 3). 

Ved en vedtektsendring i 2015 overtok direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter rollen 
som leder av komiteen som vurderer kandidater til prisen. Før denne vedtektsendringen var det 
Universitetets prorektor som hadde denne rollen. UiOs ledelse ønsker å gjøre om på 
vedtektsendringen fra 2015 ut fra grunngivingen om at «Menneskerettighetsprisen» deles ut av 
Universitetet i Oslo og bør være forankret i UiOs ledelse. 

Samtidig ønsker ledelsen å redusere antall medlemmer i komiteen fra fem til fire. 

Vedtektenes § 3 før ovennevnte endringer: «Prisvinneren utpekes av Universitetsstyret etter 
forslag fra en komite på fem medlemmer. Komiteen oppnevnes av Universitetsstyretfor en 
periode på tre år etter forslag fra universitetets rektor. Direktøren ved Norsk senter for 
menneskerettigheter skal være leder av komiteen. Universitetets prorektor skal være medlem av 
komiteen. Gjenoppnevning av komiteen kan.finne sted.» 

Etter endringer foreslås vedtektenes § 3 å lyde som følger: «Prisvinneren utpekes av 
Universitetsstyret etter forslag fra en komite på fire medlemmer. Komiteen oppnevnes av 
Universitetsstyret for en periode på tre år etter forslag fra universitetets rektor. Universitetets 
prorektor skal være skal være leder av komiteen. Leder for Norsk senter for menneskerettigheter 
skal være medlem av komiteen. Gjenoppnevning av komiteen kan finne sted.» 

Universitetsdirektøren anbefaler ovennevnte endringer. 

Rektor har fullmakt til å godkjenne mindre justeringer i allerede oppnevnte styrer, råd og utvalg. 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 

O-sak 5 - side 9 av 62



UiO : 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret ved rektor på fullmakt anbefaler styret i stiftelsen Universitetet i Oslos 
menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond om å godkjenne ovennevnte endringer i 
vedtektene og innhente Stiftelsestilsynets godkjenning av disse. 

Medhilsen I 

~~&øcw 
Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

Vedtak: 

Universitetsstyret ved rektor på fullmakt anbefaler styret i stiftelsen Universitetet i Oslos 
menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond om å godkjenne ovennevnte endringer i 
vedtektene og innhente Stiftelsestilsynets godkjenning av disse. 

j 
i 

Dato l L04. 2019 

Saksbehandler: 
Stein Helgesen 
+4722858348, stein.helgesen@admin.uio.no 

2 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsdirektøren v/ rektor på fullmakt 

Dato: 23.04.2019 
Saksnr .. : 2018/593 SHELGESE 

Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - Midler til sikring av samlingene og flytting av 
gjenstander 

Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum, Bygdøy ble våren 2018 oversendt ekstern KS2-vurdering. KS2-
rapporten ble ferdigstilt 28. september 2018 og oppsummert sier rapporten at prosjektet er 
modent for gjennomføring. Rapporten understreker UiOs spesielle rolle i gjennomføringen av 
prosjektet og at det er kritisk av UiOs bidrag er finansiert og avklart. 

Rapporten slår fast at det faglige ansvaret for samlingen tilligger UiO ved KHM. Alle forhold 
knyttet til samlingens sikkerhet må forankres hos UiO. Alle arbeider som har betydning for 
samlingens sikkerhet må besluttes av UiO. Endelig beslutning om flytting av skipene ligger hos 
UiO. I tillegg vil UiO være en viktig aktør under selve gjennomføringen av sikring og flytting. I 
kapittel 6.5 fremkommer det at KD har presisert at kostnader knyttet til flytting av samlingen ut 
over skip og sleder er UiOs ansvar. Kostnadene som er estimert til 36,1 mill. kroner er av KD 
forutsatt dekket av UiO utenfor investeringsprosjektets rammer 

