
 

1 
 

Referat fra IDF-møte 19. mars 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør), Kari 

Hegerstrøm (Parat), Karianne Stang (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Elisabeth Perioli 

Bjørnstøl (Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), Elisabeth Wenger-Hagene (lokalt 

hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til informasjon 

Sak 1 Status BOTT 
Lars Botten orienterte om status BOTT og frister fram til overgangen til nytt system 1. mai. 

Ragnhild poengterte at det må informeres grundig og særskilt om uttak av lønnsslipper. De som 

trenger disse til refinansiering av lån, beregning av pensjon eller lignede i perioden mai-august, må ta 

ut lønnsslipper fra HR-portalen senest 30. april. 

Forskerforbundet støttet at det er mye tilgjengelig informasjon, og at det er viktig å presisere 

punktene som for ansatte er særlig viktig, eksempelvis lønnsslipper og frist for tidsregistrering i 

dagens løsning. 

Sak 2 Midlertidighet ved fakultet 
Eirik orienterte om muligheten til å komme med innspill til drøftingen av midlertidighet i april og 

refererte kort til fjorårets drøftingsmøte. De tillitsvalgte ble bedt om å komme med innspill i god tid 

før 16. april som er dokumentfristen til neste IDF-møte. 

Sak 3 Status for fakultetets strategi 2030 
Oddrun og Ragnhild informerte om at utkastet til strategi 2030 er sendt på høring til alle ansatte. 

Utkastet er innenfor UiOs rammer og skrevet at et underutvalg under fakultetsstyret. Ragnhild 

oppfordret til å komme med innspill. 

Sak 4 Status korona 
Oddrun informerte om at det har vært lite smitte ved fakultet, og at de få tilfellene har blitt håndtert 

i samråd med HMSB og etter UiOs retningslinjer. Bygget har vært stengt for studenter siden tirsdag 

kl. 1200. 

Fakultetsledelsen er ganske optimistiske med hensyn til gjenåpning av lesesalene, men tror det er 

mindre realistisk med fysisk undervisning siden gruppene på jusstudiet er for store. Hvis det åpnes 

mer for fysisk undervisning, vil førsteårsstudentene prioriteres. 

NTL presiserte at førsteårsstudenter også gjelder andre programmer som forvaltningsinformatikk og 

kriminologi hvor det er mindre grupper og enklere med fysisk undervisning. 

Sak 5 Mediesaker 
Ragnhild informerte om saker om nynorsk og tilrettelegging for studenter der fakultetet den siste 

tiden er omtalt i media. Fakultetet følger opp hver enkelt sak. 

Sak 6 Personalendringer  
Eirik gikk gjennom endringene siden IDF-møtet i februar. 

Sak 7 Eventuelt 
Parat etterspurte informasjon om eventuell kompensasjonsordningen for hjemmekontor under 

koronaperioden. Fakultetsledelsen har purret på UiO om dette flere ganger, og er enig i at det har 
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tatt tid å få en avklaring. Fakultetet forventer imidlertid at beslutningen kommer fra 

universitetsdirektør eller rektor i løpet av ganske kort tid. 

 

Det juridiske fakultet, 19. mars 2021 
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Referat fra IDF-møte 23. april 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (assisterende fakultetsdirektør), Karianne 

Stang (NTL), Axel Hjelme (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), 

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

Forfall: Parat 

Saker til drøfting 

Sak 1 Bruken av midlertidige ansettelser 
Eirik gikk gjennom midlertidighetstallene og spørsmålene som var lagt fram for drøfting. 

Forskerforbundet kommenterte at det er positivt at fakultetet ikke har sendt varsel om oppsigelse til 

ansatte på Internasjonal avdeling selv om det foreløpig kun er finansiering ut året. Fakultetet håper 

på en snarlig avtale med Utenriksdepartementet, og bærer nå den økonomiske risikoen for dette. 

Om en slik avtale ikke kommer på plass ganske fort, kan det bli aktuelt å starte oppsigelsesprosess.  

Akademikerne var fornøyde med nedgangen i midlertidighet, men ønsket gjerne at flere både i 

kortvarige stillinger og lavere stillingsprosenter ansattes fast, og at midlertidigheten burde nærme 

seg null. Fakultetet mener at et mål om ingen midlertidighet blant vitenskapelige ikke er realistisk. 

