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MØTEREFERAT 
 
IDF-møte med styresaker 
 
Dato: 21.04.2022 
Saksnr.: 2022/387 
 
Til stede: 
Fra arbeidsgiversiden:   
Svein Stølen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Bente Hennie Strandh, Lars Oftedal, Ingrid Sogner, 
Sindre Christensen, Mette Sollihagen Hauge, Kristin Koren Viksjø, Kristin Pernille Hoff (referent) 
 
Fra arbeidstakersiden:   
Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), Belinda Eikås Skjøstad (Forskerforbundet), Olav 
Stanly Kyrvestad (Akademikerne), Natalia Zubillaga (NTL), Gabrielle Tandberg (NTL), Thomas 
Aulin (VHVO) 
 
Øvrige: 
Marianne Høva Rustberggard (Studentombudet) 
 
1) Gjennomgang av sakskart til universitetsstyret  
Assisterende universitetsdirektør gikk igjennom sakskartet til universitetsstyremøte 10. mai.  
 
2) Åpenhet og innsyn i ansettelsesprosesser.  
Arbeidsgiver presenterte saken innledningsvis. Utvalgets konklusjon er at UiO praktiserer utstrakt 
meroffentlighet. Imidlertid foreslås to endringer i retning av ytterligere meroffentlighet. 
 
Arbeidsgiver orienterte om prosessen og om hvordan meroffentlighet og merinnsyn behandles ved 
UiO i dag. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall, hvor mindretallet har forslått ytterligere 
merinnsyn i vurderinger knyttet til intervjuer, referanse og innstilling.  
 
Akademikerne stilte spørsmål til mandatet, og at forslaget ikke svarte på utfordringen ved at mange er 
misfornøyd etter en ansettelsesprosess. Egnethetsvurderingen skal være og er lukket, men 
Akademikerne savnet utredning om informasjonsbiten til kandidatene. Akademikerne støttet for øvrig 
flertallets innstilling.  
 
Arbeidsgiver orienterte om at det kom er styreforslag i 2017 om mer åpenhet som ikke ble vedtatt. Det 
er utredning i etterkant som nå er fulgt opp i et nytt mandat. Sak om helhetlig kompetanseprofil vil 
komme tilbake til fagforeningene og styret ved en senere anledning. Denne saken handler om åpenhet 
og innsyn.  
 
Forskerforbundet opplyste at de stilte seg bak forslaget og vurderingene, og at de var sterkt uenige 
med mindretallet. De savnet derimot bedre veiledning og informasjon om hvordan man kan klage på 
saksbehandlingsfeil i ansettelsesprosesser, blant annet hvem som skal kontaktes og hvordan det skal 
gjøres.   
 
NTL støttet flertallet sin innstilling, og at vurdering av personlig egnethet er viktig som gjør at det må 
foreligge begrensninger når det gjelder innsyn. NTL fremmet at det er noen momenter ved 
mindretallet som er interessante, og at det burde lages knagger i anledning hva slags informasjon man 
kan gi.  
 
 
3) Status på arbeid med informasjonssikkerhet og personvern ved UiO.  
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IT-direktøren informerte kort om status for arbeidet, og orienterte om trusselbildet og personvern ved 
UiO. Det ble orienterte om at det er holdt e-læringskurs på fakultetene, og at det jobbes med å få til 
dette på de administrative enhetene.  
 
Akademikerne stilte spørsmål til hvorfor ordet opplæring ikke er nevnt, og at det burde stå som et 
punkt. De lurte også på om USIT blir kontaktet dersom UiO kontaktes utenifra om sikkerhetsspørsmål.  
 
IT-direktøren informerte om at USIT tidvis involveres ved slike henvendelser.  
 
Hovedverneombudet stilte spørsmål til om UiO hadde taklet et stort angrep.  
 
IT direktøren informerte om at UiO har god beredskap for å håndtere et stort angrep, men at det ikke 
kan garanteres for alle mulige former for angrep.  
 
4) 4 årsrapporter knyttet til forskning.  
Assisterende universitetsdirektør informerte om årsrapportene.  
 
5) Studentombudets årsrapport  
Studentombudet gikk igjennom en presentasjon om studentombudets rolle og hvilke henvendelser de 
får. Det ble også gjennomgått en oversikt over antall henvendelser og hvilke fakulteter henvendelsene 
kommer fra.  
 
HVO stilte spørsmål til om omfanget av fusk har økt ettersom det er rapportert om flere saker. Videre 
at universitetet kunne ta læring av formålet til studentombudet. De tok også opp at man må se 
arbeidsmiljøet i sammenheng med kompetansen til de ansatte Det er viktig at de som behandler saker 
har riktig kompetanse.  
 
Arbeidsgiver bekreftet at kompetanse er viktig, og at det er et arbeidsgiveransvar. 
 
Akademikerne stilte spørsmål til figuren på side 4, og lurte på om studentombudet svarer for alle 
studenter.  
 
Studentombudet informerte om at årsaken til økt rapportering om fusk kan handle om at man har bedre 
metoder for å avdekke fusk, og at eksamensformen i forbindelse med korona kan ha ført til økt omfang 
av fusk. Studentombudet orienterte om at de betjener alle studenter ved UiO.  
 
Eventuelt  
 
Funksjons- og bemanningsplan av OU-IT.  
NTL informerte om at de under et IDF-møte ved Medfak hadde fått deres vurdering av 
omorganiseringen av OU-IT. De hadde fått en presentasjon som var gitt til direktør- og 
ledernettverket. I presentasjonen fremkom det en konkret tidsplan om utarbeiding av 
bemanningsplaner sammen med AP. NTL var av den oppfatning at de før 2. utkastet var enige om å 
drøfte 3. utkastet. NTL stilte spørsmål til om det foreligger reell medbestemmelse, eller om UiO 
allerede har bestemt seg for hvilke bemanningsplaner de skal gå for.  
 
IT-direktøren informerte om at det ikke er laget en funksjons- og bemanningsplan for den nye 
organiseringen. Tilbakemeldingen gjelder ikke endelig funksjons- og bemanningsplan, men er ment 
som en tilbakemelding til videre forberedelsesarbeid. Personaldirektøren utrykte at det er viktig at 
arbeidsgiver snakker godt med foreningene, og at det foregår gode prosesser.  
 
NTL uttrykte forståelse for forberedelse, men opplever at UiO allerede er bestemt på hvilken 
funksjons- og bemanningsplan de ønsker å lande på. NTL stilte spørsmål til om medbestemmelsen i 
saken er reell, men dersom UiO bekrefter at funksjons- og bemanningsplanen ikke er landet og at det 
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er plass for en reell diskusjon, er dette både en selvfølge og bra. NTL minnet om protokollen som de 
ble enige om, og at man må ta meg seg denne inn i arbeidet.  
 
Forskerforbundet støttet NTL sine bekymringer. De stilte spørsmål til tidsplanen som hadde en klar 
dato for når arbeidsgiver skal godkjenne ny funksjons- og bemanningsplan. Forskerforbundet var av 
den oppfatning at ny funksjons- og bemanningsplan er bestemt, og stilte spørsmål til om det forelå 
reell medbestemmelse. Forskerbundet minnet om protokollene og punktene som man var blitt enige 
om. De gav uttrykk for at fakultetene ikke virker å vær kjent med dette, og at det derfor er klokt å 
informere fakultetene om den.  
 
IT-direktøren informerte at tidsplanene er den samme som i september, og at man håper å bli ferdige 
før sommerferien, men at den kanskje må justeres litt. Arbeidsgiver ville orientere fakultetene om 
protokollen og punktene.  


