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Orienteringer fra universitetsdirektøren 

Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater) 
 

• Endring av vedtekter for Baroniet Rosendal, Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse, datert 23. 
september 2019 

• Framdriftsplan for valg av dekanat for perioden 2020-2023 ved Det juridiske fakultet – 
høsten 2019, datert 28. august 2019 

• Oppnevning av representant og vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til 
det sentrale valgstyret, 2019-2020, datert 27. september 2019 

• UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet – Ny organisering og mandat, datert 18. 
september 2019 
 

Øvrige saker 
 

• Etatsstyring 2019 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo – brev fra KD datert 25.06.2019 
• Orientering om forslag til statsbudsjett 2020, notat fra Enhet for lederstøtte 
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 26. september 2019  
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 3. oktober 2019  
• Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 10. oktober 2019 

 
 
 
 
Arne Benjaminsen      
universitetsdirektør       

Bente Hennie Strandh 
        seniorrådgiver 
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Universitetet i Oslo Notat 
 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
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 
Org.nr.: 971 035 854 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato:23.9.2019  
Saksnr..:2009/8139   

Endring av vedtekter for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse 
Stiftelsestilsynet godkjente i brev av 18.01.2019 stiftelsens søknad om vedtaksendringer vedtatt 
13.12.2018. Universitetsstyret har sluttet seg til de nye vedtektene.  

Vedtektsendringene innebærer en navneendring av stiftelsen til Baroniet Rosendal/Den Weis-
Rosenkronske Stiftelse og en presisering av stiftelsens formål. Andre endringer er at stiftelsens 
styre nå består av syv medlemmer, hvorav universitetsstyret ved rektor oppnevner fire og 
bestemmer hvem som skal fungere som styrets leder, jfr. Statutter for Baroniet Rosendal/Den 
Weis-Rosenkronske stiftelse § 4. I tillegg oppnevner Studentparlamentet ved UiO, Kvinnherad 
kommunestyre og Hordaland fylkesting hvert sitt medlem. I henhold til vedtektene oppnevnes alle 
styremedlemmer med personlige vararepresentanter.  

Styret for stiftelsen vedtok på styremøte 1.6.2019 at det er ønskelig å endre ordningen med 
personlige vararepresentanter. Stiftelsens vedtekter i § 9 viser til at vedtektene kun kan endres 
etter vedtak i stiftelsens styre og styret ved Universitetet i Oslo. Stiftelsestilsynet må deretter 
godkjenne endringene. 

Vedtaksendringen innebærer at Universitetet i Oslo oppnevner 3 varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge og bestemmer hvem som er vara for styrets leder. For de øvrige medlemmer i styret 
fastsettes det at det oppnevnes en vararepresentant fra egen institusjon.  

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret v/rektor etter fullmakt slutter seg til vedtaket fra styret for Baroniet 
Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse om endringer i stiftelsens vedtekter i §4. 

Saken bes sendt Stiftelsestilsynet med søknad om godkjenning. 

 
Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Tove Kristin Karlsen 
ass. universitetsdirektør 

         
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vedlegg:  

1. Vedtak i styret for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse 
2. Gjeldende Statutter for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse 
3. Forslag til endringer i § 4 i Statutter for Baroniet Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske 

Stiftelse 
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Vedtak 
 

Universitetsstyret v/rektor etter fullmakt slutter seg til vedtaket fra styret for Baroniet 
Rosendal/Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse om endringer i stiftelsens vedtekter i §4. 

Saken bes sendt Stiftelsestilsynet med søknad om godkjenning. 

 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 

O-sak 5 - side 4 av 28



Universitetet i Oslo Notat 
 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
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 
Org.nr.: 971 035 854 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato:28.08.19  
Saksnr..:2019/9974   

 
 

Framdriftsplan for valg av dekanat for perioden 2020-2023 ved Det juridiske 
fakultetet – Høsten 2019 

I henhold til valgreglementet § 24 er det rektor som fastsetter og kunngjør dato og tidspunkt for 
start og slutt på valg av dekan. Valgstyret, i samarbeid med universitetsdirektøren, fastsetter og 
kunngjør en tidsplan.  

Ved Det juridiske fakultet skal det høsten 2019 velges dekan og dekanat for perioden 01.01.2020-
31.12.2023. I tråd med valgte tidsplan for dekanvalget ønsker valgstyret ved Det juridiske fakultet 
at valget åpner 18. oktober 2019 kl. 0800 og stenger 25. oktober 2019 kl. 1200. 

Valgkomiteen ved fakultetet har foreslått en tidsplan som er utarbeidet i samråd med 
administrasjonen og som er godkjent av fakultetets valgstyre. Valgkomiteen jobber for at minst to 
kandidater/to team stiller, men tidsplanen tar også høyde for at det kun blir én kandidat slik at 
valget avgjøres av sittende fakultetsstyre iht. UiOs valgreglement § 26 punkt 2. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til framdriftsplan for valg av dekan og dekanat for 
perioden 2020-2023 ved Det juridiske fakultet, høsten 2019. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
 
Vedlegg  
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget til framdriftsplan for valg av dekan og dekanat for 
perioden 2020-2023 ved Det juridiske fakultet, høsten 2019. 

 
 
 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor ikke signert.
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Universitetet i Oslo Notat 
 

Universitetsdirektøren 
Postadr.: Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo 
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 
Org.nr.: 971 035 854 

Til: Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 
 
 
 
Dato: 27. september 2019  
Saksnr..: 2008/20803   

Oppnevning av representant og vararepresentant for midlertidig vitenskapelig 
ansatte til det sentrale valgstyret, 2019-2020 
 

Det sentrale valgstyret skal suppleres med representant og vararepresentant for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte. 

UiODoc har kommet frem til at følgende foreslås som representanter for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020: 

Representant Stefanie Falk, postdoc, MN, institutt for geofag. 
Vararepresentant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag. 
 
Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidig 
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret: 

Representant Stefanie Falk, postdoc, MN, institutt for geofag. 
Vararepresentant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag. 
 

Oppnevningen gjelder til 31. juli 2020. 

 

Med hilsen 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Vedtak 
Rektor godkjenner på fullmakt at følgende oppnevnes som representanter for de midlertidige 
vitenskapelig ansatte til det sentrale valgstyret: 

Representant Stefanie Falk, postdoc, MN, institutt for geofag. 
Vararepresentant Arsenii Zabirnyk, postdoc, MED, institutt for medisinske basalfag. 
 
 
Oppnevningen gjelder til 31. juli 2020. 

 
 
 
 
Dato      Svein Stølen 
      rektor 
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UiO  8  Universitetet  i  Oslo
Universitetsdirektøren

Til Universitetsstyret ved rektor på fullmakt

Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak

Møtesaksnr.:

Møtenr.: /2019

Møtedato: 18. september 2019

Notatdato: 18. september 2019

Arkivsaksnr.: 19/10771

Saksbehandler: Kirsti Margrethe Mortensen, Avdeling for Studieadministrasjon

UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet  -

Ny organisering og mandat

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret

Jf. vedlegg 2.

