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MØTEREFERAT 
 
IDF-møte 
 
Dato: 02.06.2022 
Saksnr.: 2022/387 
 
 
Til stede: 
Fra arbeidsgiversiden:  
Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Lars Oftedal, Roger Markgraf-Bye, Idun Thorvaldsen, Hanna 
Ekeli, Kristin Koren Viksjø (referent) 
 
Fra arbeidstakersiden:  
Gabrielle Tandberg (NTL), Belinda Eikås Skjøstad (Forskerforbundet), Sarah Younes (Akademikerne), 
Mattias Solbakken (Akademikerne), Asle Fredriksen (Parat), Hege Lynne (HVO), Simon Ødegaard (LHVO 
LOS) 
 
 
1) Gjennomgang av sakskart til Universitetsstyret 21. juni - Informasjon v/ 
Universitetsdirektøren 
Universitetsdirektøren gikk igjennom sakskartet til universitetsstyremøtet 21.juni.  
 
2) Endring i valgreglement - Vektlegging av stemmer ved rektorvalg – Drøfting 
Arbeidsgiver presenterte forslag fra Det sentrale valgstyret til Universitetsstyret om endring i 
valgreglementet. Forslaget er en oppfølging av en lovendring i universitets- og høgskoleloven § 10-2 (4) som 
innebærer at det ikke lenger skal skilles mellom hvordan stemmene til vitenskapelige og teknisk 
administrative ansatte skal vektes, og at det fortsatt skal skilles mellom hvordan stemmene til ansatte og 
studenter skal vektes. Det åpnes imidlertid for at ansattes stemmer nå skal vektes 70 til 75 prosent, og at 
studentenes stemmer skal vektes 25 til 30 prosent. I valgreglementet teller studentenes stemmer i dag 25 
prosent og vektlegging av stemmer ved rektorvalg tar utgangspunkt i uhl. § 10-2 (4). Ordlyden for den 
prosentvise vektingen mellom studenter og ansatte må derfor endres i valgreglementet. Det sentrale 
valgstyret overlater til Universitetsstyret å fastsette prosentvis vekting mellom studenter og ansatte. 
Arbeidsgiver viste til at Rektoratets vurdering var at det ikke gjøres endringer i dagens vektlegging mellom 
ansatte og studenter. 
 
Organisasjonene hadde ingen kommentarer til forslaget. 
 
3) Tillitsreformen innenfor høyere utdanning og forskning – Informasjon 
Parat hadde meldt inn en sak om tillitsreformen der de stilte spørsmål om hvordan arbeidsgiver ser for seg 
arbeidet med tillitsreformen og hvilke organisatoriske grep arbeidsgiver tenker skal brukes. Parat viste til at 
mye av arbeidet skal være nedenfra og opp, og at arbeidsgiver bør sørge for informasjon til de ansatte og at 
det gis nok tid til at den enkelte kan komme med initiativ. Parat lurte dessuten på hvordan arbeidsgiver 
tenker å forsterke trepartssamarbeidet og sørge for et tett samarbeid med organisasjonene, og hva 
arbeidsgiver tenker om at det er foreslått økt bruk av tillitsbasert ledelse. Parat ville også vite hvordan 
arbeidsgiver ser for seg tidslinja for arbeidet med tillitsreformen. 
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Arbeidsgiver viste innledningsvis til brev fra regjeringen som gikk til organisasjonene og universitets- og 
høgskolerådet og regjeringens informasjonsside, hvor det framheves at det skal være samarbeid med 
tillitsvalgte og at gjennomføringen av en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren skal gjøres i dialog 
med partene, organisasjonene og de som jobber i sektoren. Arbeidsgiver understreket at partssamarbeidet blir 
viktig for UiO i denne omstillingen, og mente man vil stå sterkere dersom UiO og tillitsvalgte står sammen i 
prosessen. Arbeidsgiver ønsket videre å høre om hvordan organisasjonene hadde jobbet med saken 
underveis.  
 
Parat kommenterte at de leverte høringssvar til YS, og var enige at det er lurt i at partene er samkjørte i 
denne prosessen. 
 
Forskerforbundet kommenterte at Unio leverte sitt innspill i januar og Forskerforbundet i april. 
Forskerforbundet la i sitt innspill særlig vekt på medvirkning, medbestemmelse, reduserte rapporteringskrav 
og rom for faglig skjønn. 
 
