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1. Status for koronasituasjonen – informasjon 
 
Universitetsdirektøren orienterte om status for koronasituasjonen ved UiO.  
 
2. Oppstart av OU-IT oppfølgingsprosjekt – informasjon 
 
Arbeidsgiver orienterte om plan og fremdrift for oppstart av OU-IT oppfølgingsprosjekt.  
 
Akademikerne opplyste om at de i forbindelse med oppstart av prosjektet har fått 
bekymringsmeldinger fra ansatte som er redde for å miste jobben sin. De minner derfor om at det er 
viktig at kommunikasjonen til de ansatte er tydelig. Akademikerne ønsket å vite mer om hvordan 
arbeidsgiver håndterer informasjonsflyten og involveringen av de ansatte ved USIT, og hvordan de 
har kommet frem til deltakerne i arbeidsgruppene. De påpekte at styringsgruppen har 
studentrepresentant, men ikke ansattrepresentant.  
 
NTL lurte på hvordan samarbeidet og dialogen mellom arbeidsgruppen, prosjektgruppen, 
referansegruppene og styringsgruppen foregår. De mente at arbeidsgruppen fortsatt er topptung, og 
at de som jobber med IT til daglig er i referansegruppene. NTL syntes at flere av disse ansatte burde 
vært i arbeidsgruppene da det ser ut til at det er i arbeidsgruppen at de reelle diskusjonene tas og 
deltagelse der vil sikre reell innvirkning. NTL lurte på hvor og når de som jobber med disse oppgavene 
i det daglige blir inkludert i arbeidet. De har fått henvendelser fra ansatte som er usikre på hva som 
skjer med jobbene deres fremover og opplever at gruppesammensetningen til prosjektgruppen og 
arbeidsgruppen bidrar til å skape usikkerhet blant ansatte. Dette mente NTL at ikke er i henhold til 
det som ble fremforhandlet i forkant av styrevedtaket.   
 
Forskerforbundet støttet Akademikerne og NTLs innspill og var opptatt av at forankring av lokal 
prosess er viktig. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte sitter i referansegruppene, prosjektet må jevnlig 



tas opp i lokale IDF-møter i tillegg. De lurte på om enhetene har fått beskjed om at dette skal gjøres 
ettersom at de opplever å måtte etterspørre det.  
 
Arbeidsgiver bekreftet at de skal være tydelige i kommunikasjonen ovenfor de ansatte og orienterte 
om håndtering av informasjonsflyten og involveringen av de ansatte ved USIT. Arbeidsgiver har hatt 
en lang prosess der de oppmuntret ansatte til å melde seg. De har vurdert bredden, variasjonen og 
antall. Mange av de som meldte seg til å sitte i arbeidsgruppene var ledere. Derfor satte arbeidsgiver 
opp en referansegruppe der de ba om at ansatte uten lederansvar meldte seg til å delta. Arbeidsgiver 
orienterte om plan for arbeidet til de ulike gruppene og dialogen med enhetene. Planen er å 
diskutere forankring av prosessen lokalt med fakultetsdirektørene. Det vil bli laget 
informasjonsmateriell som de kan bruke i lokale IDF-møter. Konkrete datoer vil også bli et tema i 
dialogen med fakultetsdirektørene. Organisasjonene er involvert både lokalt og sentralt i henhold til 
hovedavtalen. Studentene har ikke denne muligheten, derfor er de med i styringsgruppen.  
 