Hovedproblemstillinger i saken

Utdanningskomiteen sluttet seg i sitt mote l lxjuni 2019 til forslaget om å opprette et inindre Råd for
samarbeid med arbeidslivet (RSA) som kobles tettere til Utdanningskomiteen og UiOs karrieretike, jf

vedlegg l. Det er som en folge av dette behov for å vedta et nytt mandat for RSA, samt oppnevne

representanter til rådet,jt` vedlegg 2.

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter

Det vil bli langt færre representanter i RSA sammenlignet med tidligere, men en økning i antall årlige møter.

Det antas ikke at dette vil få noen vesentlige konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter.

FORSLAG TIL  VEDTAK:

l. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til mandat for UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

2. Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved UiO

for perioden l. oktober 2019 til 31. desember  2021:

0  prorektor Gro Bjørnerud Mo (leder)

0  studiedekan Gunn Enli, Det humanistiske fakultet

Rå ets øvrige medlemmer oppnevnes i henhold til mandatet av henholdsvis LO, NHO og

entparlamentet.

’ i
/ /\/U\)

 

  

 

 Arne Benjaminsen

universitetsdirektør 7

Hanna Ekeli

avdelingsdirektør

Vedlegg: l. Utkast til mandat for Rådet for samarbeid med arbeidslivet.

2. Sak 5 «Rådet for samarbeid med arbeidslivet ~ Forslag til ny organisering» i

Utdanningskomiteen l l.juni 2019.
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UiO  3

Vedtak

Rektor godkjenner på fiallmakt mandat for UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Rektor oppnevner prorektor Gro Bjørnerud Mo som leder av Råd for samarbeid med arbeidslivet og

studiedekan Gunn Enli som medlem av rådet.

13.57 .4014
Dato Svein S ølen

rektor

 

2
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Rådet for samarbeid med arbeidslivet ved UiO  -  Mandat

Mandatet er vedtatt Rektor på fullmakt fra Universitetsstyret 1 8. september  2019.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling

mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet. Rådet har til formål å bidra til

arbeidslivsrelevansen i UiOs studietilbud. Rådet er også et rådgivende organ for Utdanningskomiteen

og ledelsen ved Universitetet i Oslo.

Rådet avholder 3-4 årlige møter og definerer selv sine tematiske nedslagsfelt innenfor sitt

ansvarsområde.

Ansvarsområde

Rådet har et overordnet ansvar for å gi innspill til den strategiske utviklingen i UiOs samarbeid med

arbeidslivet. Rådet kan videre gi innspill til universitets ledelse i saker vedrørende:

0 Forankring av samarbeidet med arbeidslivet i strategi og planprosesser

0 Studieportefølje og dimensjonering, herunder livslang læring

0 Bruken av praksis i studieprogrammene

0 Forslag til tiltak for godt samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå og/eller programnivå,

herunder strategiske partnerskap

0 Andre saker med relevans for samarbeid mellom UiO og arbeidslivet.

Rådet for samarbeid med arbeidslivet skal minst en gang årlig presentere sitt arbeid for

Utdanningskomiteen.

Universitetsstyret skal holdes orientert om Rådets arbeid.

Sammensetning

Rådet for samarbeid med arbeidslivet består av:

0 Prorektor (leder)

0 l representant oppnevnt av LO sentralt

0 l representant oppnevnt av NHO sentralt

0 l studiedekan oppnevnt av rektor

0 En student oppnevnt av Studentparlamentet.

Funksj onstiden for Rådet er  2  år, med unntak av studentrepresentanten som oppnevnes for l år.

Avdeling for Studieadministrasjon er sekretariat for Rådet.

Sist endret  18.  september/KMIVI
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling 
Eierskapsavdelingen  

Saksbehandler 
Linda Johansen 
Elmrhari  

Etatsstyring 2019 – Tilbakemelding til Universitetet i Oslo (UiO)  
 
Vi viser til etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo   
17. juni 2019. 
 
Vedlagt følger departementets skriftlige tilbakemelding på bakgrunn av Årsrapport  
(2018–2019), Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019, Nøkkeltall for statlige universiteter 
og høyskoler 2019, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.  
 
Departementet forventer at Universitetet i Oslo setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp 
tilbakemeldingen. Informasjon om etatsstyring i 2020 formidles i tildelingsbrevet for 2020. 
 
Med hilsen 
 
Rolf L. Larsen (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 

Linda Johansen Elmrhari  
seniorrådgiver  

 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Vedlegg: Tilbakemelding 
Kopi med vedlegg:  Riksrevisjonen 

Universitetet i Oslo 
Postboks 1072, Blindern, 
0316 Oslo 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/31 

Dato 

25.06.2019 
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Etatsstyring 2019   

Tilbakemelding til Universitetet i Oslo 
 
 

Etatsstyringsmøtet 
Dato og tid 17. juni 2019 kl. 09.00-11.00 
Sted  
Møtedeltakelse fra institusjonen  
 Svein Stølen, rektor 
 Gro Bjørnerud Mo, prorektor 
 Arne Benjaminsen, universitetsdirektør 
 Aud Valborg Tønnesen, dekan 
 Idar Kreutzer, styremedlem 
 Qaisar Farooq Akram, styremedlem 
 Anne Birgitte Rønning, styremedlem 
 Marianne Midthus Østby, styremedlem 
 Synthia Zaman, styremedlem 
 Ellen Johanne Caesar, direktør 

virksomhets- og økonomistyring 
Møtedeltakelse fra departementet Knut Børve, ekspedisjonssjef 
 Rolf Larsen, avdelingsdirektør 
 Ellinor D. Kasahara, seniorrådgiver 
 Linda J. Elmrhari, seniorrådgiver 
 Arne Hovden, underdirektør 
 Jana Weidemann, avdelingsdirektør 
 Martin Fredheim, rådgiver 
  

 
Profil og utviklingsstrategi 
 
Universitetet i Oslo (UiO) sin ambisjon om å ha en høy internasjonal posisjon, og være et 
ledende forskningsuniversitet, bør følges av en tilsvarende ambisjon om høy kvalitet i 
utdanningstilbudet og i universitetets rekrutteringspolitikk. Universitetet er ett moderne 
breddeuniversitet med et stort utvalg av fag og utdanninger. UiO har en viktig rolle som et av 
Norges største universiteter og departementet har forventninger om at UiO fortsatt jobber 
aktivt for å markere seg internasjonalt. Kunnskapsdepartementet (KD) har merket seg at UiO 
er i gang med en ny strategiprosess og dette arbeidet framstår som godt tilpasset 
universitetets egenart som en heterogen og stor organisasjon. Vi ser fram til resultatene av 
dette arbeidet. 
 
