
MØTEREFERAT 
Møte: IDF-møte 

Dato: 26.11.2020 

Saksnr.: 2020/474 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Irene Sandlie, Svein Stølen, Gina Berg (på sak 2), Bente Henie Strandh (på sak 3 og 
4), Jørgen Bock (på sak 5), Lars Oftedal og Lill Rasmussen Mardal (på sak eventuelt: OU-IT), Mari 
Theodorsen (referent)  

Fra arbeidstakersiden:  

Tina Næss (Akademikerne), Olav S. Kyrvestad (Akademikerne), Simon Ødegaard (LHVO LOS), Hege 
Lynne (HVO), Thomas Aulin (vara HVO), Belinda E. Skjøstad (Forskerforbundet), Ingunn Skjerve 
(Forskerforbundet), Marianne Midthus Østby (NTL), Natalia Zubillaga (NTL), Ariel Sevendal (Parat), 
Asle Fredriksen (Parat) 

1. Undervisning på kveldstid – drøfting 
 
Personaldirektøren la fram bakgrunn for saken og arbeidsgivers forslag.  
 
Hovedverneombudet kommenterte at det kan bli mer kveldsundervisning framover også etter 
korona-situasjonen er over, knyttet til mindre tilgang på lab-lokaler.  
 
Forskerforbundet mener pålagt undervisning på kveldstid bør kompenseres med tillegg på 50 % etter 
kl. 17 og 100 % etter kl. 20, basert på belastningen det medfører. Omfanget er ikke stort, og en slik 
kompensasjon bør derfor være overkommelig. Det er viktig at avtalen omfatter alle ansatte. En 
særavtale bør gjelde ut 2021, med mulighet for å forlenge. Forskerforbundet er opptatt av at 
merarbeid skal kompenseres. Det er også viktig at arbeidsgiver tar hensyn til ansattes livssituasjon og 
utviser skjønn ved pålegg om å undervise på kveldstid.  
 
NTL har allerede i møte i juni bedt om oversikt over kveldsarbeid som planlegges i høstsemesteret. 
Og i forbindelse med det, ba NTL om en oversikt over alle som må jobbe kveld siden 
kveldsundervisning pga koronasituasjonen kan føre til kveldsarbeids for andre grupper, i tillegg til 
underviserne. Det betyr at det er flere grupper som kan omfattes av denne særavtalen. NTL reiste 
spørsmål ved om partene skal bli enige om å lage en særavtale om høyere kompensasjon for kun én 
stillingsgruppe – mens andre som også må være tilgjengelig og jobbe kveld skal kompenseres etter 
den kollektive tariffavtalen, og nokså lavere enn det forslaget til kompensasjon som særavtalen 
legger opp til. NTL mener at hvis det skal opprettes en særavtale for kompensasjon for arbeid på 
kveldstid, med begrunnelse i korona og dagens situasjon, så må det omfatte alle ansattgrupper på 
UiO som må jobbe på kvelden i tilknytting til undervisning og ønsket en videre diskusjon rundt dette i 
den videre behandlingen. 

Forskerforbundet og Akademikerne støttet at man må sikre kompensasjon for alle grupper, men det 
må vurderes om alle skal omfattes av en særavtale eller om andre mekanismer for kompensasjon kan 
brukes.  



NTL mener forskjøvet arbeidstid skal drøftes sentralt og ikke på fakultetsnivå.  

Personaldirektøren presiserte at arbeidsgiver mener dette dreier seg om forskjøvet arbeidstid og ikke 
pålagt overtid, og minnet om at normalbestemmelsen i tariffavtalen tilsier 15 kr. pr. time for arbeid 
etter kl. 17. Hun orienterte også om at saken er diskutert med dekanene for å sikre felles forståelse 
og praktisering. Arbeidsgiver noterer innspillet om ansattgrupper tilrettelegger for undervisningen på 
kveldstid, men her må det tas hensyn til at disse normalt vil ha andre arbeidstidsordninger.  