Flere forskere har svært spesialisert kunnskap som trengs i enkelte prosjekter, og dessuten har noen 

forskere permisjon fra faste stillinger andre steder for å bidra inn i våre prosjekter. 

Hovedverneombudet påpekte at spørsmålsstillingen i drøftingsgrunnlaget ikke fanger opp det mest 

interessante å drøfte, nemlig skillet mellom ønsket og uønsket midlertidig. Tallmaterialet og 

personoversikten burde skille mellom midlertidige som egentlig ønsker faste stillinger, og ansatte 

som eksempelvis har permisjon fra andre faste stillinger. Fakultetet tar med innspillet videre og kan 

legge fram en slik oversikt i et senere møte. 

Forskerforbundet stilte spørsmål til tabell 2 i drøftingsnotatet som viser en markant nedgang i antall 

ansatte fra 2019 til 2021. Dette skyldes sannsynligvis en feil i tallgrunnlaget siden summene i denne 

linjen i tabellen ikke går opp. 

Det var enighet i møtet om at det er vanskelig å finne presise indikatorer for bruken av bilagslønn. 

Eksempelvis vet vi ikke hvilke oppdrag som faller inn i kategorien «Honorarer», og dessuten lønnes 

noe sensur med «Timelønn» selv om denne kategorien primært er for undervisning. NTL stilte 

spørsmål om hvordan lektorstillingene ved fakultetet har påvirket timelønnen. Nedgangen etter 2017 

kan skyldes ansettelsene av lektorer. For tiden har fakultetet imidlertid færre lektorer enn ønsket, 

men vi er i ferd med å ansatte to nye nå. 

NTL stilte videre spørsmål om hvordan fakultetet sikrer vikarer fra bemanningsbyrå tilsvarende vilkår 

som andre ansatte. Som oversikten viser, bruker fakultetet bemanningsbyråer i svært liten grad. Når 

det er nødvendig, sender vi en beskrivelse av stillingen med stillings- og lønnsnivå til 

bemanningsbyrået, og vi lønnsfastsetter eventuelle vikarer på samme måte som andre ansatte. 

NTL ba om at fakultetet følger spørsmålet om midlertidighetens påvirkning på arbeidsmiljøet i tråd 

med referatet fra 2020. Dette skal fakultetet gjøre når vi er tilbake i en mer ordinær situasjon. 
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Saker til informasjon 

Sak 1 Status korona 
Oddrun orienterte om at hjemmekontor fortsatt er normalen for ansatte, men at vi har en del 

studenter i byggene. Hurtigteststasjonen i Professorboligen er erstattet med utlevering av selvtester. 

Det blir heldigital undervisning ut semesteret, og eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen. For 

høstsemesteret planlegges det med digitale forelesninger og fysisk gruppeundervisning på samme 

måte som høsten 2020. Samtidig bes ansatte om å strekke undervisning til kl. 0800-1800 i tråd med 

rutinene som er fremforhandlet sentralt ved UiO, men vi prøver også å legge til rette for individuelle 

ønsker og behov. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan en utvidelse av undervisningstiden påvirker 

støttefunksjonene. Student-IT har allerede arbeidstid fram til kl. 2000 for å bistå lærere. 

 

Sak 2 Gradsforskriften 
Ragnhild informerte om den kommende oppmykningen av gradsforskriften. Hittil har kun tre 

universiteter kunnet tildele mastergrad i rettsvitenskap. Mange institusjoner har imidlertid 

bachelorgrader i rettsvitenskap, og i hvert fall fem av dem planlegger å utvide til mastergrad fra 

høsten 2022. Fakultetet/UiO har stilt spørsmål til departementet om hvordan de nye mastergradene 

skal finansieres – ved å dele dagens midler på flere, eller tilføre friske midler. 

NTL stilte spørsmål ved om en oppmykning av gradsforskriften kan påvirke fakultetets holdning til 

3+2-modell og mulighet for mobilitet mellom institusjoner? Fakultetet har foreløpig ikke tatt stilling 

til dette spørsmålet.  

 

Sak 3 Personalendringer (gjennomgås i møtet) 
Eirik gjennomgikk endringene i administrativ bemanning etter 19. mars. 

 

Sak 4 Eventuelt 
Tre saker ble tatt opp under eventuelt. 