En målsetting i UiOs utviklingsavtale er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor 
de overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte 
utviklingsområder som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre 
arbeidsdeling i sektoren. UiO har I tillegg en uttalt målsetting om å ytterligere styrke sin 
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internasjonale posisjon samtidig som en ønsker å styrke utdanningskvaliteten. Det er derfor 
viktig at utviklingsavtalen bidrar til å videreutvikle UiO som et europeisk ledende og 
forskningsintensivt universitet innenfor et bredt spekter av disipliner og fag, samtidig som 
universitets brede samfunnsansvar innenfor utdanningene ivaretas. Målene i 
utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020.  
 
KD merker seg at rapportering knyttet til utviklingsavtalen er integrert i årsrapporten som 
helhet. Det er positivt at arbeidet med utviklingsavtalen sees i sammenheng med annet 
strategisk arbeid, men i neste årsrapport ber Kunnskapsdepartementet (KD) om en 
tydeligere vurdering av måloppnåelse basert på de parameterne som gjelder for avtalen, 
inkludert en vurdering av hvordan UiO har fulgt opp avtalen. 
 
Resultater og måloppnåelse 
 
Kvalitet i høyere utdanning  
UiO har i 2018 startet en fornyet satsing på utdanning og vektlegger sammenhengen mellom 
forskning og utdanning i arbeidet med heve utdanningskvaliteten. Universitetet jobber godt 
nedover i organisasjonen med å bedre systematisk tilbakemelding til studentene. Det er 
positivt at meritteringssystemet skal være på plass i 2019 og at det knyttes til de ordinære 
prosessene for tilsettinger og opprykk. Videre jobbes det godt med sammenhengen mellom 
fysisk læringsmiljø, digitalt læringsmiljø og læring. 
 
Det er viktig at universitetet prioriterer arbeidet med å øke andelen som gjennomfører 
utdanningen på normert tid. For bachelorstudenter er denne andelen fremdeles svært lav, og 
ligger langt under snittet for sektoren. Dette på tross av noe bedring i gjennomføringsandelen 
i 2018. Med 2,8 førstevalgssøkere per studieplass mener departementet at UiO bør ha gode 
forutsetninger for å få studentene igjennom hele studieløpet og det er forventninger om en 
bedring i gjennomføringsandelen framover.  
 
UiO ser ut til å ta arbeidet med å bedre gjennomføringsandelen på alvor. Departementet 
registrerer UiOs innsats for å øke kunnskapsgrunnlaget om den lave gjennomføringen og 
universitetets tiltak knyttet til oppfølging og aktivisering av studentene tidlig i studieløpene. 
UiO har i begrenset grad rapportert på målrettede tiltak for å bedre gjennomføringsgraden, 
jamfør fjorårets tilbakemelding. Tiltakene, samt analyse av resultater må beskrives bedre i 
neste årsrapport.  
 
Departementet har merket seg at UiO har hatt en for liten økning i studiepoengproduksjonen 
i forhold til tildelte studieplasser i perioden 2009-2018, og at dette også gjelder de tildelte 
midlene til studieplasser innen IKT. Universitetet må øke studentopptaket eller 
studiepoengproduksjonen per student, slik at produserte studiepoeng øker tilsvarende tildelte 
midler til studieplasser. 
 
UiO har økt andelen utreisende studenter på Erasmus+ det siste året etter nedgangen i 
2017, og dette er positivt. UiO har ambisjoner om å være et fremragende internasjonalt 
toppuniversitet og må derfor fortsette å øke andelen utvekslende studenter. Innføring av 
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studieløp der utveksling er standard og aktivt må velges vekk er et positivt tiltak. Det er 
videre positivt at UiO engasjerer seg i arbeidet European Universites. 
 
Regjeringen arbeider med en ny kompetansereform som skal legge til rette for læring hele 
livet. Samtidig er det satt i gang arbeid med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere 
utdanning. En viktig begrunnelse for begge prosessene er fremtidig omstillingsbehov som 
følge av digitalisering, automatisering, det grønne skiftet, demografiske endringer, etc. Et 
arbeidsliv i omstilling vil både ha behov for yrkesaktive som får påfyll av kompetanse 
gjennom karrieren og for nyutdannede med relevant og oppdatert kompetanse.   
 
UiO ønsker å legge til rette for bedre kontakt gjennom arbeidsliv og akademia. Det er positivt 
at universitetet utvikler studienes arbeidslivsrelevans gjennom økt bruk av nyskapende og 
studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiO har hatt en svak økning av antall 
studieprogram med praksis de siste fem årene. For å lykkes med å gjøre 
studieprogrammene mer arbeidslivsrelevante må langt flere av UiOs studenter gjennomføre 
praksis enn det som er tilfellet i dag. Departementet ser frem til resultater av den kommende 
innsatsen.  
 

UiO når kandidatmåltallene for mange av sine utdanninger, og dette er bra. For 
ernæringsutdanning og psykologi profesjonsutdanning er det en gledelig økning i kandidattall 
det siste året. Medisinutdanning, tannpleierutdanning og odontologiutdanning har imidlertid 
ligget under måltallet over tid, og det er viktig at universitetet sørger for å øke 
kandidatproduksjonen slik at måltallene nås. 
 

UiO har etablert nye universitetsskoler i Oslo og Akershus, og jobber med utvikling av 
læringsaktiviteter i ProTed. UiO har videreført rekrutteringssamarbeid med Oslo kommune, 
og jobber for å hindre frafall i lærerutdanningene. Departementet kan ikke se 
samarbeidstiltak med OsloMet, jf. utviklingsavtalen.   
 

Kvalitet i forskning 
Den positive utviklingen på sentrale nasjonale indikatorer for forskning fortsetter også i 2018, 
og UiO framstår som et solid og et nasjonalt ledende universitet på forskningsområdet. Det 
ser i det store og hele ut som universitetet lykkes i sitt arbeid med faglige og strategiske 
prioriteringer som drivkrefter i kvalitetsutviklingen.  
 
Departementet deler UiOs ambisjonen om at UiO skal være et ledende forskningsuniversitet, 
også internasjonalt. Universitetet arbeider godt for dette gjennom deltakelse i Horisont 2020,  
medlemskapet i the Guild, og i bilateralt globalt samarbeid gjennom Panorama-strategien.  
 
