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Referat fra IDF-møte 18. september 2020 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Oddrun Rangsæter 

(assisterende fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), Karianne Stang (NTL), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth 

Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent)  

Forfall: Akademikerne 

Saker til drøfting 

Sak 1 Organisering av studieadministrasjon og førstelinje 
Benedicte orienterte om bakgrunnen for utsettelsen av prosessene med gjennomgang av førstelinjen 

og omorganiseringen av Studie- og Eksamensseksjonen ut fra tre forhold: 1) konsekvenser av korona, 

2) foreldrepermisjon for leder av Informasjonssenteret og 3) forventet påvirkning på og endring av 

arbeidsoppgaver som følge av BOTT økonomi og lønn. Begge prosessen har frist 1. mai 2021 til å 

komme med forslag. Fakultetet tar ikke stilling til prosess eller tidspunkt for implementering før 

forslagene foreligger. 

Tre spørsmål ble lagt frem for drøfting: 

1. overordnet tidsplan for de to prosessene, 

2. mandatet for arbeidsgruppen for førstelinjen, 

3. sammensetning av gruppene og ev. annen involvering. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvorvidt fristen er realistisk sett i lys av at også BOTT 

økonomi og lønn er en stor prosess, og at nytt økonomi og lønnssystem innføres 1. mai. Fakultetet 

mener det her vil være hensiktsmessig å se lokale og sentrale prosesser i sammenheng siden 

navnene på de som skal ha roller i nytt økonomi og lønnssystem, må være klare i god tid før oppstart. 

Dette vil igjen påvirke rolle- og oppgavefordelingen i Studie- og Eksamensseksjonen. 

Det var ingen øvrige kommentarer til den overordnede tidsplanen. 

Det var ingen kommentarer til mandat for arbeidsgruppen for førstelinje. 

Under det tredje drøftingspunktet stilte NTL spørsmål om det var tenkt endringer i arbeids- og 

referansegrupper i prosessen for ny organisering av Studie- og Eksamensseksjonen sammenlignet 

med notatet med tids- og prosessplan fra mars 2020. Dette notatet var lagt ved innkallingen kun som 

en orientering om hvordan prosessen var tenkt før nedstengingen i mars. Fakultetet vil komme 

tilbake med nytt forslag til organisering av prosessen. 

Forskerforbundet stilte spørsmål om medbestemmelse er tenkt bare gjennom styringsgruppen, eller 

også i arbeidsgruppene. Fakultetet mener at det mer er snakk om medvirkning i arbeidsgruppene ved 

at medarbeiderne selv er med på å utforme forslag til ny organisering, mens medbestemmelse 

utøves gjennom styringsgruppen og i IDF-møtene. 

Fakultetet ba fagforeningene utpeke en felles representant til styringsgruppen. (I etterkant av møtet 

ble Gørill Arnesen fra Forskerforbundet utpekt som fagforeningsrepresentant i styringsgruppen.) 

Forskerforbundet kommenterte at styringsgruppens rolle og forholdet mellom arbeidsgruppen(e) og 

styringsgruppen ikke er beskrevet. Fakultetet mener at styringsgruppen bør være et koordinerende 

organ for prosessene, samt et rådgivende organ for dekanen som formelt legger frem forslag til ny 

organisering for IDF. Fakultetet lager en beskrivelse som presenteres for IDF i et senere møte. 
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NTL påpekte at hvorvidt forslagene som kommer ut av prosessene er gjenstand for informasjon, 

drøfting eller forhandling, avhenger av hva som foreslås. Fakultetet er enig i dette. 

Konklusjon fra drøftingen: 

Det var enighet om den overordnede tidsplanen og mandatet for førstelinjen. Fakultetet kommer 

tilbake med beskrivelse av prosessen for omorganisering av Studie- og Eksamensseksjonen. 

Fakultetet skal videre beskrive styringsgruppens rolle og ansvar, herunder saksgang mellom 

gruppene og IDF. 

Saker til informasjon 

Sak 1 BOTT økonomi og lønn 
Lars Botten presenterte arbeidet BOTT økonomi og lønn ved fakultetet. 

NTL stilte spørsmål om hva som faktisk skal leveres til fristen 22. september. Fakultetet skal da spille 

inn hvor mange som skal være saksbehandlere i det nye systemet. Det er først og fremst antall som 

skal meldes inn, ikke navn, og hvem som får hvilke roller i det nye systemet, er da ikke endelig. 

