
 

 

Referat fra IDF-møte 27. november 2020 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Gørill Arnesen 

(Forskerforbundet), Kari Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), Tina Næss (Akademikerne), 

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

Saker til drøfting 

Sak 1 Innføring av BOTT ved fakultetet 
Lars Botten presenterte saken. Rollen som «prosessrådgiver» er foreløpig ikke helt avklart fra UiO, og 

omtales bare kort i det fremlagte notatet. Benedicte orienterte om at det har vært prosesser internt i 

seksjonene, og at ledere er i dialog med berørte medarbeidere. 

NTL kommenterte at prosessen for time- og oppdragslønn ikke fremstår som effektiviserende. 

Bestiller må legge inn mye informasjon før koordinator kontrollerer og skriver kontrakt. Dette 

fremstår som dobbeltarbeid og merarbeid for koordinator. 

Fakultetet mener at dette er et godt innspill, men samtidig utenfor det fakultetet kan beslutte. Dette 

følger av systemene fra DFØ og samarbeidet med de øvrige universitetene. Fakultetet har imidlertid 

spilt inn behovet for tydeliggjøring av roller og ansvar, samt system for oppfølging av endringer i 

avtalene som gjøres underveis. Videre har særlig Studie- og Eksamensseksjonen valgt koordinatorer 

som selv har et stort volum av avtaler, så disse vil da fungere som både bestiller og koordinator i 

mange tilfeller. 

Det var ingen ytterligere kommentarer til saken. 

Sak 2 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 
Trond Skjeie presenterte saken, herunder endringer som er gjort den siste uken. Dokumentet som 

var sendt ut til drøftingen var en tidligere versjon som har blitt justert etter møteinnkallingen. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvorvidt instituttene har fått uttale seg om 

endringsforslagene. Disse får ulike konsekvenser for de forskjellige enhetene. 

Ragnhild informerte om at instituttlederne skal diskutere budsjettet i møtet 2. desember. 

Det var ingen ytterligere innspill til budsjett 2021 eller langtidsbudsjett 2021-2025. 

Saker til informasjon 

Sak 1 Fakultetsstyremøtet 7. desember 
Benedicte orienterte kort om sakene til styremøtet. 

Ragnhild informerte om at UiO ikke har vedtatt sin årsplan, og at fakultetet venter på denne før vi 

ferdigstiller vår. Videre refererte Ragnhild fra det første møtet i fakultetsstyrets arbeidsutvalg for 

fakultetets strategi 2030. Det var en åpen diskusjon rundt de fire hovedpunktene i UiOs strategi, og 

planen er at arbeidsutvalget skal lage et tekstutkast som sendes på høring på fakultetet. 

Sak 2 Status organisering av førstelinjetjenesten  
Benedicte informerte om status i prosessen for førstelinjetjenesten. Denne skal nå inn i en 

kartleggingsfase fram til 1. mars 2021. Notatet som var sendt ut før møtet, beskriver også 

sammensetningen av arbeidsgruppen og hvem de ønsker innspill fra. 



 

 

Den andre delen av prosessen er organiseringen av Studie- og Eksamensseksjonen. Denne har 

kommet kortere enn planlagt på grunn av koronasituasjonen, men det legges opp til mer arbeid 

vårsemesteret 2021. 

Sak 3 Valg av verneombud  
Kari informerte om pågående og avsluttede valg av verneombud på alle grunnenhetene. 

Sak 4 Status korona  
Benedicte orienterte om at tiltakene ved UiO videreføres som følge av at Oslo kommune har 

videreført sine tiltak. Hjemmekontor er fortsatt hovedregelen, men siden universitetet er åpent, 

trenger vi å ha noen funksjoner til stede. 

NTL kommenterte at ansatte har forståelse for og aksepterer situasjonen, men at mange begynner å 

bli slitne. NTL ga positiv tilbakemelding på fakultetsdirektørens e-post av 26. november, der ansatte i 

fakultetsadministrasjonen blant annet oppfordres til å ta seg pauser og gå tur i dagslys. 

Hovedverneombudet presiserte at en slik oppfordring også burde gå til alle ansatte. Ragnhild sa at 

hun vil be instituttlederne oppfordre ansatte til å ta pauser og få frisk luft og lys i løpet av 

arbeidsdagen. 

Forskerforbundet minnet om at ordningen med trening i arbeidstiden også gjelder på hjemmekontor. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om fakultetet vet om ansatte har så mange plusstimer at de står 

i fare for å få strøket plusstid ved nyttår. Fakultetet har ingen overordnet oversikt over plusstid, men 

vil ta opp med administrative ledere om ansatte har for mange plusstimer og i så fall hvordan dette 

skal følges opp, og så komme tilbake til denne saken i et IDF-møte tidlig i 2021. 

Sak 5 Personalendringer  
Eirik gjennomgikk oversikten over personalendringer. 

Sak 6 Eventuelt 
Eirik informerte om planlagte møter i 2021, og sender invitasjon til disse i kalenderen. 

 

Det juridiske fakultet, 27. november 2020 