Sammenliknet med de andre nordiske universitetene utmerker imidlertid ikke UiO seg på 
sentrale internasjonale indikatorer for forskning. På netto finansiell retur og antall deltakelser 
i Horisont 2020 kommer UiO på 9. plass i Norden, og i tildelingen av ERC-stipend på en  
6. plass. EU-midler per faglig stilling har sunket over de to siste årene, men vi registrerer at 
UiO hadde mer enn dobling av verdien av Horisont 2020 kontrakter i 2017, og at universitetet 
har tro på at de skal klare å styrke sin posisjon i forhold til de andre nordiske universitetene.  
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Relativt sett gjør universitetet det best i "Excellens virkemidlene". Departementet ser fram til 
at resultatene her styrkes ytterligere, slik universitetet mener det ligger an til. Samtidig 
utfordrer departementet universitetet til økte ambisjoner innenfor pilaren 
samfunnsutfordringer generelt og helseområdet spesielt. Samlet sett er UiOs innsats er et 
godt bidrag til at Norge kan nå det nasjonale målet om 2 % returandel ved programslutt.  
 
I 2021 blir Horisont 2020 erstattet av Horisont Europa, som har en noe annerledes 
innretning, med større vekt på samfunnsutfordringer, blant annet gjennom det nye 
virkemidlet "missions". Det er viktig at UiO tenker gjennom hvilke krav det nye 
rammeprogrammet vil stille, slik at fagmiljøene lykkes godt i det nye programmet.   
 
Selv om gjennomstrømmingen på doktorgradsnivå er blitt noe bedre det siste året, ligger UiO 
fortsatt under gjennomsnittet for statlige institusjoner. Departementet merker seg at UiO tar 
et helhetlig grep om karrierepolitikk og karriereutvikling for ph.d.-er, postdoktorer og forskere, 
gjennom planene om et helhetlig system for karrierestøtte. Dette er positivt, og 
departementet forutsetter at et slik system også bidrar til å øke andelen doktorander som 
fullfører på 6 år eller mindre.   
 
Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral 
forskningspolitisk målsetting. Departementet er svært tilfreds med at UiO går foran, og er 
best i landet når det gjelder å publisere forskning i åpne kanaler. Det er viktig at UH-
institusjonene er forberedt på kravene som fra 1. januar 2020 vil gjelde som følge av Plan S 
som Forskningsrådet har sluttet seg til gjennom en internasjonal koalisjon av 
forskningsfinansiører, cOAlition S.  
 
Samarbeid med omverden  
UiO skriver selv i årsrapporten at det er et stort potensial for å styrke arbeidet innen 
innovasjon og kommersialisering og profilere aktivitetene ytterligere . Dette er også en del av 
universitetets utviklingsavtale. Nedgangen i resultatene i universitetets nøkkeltall på dette 
området viser at dette er en vurdering som KD kan slutte seg til. UiO viser til sitt bidrag i 
næringsklynger og inkubatorer under rapporteringen på samarbeid med nærings- og 
arbeidsliv. Det kan imidlertid se ut som det er begrenset faglig bredde i dette arbeidet. 

På etatsstyringsmøtet ble det trukket fram at UiO vektlegger at det skal bli enklere å kontakte 
universitetet for samarbeid med arbeidslivet, både ved å etablere et samlet kontaktpunkt og 
ved å prioritere deltakelse på ulike møteplasser. Bedre samspill mellom lokale og sentrale 
initiativ knyttet til innovasjonsområdet og tverrfaglig samarbeid i møte med 
samfunnsutfordringene ble også trukket fram som et viktig felt. KD ser det som positivt på at 
styret har et klart bilde av hva som må til for å utløse universitetets potensiale på dette 
området, men understreker at et tydelig ambisjonsnivå og oppmerksomhet om resultater 
også bør være en del av denne satsingen. Dette kan med fordel konkretiseres i årsrapporten 
for 2019. Departementet er enig i at gjeldende nøkkeltall ikke gir et fullstendig bilde av 
virksomheten og stiller seg positive til at UiO ønsker å trekke inn andre resultattall. KD viser i 
den sammenheng til det arbeidet som NTNU har gjort på dette området.  

Basert på årsrapporten kan det videre se ut som det er et potensiale for å øke satsingen på 
studentinnovasjon, innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Departementet ber 
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universitetet vurdere hvordan innsatsen på utdanningsområdet knyttet til dette feltet kan 
styrkes ytterligere. Også innen etter- og videreutdanning synes UiO å ha rom for å øke 
aktivitetsnivået. 
 
Digitalisering og oppfølging av digitaliseringsstrategien 
Departementet merker seg universitetets høye ambisjoner for arbeidet med digitalisering på 
de ulike områdene som digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren 
dekker, og for aktiviteter og tiltak innenfor de ulike delområdene av strategien, med en nylig 
fastsatt masterplan for IT. UiO er også aktivt med i arbeidet med en handlingsplan for 
digitalisering i høyere utdanning, som Unit har det overordnede ansvaret for, og er 
representert i digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Departementet vil gi 
universitetet anerkjennelse for godt arbeid på dette området.  
 
KD forventer at tiltak som egner seg som felles IKT-løsninger også blir realisert som 
fellesløsninger. Det er viktig at UiO tar en aktiv rolle i arbeidet med å skape gode 
fellesløsninger for uh-sektoren. 
 

Informasjonssikkerhet  

Kunnskapsdepartementet fastsatte i januar 2019 en ny styringsmodell for 
informasjonssikkerhet. Unit har ansvar for å følge opp denne. Departementet forutsetter at 
Universitetet i Oslo prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og 
personvern. Institusjonen må ha tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne 
på en helhetlig og systematisk måte og for å se til at vedtatte tiltak faktisk har effekt. 
Departementet forventer at styret har en særskilt oppmerksomhet om oppfølgingen av 
risikostyringen og informasjonssikkerheten. 
 

God ressursbruk og forvaltning  
Midlertidighet  

KD er kjent med at det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe ved UiO som i 2018 
har jobbet med å utarbeide premisser og grunnlag for videre arbeid med midlertidighet, samt 
forslag til konkrete tiltak. Selv om vi ser en nedgang i midlertidigheten på UF stillinger fra 
25,1% i 2017 til 22,6% i 2018, så er tallet fortsatt altfor høyt. Man ser en nedgang også på 
saksbehandler/utrederstillinger fra 13,9% til 12,9% i samme periode, men dette tallet bør 
også bli lavere. Departementet vil understreke betydningen av å redusere midlertidigheten i 
UH-sektoren og har en forventning om at UiO tar grep for å redusere midlertidigheten ved 
institusjonen straks.  Krav om redusert midlertidighet vil bli formidlet i tildelingsbrevet for 
2020. 

Avbyråkratiserings- og effektivisering 

KD er kjent med at UiO jobber godt både i BOTT samarbeidet og at det jobbes for at 
administrative arbeidsprosesser forbedres, effektiviseres og endres gjennom standardisering 
og digitalisering. I tillegg at UiO har vedtatt å opprette et program for forbedring og 
digitalisering av administrative funksjoner. Programmet bidrar til forankring og forståelse 
blant de ansatte for de endringene som skal gjennomføres. Dette er positivt. 
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Campusutvikling/bygg  

Departementet registrerer at arbeidet med gjennomføring av masterplanen for universitetets 
eiendommer fortsetter, både gjennom oppfølging av de store nybyggprosjektene over 
statsbudsjettet og gjennom en rekke større og mindre rehabiliteringsprosjekter på Blindern, 
Tøyen og i sentrum i egen regi. Dette er positivt. Det er viktig at intensjonen med den 
reviderte internhusleieordningen følges opp. Samarbeidet om utvikling av Oslos første 
campusstrategi er interessant og bør også kunne inkludere øvrige høyere 
utdanningsinstitusjoner i Oslo. 
 
