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Fra arbeidsgiversiden:  
Arne Benjaminsen, Åse Gornitzka, Johannes Falk Paulsen, Irene Sandlie, Berit Kolberg Rossiné, Jørgen 
Bock, Helena Holck Løchen, Sidsel Valmot, Kristin Koren Viksjø (referent) 
 
Fra arbeidstakersiden:  
Natalia Zubillaga (NTL), Gabrielle Tandberg (NTL), Belinda Eikås Skjøstad (Forskerforbundet), Cecilie 
Wingerei Lilleheil (Forskerforbundet), Olav Stanly Kyrvestad (Akademikerne), Hege Lynne (HVO), 
Thomas Aulin (VHVO)  
 
 
1) Gjennomgang av sakskart til Universitetsstyret 18. oktober  informasjon  

Universitetsdirektøren gikk igjennom sakskartet til universitetsstyremøtet 18. oktober.  
 
NTL og Forskerforbundet viste til diskusjonssak om Forslag til statsbudsjett 2023 og Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning, og kommenterte at organisasjonene ønsker informasjon om UiOs innspill og 
betraktninger i IDF etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag 6. oktober. 
 
Arbeidsgiver noterte innspillet og opplyste at sakene også vil være et tema i neste IDF-møte fredag 7. 
oktober. 
 
2) Endring i retningslinjer for bruk av styrets reserve  informasjon 

Arbeidsgiver orienterte om at universitetsdirektøren har gjort endringer i retningslinjene for bruken av UiOs 
reserveposter. Arbeidsgiver forklarte at endringene ble vurdert som en formalitet, men arbeidsgiver ønsket å 
informere om hvilke endringer som ble gjort etter et oppslag i Uniforum om at endringene ble gjort uten å 
informere Universitetsstyret. Arbeidsgiver gikk deretter igjennom endringene. Arbeidsgiver syntes at det var 
uheldig at endringene som var ment som en formalitet ikke ble oppfattet som dette, og ser i ettertid at 
prosessen burde vært orientert om på forhånd for å unngå spekulasjoner. 
 
Forskerforbundet kommenterte at saken handler om tillit og om hvor transparente prosessene ved UiO er. 
Forskerforbundet påpekte videre at arbeidsgiver bør ha gode prosesser, følge opp og ta diskusjoner videre til 
IDF, samt at de ønsket å bli orientert om hva reservene er brukt på i etterkant.  
 
3) Halvårsrapport internrevisjonen - muntlig orientering 

Direktør for internrevisjonen oppsummerte hovedtrekkene i internrevisjonens halvårsrapport og presenterte 
internrevisjonens arbeidsområder og organisasjon. 
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4) Energipriser og konsekvenser for UiO  informasjon 

Arbeidsgiver viste til den kraftige økningen i energiprisene siden medio august og orienterte om 
konsekvenser for UiO med prognoser for 2022 og 2023. Det som gir særlig utslag i prognosen er at UiOs 
fjernvarmeavtale med Fortum følger spotprisen. Arbeidsgiver kommenterte at avtalen ble inngått nettopp for 
å kjøpe mer billig og klimavennlig energi, og at situasjonen derfor er litt absurd. Arbeidsgiver opplyste 
videre om arbeidet med å etablere tiltak for å begrense negative konsekvenser av prisutviklingen.  
 
HVO kommenterte at kartlegginger utført av EA viser at det er mye å hente på tiltak som for eksempel 
reduksjon av belysning om natten. HVO påpekte at det er viktig at arbeidsgiver kartlegger alle tiltak før de 
iverksettes. 
 
Arbeidsgiver var enig med HVO i at alle tiltak bør kartlegges først, og viste også til at reduksjon av 
energibruk er et eget punkt i Tiltaksplan for klima- og miljøarbeid ved UiO. Arbeidsgiver vil vurdere 
kortsiktige tiltak og langsiktige tiltak. Arbeidsgiver forklarte at det er viktig å finne tiltak som er 
energisparende, og som samtidig ivaretar ansatte slik at det blir en balanse. Arbeidsgiver understreket 
viktigheten av en god dialog med verneombudet.  
 
Forskerforbundet fortalte at Unio jobber overordnet opp mot myndighetene med denne saken. 
Forskerforbundet viste til at sektoren allerede står i en vanskelig situasjon med ulike finansieringskutt der 
økte utgifter til energibruk nå kommer i tillegg. Forskerforbundet kommenterte videre at organisasjonene og 
UiO bør stå sammen i denne saken. 
 
Arbeidsgiver støttet Forskerforbundet i behovet for at partene står sammen. Arbeidsgiver kommenterte at 
selv om energisparende tiltak på lengre sikt vil ha en god klimaeffekt, er det en vanskelig situasjon når det 
allerede kuttes andre steder.  
 
