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Referat fra IDF-møte 29. oktober 2021 
Til stede: 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) 

Sak 1 Status omorganisering av studieadministrasjonen 
Oddrun informerte om at vi følger planen som ble drøftet i sist møte, med bl.a. dagsseminar onsdag 
denne uken. De ansatte har fått presentert et forslag til modell med to seksjoner. Denne sendes IDF i 
etterkant av dagens møte. 

Tilbakemeldingene er at de ansatte foreløpig opplever prosessen som litt svevende, og at vi kunne ha 
sett hen til tidligere kartlegginger. På den andre siden er det viktig å få med også nyansatte som ikke 
har vært så lenge hos oss. 

NTL kommenterte at det er viktig at alle studieadministrative inkluderes, også de på instituttene. Om 
de ikke er inkludert i prosessen, er det også en viktig avklaring. 

 

Sak 2 DFØ-systemene 
Oddrun orienterte om at fakultetet har satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra involverte 
seksjoner. Arbeidsgruppen er bedt om både å komme med innspill til enklere løsninger i systemet og 
forslag som kan lette interne arbeidsprosesser. Gruppen skal herunder se på tilgangsproblematikk og 
om det er mulig å redusere antallet kontrakter. 

Utfordringene som fakultetet opplever, skyldes ikke UiOs ansatte, men mangler ved DFØs systemer.  

Økonomiseksjonen har hittil laget bilagslønnskontrakter for Eksamensseksjonen. På grunn av DFØ-
problemene har ikke Økonomiseksjonen kapasitet til dette fra nyttår, og oppgavene tilbakeføres da 
til Eksamensseksjonen. I den forbindelse må vi vurdere om det er behov for ekstra ressurser. 

Akademikerne kommenterte at rekrutteringer tar tid og stilte spørsmål om når fakultetet planlegger 
å starte ansettelsesprosessen. 

Fakultetet har for tiden flere vikarer i Studie- og Eksamensseksjonen, men noen faste som er i 
permisjon planlegger å komme tidligere tilbake. Vi vil vurdere om noen av vikarene kan 
omdisponeres, inntil systemene har fått ønsket funksjonalitet. Det er foreløpig usikkert om det vil 
være behov for ekstra ressurser når systemene virker som de skal.  

 

Sak 3 Status i OU IT 
Fakultetet opplever prosjektet som uklart, med hensyn til både hva forslaget betyr for oss og hvor 
mange stillinger som blir igjen på fakultetet og hvor mange vi eventuelt må avgi. OU IT har bedt 
fakultetene drøfte involveringen av våre ansatte, men det er også uklart for oss hvordan vi kan 
gjennomføre en drøfting på det grunnlaget vi nå har. 

Vi har imidlertid forstått det som at prosjektet skal snakke med de IT-ansatte, og det er avtalt et 
møte med fakultetsledelsen 1. desember. Fakultetsledelsen undersøker videre hvilke forventninger 
prosjektet har til fakultetet. 
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De tillitsvalgte var samstemte i tilbakemeldingen om at det er viktig at organisasjonene og de ansatte 
ikke kommer for sent inn i prosessen, når beslutningene allerede er tatt. 

 

Sak 4 Status Korona 
De fleste ansatte er fysisk tilbake på jobb, men hjemmekontor er en mulighet for alle. I 
fakultetsadministrasjonen kan ansatte avtale hjemmekontor fast en dag i uken, men ved særlige 
behov kan det avtales flere dager som tilrettelegging. Det er fortsatt mulig å avtale enkeltdager med 
hjemmearbeid uten skriftlig avtale. I tillegg er kjernetidsbestemmelsene opphevet ut året. 

Det er ikke meldt inn smitte som har medført tiltak på fakultetet, men vi informerer fortsatt om 
smittevern på skjermer, og håndsprit og servietter er tilgjengelig i alle rom. Det er noen hurtigtester 
igjen på Infosenteret, men når lageret er tomt, kan vi ikke bestille flere. Teststasjonene er lagt ned. 