UiO har konkrete miljømål for eiendomsvirksomheten gjennom en egen miljø- og 
klimastrategi. Departementet har også notert at UiO har lagt fram sitt første klimaregnskap, 
der utslipp fra bygg og campusdrift inngår. Departementet vil gi honnør for dette, og vi ser 
fram til å bli informert om det videre arbeidet og om hvordan dette vil påvirke 
campusutviklingen.  
 

Sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuséene 
UiO må fortsatt ha stor oppmerksomhet rundt arbeidet med sikring og bevaring av 
museumssamlingene. Dette gjelder i særlig grad Naturhistorisk museum. 
 

Lærlinger 

Universitetet hadde liten endring i antallet lærlinger i femårs perioden 2014–2018 og meget 
lav andel lærlinger i forhold til antall administrative og drifts-/vedlikeholdsansatte, særlig sett 
opp mot institusjonens størrelse. Departementet forventer at universitetet øker antallet og at 
universitetet aktivt setter i verk tiltak for å bidra til at regjeringen når målene for lærlinger.        
                                                                                                       
Øvrige tilbakemeldinger 

Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2019 som understreker UH-
institusjonenes lovpålagte ansvar for norsk som fagspråk. UiO har som landets største 
universitet et særlig ansvar for å ta vare på det norske språket. Departementet forventer at 
UiO følger utviklingen nøye og vurderer behovet for å iverksette tiltak. 
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ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2020 
 
 

1. FORSLAG TIL STATSBUDSJETTET 2020 FOR UIO 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 
5,808 mrd. kroner.  Dette er en økning på 119,608 mill. kroner (2,1%). I statsbudsjettet er det lagt inn en 
lønns- og priskompensasjon på 3,2%. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 
offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 28,55 mill. kroner.  

Det er foreslått 145 nye studieplasser og 9 nye rekrutteringsstillinger i sektoren i 2020. UiO får ingen 
studieplasser eller rekrutteringsstillinger. 

UiO får en reduksjon i resultatbasert inntekter på 38,6 mill. kroner. Nedgangen fordeler seg med 
henholdsvis 18,6 mill. kroner for indikatorer med åpen ramme og med 19,9 mill. kroner for indikatorer med 
lukket ramme.  

Utover dette er endringene i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om 
utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger og opprettelse av studieplasser til flerårige 
utdanningsprogram (2016-2018).  

1.1 Nærmere om budsjettforslaget 

UiO vil få en bevilgning på til sammen 14,252 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i 2016-
2018.  UiO får en reduksjon i rammen på 5,502 som følge av utfasing av 13 midlertidige 
rekrutteringsstillinger. 
 
Videre får UiO en reduksjon i rammen på 2,4 mill. kroner for finansiering av fagsystemet SPREK - 
saksportalen for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
 
For spesifikasjon av endringer i resultatinsentiver for utdanning og forskning viser vi til tabellen i punkt 1.3. 
 
Tilskuddene til spesialistutdanning av tannleger til universitetene ligger inne 51 mill. kroner, dette er en 
betydelig reduksjon fra 2019, og kan føre til redusert omfang av spesialistutdanningen. 

 
1.2 Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO 

Videreføring av livsvitenskapsbygget ved UiO ligger inne med 830 mill. kroner. Det foreslås 40 mill. kroner 
til utstyr og inventar. 

Startbevilgning for Vikingtidmuseet ligger inne med 30 mill. kroner og med 5 mill. kroner til utstyr og 
inventar.  

Prosjektering av nytt bygg for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo ligger inne med 4 mill. kroner.  

Det avsettes 4,2 mill. kroner til avslutning og reklamasjonsfase for Ole-Johan Dahls hus. 
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Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus har vedtatt å legge ned aktiviteten ved Ullevål sykehus og flytte 
den til Aker og Gaustad. Det innebærer at Universitetet i Oslo må flytte den integrerte forsknings- og 
undervisningsaktiviteten til de nye sykehusbyggene på Aker og Gaustad. Regjeringen foreslår 75 pst. 
husleiekompensasjon til Universitetet i Oslo. 

Regjeringen foreslår å videreføre rammen på 161 mill. kroner til oppgradering og utvikling av bygg ved 
universitet og statlige høyskoler. Midlene kan gå til både institusjoner som forvalter sin egen 
bygningsmasse og institusjoner som leier areal i statens husleieordning. Midlene blir fordelt etter søknad i 
løpet av 2020. 

Regjeringen satte i 2018 i gang en områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. 
Det ble i 2019 utarbeidet to konsulentrapporter om styring og organisering, effektivisering og 
økonomistyring. Rapportene anbefaler blant annet å avvikle modellen for statlige selvforvaltende 
institusjoner og innlemme all statlig eiendom i statens husleieordning, som blir forvaltet av Statsbygg. 
Regjeringen tar sikte på å avgjøre framtidig modell for eiendom som i dag er selvforvaltende, i løpet av 
2020.   

I budsjettforslaget for Norges Forskningsråd foreslås det å trekke ut 400 mill. kroner som et engangsbeløp i 
2020. Forskingsrådet skal fortsette å lyse ut midler på posten som om bevilgningen ikke var redusert.  

27,2 mill. kroner av tildelingen til Norges Forskningsråd går til Innovasjon Norge for å finansiere arbeid med 
mobilisering til god norsk deltakelse i Horisont 2020. Dette inkluderer også Innovasjon Norges representant 
ved Kunnskapskontoret i Brussel. 

Regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner til tiltak gjennom Forskningsrådet for å øke vitenskapelig 
kvalitet, med særlig vekt på forskertalent og fremragende yngre forskere. 

Det foreslås å bruke 5,7 mill. kroner til å styrke ordningen Studententreprenørskap (STUD-ENT). 

Det er i budsjettforslag for 2020 foreslått midler til bygging av 2200 nye studentboliger.  

Planen for å utvide studiestøtteperioden til elleve måneder følges opp og det foreslås å utvide 
studiestøtteperioden med den fjerde og siste uka slik at målet om 11 måneders studiestøtte blir nådd. 
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1.3 Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo for 2019 

 

Spesifikasjon av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen ved UiO 2015-2020: 

 

Dette innebærer at det akkumulert kutt i 2020 er på 200,2 mill. kroner. Samlet for hele perioden 2015-2020 
beløper kuttet seg til 717,2 mill. kroner. 