Sak 4.1 Status organisering av studieadministrasjonen 
I forkant av møtet ba NTL om en orientering om status i arbeidet med organiseringen av 

studieadministrasjonen under eventuelt. Oddrun orienterte om at arbeidet med omorganiseringen 

av Studie- og Eksamensseksjonen er utsatt på grunn av direktørskiftet, sykmelding hos seksjonsleder 

for Studieseksjonen og vanskeligheter med gjennomføring av prosessen som følge av Korona. 

Steinar Hafto Myre presenterte arbeidet med førstelinjetjenesten. NTL etterlyste i den 

sammenhengen samtaler studieadministrasjonen også i andre bygg enn DJ. Prosessen er ikke ferdig, 

og fakultetet tar med NTLs innspill videre. 

Hovedverneombudet kommenterte at førstelinjetjenesten er kontaktpunkt for svært mange 

henvendelser, ikke bare de som gjelder DJ, og stilte spørsmål om arbeidsgruppen har kontakt med 

ledere også i de øvrige byggene. Fakultetet har foreløpig lite erfaring med førstelinjetjenesten i DJ 

under normale forhold, men arbeidsgruppen vil peke framover mot at fakultetet må jobbe med 

denne typen spørsmål senere. 
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Akademikerne stilte spørsmål ved om det også bør etableres en andrelinjetjeneste i DJ. Fakultetet ser 

videre på sammen med både nulltelinje (infoskjermer mm.), førstelinje og andrelinjetjenesten som 

allerede er i DJ, herunder også informasjonsflyten mellom første- og andrelinje. 

Sak 4.2 Organiseringsplaner for UiO IT 
NTL spilte inn som sak til et senere møte at lokale organisasjonsplaner i forbindelse UiO IT skal 

drøftes i lokale IDF-møter. Fakultetet kommer tilbake til dette. 

Sak 4.3 Kompensasjon for korona 
NTL stilte spørsmål om fakultetet vil informere ansatte om kompensasjonen for ulemper ved Korona 

og hjemmekontor som blir utbetalt i slutten av april. Fakultetet var på møtetidspunktet ikke 

informert av UiO om at kompensasjonen utbetales i april, men vil informere så snart vi får dette 

bekreftet. 

 

Det juridiske fakultet, 26. april 2021 
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Referat fra IDF-møte 8. juni 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Benedicte Rustad (fakultetsdirektør), Oddrun Rangsæter 

(assisterende fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Elisabeth 

Perioli Bjørnstøl, Kari Hegerstrøm (Parat), Erik Winge (Akademikerne), Elisabeth Wenger-Hagene 

(lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 

Sak 1 Strategi 2030 
Ragnhild informerte om arbeidet med strategien. 

De tillitsvalgte var generelt positive til strategiutkastet, men det kom noen konkrete spørsmål til 

teksten. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan det er tenkt å gjennomføre fire års ansettelse for 

alle postdoktorer som en normalordning. I tråd med UiOs ønsker og departementets føringer vil 

fakultetet at postdoktorstillingene skal være reelle kvalifiseringsstillinger for videre akademisk 

karriere. I prosjektsøknader bør vi tilstrebe å unngå kortvarige postdoktorstillinger så langt som 

mulig. 

NTL mente at strategiforslaget er har tatt opp mange viktige punkter etter høringsrunden, og er klart 

forbedret. NTL mente dokumentet slik det ligger nå er godt, og at bredden av strategimål reflekterer 

bredden på fakultetet. 

Forskerforbundet påpekte at administrasjonen nevnes i mindre grad, og stilte spørsmål til hvordan 

ansattes arbeidsbelastning som nevnes i fjerde avsnitt i innledning, skal følges opp. Forskerforbundet 

stilte også spørsmål om når fakultetet skal gjennomføre neste arbeidsmiljøundersøkelse. 

Punktet om ansattes arbeidsbelastning i innledning dreier seg mye om teknologi, herunder 

opplæring i og bruken av nye administrative systemer. Dette gjelder for alle ansatte, og det er egne 

strategimål for dette senere i dokumentet. 

Fakultetet planlegger ny arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) neste år. Vi har startet 

planleggingen, men utsatt oppstarten som følge av Korona.  

Det var ingen ytterligere kommentarer til strategien, og den anses som ferdigdrøftet.  

