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Referat fra IDF-møte 27. august 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), Gørill 

Arnesen (Forskerforbundet), Mattias Solbakken (Akademikerne), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth 

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

Saker til informasjon 

Sak 1 Status studiestart 
Ragnhild orienterte om generelt en god start på semesteret. Tre av våre studenter har imidlertid 

testet positivt for Korona, men i samråd med smittesporingen har det ikke vært nødvendig med 

tiltak. Undervisningen i høstsemesteret er planlagt med digitale forelesninger og fysiske kurs. 

Sak 2 Status korona 
Ragnhild og Oddrun informerte om at det ikke er registrert smitte blant ansatte ved fakultetet, og at 

alle kan hente selvtester i foajeen i DJ. Enmetersregelen gjelder alle andre steder enn i 

undervisningen. 

Ansatte er i ferd med å vende tilbake til arbeidsplassene. Universitetet skal igjen være det normale 

arbeidsstedet, men vi skal ha stor fleksibilitet i en overgangsperiode, og hjemmekontor kan avtales 

med nærmeste leder. Fakultetet ønsker at alle er til stede i hvert fall deler av tiden, men tar høyde 

for at alle ennå ikke er fullvaksinert. Hvis det det blir for stort press på lokalene, kan vi innføre en 

rulleringsordning for tilstedeværelse og hjemmekontor. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om UiO har gjort noen endringer i rutinen og avtalen for 

hjemmekontor som ble laget vinteren 2020. 

Fakultetet har ikke fått beskjed om noen endringer, og det er ikke gitt andre føringer enn at ansatte 

skal tilbake til arbeidsplassen. Vi gjør dette rolig og fleksibelt, og hver enkelt avtaler hjemmekontor 

med nærmeste leder etter behov.  

Hovedverneombudet stilte videre spørsmål om det var noen spesielt utsatte grupper ansatte ved 

fakultet, eksempelvis noen som har direkte kontakt med studenter. 

Det er ansatte i førstelinjen som primært har studentkontakt, men disse er kun ansatt i 20 prosent 

stillinger og er selv studenter resten av tiden. Denne gruppen har ikke meldt inn noen bekymringer. 

Fulltidsansatte sitter ikke i frontdesk, men fakultetet vil ta hensyn eventuelle bekymringer og 

underliggende sykdommer i denne gruppe. IT har gjennom hele koronaperioden hatt tilstedeværelse 

på grunn av brukerstøtte, men for dem er det laget egne regler og de har fått utstyr som munnbind 

og hansker. 

NTL kommenterte at avtale om fjernarbeid skal være frivillig for den ansatte. Enkelte steder ved UiO 

legger arbeidsgiver opp til at ansatte må jobbe deler av tiden hjemmefra på grunn av plassmangel, 

men NTL presiserte også at dette ikke gjelder Det juridiske fakultet. 

Oddrun understreket at vi har god plass og ønsker alle ansatte tilbake igjen. 

Sak 3 Saker til IDF høsten 2021 
De tillitsvalgte hadde ingen innspill til saker ut over de vi vet at kommer, som organisasjonsendringer 

og saker til fakultetsstyret. Saker kan uansett meldes inn fortløpende til Eirik. 
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Sak 4 Personalendringer 
Eirik gikk gjennom endringene i administrativ bemanning siden juni-møtet. 

Hovedverneombudet kommenterte at tre av stillingene i Studieseksjonen virket ustabile, og stilte 

spørsmål hvordan det er med arbeidsbelastning i denne seksjonen. 

Oddrun orienterte om at Studie- og Eksamensseksjonen jobber mer på tvers enn tidligere og avlaster 

hverandre. Samtidig er det en større belastning på de gjenværende når oppgaver fra ubesatte 

stillinger skal fordeles. Fakultetet er imidlertid i ferd med å ansette en vikar ut juni 2022 for å sikre 

noe mer langsiktighet. 

Sak 5 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

Det juridiske fakultet, 31. august 2021 
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Referat fra IDF-møte 1. oktober 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), 

Karianne Stang (NTL), Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Gørill Arnesen 

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

(lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 

Sak 1 Tids- og prosessplan for omorganiseringen av Studie- og Eksamensseksjonen 
Oddrun informerte om at arbeidet med omorganisering av dagens studie- og eksamensseksjon 

starter opp igjen, og at målet er ferdigstillelse innen 1. juni 2022. Oddrun presenterte også tids- og 

prosessplanen, som blant annet legger opp til tre drøftinger og informasjon på de mellomliggende 

IDF-møtene. Studie- og Eksamensseksjonsseksjonen har blitt informert om oppstart av prosessen i 

møter de siste to ukene. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hva som ligger i fasen med individuell innplassering. 

Forskerforbundet fulgte opp spørsmålet med å presisere at tanker om hvem som skal fylle de ulike 

stillingene, bør være en del av arbeidet med bemanningsplanen. 

Fasene i tids- og prosessplanen er ikke strengt atskilt slik det kan se ut på papiret, men den formelle 

innplasseringen skjer først etter at bemanningsplanen er drøftet. Arbeidet er imidlertid en dynamisk 

prosess, og for mange vil de nye stillingene være tilnærmet like dagens stillinger. Det er viktig at 

stillingene settes sammen på best mulig måte, og det er medarbeiderne selv som best kjenner 

oppgavene og vet hvilke oppgaver som passer sammen. 