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2020 

Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til forutsetningene som 
ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2020 den 19. juni 2019.  

Lenke til Kunnskapsdepartementet orientering om forslag til statsbudsjettet for universitet og høyskoler: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-
statsbudsjettet-2020-for-universitet-og-hogskular.pdf 

Bevilgning 2019 - Beløp i mill. kroner 5 688 113              

Lønns- og priskompensasjon - basis 180 369                  

Reduksjon avbyråkratisering og effektvisering - Kuttet øker med 0,5% -28 550                  

Endringer  i resultatinsentiver:

Studiepoeng 1 342                      

Utveksling inkl. Erasmus+ 834                         

Kandidater -10 865                  

Doktorgrader -9 929                     

Publisering -1 850                     

EU -10 409                  

NFR -6 037                     

BOA -1 647                     

Reduksjon knyttet til finansiering av SPREK -2 400                     

Utfasing midlertidige rekrutteringsstillinger -5 502                     

Opptrapping studieplasser i 2016-2018 14 252                    

Forslag til bevilgning 2020 5 807 721              

Beløp i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årlig reduksjon -29 409 -35 962 -41 067 -37 642 -27 597 -28 550
Akkumulert -29 409 -65 371 -106 438 -144 080 -171 677 -200 227
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 26.09.2019 

Saksnr.: 2018/14547 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Lena Andersen, Ellen Johanne Caesar, Berit Hernes Bakke, Elisabeth 
Kvalvåg, Bente Hennie Strand, Birte Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Katrine L. Stensløkken (Forskerforbundet), Tina Næss 
(Akademikerne), Marianne Midthus Østby (NTL), Asle Fredriksen (Parat), Hege Lynne (HVO), Thomas 
Aulin (LHVO LOS) 

 
1. Anbefaling til organisering av arkivfunksjonen – drøfting 
 
Personaldirektøren viste til informasjon om saken presentert i IDF, 19. september, og oppsummerte 
bakgrunn for og innhold i anbefaling til organisering av arkivfunksjonen, samt plan for 
gjennomføringsprosjektet. Det ble åpnet for innspill fra organisasjonene.  
 
Akademikerne reagerte på rekkefølgen på arbeidsgivers argumenter for omorganisering, og mente at 
argumentet om at dagens organisering gir en utfordring for det operative og strategiske 
arkivarbeidet ikke burde settes først ettersom dette er en utfordring som gjelder for alle 
administrative funksjoner. De ga også tilbakemelding om at notatet er forsiktig i anbefalingene som 
gis, og anbefalte arbeidsgiver å være mer tydelig. Akademikerne anbefalte også å fremheve 
informasjon om finansiering, og planen for de som går inn i den nye enheten. 
 
NTL etterlyste en risikovurdering av omorganiseringsprosjektet i forrige IDF-møte, og syntes fortsatt 
at risikoene ved en slik omorganisering blir underkommunisert. NTL mente at risikoen for de ansatte 
og for organisasjonen er for høy til å gå i gang med et gjennomføringsprosjekt med tanke på at 
rapporten inneholder mange antagelser, samt at det omorganiseres før et nytt system er på plass. De 
mente at en risikovurdering bør gjøres i forkant av gjennomføringsprosjektet. De stilte spørsmål ved 
om arbeidsgiver har vurdert hva vi gjør vi dersom omorganiseringen viser seg å ikke bli slik som de 
har sett for seg. Hvis prosjektet blir vedtatt, vil NTL være opptatt av den videre prosessen, og at det 
da vil være behov for involvering av de ansatte, spesielt med arkivfaglig kompetanse og tyngde. NTL 
etterlyste forsikring om at det ikke kommer oppsigelser, og mente at saken er forhandlingsgjenstand.  
 
Parat uttrykte usikkerhet ved hvorvidt sentralisering er den riktige løsningen ettersom 
omorganiseringen vil finne sted før vi vet hvordan systemet blir. I tillegg mente de at det kan bli en 
utfordring å omorganisere så lenge arkivarene fortsatt har behov for fysisk nærhet til papirarkivene. 
De mente at det virker utopisk at UiO skal innføre et papirløst saksbehandlingssystem, og at det 
uansett vil være behov for papirarkivene i lang tid fremover. Parats medlemmer er opptatt av at 
prosessen videre blir bedre enn den hittil har vært.  
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Forskerforbundet noterte seg at arbeidsgiver har skrevet at frigjøring av ressurser vil være en fordel 
ved samlokalisert modell, og var i den sammenheng opptatt av at det ikke vil være aktuelt med 
oppsigelser. De lurte også på hvilke oppgaver det er aktuelt å fjerne for å frigjøre ressurser, og var 
usikre på om dette er kommunisert godt nok ut til de involverte. Forskerforbundet presiserte at det 
vil være viktig å føre en god prosess ovenfor de involverte slik at de føler seg hørt og sett i prosessen 
videre. De viste til punkt 6 vedrørende implementeringsprosessen, og fremhevet viktigheten ved å se 
nærmere på funksjons- og bemanningsplan, innplassering, kompetanseutvikling, vurdering av fysisk 
lokasjon, plan for overgangsfasen og finansieringsmodellen.  
 
Akademikerne tok opp at arbeidsgiver må ivareta de som har overtatt oppgaver fra ansatte som har 
sluttet, og at dette ikke kan vente.  
 
Hovedverneombudet mente at det bør utarbeides en risikovurdering for omstillingsprosessen i lys av 
arbeidsmiljø og kompetanse. Hun mente at BOTT vil komme til å ha innvirkning på arkivfunksjonen i 
fremtiden, og påpekte at det ikke er gunstig å utsette ansatte for flere omorganiseringer.  
 
LHVO LOS minnet om at det kan oppstå utfordringer når tretten enheter skal slås sammen. Han viste 
til punkt 5 og mente at beskrivelse av LHVO LOS sin deltakelse var overdrevet ettersom han kun har 
deltatt på to møter.  
 
Parat mente at lønnsnivået for de ansatte må ses på når de skal innplasseres med nåværende lønn og 
stillingskode ettersom det er store lønnsforskjeller mellom de som jobber med arkiv.  
 
LHVO LOS lurte på om alle arkivansatte ved KHM vil bli værende, eller om noen vil omfattes av 
omorganiseringsprosessen. Arbeidsgiver svarte at dette ikke er tatt stilling til enda.  
 
Hovedverneombudet mente det var positivt at arbeidsgiver har inkludert et punkt om plan for 
kompetanseutvikling. Hun lurte på om UiO vil operere i tråd med det BOTT tenker i fremtiden 
dersom det omorganiseres allerede nå. Universitetsdirektøren bekreftet dette, og svarte at 
arbeidsgiver har notert seg at organisasjonene etterlyser en begrunnelse for rekkefølgen som er lagt 
opp til.   
 
