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Referat fra IDF-møtet 24. april 2020 
Til stede: Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Kari Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), 

Marianne Midthus Østby (NTL), Axel Hjelme (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt 

hovedverneombud), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør) og Eirik Haakstad (referent).  

Saker til drøfting 

Sak 1 Fakultetets bruk av midlertidige ansettelser 
Bestillingen fra UiO, som var drøftet med de sentrale tillitsvalgte, presiserte seks gjennomgående 

tema for drøfting i tillegg til særlige lokale forhold. Sammen med innkallingen til møtet fulgte et 

notat fra fakultetsledelsen med overordnede tall for midlertidighet og omtale fokusområdene og 

lokale forhold. 

Fagforeningene kommenterte tre forhold knyttet til midlertidighet i møtet. 

For det første påpekte fagforeningene at fakultetet raskere burde ha ansatt vikarer i enkelte stillinger 

som har stått ledig en periode. Studieadministrasjonen ble særlig fremhevet her. 

Videre kommenterte fagforeningene at oppsigelsen av alle ansatte på UD-avtalen hadde vært 

uheldig, med hensyn til både personalbehandling, arbeidsmiljø og kvalitet på det utførte arbeidet. 

Arbeidsgiver støtter fagforeningene på dette punktet. Det jobbes for å sikre en mer langsiktig 

finansiering for å hindre at fakultetet igjen kommer i en slik situasjon. 

Fagforeningene tok også opp hvorvidt spørsmålet om bruken av midlertidige ansettelser påvirker 

arbeidsmiljøet, jevnlig blir diskutert på enhetene. Arbeidsgiver er ikke kjent med slike diskusjoner, 

men mener at dette er godt innspill, og tar det med videre i ledermøter. 

I tillegg, men ikke som del av drøftingen av midlertidighet, stilte fagforeningene spørsmål om 

fakultetet har startet på gjennomgangen av bruken av vitenskapelige assistenter, jf. IDF-møtet 

29.11.19. Denne gjennomgangen er foreløpig ikke påbegynt.  

Saker til informasjon  

Sak 1 Status koronasituasjonen 
Korona er et hovedpunkt i mange møter, herunder statusoppdateringer og erfaringsutveksling om 

hvordan følge opp medarbeidere fra og på hjemmekontor. Hovedinntrykket er at det går greit, men 

at situasjonen begynner å tære på, samtidig som flere melder om fysisk slitasje på grunn av dårligere 

tilpassede arbeidsplasser. Som resten av UiO praktiserer fakultetet en restriktiv adgang til 

kontor/arbeidsplass, men ansatte kan hente utstyr (skjerm, tastatur, mus og kontorstol).  

Sak 2 Status prosess for omorganisering av studieadministrasjonen 
Benedicte informerte om at prosessen er utsatt inntil ansatte er tilbake på arbeidsplassen, og at den 

sannsynligvis tidligst kan starte opp høsten 2020. Fakultetsledelsen mener at det gode faglige 

argumenter for en omorganisering av studieadministrasjonen. 

Fagforeningene stilte spørsmål ved tidspunktet for en slik prosess. Ansatte har allerede vært 

involvert i og det pågår fortsatt ulike prosesser, samtidig er det fortsatt i praksis et skille mellom 

studie- og eksamensadministrasjon. 
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Videre spilte fagforeningene inn at det er viktig å se særlig organisering av Student IT i sammenheng 

med UiOs prosjekt for fremtidig organisering av hele IT-feltet. Arbeidsgiver mener at dette er godt 

innspill, og dette vil bli tatt inn i saksdokumentene. Samtidig må fakultetet spille inn til det sentrale 

IT-prosjektet at Student IT er viktig for oss.  

Sak 3 Domus Juridica (DJ)  
Kari orienterte om tre oppfølgingspunkter etter vernerundene i fakultetsadministrasjonen: 1) 

informasjon om brannvern, 2) inneklima og ventilasjon, og 3) belysning og persienner. Oddrun 

informerte om at det jobbes med utbedringer nå som bygget står nærmest tomt, og at 

fakultetsledelsen har jevnlige møter med Eiendomsavdelingen og Entra. 