Forskerforbundet forholder seg til at kveldsarbeidet er pålagt, og mener dette kommer i tillegg for en 
gruppe som allerede jobber mye. Merarbeidet har med få unntak ikke gitt uttelling i 
undervisningsregnskapet. Akademikerne støttet dette, og minnet om at undervisningstidspunktet 
også er styrt av tilgjengelighet på rom og ressurser.  

2. Feltavtalen - drøfting 

Personaldirektøren presenterte bakgrunnen for at arbeidsgiver vil ta opp feltavtalen til reforhandling, 
samt foreløpige forslag som kan inngå i en ny avtale. Arbeidsgiver ba om tilbakemeldinger fra 
organisasjonene før det utformes et konkret forslag til avtale som utgangspunkt for forhandlinger.  

Akademikerne er positive til å ta opp feltavtalen og støttet forslag til prosess.  

NTL ser at det kan være behov for å gjøre noe med feltavtalen, men ba om at det tydeliggjøres 
hvordan forslaget skiller seg fra den avtalen vi allerede har, selv om de ser at forsalget til endringer 
ligger tett opp til avtalen ved UiO. NTL vil også ha informasjon om feltavtalene hos de andre BOTT-
universitetene da de ikke ønsker en enighet som kan innebære at andre virksomheter for en 
dårligere avtale hvis det er slik at målet er at alle skal ha samme avtale. Det er behov for å se på 
oppmøtested og pendling til felt og hvordan kompensasjon praktiseres. Det blir viktig at avtalen blir 
tydelig på hvilke tillegg som brukes i ulike situasjoner slik at dette praktiseres likt ved alle 
virksomhetene. NTL mener det er bra at avtalene også skal omfatte midlertidig ansatte, men 
presiserer at NTL har fått tilbakemelding om at det i dag skilles mellom lengde på midlertidig 
ansettelse, på kontrakter over ett år og under ett år hva angår tillegg. Det bør spesifiseres at det er 
arbeidsoppgaver som må være definerende, ikke kontraktslengder. 

Forskerforbundet er også positive til å gjøre noe med feltavtalen, og har fått samme tilbakemelding 
som NTL om midlertidighet. Forskerforbundet understreket viktighetene av tydelige kategorier, slik 
at systemet blir forutsigbart for ansatte og ledere.  

3. Fudan European Centre for China Studies (FECCS) - Ressursbehov og finansiering – informasjon 
 
Rektor orienterte kort om at det er besluttet at UiO fra 2021 blir vertskap for Fudan European Centre 
for China Studies (FECCS) som i perioden 2013 til 2020 har vært tilknyttet Københavns Universitet 
(KU).  
 
Bakgrunnen for henvendelsen bygger på UiOs mangeårige samarbeid med Fudan Universitet og 
universitetets engasjement og initierende rolle for opprettelsen i 1995 av Nordic Centre Fudan (NCF), 
et forum for kontakt og samarbeid mellom 26 nordiske medlemsinstitusjoner, Fudan University og to 
andre kinesiske institusjoner innen forskning, utdanning, kultur og næringsliv. NCFs hovedmålsetting 
er å spre kunnskap og forståelse om de nordiske landene i Kina, og motsatt. 
 
Henvendelsen fra Fudan har i løpet av høsten blitt vurdert av UiOs ledelse, flere dekaner og av faglig 
involverte. Fakultet for humaniora/Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har påtatt 
seg vertskapet for FECCS på vegne av UiO. Senteret vil bli samfinansiert av de to partene, og UiOs 
andel vil i avtaleperioden bli dekket av sentrale midler. Man har kommet fram til en organisering 



hvor direktør for senteret (verv) oppnevnes av UiO, mens daglig leder ansettes og lønnes av Fudan. 
Senteret vil videre bli ledet av en akademisk komite bestående av åtte representanter, fire fra UiO og 
fire fra Fudan.  
 