Universitetsdirektøren oppsummerte hovedpunktene fra organisasjonenes innspill. Han svarte at 
omorganisering av arkivet ikke skal føre til oppsigelser, og arbeidsgiver vil komme tilbake til om det 
vil bli gjennomført forhandling eller drøfting av omorganiseringsprosessen. Avslutningsvis, ble det 
presisert at kvaliteten i dagens arkiv er for svak, og at målet med et nytt system er å løse dette. 
Arbeidsgiver vil legge til rette for at prosessen skal bli så god som mulig. Dette vil bli klargjort i videre 
gjennomføringsprosjekt.  
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 03.10.2019 

Saksnr.: 2018/14547 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Svein Stølen, Irene Sandlie, Birte Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Cecilie W. Lilleheil (Forskerforbundet), Asle Fredriksen (Parat), 
Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Natalia Zubillaga (NTL), Hege Lynne 
(HVO), Simon Ødegaard (vara LHVO LOS) 

 
1. Sakskart til universitetsstyret 22. oktober – informasjon 
 
Universitetsdirektøren gikk gjennom sakskartet til Universitetsstyret.  
 
NTL etterlyste informasjon om områdegjennomgang av bygge- og eiendomssaker i statlig sivil sektor. 
Universitetsdirektøren informerte overordnet om saken og svarte at arbeidsgiver vil sette opp en 
egen orienteringssak om dette i neste IDF-møte.  
 
Forskerforbundet etterlyste informasjon om evalueringen av LINK. Universitetsdirektøren svarte at 
en orientering vil bli gitt i styremøtet, og at arbeidsgiver vil komme tilbake til saken i IDF på et senere 
tidspunkt.  
 
Akademikerne lurte på når sak om utdanningsfaglig kompetanse vil bli tatt opp før drøfting ettersom 
de nye reglene allerede er innført og at enkelte av deres medlemmer er bekymret for at det vil 
påvirke deres opprykkssøknad. Personaldirektøren svarte at de gamle reglene gjelder inntil 
avklaringene er på plass.  
 
2. Forslag til vedtektsendringer for styret til Uniforum og Apollon – drøfting 
 
Personaldirektøren orienterte om bakgrunnen for forslaget til vedtektsendringer, og innholdet i 
disse.  
 
Organisasjonene hadde ingen kommentarer og støttet forslaget.  
 
3. Eventuelt 
 

- Akademikerne viste til omorganiseringsprosess ved IFI, og ga uttrykk for at de ønsket å løfte 
sine innspill opp til nivå 1. De mente at en tydelig lederstruktur må på plass i 
omorganiseringen ettersom enkelte ansatte er usikre på hvem de skal ha medarbeider- og 
lønnssamtaler med. De etterlyste også stillingsplan inn i den samme prosessen. MatNat har 
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satt opp saken til drøfting og ikke til forhandling, noe Akademikerne mente var feil. 
Personaldirektøren svarte at arbeidsgiver vil ta opp saken med MatNat. 
 

- Akademikerne viste til at arbeidsgiver foreslo å fjerne dekning av fasttelefon i sak om 
retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester, og etterlyste informasjon om 
bakgrunnen for at noen fortsatt har dekket fasttelefon. Personaldirektøren svarte at 
arbeidsgiver har dialog med ADS og vil komme tilbake til organisasjonene med svar på 
spørsmålet.  
 

- Akademikerne orienterte om at de over lengre tid har bedt NHM om å få en oversikt over 
prosjektene som foregår der, og representasjon fra organisasjonene inn mot disse. Det 
foregår mange prosjekter samtidig, og organisasjonene vet ikke om de har representanter 
der de skal. Personaldirektøren svarte at NHM har beklaget dette og at organisasjonene skal 
få oversikten etter høstferien.  
 

- Hovedverneombudet ønsket informasjon om arbeidet med effektivisering av LOS og uttrykte 
bekymring for kutt i BHT-tilbudet. Universitetsdirektøren svarte at det på bakgrunn av 
overforbruk og akkumulert underskudd er igangsatt en kartlegging av alle utgifter i LOS for å 
se nærmere på hva det brukes ressurser på, og hvordan de brukes. Saken har vært orientert 
om muntlig ved to anledninger. Han bekreftet at organisasjonene skal få en ny gjennomgang 
av saken. Hovedverneombudet lurte på hvem som gjør kartleggingen. Universitetsdirektøren 
svarte at det i hovedsak er økonomiavdelingen, med bistand fra BDO. Personaldirektøren la 
til at avdelingsdirektørene er tett involvert i arbeidet. Organisasjonene støttet 
Hovedverneombudet i at de burde få en orientering i IDF.  
 

- Forskerforbundet viste til innføringen av nytt personalreglement og minnet om at partene 
ble enige om at de skulle drøfte ulike områder som ikke er beskrevet i personalreglementet 
for å sikre lik praktisering ved enhetene. Lokale enheter har uttrykt ønske om å gjøre egne 
fortolkninger av personalreglementet, noe Forskerforbundet ønsker å unngå for å sikre 
likebehandling. De etterspurte informasjon fra Avdeling for personalstøtte til enhetene med 
en plan for innføringen. De andre organisasjonene støttet innspillet.  
 
NTL la til at de har fått forespørsel om de lokale tillitsvalgte kan sitte i en ulike fora lignende 
de tidligere innstillingsrådene. NTL har vært skeptiske til å gjøre dette på grunn av 
ressursbruk. De opplevde slike forespørsler som problematisk, og mente derfor at det var 
ønskelig å avklare hvordan reglementet skal praktiseres lokalt.  
 
Personaldirektøren svarte at det i etterkant av innføring av nytt personalreglement ble sendt 
et informasjonsbrev til enhetene som beskrev hvordan de skal forholde seg til reglementet. I 
tillegg har arbeidsgiver hatt en gjennomgang av personalreglementet i nettverk for 
personalkonsulenter og administrative ledere, og fakultetsdirektørene har blitt informert om 
saken. Avdeling for personalstøtte har begynt å utarbeide retningslinjer som blir etterspurt 
og vil komme tilbake til organisasjonene i forbindelse med dette arbeidet så snart det lar seg 
gjøre. Hun noterte seg organisasjonenes innspill og svarte at det kan være aktuelt å ta opp 
saken i møter for fakultetsdirektører og dekaner.  

 
Universitetsdirektøren oppsummerte eventueltsakene, og avsluttet møtet. 
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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 10.10.2019 

Saksnr.: 2018/14547 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Unni Dalseng, Gro Bjørnerud Mo, John Skogen, Birte Borgund Koteng (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

Ingunn Skjerve (Forskerforbundet), Katrine L. Stensløkken (Forskerforbundet), Asle Fredriksen 
(Parat), Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Natalia Zubillaga (NTL), 
Marianne Midthus Østby (NTL), Hege Lynne (HVO) 

 
1. Virksomhetsrapport 2. tertial – informasjon 
 
Interimdirektør for VØS oppsummerte hovedtrekkene i utkastet til virksomhetsrapport for 2. tertial. 
UiO har samlet sett en god økonomi, men det er økende forskjeller mellom enhetene. Enhetene som 
har økonomiske utfordringer følges opp i henhold til universitetsstyrets vedtak 19. juni 2019.  
 