KHM har sammen med VØS i november/desember 2018 utarbeidet et anslag på de periodiserte 
kostnadene for UiO. Kostnader på 36,1 mill. kroner som nevnt over er foreslått periodisert slik: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1,9 mkr 7,omkr 3,9mkr 5,2mkr 7,4mkr 6,8mkr 3,9 mkr 

Det er spesielt viktig for KHM på nåværende tidspunkt å få avklart finansieringen av «Sikrings
prosjektet flytting», da deler av dette arbeid må utføres i 2019 for å sikre at gjenstandene i 
Vikingskipshuset er flyttet ut av museets fjerde fløy før grunnarbeider på tomten settes i gang. 
Dette er ifølge Statsbyggs fremdriftsplan (vedlegg til KS2-rapporten) beregnet til 1. Mars 2021 
(basert på tidligere planer om startbevilgning for prosjektet på ordinært statsbudsjett for 2019). 
Med antatt startbevilgning på enten revidert statsbudsjett for 2019 eller ordinært budsjett for 2020 
vil det være avgjørende å intensifiere arbeidet med å forberede flytting av gjenstander så snart som 
mulig. Arbeidet med forberedelser og flytting av gjenstander er i VTM-prosjektets planer estimert 
til 2,5-3 år. 

Det vil være kritisk å få startet arbeidet med sikring og forberedelse til flytting i løpet av våren/ 
sommeren 2019 for å sikre at dette arbeidet ikke forsinker byggestart. KHM har derfor tatt opp 
spørsmålet om så snart som mulig få avklart finansieringen av 1,9 mill. kroner for bruk til 
sikringsprosjektet i VTM-prosjektet. 

Universitetsdirektøren 
Kontoradr.: Lucy Smiths hus, 
Problemveien 7, 9. et., 0313 Oslo 

Telefon: 22 85 63 01 
Telefaks: 22 85 44 42 
postmottak@admin.uio.no 
www.uio.no 
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UiO : 

Saken er vurdert av universitetsdirektøren, som anbefaler at 1,9 mill. kroner fra styrets reserve 
benyttes til finansiering av kostnader til sikringsprosjektet i VTM-prosjektet i 2019. 

For senere år forutsettes det at midlene innarbeides i de årlige fordelingene. 

~ sen 

I 

universitetsdirektør 

direktør virksomhets- og økonomistyring 

Vedtak: 
På fullmakt fra Universitetsstyret godkjenner rektor at 1,9 mill. kroner fra styrets reserve benyttes 
til finansiering av kostnader til sikringsprosjektet i VTM-prosjektet i 2019. 

For senere år forutsettes det at midlene innarbeides i de årlige fordelingene. 

Dato: 

c;~~ 
Svein Stølen 
rektor 

Saksbehandler: 
Stein Helgesen 
+4722858348, stein.helgesen@admin.uio.no 

2 
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Universitetet i Oslo  
Universitetsdirektøren 

 
 

 

 

Til  Universitetsstyret 
Fra  Universitetsdirektøren 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.:  
Møtenr.: 4/2019 
Møtedato: 7. mai 2019 
Notatdato: 25. april 2019 
Arkivsaksnr.: 2017/4999 
Saksansvarlig: Avdelingsdirektør Kristel M. J. Skorge, FADM 
Saksbehandler: Seniorrådgiver Kristin Flagstad, FADM 

 

Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2018 
Forskningsetisk utvalg er Universitetet i Oslos (UiO) rådgivende organ for forskningsetikk og 
redelighetsutvalg etter forskningsetikkloven. Forskningsetiske enkeltsaker behandles som regel 
først ved fakultet av dekan, og kan ev. overføres til forskningsetisk utvalg, eller de behandles kun i 
Forskningsetisk utvalg. 
 