En arbeidsgruppe med representanter fra begge universiteter har i høst fremforhandlet utkast til 
avtale med UiO som vertskap for FECCS. Det gjenstår noen få avklaringer og avtalen skal etter planen 
undertegnes av partene i en seremoni på slutten av året. Viserektor Åse Gornitzka har ledet 
forhandlingene. Tema som akademisk frihet og andre politiske utfordringer har vært diskutert 
underveis. Senteret vil være underlagt norsk lov og UiOs etiske og øvrige retningslinjer. Avtalen 
gjelder fra oppstart i mai 2021 til 2025. Partene kan når som helst trekke seg fra avtalen dersom 
behov for det skulle oppstå. 
 
4. Oppfølging av økonomisk utvikling OD – informasjon 
 
Universitetsdirektøren informerte om at det vil bli lagt fram en kort orienteringssak i kommende 
universitetsstyremøte om oppfølging av den økonomien ved det Odontologiske fakultet. Det er også 
informert i lokalt IDF. En foreløpig oppdatert prognose fra fakultetet viser at man vil kunne oppnå 
akkumulert balanse i 2023. Universitetsdirektøren vil fortsatt følge den økonomiske utviklingen ved 
fakultetet tett, og det er etablert et godt samarbeid påtroppende dekanat. 
 
Hovedverneombudet spurte om det er ansatt ny direktør ved fakultetet. Universitetsdirektøren 
svarte at det i samråd med ny dekan er avtalt at en ny person fra UiO sentralt vil bli satt midlertidig 
inn i rollen fra 1. januar 2021.  

NTL kommenterte at det er flere stillinger som står tomme i påvente av rekruttering. Dette gjelder 
både rekrutteringsstillinger og administrative stillinger. Administrative stillinger som ikke besettes 
skaper stor arbeidsbelastning for andre, og det er viktig å ivareta de ansatte i en slik situasjon.  

Forskerforbundet var også opptatt av hvordan de ansatte ivaretas, og at det er viktig å gi god 
informasjon.  

5. Enhet for internrevisjon: årsplan 2021 – informasjon 
Avdelingsdirektør for intern revisjon gikk gjennom forslag til årsplan for 2021, med underliggende 
dokumentasjon.  Direktøren kommenterte at det ikke nødvendigvis er direkte sammenheng mellom 
områder med høy risiko og hvor man har prioritert revisjonsprosjekter. Dette henger blant annet 
sammen med at noen områder allerede følges tett opp med stor ledelsesoppmerksomhet, og ikke pr. 
i dag er modne for revisjon i denne fasen. Noen områder med lavere risiko er satt opp med 
revisjonsprosjekter for å få bekreftet om det fortsatt er lav risiko.  

Akademikerne kommenterte at det er mange områder som kunne vært revidert, men at 
internrevisjonen har gjort en god prioritering. Lagring av data utenfor TSD ble nevnt som et aktuelt 
område senere.  

Parat ba om en nærmere begrunnelse for områder med høy risiko og lav revisjonsdekning, og foreslo 
IPR og rettighetspolitikk som et aktuelt område for revisjon. Internrevisjonen noterte dette som et 
mulig område mot neste år, og kommenterte at det er en prioritering mellom flere aktuelle 
prosjekter og at Innovasjonsprosesser også allerede ligger inne i bruttolista (prosjekter som ikke kom 
inn i revisjonsplanen).  

Hovedverneombudet er positiv til at evaluering av beredskap i forbindelse med korona er prioritert 
som revisjonsprosjekt, og ba om at kommunikasjonslinjer og kommunikasjon til nivå tre og under 



sees på i den forbindelse. Internrevisjonen vil ta med innspillet inn i nærmere konkretisering av 
oppdraget.   

Vara hovedverneombud kommenterte at EIR er en liten enhet og at det mange saker som ikke er 
prioritert. Han foreslo arbeidstidsbestemmelser som et aktuelt revisjonsområde, basert på en 
konkret sak som ikke ble fanget opp av enheten.  Internrevisjonen noterer dette som risiko og sa det 
var fint at 2. linje kontrollene, som hadde fanget opp dette, hadde fungert.  