 

Saker til informasjon 

Sak 1 Styremøtet 17. juni 
Lars Botten gikk gjennom regnskapet for første tertial. Det var ingen spørsmål til regnskapet. 

Trond Skjeie gjennomgikk årsplan 2022-2024.  

Hovedverneombudet stilte spørsmål til punktet om kutt i administrative stillinger. Det er kuttet 

kraftig i administrasjonen etter innføringen av ABE-reformen, og eventuelle ytterligere kutt virker lite 

forenelig med strategiens mål om høyere aktivitet og styrket forskningsadministrasjon. 

Ragnhild presiserte at fakultetet ikke har planer om ytterligere kutt i administrasjonen. Dette punktet 

i årsplanen henger igjen fra en tidligere versjon av dokumentet, og skal tas ut fra versjonen som 

legges fram for styret. Både Ragnhild og Benedicte kommenterte at forholdstallet mellom 
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vitenskapelige og administrative ikke gir et dekkende bilde av situasjonen. Eksempelvis er stillingene 

som dekan og instituttleder regnet som administrative i de offisielle tallene, og flere 

studentmedarbeidere samt alle ansatte ved Internasjonal avdeling er også ansatt i administrative 

stillingskoder. Forholdstallet administrativ – vitenskapelig sier heller ingenting om det store antallet 

studenter og eksterne lærere som de administrative stillingene skal håndtere. 

NTL og Forskerforbundet støttet hovedverneombudets innspill, og understreket at belastningen for 

administrasjonen har vært stor over tid. 

Trond Skjeie redegjorde for budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026. Det var ingen 

kommentarer til denne saken. 

 

Sak 2 UiO IT 
Tor Inge Rosvoll orienterte om UiO IT, herunder vår deltakelse i arbeidsgrupper og videre plan for 

involvering av IDF-møtet. Ragnhild informerte fra styringsgruppemøtet 7. juni, der det blant annet 

ble besluttet å utsette framdriftsplanen til etter sommeren. 

Arbeidsgruppene som er organisert ut fra ulike arbeidsområder, skulle ha levert sine forslag til ny IT-

organisering for sine områder ganske snart slik at disse kunne sendes til fakultetene før sommeren. 

Dette er nå utsatt til etter sommerferien. Denne utsettelsen skal igjen sikre enhetenes mulighet til å 

komme med innspill til ny organisering. 

NTL presiserte at det er litt uklart hva som skal sendes ut til fakultetene når og at det er viktig å få 

med enhetenes innspill gjennom lokale drøftingsmøter NTL stilte spørsmål om prosessen er lagt opp 

til lokale drøftinger og sentrale forhandlinger, og ønsker klarhet i hvilke punkter som skal drøftes 

lokalt 

Slik prosessen ser ut på presentasjonen fra UiO, er det foreløpig lagt opp til sentrale drøftinger og 

informasjon lokalt. Vi kommer imidlertid tilbake til denne saken igjen etter sommeren. 

 

Sak 3 Status korona 
Benedicte orienterte om at det begynner å bli press for mer info om når fakultetet åpner og 

eventuelle endringer til situasjonen med hjemmekontor. Det ser ut som om Oslo kommune 

viderefører dagens regler til 18. juni, og dessuten at opphør av anbefalingen om hjemmekontor ligger 

langt ute i gjenåpningsplanen. Fakultetet undersøker uansett dette med HMSB. 

Forskerforbundet stilte spørsmål om det vil bli aktuelt å skille mellom fullvaksinerte og andre 

medarbeidere. Ragnhild opplyste at UiO ikke skiller på denne måten, selv om Oslo kommune skiller 

mellom fullvaksinerte og andre ved private arrangementer. Benedicte presiserte at vi må forholde 

oss til UiOs retningslinjer. 

Forskerforbundet kommenterte at enkelte stipendiater opplever å få ulik informasjon avhengig av 

hvilket institutt de tilhører. Fakultetet tar dette opp med instituttlederne. 

 

Sak 4 Personalendringer (gjennomgås i møtet) 
Eirik gjennomgikk endringene i administrativ bemanning etter 23. april. 
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Sak 5 Eventuelt 
Ragnhild informerte om signering av en 10-årig avtale med NAV om forskning på og oppbygning av et 

miljø knyttet velferdsrett drevet av Ingunn Ikdahl og John Christian Nordrum.  

 

Det juridiske fakultet, 8. juni 2021 
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