Forskningsetiske enkeltsaker (redelighetsutvalg) 
Det er laget en skjematisk oversikt over forskningsetiske saker behandlet ved UiO i 2018. Sakene er 
først vist etter hvilken instans som har behandlet dem. Forskningsetisk utvalg behandlet tre saker i 
2018, mens det ble behandlet to saker ved fakultet. Når saken har vært behandlet på fakultet, 
sendes rapporten fra dekan til Forskningsetisk utvalg til orientering. Henvendelsene varierer i 
karakter og omfang. I 2018 behandlet utvalget for eksempel en sak i samarbeid med en annen 
institusjons forskningsetiske utvalg.  
 

Deretter er sakene kategorisert etter hvilke forskningsetiske problemstillinger de har reist. Sakene 
vil kunne omfatte flere kategorier problemstillinger. Oversikten viser at saker i kategorien 
medforfatterskap har vært sentral i 2018. 
 

Saker hvor utvalget har bidratt som rådgivende organ for forskningsetikk 
Arbeidet med implementeringen av forskningsetikkloven, som trådte i kraft i 2017, har pågått også 
i 2018. Forskningsetisk utvalg har bidratt i arbeidet med å revidere gjeldende retningslinjer ved 
UiO for behandling av forskningsetiske saker, jf. V-sak 8 Retningslinjer for behandling av 
enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO. 
 

Forskningsetisk utvalg har dessuten vært innstillingskomité for ansettelsen av vitenskapsombud i 
2018. 
 
 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Kristel Mari Jæger Skorge 
avdelingsdirektør  

 
Vedlegg: Årsrapport Forskningsetisk utvalg 2018 
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Versjon 26. april 2019 

1 
 

Mandat for evaluering av styrings- og organisasjonsmodell for LINK 

LINK – senter for læring og utdanning ble opprettet av universitetsstyret i juni 2017. Universitets-

styret vedtok samtidig at senterets styrings- og organisasjonsmodell skulle evalueres etter to år.  

LINK har som hovedoppgave å bidra i UiOs systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Senteret skal 

samarbeide tett med fakultetene i deres kvalitetsarbeid og har et særlig ansvar for å sikre god 

kunnskapsdeling ved UiO på dette området. 

Evalueringen skal vurdere hensiktsmessigheten ved LINKs styrings- og organisasjonsmodell og 

hvorvidt dagens modell er optimal for senterets utøvelse av sine hovedoppgaver, som beskrevet i 

grunnlaget for etableringen i 2017. Evalueringskomiteens rapport skal leveres til universitetsledelsen 

ved prorektor, og legges fram for universitetsstyret i oktober 2019.  

Evalueringskomitéens skal ha følgende sammensetning:  

 Eksternt medlem med vitenskapelig kompetanse, leder av komiteen  

 Studiedekan 

 Vitenskapelig tilsatt med kjennskap til LINKs arbeidsområder 

 Studentrepresentant  
 

Sekretariat: Avdeling for studieadministrasjon 

Evalueringen skal inkludere informasjon om og vurderinger av: 
- LINKs interne styringsstruktur og organisering (senterstyre, senterleder mm.) 
- LINKs plassering i UiOs organisasjonsstruktur, herunder  

o rapporteringslinje til universitetsstyret  
o Det utdanningsvitenskapelige fakultet som vertsfakultet, herunder samhandlingen med 

Institutt for pedagogikk 
- Senterets hovedaktiviteter siden etablering  

 
Evalueringen skal inkludere råd om: 

- LINKs videre samhandling med  
o utdanningskomiteen 
o enhetene  
o andre relevante støttetjenester ved UiO 

 
Det legges opp til en evaluering i tre faser:  

1. LINK bes utarbeide en kort selvevalueringsrapport som oppsummerer hvordan senterets 

ledelses- og organisasjonsmodell fungerer sett fra senterets side.  