Det var enighet i møtet om fakultetsadministrasjonens seminar om DJ bør utsettes til ansatte er 

fysisk tilbake på arbeid. Videre ble det spilt inn tre hovedpunkter: 

1. Det bør sendes mer informasjon til ansatte om status i utbedringen eksempelvis i 

fakultetsnytt. 

2. Det bør bli ny vernerunde når ansatte er fysisk tilbake med oppdatere spørsmål i etterkant 

og som følge av koronasituasjonen. 

3. Arbeidet med arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, og må følges opp jevnlig med mer enn 

det ene, planlagte seminaret. 

Sak 4 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 24.4.2020 
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Referat fra IDF-møtet 29. mai 2020 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Kari Hegerstrøm (Parat), 

Karianne Stang (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Erik Winge (Akademikerne), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad 

(referent).  

Saker til drøfting 

Sak 1 Hovedprioriteringer og prinsipper til årsplan, budsjett og langtidsbudsjett 
Trond Skjeie presenterte hovedprioriteringer og prinsipper for årsplan 2021-2023, budsjett 2021 og 

langtidsbudsjett 2021-2025. Det er i år lagt opp til to styrebehandlinger, der fakultetsstyret i juni 

behandler hovedprioriteringer og prinsipper og i desember vedtar endelig årsplan, budsjett og 

langtidsbudsjett. 

IDF-møtet hadde ingen kommentarer til hovedprioriteringene eller prinsippene. 

Sak 2 Revidert reglement for Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) 
Dagens reglement for IKRS er fra 2003/2004. IKRS ønsker nå å erstatte instituttstyret med 

instituttråd, og har fremmet forslag om dette til fakultetet. Det reviderte reglementet er ellers en 

harmonisering opp mot gjeldende Normalregler for institutter ved UiO. 

IDF-møtet sluttet seg til forslaget fra IKRS, men ba om at funksjonstiden for midlertidig vitenskapelige 

og studenter i instituttrådet reduseres til ett år i tråd med UiOs valgreglement, samt at § 8 i utkastet 

til nytt reglement strykes. 

Fakultet gjør disse endringene før saken oversendes fakultetsstyret for vedtak. 

Saker til informasjon  

Sak 1 Fakultetsstyremøtet 8. juni 
Lars Botten gjennomgikk regnskapet pr. 30. april. IDF-møtet reiste spørsmål om det, gitt den bedrede 

økonomien, var mulig å ruste administrasjonen for en uoversiktlig høst i form ansettelser i faste og 

midlertidige stillinger. Benedicte viste til at det er lagt inn ytterligere ABE-kutt for 2021 og at det ikke 

er aktuelt å opprette nye faste administrative stillinger, men at vi skal sørge for at ledige stillinger 

utlyses raskt og at vi, ved sykefravær og permisjoner, får vikarer på plass når det er mulig og 

hensiktsmessig. 

IDF-møtet hadde ingen kommentarer til de øvrige styresakene. 

Sak 2 Status prosess for omorganisering av studieadministrasjonen 
Benedicte orienterte om administrative stillingsbehov og endrede arbeidsoppgaver som følge av 

SFU’et CELL som starter opp 1. juni. 

Eirik gikk gjennom oversikten over endringer i administrativ bemanning siden februar. IDF-møtet 

uttrykte bekymring for enkelte ansatte i Studieseksjonen som følge av langvarig fravær av én 

medarbeider. Arbeidsgiver er oppmerksom på dette, og jobber for å finne en varig løsning. 

Benedicte orienterte om IKRS sitt ønske om å overføre stillingen som studiekonsulent til 

Studieseksjonen. Dette har vært en prøveordning det siste året, og nå som fast stillingshaver har sagt 

opp, ønsker fakultetet å lyse den ut med Studieseksjonen som arbeidssted. IDF-møtet hadde ingen 

kommentarer til dette. 
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Sak 3 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 29.5.2020 
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