For fakultetet har det ikke vært helt klart om og eventuelt hvilke deler av BOTT-prosessen som er 

gjenstand for drøfting lokalt. NTL påpekte at det er det som er inne i boksene i flytskjemaene som 

omhandler medarbeidernes oppgaver og rettigheter. NTL og Forskerforbundet informerte også om 

at det sentrale nivået arbeider med en veileder for informasjon og drøfting lokalt i forbindelse med 

BOTT-prosessen. Det var enighet i møtet om at saken på dette stadiet kun er til informasjon.  

Sak 2 Status korona 
Oddrun informerte om at det foreløpig i høstsemesteret ikke er noen smittede ved fakultet. Vi har en 

telefon som studenter kan ringe og en klar plan for hva som skjer når/om vi får melding om smitte. 

Ragnhild presiserte at studenter ikke plikter å informere fakultetet om smitte, men at vi oppfordrer 

til det for å kunne sette i gang tiltak så fort som mulig. Smittesporing ligger ellers til helsevesenet. 

Benedicte orienterte om at studentene er bekymret for obligatorisk undervisning ved sykdom eller 

karantene, samt i eksamen i Silurveien. Fakultetet finner fortløpende løsninger for studenter som 

ikke får deltatt på obligatorisk undervisning, og i Silurveien er det tatt høyde for smittevern gjennom 

redusert kapasitet.  

Hovedverneombudet tok opp at det kan være vanskelig å finne rom som støtter zoom i fakultetets 

lokaler, og at det viktig med god tilgang til zoom når terskelen for å være hjemme er lavere enn 

vanlig. Fakultetet følger opp dette med IT. 

Hovedverneombudet stilte også spørsmål munnbind til ansatte siden verneombud ved flere 

fakulteter har meldt om for få munnbind. Det juridiske fakultet har kjøpt inn ekstra munnbind i tillegg 

til de som kommer fra sentralt nivå, og har også nok til to flergangsmunnbind pr. ansatt. Nærmeste 

leder har ansvar for å fordele disse. 

Sak 3 Ekstra møte i fakultetsstyret 3. september 
Benedicte informerte om fakultetet heretter ikke vil publisere protokoller fra styremøter før de 

formelt er godkjent av styret selv i det påfølgende møtet. I det ekstra møtet 3. september vedtok 

fakultetsstyret mandat for JUREVAL og den videre organiseringen av arbeidet med strategi 2030. 

Fakultetsstyret ble også orientert om undervisningssituasjonen og studiestart, samt en rettssak i 

forbindelse med en ansettelse. 
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Hovedverneombudet ba fakultetet påse at informasjon om korona publiseres på både norsk og 

engelsk. Fakultetet er oppmerksom på dette, men har i enkelte tilfeller måttet vente på informasjon 

fra det sentrale nivået når samme informasjon skal rettes mot alle UiOs studenter. 

Sak 4 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Det juridiske fakultet, 22. september 2020 



 

Referat fra IDF-møte 9. oktober 2020 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Kari Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), Erik Winge (Akademikerne), 

Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 

Sak 1 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 
Trond Skjeie presenterte budsjettet for 2021 og langtidsbudsjettet for 2021-2025. Til styremøtet i 

oktober legges det kun frem budsjett og langtidsbudsjett, mens årsplanen er utsatt som følge av 

forsinkelser ved UiO sentralt. 

Forskerforbundet stilte spørsmål ved punktet om utvikling av digital undervisning, og særlig hvorvidt 

lærerne kompenseres for å måtte lage flere kurs eller eventuelt dobbeltarbeid med både fysisk og 

digital undervisning. 

Ragnhild orienterte om at lærerne melder fra til studiedekanen om slikt dobbeltarbeid. Dessuten 

gjennomføres ofte undervisningen slik at noen studenter er fysisk til stede, samtidig som den 

streames og tas opp. Selv om undervisningen både er fysisk og digital, er derfor ikke nødvendigvis 

dobbeltarbeid. 

Videre informerte Ragnhild om at det er satt av en sum til prosjekter som ønsker å videreutvikle 

undervisningen. Dette er engangstiltak, og studiedekanen og PMR beslutter hvilke prosjekter som får 

slik støtte.  

Benedicte orienterte om at fakultetsledelsen er klar over utfordringer knyttet til IT-ressurser, og IT-

investeringer og menneskelige ressurser må ses i sammenheng. Det skal også være et møte mellom 

fakultetsledelsen og IT-lederen for å se på behov, kapasitet og kompetanse. 

Det var ingen øvrige kommentarer til budsjettet eller langtidsbudjsettet. 