NTL meldte tilbake at det er lite reelle endringer eller justeringer i arbeidet eller prosjektet som 
gjøres i etterkant av møtene med arbeidsgiver, selv om organisasjonene kommer med flere innspill. 
Tilbakemeldingene NTL kommer med er tilbakemeldinger fra de ansatte, men når det ikke blir fulgt 
opp av arbeidsgiver har det skapt en genuin bekymring for den videre forankringen av endringene i 
organisasjonen. Selv om partene er enige om at det ikke skal være oppsigelser så ser folk at 
arbeidsoppgavene deres endres uten at de får hatt reell medvirkning på det. NTL har tidligere spilt 
inn at det bør være en bred sammensetting i gruppene og at hvis arbeidsgiver hadde jobbet aktivt for 
det, ville det vært mulig å få til selv om mange av de som meldte seg var ledere. NTL var opptatt av at 
ansatte som har kompetanse og jobber med de ulike temaene til daglig må inkluderes. De minnet om 
at partene ble enige om at forslag til organisering og endringer skal tas opp i lokale IDF. NTL mente at 
det er viktig at partene lokalt begynner å informeres om videre arbeid og planer allerede nå. Forslag 
til endringer skal drøftes på et tidspunkt det fortsatt er mulig for organisasjonene å ha innvirkning på 
prosessen.  
 
Arbeidsgiver oppsummerte innspillene og var opptatt av å ha en prosess som er i tråd med 
hovedavtalen og forhandlingsresultatet. Arbeidsgiver ønsker å bestrebe seg på å oppnå forankring i 
organisasjonen.  
 
3. Personvernombudets rapport – informasjon 
 
Personvernombudet orienterte om hovedpunktene i årsrapporten for 2020.  
 
Akademikerne lurte på om personvernombudet har fokus på informasjon på nett tilknyttet 
programvarer som ansatte allerede bruker ettersom oversikten over hvilke type data de ulike 
programvarene er godkjent for må være oppdatert. Personvernombudet svarte at det står i 
rapporten at når det har blitt tatt nye IT-tjenester i bruk er det opp til seksjonene i USIT å vurdere 
personvernet. I rapporten bes UiO om å vurdere å etablere en egen gruppe som håndterer dette.  
 
4. BOTT økonomi og lønn: brukerstøtte, overgangsplaner og kommunikasjon – informasjon 
 
Avdelingsdirektør i ØVA orienterte om bakgrunn, mål, målgrupper, plan og kanaler for 
kommunikasjonsarbeidet i forbindelse med BOTT økonomi og lønn. Det ble også informert om plan 
for håndtering av historiske data, produksjonssetting, brukerstøtte og nettsider.  
 
NTL viste til deres kommentarer på forrige møte, men kan ikke se at disse blir svart ut i dagens 
presentasjon. De opplevde at det er mye gjentakelse fra forrige orientering i IDF. NTL ser at 
arbeidsgiver fortsatt oppfordrer ansatte til å bruke personlige kredittkort ved jobbreiser. 
Arbeidsgiver må også sikre at det finnes andre muligheter enn det. De mente også at det som står 



om at ansatte ikke vil ha tilgang til lønnsslipper burde omformuleres da realiteten er at det vil være 
mulig å få tilgang til eldre lønnslipper hvis de tar kontakt med arbeidsgiver om dette. Denne 
informasjonen er dermed ikke helt korrekt. NTL har fått tilbakemelding om at det fortsatt er mye 
som gjenstår med tanke på overføringen og løsninger fra DFØ og stilte spørsmål ved om 
implementeringsdato 1. mai er reell. De tok opp også at varsler på appen kommer utenfor arbeidstid 
og mente at det må legges inn en løsning slik at de ansatte ikke får varsler i fritiden. DFØ bør kunne 
gjøre noe med dette. Arbeidsgiver svarte at de vil se nærmere på informasjonen om kredittkort i 
informasjonen til de ansatte. Ansatte vil ikke kunne laste ned tidligere lønnsslipper, men det er mulig 
for ØVA å ta det ut. Appen er frivillig, det som kan gjøres i appen kan gjøres i selvbetjeningsportalen. 
Arbeidsgiver vil ta opp spørsmål om varsler med DFØ. Arbeidsgiver mener at oppstart 1. mai er 
realistisk.  
 
Vara hovedverneombud har fått henvendelser om at kvaliteten på kursene fra DFØ ikke er 
tilstrekkelig ettersom det mangler praktiske øvelser. Han lurte på om det vil gjennomføres 
repetisjonskurs dersom de ansatte mener at de ikke har lært nok. Han var også opptatt av at 
brukerstøtten ved UiO og DFØ må være så bra som mulig fordi det kommer til å bli stilt mange 
spørsmål i begynnelsen. Det ble stilt spørsmål om hvilke ledere som er kalt inn til opplæring.   
 