NTL påpekte at ifølge tids- og prosessplanen skal modellen for nye organisering kun presenteres for 

seksjonene, ikke for organisasjonene. Oddrun understreket at dette er en uteglemmelse i planen, og 

at vi vil informere i IDF-møtene om både modellen, status i arbeidet og hva som diskuteres 

prosessen. 

NTL kommenterte at tidsplanen ser ok ut, men presiserte at den må kunne justeres ved behov. 

Akademikerne stilte spørsmål om seksjonene er samlokalisert i dag. Oddrun bekreftet at de to 

seksjonene allerede sitter i samme landskap i Domus Juridica. 

Det kom ingen flere innspill i møtet. 

Saker til informasjon 

Sak 1 Saker til fakultetsstyremøtet 11. oktober 
Lars Botten gjennomgikk regnskapstallene. Dette er første tertialrapportering i nytt system, og det er 

noe usikkerhet knyttet til tallene, særlig til avsetningene. 

Forskerforbundet kommenterte at Internasjonal avdeling har problemer med utbetalinger til 

utlandet, noe som også påvirker størrelsen på overskuddet på prosjektporteføljen. 

Trond Skjeie presenterte det foreløpige utkastet til årsplan 2022-2024. Årsplanen skal vedtas av 

fakultetsstyret i desember, og IDF-møtet vil få den til drøfting i møtet 26. november. Det kom ingen 

innspill det foreløpige utkastet. 
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Sak 2 UiO IT 
Informasjonsskriv fra IT-direktøren ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Fakultetet 

jobber for å beholde fysisk tilstedeværelse i sentrum for blant annet å sikre best mulig brukerstøtte. 

Vi venter på en plan som tydeligere beskriver organiseringen. 

NTL kommenterte at dette er et stort prosjekt med en omfattende mengde saksdokumenter, og at 

organisasjonene lokalt kunne ha trengt mer målrettet informasjon for å se konsekvensene for 

fakultetet. NTL mente videre, med støtte fra Forskerforbundet, at organisasjonene lokalt kommer for 

sent inn i prosessene, og foreslo at fakultetets innspill til sentrale planer drøftes lokalt før innspillene 

sendes. 

Fakultetet mener at dette er et godt forslag og vil løfte spørsmålet om tidligere lokale drøftinger til 

UiO sentralt. For fakultetet er det helt fint å drøfte våre innspill før vi sender høringssvar. 

NTL etterlyste videre et høringssvar fra fakultetet tidlig i prosessen der vi ga tilbakemelding på at vi 

ønsker den løsningen med minst endringer sammenlignet med dagens organisering. 

Hverken Ragnhild, Oddrun eller Eirik husket om denne ble sendt skriftlig eller om vi bare ga 

tilbakemelding i et møte med IT-direktør og prosjektleder, men vi sjekker det. 

Sak 3 Status korona 
Ragnhild og Oddrun informerte om undervisningen. Hovedregelen for ansatte er igjen 

tilstedeværelse på jobb, men fakultetet har en fleksibilitet tilnærming og ansatte kan avtale 

hjemmekontor med nærmeste leder. Hjemmekontor er imidlertid et gode, og vi krever at ansatte er 

fleksible og kommer på jobb på hjemmekontordager om det er behov. 

Forskerforbundet kommenterte at det fortsatt er mange digitale møter samtidig som mange ansatte 

sitter i landskap. Ordningen bør være fleksibel nok til at ansatte da kan gjennomføre digitale møter, 

kurs etc. hjemmefra. 

Oddrun understreket at det er mange tilgjengelige rom Domus Juridica, men at vi skal være fleksible 

med hjemmekontor om dette er mest hensiktsmessig når det snakk om eksempelvis tettpakkede 

dager med digitale møter, lengre seminarer og tidsforskjeller.  

Hovedverneombudet etterlyse informasjon fra fakultetet om hvordan vi ønsker å praktisere bruken 

av hjemmekontor. Verneombudene ved UiO opplever til dels store forskjeller mellom enhetene. 

Oddrun påpekte at budskapet fra UiO sentralt er at fysisk tilstedeværelse er normalen og at 

arbeidsgiver også kan kreve tilstedeværelse. Fakultetet ønsker en fleksibel tilnærming, samtidig som 

det også internt på fakultetet er forskjeller mellom enhetenes behov for tilstedeværelse, og at en 

vurderingene derfor må gjøres av hver enkelt leder. Vi kan imidlertid gi mer overordnede føringer. 

Sak 4 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved fakultetet 
Oddrun informerte om vi planlegger å gjennomføre ARK for andre gang våren 2022. Marianne 

Gjerstad blir fakultetets prosjektleder for ARK, og det vil også bli nedsatt en arbeidsgruppe ved hver 

enhet (instituttene og fakultetsadministrasjonen) som forbereder, gjennomfører og følger opp ARK. I 

tillegg vil Elisabeth Wenger-Hagene som hovedverneombud følge hele prosessen og være bindeledd 

til de lokale verneombudene. 

Sak 5 Endringer i administrativ bemanning siden møtet i august 
Eirik gikk gjennom endringene i møtet. 
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Sak 6 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Det juridiske fakultet, 1. oktober 2021 
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