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MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 21.11.2019 

Saksnr.:  

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Berit Hernes Bakke, Unni Dalseng, Svein Stølen, Johannes Falk 
Paulsen, Eva Helene Mjelde, Mari Theodorsen, Gro Bjørnerud Mo, Maja J. Malnes (referent) 

Fra arbeidstakersiden:  

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

 
1. Utviklingsplaner – drøfting  
 
Interimdirektør for VØS la fram forslag om at det lages utviklingsplaner, hvor man enes om hva som 
er særlige utfordringer for fakultetene.  Formålet med planene er at universitetsledelsen skal få 
bedre mulighet til å følge med på utviklingen, og hvor fakultetene får en arena for diskusjon og 
bistand.  
 
Akademikerne viste til tidligere diskusjoner og mente at utviklingsplanene er et godt initiativ som 
legger til rette for enda bedre dialog mellom nivåene. Akademikerne ba også arbeidsgiver si noe om 
status på tilbakemeldingene fra enhetene, da det har vært noe ulike tilbakemeldinger på 
utviklingsplanenes status i relasjon til de andre styringsdokumentene. Arbeidsgiver bekreftet at 
dialogen med enhetene om planene er god. 
 
NTL lurte på om det er økonomiske insentiver knyttet til utviklingsavtalene, og la til at det eventuelt 
er noe NTL ikke ønsker. Universitetsdirektøren avkreftet dette.  
 
LHVO LOS kommenterte at utviklingsplanene bør inkludere arbeids- og studiemiljø. Arbeidsgiver 
noterte seg innspillet.  
 
 
2. Vurdering av mulighet for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det medisinske 
fakultet og Det odontologiske fakultet - drøfting  
 
Prosjektleder, Eva Helene Mjelde, presenterte siste endringer i prosjektmandatet som skal utrede 
mulighet for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet og Det 
odontologiske fakultet. 
 
Parat bemerket at det er et avsnitt som er tatt bort, som bidro til å forklare hvorfor man ønsker å 
gjøre dette. Det er viktig at ledelsen er ærlig på hvorfor dette utredes og hva man ønsker å oppnå. 
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Forskerforbundet understreket at god kommunikasjon er et premiss for en god prosess. De ansatte 
må skjønne hvorfor dette utredes nå, og hvorfor det foreslås for disse to fakultetene.  
 
Universitetsdirektøren presiserte at arbeidsgiver er opptatt av god informasjon. Universitetsledelsen 
er positive til å stille på allmøter ved behov.  
 
Parat mente det er påfallende at dette skjer akkurat nå, med tanke på dagens situasjon ved OD, og 
spurte om dette er et ledd i sentraliseringen.  Universitetsdirektør svarte at det som ligger til grunn 
er at man mener fakultetene vil kunne ha gjensidig nytte av en felles fakultetsadministrasjon, og at 
det er mange fellestrekk i fakultetenes primærvirksomhet.  
 
NTL mener fremdeles at det er uklart hva som er problemet, og hvorfor en sammenslåing av de to 
fakultetssekretariatene skal være løsningen.  NTL er også bekymret for at dette er trinn 1 i en 
fremtidig nedleggelse av Det odontologiske fakultet. NTL mente at det er behov for at bakgrunnen 
for prosjektet utdypes tydeligere i mandatet, evt. lage et bakgrunnsdokument. Videre mente NTL at 
den foreslåtte styringsgruppen er for topptung, og sammensetningen av denne bør være bredere. De 
mente at organisasjonene bør representeres her.  
 
Forskerforbundet spurte hva som menes med setningen «Endringer må skje innenfor gjeldende 
økonomiske rammer for fakultetene». Universitetsdirektøren svarte at endringen må finansieres av 
budsjettene til disse to fakultetene.  
 
Akademikerne støttet innspillene fra de andre organisasjonene og understreket at det er viktig at 
også de vitenskapelige ansatte informeres og inkluderes i prosessene.  
 