De aller fleste eksamenene denne høsten er planlagt som hjemmeeksamen.. 

 

Sak 5 Endringer i administrativ bemanning 
Eirik gikk gjennom oversikten. 

 

Sak 6 Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

Det juridiske fakultet, 9. november 2021 
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Referat fra IDF-møte 26. november 2021 
Til stede: Ragnhild Hennum (dekan), Oddrun Rangsæter (fakultetsdirektør), Axel Hjelme (NTL), 
Elisabeth Perioli Bjørnstøl (Forskerforbundet), Gørill Arnesen (Forskerforbundet), Morten Hvaal 
Stenberg (Forskerforbundet), Erik Winge (Akademikerne), Kari Hegerstrøm (Parat), Elisabeth 
Wenger-Hagene (lokalt hovedverneombud) og Eirik Haakstad (referent) 

Saker til drøfting 
Sak 1 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026 
Trond Skjeie gikk gjennom budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026. 

Det er lite risiko i budsjettet, men en viss usikkerhet knyttet til Finansdepartementets beregning av 
pensjonskostnader, samt at budsjetteringsverktøyet i DFØ fremdeles ikke fungerer som det skal. 

Forskerforbundet kommenterte at det positivt at fakultetet kan opprette nye stillinger. 

Forskerforbundet påpekte at teksten under overskriften «Rekrutteringsstillinger» (s. 3-4) og 
overskrift på figur det er litt misvisende. Det kan se ut som om at måltallet for basisfinansierte 
stipendiatstillinger er 47, mens tallet i realiteten er for alle basisfinansierte rekrutteringsstillinger, 
altså inkludert postdoktorstillinger. 

Det var ingen ytterligere kommentarer til budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026. 

Sak 2 Årsplan 2022-2024 
Trond Skjeie presenterte årsplanen og den reviderte strukturen for planen. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan fakultetet følger opp at årsplanstiltakene 
gjennomføres. Etter at årsplanen er vedtatt, lager administrasjonen en konkret arbeidsplan med 
aktiviteter, tidsplan og ansvar, og denne følges opp i seksjonsledergruppen. Arbeidsplanen kan 
presenteres på et senere IDF-møte. 

Videre stilte hovedverneombudet spørsmål om oppfølging av utenlandske forskere bør være et tiltak 
i planen sett i lys av den offentlige debatten den senere tiden. Fakultetet mener det er vanskelig å 
skrive inn et slikt tiltak i årsplanen, men at det faller inn under punktet om mottak av nyansatte, og at 
vi her må se på hva slags behov hver enkelt har. 

NTL stilte spørsmål om hvorvidt «Gjennomgang av forskningsorganisering og implementering av 
eventuell ny struktur» sikter til fakultetets arbeidsgruppe for forskningsorganisering eller Jureval-
rapportens anbefaling om omlegging av instituttstrukturen. Tiltaket i årsplanen dreier seg om 
oppfølging av forslagene til fakultetets arbeidsgruppe som snart leverer sin rapport. 

NTL påpekte at resultatmålene ikke alltid står helt i samsvar med de overordnede målene, 
eksempelvis er ikke gjennomstrømming et mål på samfunnsrelevant kunnskap. Det var enig om å 
justere boksene i planen på enkelte steder for å få en mer logisk framstilling. 

Det var ingen ytterligere kommentarer til årsplanen. 

Saker til informasjon 
Sak 1 Ekstraordinært styremøte 23. november 
Ragnhild orienterte om at fakultetsstyret valgte Marianne Jenum Hotvedt som ny prodekan for 
studier for resten av valgperioden på et ekstraordinært styremøte 23. november. Avtroppende 
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studiedekan jobber for å få på plass en ny studieårsansvarlig for første studieår, Hotvedt fortsetter 
ikke i denne rollen. 

Sak 2 Styremøtet 6. desember 
Oddrun informerte om styremøtet 6. desember, der budsjett og årsplan er de to største sakene. 