Arbeidsgiver svarte at det vil være to ulike innganger til RT og brukerstøtte. Det vil bli avholdt møter 
med DFØ hver ettermiddag for å fange opp spørsmål og problemstillinger fra ansatte. Ledere med 
personalansvar og BDM-rettighet er invitert til en egen opplæring. Hvis noen har behov for 
repetisjonskurs er det viktig at de tar kontakt med ØVA.  
 
5. Status for forlengelser av stipendiater og postdoktorer – informasjon  
 
Arbeidsgiver orienterte om status for behandling av søknader om forlengelse av stipendiater og 
postdoktorer i 2020. Det er flere stipendiater enn postdoktorer som har fått forlengelse, og en mulig 
årsak kan være stillingenes ulike natur. Organisasjonene har blant annet stilt spørsmål om 
likebehandlingsaspektet. UiOs retningslinjer for forlengelser er basert på at det skal foretas 
individuelle og konkrete vurderinger av forlengelsene, basert på et sett av momenter. Momentene 
for vurdering, sammenholdt med at sakene behandles i ansettelsesorganet er mekanismer som 
legger til rette for felles praksis innenfor fakultetene og museene. Arbeidsgiver kommer til å følge 
opp praksis og status for forlengelser med enhetene. 
 
Akademikerne kjente ikke til at forlengelser har vært tatt opp i ansettelsesråd, og ba om at saken ble 
satt opp på nytt i neste IDF-møte, for å kunne sjekke ut dette. Arbeidsgiver noterte seg dette.   
 
6. Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering – drøfting 
 
Personaldirektøren viste til informasjon i tidligere IDF-møte og åpnet for innspill til tiltaksplanen.  
 
Vara hovedverneombud tok opp at trakassering og likestilling henger sammen med arbeidsmiljø og 
ønsket å få inn dette i dokumentet. Han mente at nulltoleranse for diskriminering er positivt, men 
lurte på hvordan det konkret skal jobbes med fremover. Han pekte også på et punkt i evalueringen av 
tidligere handlingsplan hvor det var meldt om negativt arbeidsmiljø som en faktor til hinder for å 
rekruttere kvinner. Slike saker mente han burde opp i AMU og LAMU. Han mente at planen burde 
opp i AMU og LAMU i tillegg. Vernetjenesten ønsket å bli representert i forum for 
internasjonalisering, mangfold og inkludering. Arbeidsgiver noterte seg innspillene.   
 
Forskerforbundet var opptatt av at dette bør bli en viktig del av personalpolitikken fremover siden 
det er et lederansvar. De savnet noe om mangfold knyttet opp mot funksjonsevne og oppfordret til å 
tydeliggjøre det gode arbeidet og forskningen som UiO gjør på disse områdene. De mente at det er 



viktig at arbeidet inkluderes i organisasjonskulturen og at det kommer frem at UiO er en organisasjon 
som ønsker mangfold. Ett eksempel er at det må være informasjon på et språk som ansatte 
behersker. Det må ikke være opp til den enkelte å sørge for å få tilrettelegging, men personalleder 
må følge opp behovene for tilrettelegging hvis UiO ønsker å ha et mangfoldig arbeidsliv for de med 
nedsatt funksjonsevne. De mente at alle ansatte burde få tilbud om kurs om mangfold og likestilling.  
 
Arbeidsgiver svarte at intensjonen er at tiltaksplanen skal implementeres i organisasjonen og 
kulturen, arbeidsgiver har hatt stor fokus på dette tidligere og. Å skape et godt arbeidsmiljø er også 
et mål, arbeidsgiver vil se nærmere på det og følge opp innspillene i det videre arbeidet.  
Eventuelt:  
 
- NTL spilte inn at det i lokale IDF-møter er blitt tatt opp spørsmål knyttet til arbeidsplassordninger 
etter pandemien og ønsket at dette blir tatt opp i sentralt IDF.  