5) Instituttlederprogram ved UiO - forslag - drøfting 

Arbeidsgiver viste til at rektor i mars 2022 nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utdype tematikk og 
vurdere modell for et lederutviklingsprogram for instituttledere. Arbeidsgiver presenterte hovedpunkter i 
arbeidsgruppens forslag som tar utgangspunkt i at instituttlederrollen er en strategisk lederrolle og at 
programmet skal bidra til langsiktig tenkning i lederrollen, samt å kunne realisere strategisk potensiale i 
organisasjonen. Programmet vil støtte instituttleder i utvikling av enhetlig ledelse og styrke sammenheng 
mellom nivåene i organisasjonen.  
 
Forskerforbundet kommenterte at de har vært opptatt av at lederutvikling bør bli obligatorisk. 
Forskerforbundet savner mer om partssamarbeid og medbestemmelse i forslaget, og påpekte at det for en 
instituttleder er viktig med opplæring i lønnsforhandlinger og hovedavtaleverket, i tillegg til å ha et 
overordnet blikk. Forskerforbundet bidrar gjerne med slik kompetanse på kursene. Forskerforbundet lurte 
også på hva arbeidsgiver har tenkt rundt faglig ledelse. 
 
Akademikerne støttet Forskerforbundets innspill. Akademikerne mente også at det bør tilbys kurs for 
ansatte som vurderer å stille til valg på eller søke på lederstillinger, og man som ett minimum må sørge for å 
ta vare på eksisterende tilbud til denne gruppen.. Akademikerne kommenterte at lønnsforhandlinger bør 
foregå så nært medarbeiderne som mulig og at det er viktig at instituttledere settes i stand til å ta prosessen 
med lønnsforhandlinger i lederlinjen ned på sin enhet. Det samme gjelder saker etter hovedavtalen hvor 
institutter skal sende saker til fakultet.  
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NTL mente det var en god rapport. NTL bemerket at det var stort fokus på strategisk ledelse, og at de savnet 
mer om personalansvar og hvordan man forvalter personalpolitikken til UiO. NTL satte dessuten 
spørsmålstegn ved at arbeidsgiver tenker å bruke eksterne konsulenter. NTL kommenterte videre at ledelse i 
Akademia er annerledes og lurte på hvilke eksterne konsulenter som har denne kompetansen, og om denne 
kompetansen heller kan utvikles internt. NTL savnet dessuten en tydeliggjøring av instituttstyrenes rolle 
under temaet ledelse av lederteam og deltakelse i ledergrupper. NTL viste til at det har blitt problematisert at 
disse uformelle lederteamene har for mye makt.  
 
HVO mente også at det var en god rapport. HVO kommenterte videre at instituttledere forvalter store 
ressurser og at det er rart at det er frivillig å ta en lederutdanning på dette nivået ved UiO. HVO mener det er 
skuffende at UiO ikke setter dette som et krav. HVO savnet mer om mennesker og kultur samt noe om plikt 
og ansvar under punktene om forslag til tematikk for programmet. HVO ønsket også at det blir inkludert en 
oversikt over hvem som har gjennomført kursene.  
 
Arbeidsgiver kommenterte at medbestemmelse ikke er et særskilt tema i disse kursene, men at temaet i stor 
grad omfattes av punktet om å lede i akademia, organisasjonsforståelse og prosesser i organisasjonen. 
Arbeidsgiver var enig med NTL i at god personaloppfølging er en viktig tematikk og viste til at dette er et 
hovedtema i sparringsgruppene. Arbeidsgiver kommenterte videre at instituttstyre og faglig ledelse er en 
tenkt tematikk selv om det ikke er skrevet helt ut i forslaget og må sees i sammenheng med lederopplæring 
generelt ved UiO. Arbeidsgiver kan se behovet for kurs for ansatte som vurderer å stille til ledelse, og at det 
eventuelt bør ses på et slikt tilbud senere. Arbeidsgiver må ta hensyn til at kandidater er valgbare ut ifra 
lederutvelgingssystemet, og at programmet er en merverdi til valgt ledelse. Arbeidsgiver opplyste at det også 
vil bli brukt interne ressurser til gjennomføringen der vi har egen kompetanse, og at en kombinasjon vil øke 
programmets kvalitet. Ekstern bistand vil bli brukt til å tilrettelegge prosesser, fasilitering og til faglige 
oppspill der vi ikke selv har kompetanse eller kapasitet. 
 
 
Eventuelt 
 

 Bærekraftsatsning på Nedre Blindern 

Forskerforbundet viste til et nylig oppslag i Uniforum om den pågående prosessen rundt en 
tverrfaglig bærekraftsatsing på Nedre Blindern og at det nå er snakk om et «bærekrafthus». 
Forskerforbundet ønsket mer informasjon om denne prosessen. 

 
Arbeidsgiver forklarte at det er et stykke fram til at satsningen materialiserer seg og at en tidsplan 
vil bli lagt fram for IDF. Arbeidsgiver opplyste videre om at organisasjonene også vil involveres i en 
prosessplan. 