NTL kommenterte at de har hatt tillitsreform på agendaen lenge, og at NTL har jobbet aktivt mot 
regjeringen. NTL leverte i januar rapporten «Tillit og medbestemmelse i Staten» laget av DeFacto på 
oppdrag fra NTL. Rapporten beskriver hvilke forventninger tillitsvalgte har til den forestående tillitsreformen 
i staten.  
 
Akademikerne viste til at reformen skal skje nedenfra, og at Akademikerne i sitt innspill understreker at det 
er viktig med lokal involvering og fokus på lokale prosesser. 
 
Arbeidsgiver orienterte videre om UiOs dialog med departementet. I tildelingsbrevet til UiO for 2022 ble 
det opplyst at regjeringen ville invitere universiteter og høyskoler til å komme med innspill til hvilke krav og 
føringer som kan forenkles. Arbeidsgiver henvendte seg til departementet for å avklare hva slags innspill de 
ønsket fra den enkelte institusjon, og hvordan man tenkte seg prosessen videre. Det ble da formidlet at 
innspill fra institusjonene skulle gis via Universitets- og høgskolerådet, og at det på dette tidspunktet ikke var 
planlagt at universitetene skulle komme med egne innspill. Arbeidsgiver kommenterte at det foreløpig er for 
lite rammeverk til at UiO kan planlegge og organisere arbeidet her. Arbeidsgiver avventer derfor nærmere 
føringer, men mente det er viktig å holde trykket på diskusjonen og ønsket å sette tillitsreformen opp igjen 
som tema til første IDF-møte i august.  
 
4) UiOs studietilbud 2023/24 – Informasjon  
Arbeidsgiver presenterte kort styresaken om UiOs studietilbud 2023/24. Arbeidsgiver orienterte om at det 
foreslås 4 opprettelser og 2 nedleggelser av studieprogram, samt fordeling av nye studieplasser som UiO fikk 
i revidert nasjonalbudsjett 2020. Arbeidsgiver opplyste at mye av arbeidet startet for allerede et år siden og er 
godt forankret.  
 
Eventuelt 
 

 Økt fristillelse for vara hovedverneombud: Hovedverneombudet orienterte om at det er søkt om 
økt fristillelse for vara hovedverneombud, fra nåværende 20% fristillelse til ønsket 40% fristillelse i 
vervet. 

 
 Prosess og kunngjøring av stillinger UiO-IT: Akademikerne ønsket en redegjørelse for hvorfor det 

fortsatt lyses ut stillinger når alle kunngjøringer skulle settes på pause inntil innplasseringsprosessen 
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er gjennomført. Akademikerne skjønte at det kan oppstå særskilte behov ved USIT, men påpekte at 
dette må tas med organisasjonene først, noe som ikke har blitt gjort. 
 
Akademikerne viste i tillegg til arbeidsgivers tilbakemelding på Akademikernes ønske om et kodet 
sammenligningsgrunnlag for oppdatert funksjons- og bemanningsplan, og kommenterte at 
sammenstillingen de mottok 2. juni fortsatt ikke var som etterspurt. Akademikerne kommenterte at 
arbeidsgiver har hatt lang tid til å be fakultetene om oversikt, og mente det var urovekkende at 
arbeidsgiver ikke kan gi en samlet beskrivelse av dagens organisasjon. Akademikerne påpekte at de 
var bekymret for den videre prosessen.  
 
Parat delte Akademikernes bekymring, og kommenterte at en fullstendig kartlegging av gammel 
organisasjon er en forutsetning for at organisasjonene skal kunne følge innplasseringer videre, og må 
være grunnlaget for enhver innplasseringsprosess. 
 
Arbeidsgiver forklarte at noen av utlysningene skyldes akutte behov ved USIT i kombinasjon med et 
vanskelig marked for rekruttering av IT-kompetanse. Arbeidsgiver understreket at det ikke lyses ut 
lederstillinger, og la dessuten til at utlysningene lokalt avgjøres av enhetene selv fordi dette ikke 
styres av UiO:IT før fra 2023. Arbeidsgiver var enig i at dialogen ikke hadde vært god nok, og 
konkluderte med at arbeidsgiver skal kontakt med organisasjonene og begrunne hvorfor i forkant. 
Arbeidsgiver understreket i tillegg at hovedregelen er at ingen stillinger lyses ut mens prosessen 
pågår. 
 
Arbeidsgiver bemerket at kommunikasjonen kunne vært bedre og at arbeidsgiver ville se på hva som 
kunne leveres en gang til. 