Det ble stilt spørsmål om hvem som ivaretar fakultetsdirektørrollen på OD. Universitetsdirektøren 
svarte at Britt Amundsen Hoel, nåværende assisterende eiendomsdirektør, vil bli konstituert som 
fakultetsdirektør. Assisterende fakultetsdirektør på OD fortsetter som før.  
 
NTL foreslo at det blir avholdt lokale IDF-møter før saken behandles i sentralt IDF, for å sikre at 
ansatte har mulighet til å bidra med forslag til gode løsninger og at dette tas med inn i møtene 
sentralt. Arbeidsgiver noterte seg forslaget.  
 
 
3. Tiltaksplan for redusert klimaavtrykk – informasjon  
 
Rektor informerte om arbeidet som har pågått med å lage første utkast til klimaregnskap for UiO.  
Videre understreket han at dette ikke er en endelig plan, da rektoratet ønsker bruke tid på å 
involvere hele universitetet. Tiltaksplanen skal vise hva vi gjør nå og ytterligere tiltalk. Det tas sikte på 
å ferdigstille saken juni 2020.  
 
Akademikerne foreslo at tiltak også må inkludere gulrot og ikke bare pisk, og foreslo at man kan 
vurdere at ansatte får betalt time for time om man bytter ut flyreiser med f.eks. tog. Dette for å 
unngå at ansatte taper timer på å velge alternativ reisemåte.   
 
NTL mente at UiO skal ha ambisiøse klimamål, og at alle UiOs enheter må jobbe mot et mål om å 
kutte flyreiser med 10 %. NTL foreslo at dette tas inn i retningslinjene.  
 
Akademikerne stilte spørsmål angående innkjøp av energi. Rektor svarte at UiO har adressert dette 
temaet og ønsker mindre fossilt brensel.  
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4. Forberedelse før møte om evaluering av partssamarbeid – informasjon 
 
Personaldirektør henviste til møte som ble holdt i 2018 om evaluering av partssamarbeidet, hvor AP i 
fjor lagde forslag til agenda, og hvor det nå bør planlegges for nytt evalueringsmøte. Hun spurte om 
organisasjonene ønsket en felles representant til å være med å planlegge evalueringen for 2019, evt. 
om AP skal komme med forslag til agenda. Hun ba også om forslag til innhold og gjennomføring.  
 
Organisasjonen vil komme tilbake med nærmere tilbakemelding i et senere IDF-møte. 
 
 
5. Endring i forskrift om ansettelse og opprykk, utdanningsfaglig kompetanse – drøfting 
 
Prorektor Gro Bjørnerud Mo presenterte saken.  

Akademikerne var positive til at undervisningskompetanse løftes tydeligere fram, og trakk fram 
overgangen til begrepet prøveundervisning som særlig godt. De kommenterte også at det er en 
kjønnsdimensjon i hvordan ansatte følger opp krav og frister for universitetspedagogisk 
basiskompetanse, og var opptatt av hvordan kravet følges opp fra arbeidsgiver. Akademikerne spurte 
i tillegg om hva som ligger i muligheten til å gi fritak/utsettelse når helt spesielle grunner tilsier dette.  

Arbeidsgiver svarte at det er et lederansvar å følge opp og legge til rette for at ansatte kan oppnå 
pedagogisk basiskompetanse innen fristen. Det må være konkrete og spesielle omstendigheter som 
kan begrunne fritak/utsettelse.  

Forskerforbundet var opptatt av hvordan det kan legges til rette for at ansatte i stillinger som forsker, 
stipendiat og postdoktor kan kvalifisere seg faste stillinger nå som utdanningskompetanse blir 
viktigere. Forskerforbundet mener det bør være mulig å få undervisningserfaring og opparbeide 
universitetspedagogisk basiskompetanse i disse stillingene.  

Arbeidsgiver understreket at universitetspedagogisk basiskompetanse ikke er en forutsetning for 
ansettelse som førsteamanuensis, og kan opparbeides innen to år fra ansettelse. For stipendiat og 
postdoktor varierer det om stillingene er tillagt undervisning eller ikke.  Hvordan man eventuelt kan 
legge til rette for at flere kan opparbeide undervisningskompetanse må følges opp gjennom andre 
prosesser.  

 
 
 

 

 


