
Referat fra IDF-møte 29. november 2019 
Til stede: Benedicte Rustad, Dag Michalsen, Kari Hegerstrøm (Parat), Kaja Santelmann (NTL), 

Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hvo), Tina Næss (Akademikerne), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), 

Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til informasjon 

Sak 1 Rapport om organisering av fakultetet 
Rapporten fra arbeidsgruppen skal legges frem for fakultetsstyret 9. desember, men den ble ikke klar 

før IDF-møtet. Ragnhild Hennum som har ledet arbeidsgruppen, orienterte om innholdet i rapporten 

som anbefaler at fakultetet ser på organiseringen av forskningen, herunder forskergruppene og 

sentrene som fungerer som et slags nivå fire. Arbeidsgruppen foreslår at det nedsettes en ny gruppe 

som ser videre på organiseringen av forskningen. 

Sak 2 Oppfølging av universitetsstyrets vedtak om IT masterplan 
IT-direktør Lars Oftedal og prosjektleder Lill Rasmussen Mardal informerte om oppfølgingen av 

vedtaket, herunder IT-organisasjonsprosjektet. Det sentrale IDF-møtet har blitt informert om saken 

flere ganger, men det er enighet om at det også skal informeres om prosjektet på lokale IDF (nivå 2). 

Det finnes utfyllende informasjon og også prosjektbeskrivelse på prosjektets nettsider. 

Sak 3 Fakultetsstyremøtet 9. desember 
Benedicte orienterte om sakene og valget av faste vitenskapelige og teknisk-administrative 

representanter for kommende periode. Dag orienterte om JUREVAL, den kommende evalueringen av 

juridisk forskning. 

Sak 4 Flyttinger 
Benedicte orienterte om muligheten til å melde inn saker angående Domus Juridica og hvordan disse 

blir fulgt opp. Fakultetsdirektøren redegjorde for at vi løser innmeldte problemer så langt det lar seg 

gjøre og minnet om at vi etter 15. april vil evaluere flyttingen og se nærmere på innmeldte behov for 

tilpasninger og endringer sammen med verneombud og fagforeningsrepresentantene. 

Fakultetsdirektøren roste ansatte for å ha hatt stor forståelse og tålmodighet i forbindelse med at vi 

har flyttet inn i et hus hvor det fortsatt foregår byggearbeider og der det har vært 

innkjøringsproblemer med persienner, ventilasjon og varme.   

Sak 5 Personalendringer etter 15. oktober 
Oversikt over endringene siden sist IDF-møte ble lagt fram i møtet. Denne var dessverre ikke helt 

oppdatert som Eirik informerte om. 

Fagforeningene reiste spørsmål om hva som skjer med stillingen som systemkoordinator i 

Studieseksjonen. Stillingen skal lyses ut, men fakultetet kartlegger nå hva slags kompetanse som bør 

kreves og hvilke forventninger vi bør ha til den som ansettes. 

Fagforeningene påpekte at særlig to stillinger i Studieseksjonen er belastet som følge av andre 

ubesatte stillinger. Arbeidsgiver er klar over dette og gjør sitt ytterste for å løse situasjonen. 

Sak 6 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 



Saker til drøfting 

Sak 1 Budsjett og årsplan 2020 
Trond Skjeie presenterte saken slik legges frem for styrebehandling i møtet 9. desember. 

Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt endringer i stillingsprosenten for vitenskapelige assistenter vil 

være klokt. Vitenskapelige assistenter er sentrale i gjennomføringen av fakultetets mange 

arrangementer. Videre ble det reist spørsmål om innholdet i stillingene er i henhold til regelverket. 

Arbeidsgiver pekte på at ordningen med vitenskapelige assistenter skal gjennomgås med instituttene 

i 2020, og at både innhold i stillingene og gjennomføring av arrangementer da må inkluderes. 

Videre ble det påpekt at fakultetets årsplan ikke følger opp utviklingsavtalens punkt om 

arbeidsmiljøundersøkelse. Dette skrives inn i justert versjon av årsplanen etter IDF-møtet. 

Sak 2 Bruk av hjemmekontor for t-a-ansatte ved fakultetsadministrasjonen 
Fakultetsadministrasjonen ønsker å få tydelige rutiner for bruk av hjemmekontor og har laget forslag 

til rutine og avtale. Avtalen bygger DIFIs mal, og vi har også brukt beskrivelsen ved Det medisinske 

fakultet som eksempel. 

Avtalen gjelder for fakultetsadministrasjonen, ikke alle t-a ved fakultetet som det sto i dokumentet 

som ble sendt ut. Normen for teknisk-administrative er tilstedeværelse, men med avtalen ønsker vi å 

få en gjennomsiktig og rettferdig ordning i de tilfellene der hjemmekontor innvilges. 

Fakultetsdirektør ønsker at den samme rutinen også skal omfatte instituttene, eventuelt med 

tilpasninger i tråd med DIFIs maler for hjemmekontor og arbeid andre steder enn på arbeidsplassen. 

Dette må eventuelt besluttes av instituttledere i samråd med dekanen.  

Sak 3 IT-organisering ved fakultetet 
Dekanen fattet i desember 2018 vedtak om samorganisering av fakultetets IT-funksjon fra 1.1.2020. I 

2019 har IT-ansatte jobbet med oppfølging av vedtaket. Forslaget til operasjonaliseringen av 

samorganiseringen legges frem for drøfting før dekanen godkjenner denne. 

Fagforeningene mente det var vanskelig å drøfte saken når IT-ansattes tilstedeværelse på 

instituttene fra 1. januar ikke er avklart. Det ble videre stilt spørsmål om vitenskapelige ansatte vil 

miste lavterskeltilbudet når kontaktpunktet blir i annet bygg, og om alle IT-ansatte skal kunne alt. 

Fakultetet har ikke til hensikt å gi vitenskapelige et dårligere tilbud, men få til gode løsninger som på 

sikt kanskje endrer arbeidsformer, samtidig vil sannsynligvis også behovene endre seg som følge av 

nye arbeidsformer og systemer.  

 

Det juridiske fakultet, 3.12.2019 