 
NTL kommenterte at det vil være naturlig å se satsningen i sammenheng med de andre tiltakene i 
klimastrategien. 

 
Arbeidsgiver kommenterte at det kan være hensiktsmessig om tiltakene pakkes inn i ulike områder, 
og at man da får en bedre sammenheng, heller enn i enkelttiltak. 
 

 Bruk av Domus Bibliotheca 

Forskerforbundet og NTL viste til at organisasjonene i IDF-møte 31. mars påpekte til sak om plan 
om bruk av Domus Bibliotheca at de ble involvert for sent i prosessen og at de ønsket å drøfte 
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bemanningsdelen og den nye bruken av lokalene. Forskerforbundet og NTL reagerte derfor på at det 
nylig var et oppslag i Uniforum om at bygget nå var åpnet, når saken fortsatt ikke var diskutert med 
organisasjonene. Forskerforbundet viste til at organisasjonene hverken var informert om eller invitert 
til åpningen. Forskerforbundet og NTL ønsket derfor mer informasjon og en diskusjon om 
medbestemmelse i prosessen om bruken av bygget. 

 
Arbeidsgiver forklarte at det ble opplyst i IDF-møtet 31. mars at videre plan var pilotering vår- og 
høst 2022. Arbeidsgiver viste til at piloteringen er et samarbeidsprosjekt mellom AKS, EA og USIT 
der det er behov for å opparbeide erfaringer for å kunne sikre hvordan ting skal fungere før man 
lander endelig bemanning og bruk av lokalene. 

 
NTL lurte på hvorfor piloten ikke var brakt inn til IDF. NTL stilte også spørsmål om lokalene skal 
leies til ut eksterne. NTL var opptatt av at UiOs arrangementer skal ha forrang til disse lokalene.  

 
Arbeidsgiver kommenterte at arbeidsgiver kan ha lest referatet med et for ensidig fokus på 
bemanningsplan, og at det som er gjort rent konkret er en fysisk oppgradering av lokalene. 
Arbeidsgiver opplyste videre at saken vil komme opp igjen som en informasjonssak til IDF når 
piloten er utprøvd. Arbeidsgiver fortalte at rommene ikke er en del av Det juridiske fakultet og at de 
er bygd slik at støy og lignende er avstemt mot ansatte som allerede jobber i Domus Bibliotheca. 
Arbeidsgiver påpekte også at lokalene tidligere har vært i bruk til utadrettet virksomhet og at UiO 
med unntak av aulaen som har en egen policy for utleie, normalt ikke leier ut lokaler til eksterne 
aktører. Arbeidsgiver kommenterte at dette handler om synliggjøring av UiO og at det vil være et 
stort potensial for å nå ut til et bredere publikum i sentrum. Arbeidsgiver vil informere etter hvert 
som piloten utvikles videre. Arbeidsgiver legger også program for innholdet i Domus Bibliotheca 
ved referatet. 
 

 Evaluering av partssamarbeidet 

NTL savnet informasjon om når det er planlagt møter for evaluering av partssamarbeidet i den 
utsendte planen for IDF-møter for 2023. NTL er bekymret etter å ha fått tilbakemeldinger fra ansatte 
som opplever at ledere ser det som problematisk at de tar på seg verv og deltar på kurs hos 
fagbevegelsen. NTL kom med en sterk oppfordring om at det snarlig må settes opp møter slik at 
partene får evaluert både på sentralt og lokalt nivå. 
 
Forskerforbundet støttet NTL i at det er snarlig behov for en evaluering og kommenterte at partene 
bør se på hvordan man best skal kunne evaluere. 
 
HVO viste også til at det er vanskelig å dekke verv og at dette bør inn som et tema i en evaluering. 
HVO kommenterte videre at det tidligere er meldt inn en sak om ønske om å diskutere møteformen 
og at man da fikk et svar om at dette skulle knyttes til evalueringen av partssamarbeidet. 
 
Arbeidsgiver noterte innspillene og understreket at arbeidsgiver anerkjenner at partssamarbeidet er 
svært viktig lokalt og sentralt, og at UiO som en statlig arbeidsgiver skal ha en ryddig praktisering 
her. Arbeidsgiver ønsker å gjennomføre evalueringen så snart det lar seg gjøre, og arbeidsgiver vil i 
første omgang vil invitere til et drøftingsmøte om tidspunkt og gjennomføring. 

 
 Utbetalingen etter tariffoppgjørene 
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NTL kommenterte at det har vært en del spørsmål om tidspunkt for utbetaling etter tariffoppgjørene 
og oppfordret arbeidsgiver til å informere om når dette skal skje.  
 
Forskerforbundet støttet NTLs innspill og kommenterte at dette kan bli detaljert og også bør 
informeres om på nett. 
 
Arbeidsgiver fortalte at dette ligger hos DFØ og at det foreløpig ikke er mulig å si noe endelig. 
Arbeidsgiver vil gå ut med informasjon når det er klart om når dette skal skje. 

 
 


































