Saker til informasjon 

Sak 1 Styremøtet 19. oktober 
Lars Botten presenterte regnskapet for annet tertial. Ragnhild orienterte om at det kan bli noe 

omfordeling til Kulturhistorisk museum og Odontologisk fakultet, som begge har hatt store fall i 

inntekter som følge av korona, fra de øvrige enhetene. Prognosene kan derfor endre seg fram til 

årsavslutning. 

Styret skal også orienteres om status for strategiarbeidet. Arbeidsgruppen som skal bestå at 

dekanen, en representant for hver av gruppene i styret og én instituttleder, er ennå ikke fulltallig. 

Når forslagene fra gruppen foreligger, skal disse behandles åpent og bredt. 

Sak 2 Status BOTT økonomi og lønn 
Siden forrige IDF-møte har fakultetet meldt inn antall personer som skal få opplæring og arbeide i 

systemene for de tre første prosessene (time og oppdrag, behov til betaling og reiser og utlegg). Vi 

har imidlertid bedre tid til å melde inn navn enn vi først trodde. Datoen 15. oktober var ikke en frist, 

slik vi orienterte om tidligere, men tidspunkt for orientering om de resterende prosessene. Frist for 

innmelding av navn er 8. desember. 



 

I berørte enheter arbeides det med å avklare hvem som skal arbeide i de nye BOTT-systemene. BOTT 

vil medføre endrede arbeidsoppgaver for enkelte medarbeider, og arbeidsgiver må sørge for 

kompetanseutvikling. Vi legger opp til bred involvering av ansatte i prosessene, og har også dette 

som fast punkt i IDF-møtene framover. 

Sak 3 Status korona 
Benedicte orienterte om e-post fra universitetsledelsen 8. oktober. I denne ble det fremhevet at 

hjemmekontor og digitale møter skal hovedregelen ved UiO framover. Fakultetet har den siste tiden 

hatt stor grad av frivillighet med hensyn til hjemmekontor, og ansatte kan avtale dette direkte med 

nærmeste leder. Det er imidlertid nødvendig med noe tilstedeværelse, særlig ved Infosenteret og IT-

seksjonen, så lenge det er studenter og ansatte i byggene. Fakultetet vil legge til rette for at alle 

møter kan gjennomføres digitalt, og herunder også vurdere hyppighet og frekvens på møter. Det vil 

også komme informasjon med oppfordring om å holde avstand til hverandre, særlig i kantina i 

lunsjtiden, og heisene skal merkes med makskapasitet. 

NTL presiserte at det i denne situasjonen er spesielt viktig med god kommunikasjon mellom leder og 

ansatt, og at leder må kunne begrunne avgjørelser om hjemmekontor eller avslag på hjemmekontor 

på en gjennomsiktig måte. Det er også viktig at fakultetets enheter praktiserer hjemmekontor så likt 

som mulig. Forskerforbundet støttet NTL og viste til at ansatte ved Internasjonal avdeling hadde fått 

beskjed om ikke å møte på jobb. 

Ragnhild og Benedicte informerte om fakultetet planlegger skriftlige eksamener i Silurveien, og at det 

har vært to allmøter for studenter (3. og 4. studieår). Dekanatet har vært på befaringen i Silurveien, 

og mener at lokalet er godt tilrettelagt og at det ikke innebærer økt smittefare med eksamen her. 

Det er imidlertid bekymringer hos studenter knyttet til bl.a. renhold, reisevei, ansamlinger utenfor 

eksamenslokalet og eksamener tett opp under jul. Beslutningen om skriftlig eksamen opprettholdes, 

men kan selvfølgelig endres ved forverring av smittesituasjonen. 

Ragnhild kommenterte at det vanskelig både å treffe avgjørelser og å kommunisere godt når 

situasjonen stadig endrer seg. Samtidig har vi ulike grupperinger blant både studenter og ansatte – 

fra de som er veldig bekymret til de som ikke bryr seg noe særlig – og gruppene har ulike 

forventninger og ønsker. I tillegg må vi forholde oss til signalene fra byrådet. 

NTL påpekte at en overgang fra skole- til hjemmeeksamen vil medføre mye ekstraarbeid for 

Eksamensseksjonen, og det er viktig at seksjonen har tilstrekkelig ressurser for å håndtere dette. 

Benedicte informerte om at fakultetsledelsen er godt kjent med dette, og at lederen for 

eksamensseksjonen er tett på. Som følge av korona kan studenter bruke egenmelding på eksamen, 

og fakultetet må også arrangere konteeksamen på nyåret. 

Sak 4 Endringer i administrativ bemanning 
Eirik gjennomgikk oversikt over endringer i møtet. 

Sak 5 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 9. oktober 2020 
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