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Løken, Kristin Koren Viksjø (referent) 

 

Fra arbeidstakersiden:  

Natalia Zubillaga (NTL), Gabrielle Tandberg (NTL), Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), 

Cecilie Wingerei Lilleheil (Forskerforbundet), Sarah Younes (Akademikerne), Mattias Solbakken 

(Akademikerne), Ariel Sevendal (Parat), Hege Lynne (HVO), Thomas Aulin (VHVO) 

 

1) Utviklingsavtale med KD – drøfting 
Arbeidsgiver presenterte innledningsvis UiOs forslag til utviklingsavtale med KD for 2023-2026 og 

orienterte kort om prosessen og rammeverket for UH-sektoren. Utviklingsavtalen er forankret i sektormål, 

langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i UiOs Strategi 2030, og utkastet er justert på bakgrunn av 

universitetsstyrets tilbakemeldinger fra diskusjon i styremøte 8. mars. Forslaget skal legges fram til 

universitetsstyret for vedtak 6. september, før det skal leveres til KD 20. september. Etter at institusjonene 

har levert sine utkast er det er lagt opp til digitale enkeltmøter. Møtet med UiO er berammet til 14. oktober 

2022 og endelig avtale vil inngå i tildelingsbrevet for 2023. 

 

Forskerforbundet viste til pilar 4 i strategi 2030 om at «UiO skal være en nyskapende organisasjon og et 

attraktivt arbeids- og studiested", og påpekte at det mangler mål for god personalpolitikk, godt arbeidsmiljø, 

gode prosesser og ivaretakelse av de ansatte i forslaget. Forskerforbundet kommenterte videre at de 

europeiske nettverkene The Guild og Circle U. er omtalt spesifikt i utviklingsavtalen, og lurte på hva dette 

betyr i praksis ved UiO og på hvilke områder dette vil forplikte UiO. Forskerforbundet mener dette reiser 

flere problemstillinger; hvordan sikres demokratiske prosesser ved UiO, hvor ivaretas organisasjonenes 

medbestemmelse etter hovedavtalen i implementeringen av politikk som vedtas i europeiske allianser, hva er 

forholdet mellom disse alliansene og UiOs styre og diskuterer UiO styret rektors mandat i arbeidet i disse 

alliansene. Forskerforbundet ba om at styret tar en særlig diskusjon om disse temaene og vil gjerne holdes 

orientert om styrets diskusjoner. 

 

Forskerforbundet ba i tillegg arbeidsgiver orientere mer om punkt 5 og 7 i utviklingsavtalen, både hvordan 

økt fokus på arbeidslivsrelevans og økt fokus på livslang læring er tenkt ivaretatt. 

 

Arbeidsgiver mente Forskerforbundet stilte viktige spørsmål. Arbeidsgiver forklarte til spørsmålet om den 

fjerde pilaren i strategi 2030 at utgangspunktet her er retningsgivende. Arbeidsgiver kommenterte videre at 

inkludering av The Guild og Circle U. er knyttet til at internasjonalt samarbeid og mulighet for påvirkning er 

essensielt for UiO, samtidig som det er viktig at utviklingsavtalen bygger på UiOs strategi. Det var også 

punkter om dette i den forrige utviklingsavtalen og handler om det generelle globale samarbeidet. 

Arbeidsgiver viste i tillegg til at det er forventninger fra staten om utveksling og at alle de viktige 
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forskningsuniversitetene er en del av universitetsalliansene. Arbeidsgiver var positiv til en diskusjon rundt 

temaene Forskerforbundet tok opp, og kommenterte at arbeidsgiver må være mer bevisst på å løfte denne 

typen saker og spørsmål til organisasjonene før beslutning.  

 

Akademikerne viste til målformuleringen om at UiO skal svare på samfunnets behov for etter- og 

videreutdanning innen fagområder der UiO har særskilte fortrinn, og spurte om arbeidsgiver kunne utdype 

hvilke fagområder man ser for seg her. Akademikerne kommenterte til målformulering 2 om å skape miljøer 

at MN har over tid hatt god erfaring med ForVei, og at dette er en god måte å nå styringsparameterne på.  

 

Arbeidsgiver mener UiO har mange gode fagmiljøer, og trakk fram beregninger og språkfag som eksempler 

på fagområder der UiO kan ha særskilte fortrinn. Arbeidsgiver kommenterte videre at ForVei er et godt 

verktøy, men ikke naturlig å ta med i en utviklingsavtale.  

 

NTL kommenterte at UiO og NTL enige i at det ikke skal knyttes økonomi til utviklingsavtalene, og var 

positive til at det for første gang ble drøftet en utviklingsavtale på UiO. NTL viste til at de ikke hadde sett 

utkastet som ble sendt til universitetsstyret og gjerne skulle ha visst hva som ble diskutert der. NTL mener 

det er viktig med en diskusjon om formål og funksjon for disse avtalene, ettersom de kan få betydning for 

hvordan hele sektoren utvikler seg.  

 

Arbeidsgiver fortalte at styret hadde en kort diskusjon om forslaget. Styret er i likhet med NTL er opptatt av 

det ikke settes penger på avtalene og arbeidsgiver noterte seg at det er viktig å se på målformuleringene.  

 

Parat bemerket til punkt 5 om økt studietilbud og mer etterutdanning at UiO har begrensede ressurser og 

stilte spørsmål til hvordan UiO vil øke et tilbud uten å kutte et annet. Parat lurte også på hva UiO legger i 

«fornying av internasjonaliseringsarbeidet». 

 

Arbeidsgiver forklarte at etter- og videreutdanning er en tydelig forventning fra politikerne og handler om 

hvordan UiO bidrar til samfunnet. Fornying av internasjonaliseringsarbeidet handler om å jobbe klokere, et 

eksempel er å prøve å få til større avtaler. UiO har tatt opp dilemmaet med finansiering mange ganger og det 

er fortsatt et uløst politisk spørsmål.  

 

Eventuelt 

 

• Drift av ventilasjonsanlegg: HVO påpekte at det er behov for å styrke kommunikasjonen fra EA 

rundt driften av UiOs ventilasjonsanlegg i ferieperioder. Hovedverneombudet ønsker å ta del i 

kommunikasjonen og kartleggingen som går ut til enhetene vedrørende stenging/reduksjon av varme 

eller ventilasjon i kommende ferieperioder. Viktig at vernetjenesten er godt informert da dette dreier 

seg om det fysiske arbeidsmiljøet. HVO påpekte at kartleggingen må finne sted i god tid før 

iverksettelsen. HVO påpekte også at kartlegging og informasjon må nå nivå 3 og alle deres 

underliggende nivåer. HVO har forståelse for at virksomheten kan spare mye penger slik 

strømprisene er nå, men det må gjøres på en forsvarlig måte. Arbeidsgiver ville ta dette videre med 

EA. 

 

• Avklaring OD: Akademikerne ønsket å påpeke at det må avklares snarlig hvilket IDF-møte denne 

saken skal settes opp, slik at saken får en avslutning. Arbeidsgiver noterte seg dette. 

 