2. Evalueringskomiteen bes innhente vurderinger fra  

 representant for dekanat ved hvert fakultet 

 representant for samarbeidende enhet 

 representant for vertsfakultet 

 studentrepresentant i LINKs styre 

 ansatte i LINK 

 LINKs leder 

 Prorektor 
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3. Evalueringskomiteen utarbeider en rapport som sammenfatter vurderinger av dagens 

styrings- og organisasjonsmodell og gir anbefalinger for videre utvikling.  
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 04.04.2019 

Saksnr.: 2018/14547 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Svein Stølen, Kristel Skorge, Kristin Flagstad, Jørgen Bock, Sten R. 
Ludvigsen, Johannes Falck Paulsen, Lars Oftedal, Berit Kolberg Rossiné, Bente Hennie Strand, Birte 
Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

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

 

Sak 1: Sakskart til universitetsstyremøte 7. mai – informasjon 

Universitetsdirektør gikk gjennom tentativt sakskart til universitetsstyremøte 07. mai.  

Sak 2: Retningslinjer for forvaltning av de Schreinerske samlingene – informasjon 

Seniorrådgiver i Avdeling for forskningsadministrasjon, Kristin Flagstad, orienterte om sakens 
bakgrunn og endringer i retningslinjene.  

Sak 3: Årsrapport for Enhet for internrevisjon – informasjon 

Avdelingsdirektør ved Enhet for internrevisjon informerte overordnet om innholdet i EIRs årsrapport 
for 2018.  

Akademikerne påpekte at det var registrert et fåtall av varslingssaker, og foreslo å skrive «3 eller 
færre» for å anonymisere i større grad. EIR noterte seg forslaget.  

Forskerforbundet foreslo å legge til en fotnote der det redegjøres for hvilke alternative kanaler 
varslingssaker kan ha kommet inn. De lurte også på hvor lang behandlingstid EIR bruker for å 
håndtere innkomne saker i forhold til kapasitet på avdelingen. EIR svarte at varslingsrådet innen 1 
uke skal ha fastslått hvor varslingssaker skal håndteres. EIRs rolle er å overføre saken til en uavhengig 
part, og påse at det skjer en forsvarlig håndtering. Ved økonomiske misligheter vil EIR få en større 
rolle, og arbeidsmiljøsaker ivaretas i større grad av Avdeling for personalstøtte.   

Hovedverneombudet savnet involvering i sak om klage på arbeidsmiljø, og sak om bygg og anlegg. 
EIR noterte seg dette, og vil gjennomgå varslingsrådets rutiner. Universitetsdirektøren la til at 
enheten som håndterer slike varslingssaker skal involvere vernetjenesten.  

 

O-sak 5 - side 60 av 62



2 
 

Sak 4: Oppdatert instruks etter evaluering av EIR – drøfting 

Avdelingsdirektør ved Enhet for internrevisjon orienterte om bakgrunnen for oppdatert instruks for 
EIR.  

Akademikerne reagerte på bruk av begrepet «governance» ettersom betydningen ikke er redegjort 
for på norsk. EIR svarte at den mest riktige oversettelsen er «bred virksomhetsstyring». De skal se på 
formuleringen, og legge til eventuell presisering.  

Forskerforbundet stilte spørsmål til lagringsrutine for varslingssaker, med tanke på risiko for at 
sakene blir gjort tilgjengelig for media. De mente at det er ugunstig før sakene er avsluttet. 
Personaldirektøren bekreftet at det er viktig å sikre at enkeltpersoner ikke blir utsatt for ekstra 
belastning, og at Offentlighetsloven ligger til grunn for rutinene. For å kunne formalisere 
innmeldinger, innebærer det at de blir journalført, men unntakshjemler og kryptering skal benyttes 
for å unngå uberettiget innsyn. Arbeidsgiver gjør en intern vurdering av hvorvidt slike saker er 
journalpliktig, og undersøker praksis ved andre universiteter. De vil komme tilbake til IDF når justerte 
varslingsrutiner foreligger, og vil jobbe parallelt med å heve kompetansen på konfliktsaker ved 
enhetene.  