Hovedverneombudet viste til side 3, status for gjennomføring på forskningsområdet. Hun lurte på om 
det er ytret ønske fra lokalt hold om å få mer støtte i prosjektenes driftsfase. Universitetsdirektøren 
svarte at det er søknadsfasen som får mest oppmerksomhet med mål om å få tilslag på søknadene. 
Driftsfasen har fått mindre oppmerksomhet ettersom man får ressurser dersom man får tilslag på 
søknaden.  
 
Akademikerne reagerte på bruk av begrepet «innovasjonsfelt», som de mente var unyansert. 
Arbeidsgiver noterte seg innspillet.  
 
NTL hadde oppfattet at IDF skal få mer informasjon om tiltak ved Det odontologiske fakultet etter 
denne styresaken, og meldte fra om uro ved fakultetet. NTL var opptatt av å vite mer om hvilke 
stillingsgrupper ved UiO som er omfattet av årsverksnedgang for å undersøke om det er knyttet opp 
til generelle kutt. De etterlyste derfor en oversikt over dette brutt ned på DBH-grupper. 
Universitetsdirektøren svarte at disse tallene kan fremskaffes fordelt på organisatoriske enheter.  
 
Hovedverneombudet viste til side 5, status for gjennomføring innen personalpolitikk og tiltak nr. 7. 
Hun ønsket at risikokartleggingen også skal gå til AMU når den foreligger. På bakgrunn av resultatene 
i undersøkelsen av mobbing og trakassering, mente hun at siste avsnitt er for svakt formulert. 
Arbeidsgiver svarte at de vil legge innspillet til grunn for sin oppfølging.  
 
Hovedverneombudet viste til side 6. Hun har opplevd at det ofte er uløste utfordringer etter 
omorganiseringer i de tilfellene der det ikke er gjennomført en risikovurdering i forkant av 
endringene. Hun savnet en presisering av at det skal gjøres risikovurdering i prosessene. Arbeidsgiver 
var enig i at følgeteksten bør inkludere noe om risikovurdering.  
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Hovedverneombudet viste til side 8 og opplyste om at det foregår mange byggeprosjektet der 
vernetjenesten ikke er involvert. Universitetsdirektøren svarte at det er en forutsetning for alle 
prosesser at vernetjenesten og organisasjonene er involvert.  
 
NTL viste til side 6 og lurte på hvorfor kostnadene knyttet til prosjektene ikke er redegjort for 
ettersom det er viktig og relevant informasjon. Arbeidsgiver svarte at det i denne rapporten kun er 
prosjektene som orienteres om uten at det er knyttet til kostnader. Arbeidsgiver vil ta med seg 
innspillet til fremtidig rapportering.  
 
2. Budsjettinnspill 2021 - informasjon  
 
Universitetsdirektøren orienterte om bakgrunnen for og innretning på forslaget til budsjettinnspill 
2021. Han gikk gjennom mulige tiltak/momenter som vil spilles inn til departementet. 
 
NTL viste til rektors kommentarer til årets budsjett og bekymring for ABE-kuttene for sektoren. De 
mente det var positivt at rektorene i sektoren står samlet bak dette, og at dette også burde være et 
innspill til budsjettet. Arbeidsgiver var positiv til forslaget.  
 
Forskerforbundet viste til økning av antall studieplasser til medisinstudiet, og lurte på om UiO har 
gjort seg noen tanker rundt det ressursmessige ved en slik økning. Universitetsdirektøren svarte at 
økningen vil ha følger for UiO blant annet med hensyn til infrastruktur. Arbeidsgiver er i dialog med 
andre studiesteder for å undersøke alternative løsninger. Universitetsdirektøren mente at det er 
positivt at det gis et stort løft på samme tid. Det er en rimeligere løsning å gi et slikt løft til UiO 
fremfor å etablere medisinstudier ved andre universiteter.    
 
3. Status områdegjennomgang av bygge- og eiendomssaker i statlig sivil sektor - informasjon 
 
Eiendomsdirektøren orienterte om rapportene som er utarbeidet knyttet til områdegjennomgang av 
bygge- og eiendomssaker for UH-sektoren, og UiOs tilsvar til disse. UiO og de selvforvaltende 
universitetene (UiO, UiB, UiT, NTNU, NMBU og NIH) har blitt bedt av departementet å komme med 
innspill på ulike spørsmål knyttet til dette.  
 
Forskerforbundet lurte på når spørsmålene skal være svart ut, og presiserte at det vil være viktig at 
organisasjonene får være med i å gi innspill til tilsvar. Eiendomsdirektøren svarte at tilbakemeldingen 
skal være sendt til KD i uke 49, og at beslutningen om fremtidig organisering skal tas i løpet av 2020.  
 
NTL noterte seg at dette er en sak der organisasjonene og arbeidsgiver er enige. NTL i sektoren har 
startet et samarbeid og bedt De Facto gå gjennom rapporten for å se det i en større sammenheng for 
sektoren. NTL vil dele denne rapporten med de andre organisasjonene når den foreligger.  
 
Akademikerne lurte på om argumentet om vedlikeholdsetterslep fortsatt er aktuelt. 
Eiendomsdirektøren svarte bekreftende på dette, og påpekte at det skyldes at kunnskapsgrunnlaget 
er for tynt. Det er en av grunnene til at de berørte enhetene skal gi sitt tilsvar. 
 
Eiendomsdirektøren avsluttet med å bekrefte at arbeidsgiver vil holde organisasjonene fortløpende 
orientert i saken.   
 
4. Eventuelt:  
 

- Parat opplyste om at klimahuset ved NHM bygges fritatt for UiOs prosjekthåndbok. En 
konsekvens av dette blir at vernetjenesten og organisasjonene ikke involveres. Det 
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gjennomføres også flere mulighetsstudier ved Tøyen der tiltak planlegges, men det fører ikke 
til noe konkret. Parat mente at det er behov for at sentralt nivå følger opp dette.  
 
Hovedverneombudet påpekte at dette gjør noe med arbeidsmiljøet ved NHM, og at 
arbeidsgiver bør se nærmere på saken. Universitetsdirektøren og eiendomsdirektør noterte 
seg innspillene fra Parat og Hovedverneombudet.  

 
NTL ba om at museumsdirektøren stiller i sentralt IDF for å svare ut organisasjonenes 
spørsmål knyttet til byggeprosjektene ved NHM. Arbeidsgiver noterte seg innspillet, og vil 
komme tilbake til hvordan det skal gjøres.    
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