6. Eventuelt 

Overføring av plusstimer ved avregningstidspunkt 

Akademikerne har tidligere tatt opp at det er flere ansatte som har mange plusstimer i år, og spurt 
om mulighet for overføring av mer enn 50 timer. Arbeidsgiver har vært i kontakt med DFØs 
arbeidsgiverstøtte og spurt om det vil bli mulighet for dette. Tilbakemeldingen er at virksomhetene 
pr. i dag må følge de ordinære reglene i særavtalen om fleksibel arbeidstid. Dette innebærer at det 
ikke er mulig å overføre mer enn 50 timer eller ha en lengre avregningsperiode enn et år, og at 
plusstimer ut over dette strykes uten kompensasjon.  

Akademikerne er ikke tilfredse med dette. Noen har for mange plusstimer nå til at det er mulig å få 
avspasert før årsskiftet. Det må være mulig å finne en annen løsning for ansatte som har stått på 
ekstra dette året.   

Parat, Forskerforbundet og NTL støttet Akademikernes ståsted. Parat kommenterte at det er opp til 
partene å tolke avtalen, ikke DFØ. NTL kommenterte at man eventuelt må finne andre måter å 
kompensere på, for eksempel gjennom å utbetale timene som overtid. 

Hovedverneombudet støttet organisasjonene, og sa at det vil gå ut over arbeidsmiljøet vil UiO ikke 
finner en god løsning her.  

Universitetsdirektøren foreslo at alle henvender seg til de overordnede partene for å løfte 
problemstillingen.  

OU-IT 

NTL var enige i at saken skal legges fram til forhandling. Men arbeidspresset på organisasjonen nå er 
svært høy, og at det er for kort tid til å sette seg inn i sakspapirene når de ikke sendes ut før tre dager 
før selve forhandlingene. NTL spurte derfor om det er mulig å finne løsninger som gir bedre tid til 
forberedelse, for eksempel gjennom å kalle inn til ekstraordinært styremøte eller utsette saken til 
neste møte.  

Akademikerne oppfattet at saken ikke var ferdig drøftet, og at det er flere uklarheter som bør ryddes 
av veien før forhandlingsmøte. Parat og Forskerforbundet støttet dette.  

Arbeidsgiver forklarte at det nå jobbes videre med endelig prosjektrapport og styresak. Målet er at 
denne saken skal svare ut spørsmålene som har blitt reist. Arbeidsgiver ønsker i første omgang å 
forhandle om opprettelsen av UiO:IT, og vil komme tilbake til forhandling av intern struktur senere.  

Organisasjonene var opptatt av at styret må få et forsvarlig beslutningsgrunnlag i en sak som er så 
viktig for UiO. Universitetsdirektøren konkluderte med at saken utsettes fra styremøtet i desember, 
men at saken legges fram for organisasjonene til forhandling.  

HR-system  



NTL ba om det settes opp en informasjonssak i et senere møte om DFØs HR-systemløsninger, 
herunder system for lønnsforhandlinger, og hvordan UiO jobber inn mot DFØ på dette området og 
hvem som har ansvar for dette arbeidet ved UiO. Arbeidsgiver vil sette opp saken på et senere møte.  

Mobilitetsplan 

NTL meldte inn saken til eventuelt, og Forskerforbundet støttet at dette ble tatt opp basert på utspill 
fra ledelsen i media om parkering. 

NTL viste til tidligere drøftinger og medieoppslag om mobilitetsplanen, og ba om at saken legges 
fram for IDF på ny før implementering, der behovet for kompensasjonsordninger, mulige 
motsubsidier, behovsprøving må vurderes nærmere av partene. NTL er enige i at UiO skal være 
offensive i klimaspørsmål, men må samtidig forholde seg til at gratis parkering oppfattes som et gode 
og at partene derfor må diskutere hvordan dette skal løses.  

Hovedverneombudet kommenterte at UiO ikke bør gå for raskt fram med saken i korona-tiden vi er i.  

Rektor bekreftet at det vil være en videre prosess før implementering og at saken vil bli lagt fram for 
IDF igjen, og at man vil bruke den tiden som er nødvendig for å ha en god og forsvarlig prosess.  

Kompensasjon for merarbeid  

Forskerforbundet minnet om at denne saken er noe som må diskuteres videre så snart som mulig.  

 

 