Sak 5: Masterplan for IT, arbeidsgruppens rapport – informasjon  

Sten R. Ludvigsen presenterte organisering av arbeidet med masterplanen, mandat, og hvilke 
områder som er nærmere beskrevet i planen.  

NTL etterspurte mer info om tilbakemelding fra enhetene knyttet til organisering. De ønsket også å 
vite om kompetansen innen skytjenester vil forbli intern, eller om generiske oppgaver skal 
outsources. Arbeidsgiver svarte at ivaretakelse av nærhet til IT-tjenester har vært en viktig del av 
diskusjonen om organisering. Arbeidsgiver skal sikre at de ansatte blir involvert når det skal gjøres en 
konkret vurdering av hvordan arbeidet skal organiseres. Når det gjelder skytjenester, er UiO avhengig 
av å beholde tung kompetanse på området internt. NTL mente at masterplanen vil legge klare 
føringer for saker som fagforeningene er opptatt av, og at det var vanskelig å få et fullstendig oversikt 
over disse sakene. De foreslo at arbeidsgiver redegjorde for mulige konsekvenser for ansatte i 
forkant av drøftingen.   

Forskerforbundet og Hovedverneombudet støttet NTL i dette. Forskerforbundet foreslo at 
arbeidsgiver inkluderer organisasjonene i organisasjonskartet for strategisk styringsgruppe for IT. 
Arbeidsgiver noterte seg innspillet.  

Akademikerne spurte om arbeidsgiver har vurdert bruken av lokale IT-systemer i forhold til innføring 
av nye systemer ved UiO. Arbeidsgiver svarte at tilbakemeldinger fra ansatte på nye systemer er 
ønskelig, men påpekte at det er en utfordring å sikre IT-sikkerhet ved lokalt utarbeidede IT-systemer.  

Sak 6: Status for kommunikasjonsarbeid i LOS – informasjon 

Kommunikasjonsdirektøren informerte om plan for avdelingens arbeid fremover, kartlegging av 
universitetets identitet og verdier, mål med kommunikasjon ved UiO, hovedutfordringer og 
utviklingsområder, og fora for kommunikasjon. 

Forskerforbundet var enige i at det er et stort behov for bedre internkommunikasjon ved UiO. 
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Sak 7: Eventuelt:  

1. NTL er blitt gjort oppmerksom på at det har blitt satt i gang et arbeid ifm gjennomføring av 
eksamen i Silurveien fom høsten 2019. Bakgrunnen for gjennomgangen er en økning i antall 
digitale eksamener og at dette gir noen kapasitetsutforinger. I notatet står følgende 
"Fakulteter med lange eksamener vil måtte belage seg på å få eksamen på tidspunkter 
utenfor ordinær arbeidstid. Det vil si at lengre eksamener vil kunne måtte legges til 
eksamensskift som avslutter sent (etter kl. 18:30), lørdager eller utenfor 
hovedeksamensperioden." Dette vil få konsekvenser for de ansattes arbeidstid 
(administrativt ansatte) og NTL ønsker mer informasjon om disse planene. I tillegg ønsker vi 
at arbeidsgiver går gjennom praksis rundt avvikling av eksamen og konsekvenser for de 
ansattes arbeidstid ute på enhetene. NTL har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som 
jobber med eksamen om at de er forventet å være fysisk til stede under avvikling av 
eksamen, noe som for flere betyr å være til stede frem til kl 18.00. Andre har blitt bedt om å 
være tilgjengelig på telefon etter arbeidstid. Dette er situasjoner som vil kunne utløse rett til 
kompensasjon, noe de ikke har fått. På bakgrunn av disse opplysningene ønsker NTL en 
gjennomgang av praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene ifm eksamensavvikling. 
Arbeidsgiver noterte seg problemstillingen, og vil komme tilbake til saken.  
 

2. Universitetsdirektøren orienterte om en sak knyttet til LOS som er unntatt fra offentlighet i 
henhold til offl. §23 (1): «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er 
påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 
personalforvaltninga til organet.» 
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