Sak 3 Status OU IT 
Oddrun orienterte om at fakultetet jobber med å definere hvilke oppgaver som er drift og hva som er 
fagnær IT. Fakultetsdirektør og seksjonssjef for IT-seksjonen skal ha møte med alle IT-ansatte, og 
prosjektledelsen kommer i dekanatet 1. desember. Når vi har definert oppgavene, innkaller vi til et 
drøftingsmøte, sannsynligvis et ekstraordinært før jul. 

Forskerforbundet stilte spørsmål om dokumentene som prosjektet produserer. Beskrivelse av 
framtidig organisering foreligger nå som et andreutkast, og det skal komme et tredjeutkast, men det 
virker ikke som om vedleggene, herunder tids- og prosessplan, oppdateres. Fakultetet anerkjenner at 
det er en omfattende mengde dokumenter, og det er vanskelig å være helt oppdatert. Eksempelvis 
skulle det ha vært en drøfting mht. driftsoppgaver og fagnær IT, men her er fakultetet forsinket ifølge 
prosjektets tidsplan. 

NTL kommenterte at fagnær IT ser ut til å være strengt og spesifikt beskrevet, og at særlig avansert 
utstyr på mednat-området ser ut til å falle inn under prosjektets definisjon. Selv om fakultetet ikke 
har denne typen utstyr, mener vi at eksempelvis CELL og behovet for Lovdata-kompetanse bør kunne 
karakteriseres som fagnær IT.  

Sak 4 Status BOTT/DFØ 
Oddrun informerte om at det skal være et møte med UiO om time- og oppdragskontrakter. 
Fakultetet har meldt inn reelle og reflekterte problemstillinger, men det er samtidig en stor 
restanseliste fra UiO til DFØ på ting som ikke fungerer. 

Forskerforbundet kommenterte at DFØ-problemene har utløst en ekstrem situasjon for mange 
ansatte, og at dette må meldes oppover i systemet. 

Fakultetet melder hyppig inn problemer og utfordringer med systemene til UiO, og opplever også å 
bli tatt på alvor. UiO er imidlertid pålagt av staten å bruke DFØs løsninger selv om det finnes andre 
tilbydere av denne typen løsninger. 

Alle fagforeningene er misfornøyd DFØ-systemene. 

Parat stilte spørsmål om DFØ kommer til å klare desemberlønn med halv skatt og etterbetaling til en 
del ansatte for høstens lønnsoppgjør. Fakultetet antar at halv skatt skal gå bra, og sannsynligvis også 
lønnsoppgjøret siden dette er vanlig i statlige organer. Det er primært i de tilfellene der universitetet 
skiller seg fra andre statlige organer, at DFØs løsninger er mest problematiske. 

Sak 5 Status omorganisering av studieadministrasjonen 
Oddrun orienterte om at prosessen følger tidsplanen som ble drøftet tidligere i høst. Det har blitt 
gjennomført to seminarer (et hel- og et halvdags), og seksjonssjefene skal nå ha samtaler med hver 
enkelt medarbeider. 

NTL kommenterte at det er en ok stemning i seksjonene, men flere er spente på hvordan seksjonene 
blir i praksis. Fakultetet mener at en slik spenning er naturlig. Så langt har prosessen vært 
overordnet, men diskusjonene blir vanskeligere når vi kommer ned til ansattes oppgaver og 
funksjoner. Samtalene med hver enkelt ansatt blir viktige i denne sammenhengen. 
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Sak 6 Seminar for fakultetsadministrasjonen 19. november 
Oddrun informerte om «velkommen tilbake»-seminaret for fakultetsadministrasjonen sist fredag. Vi 
vil sette ned en gruppe som ser på tilbakemeldingene fram til del 2 av seminaret i februar/mars 
2022. Gruppen bør settes sammen slik at hvert landskap er representert, og de tillitsvalgte kan melde 
inn en representant til Eirik i etterkant av dette møtet. 

Hovedverneombudet stilte spørsmål om hvordan fakultetsadministrasjonen vil jobbe med 
forholdene i landskapene etter andre del av seminaret. Vi må jevnlig diskutere hvordan vi vil ha det i 
landskapene, det kommer stadig inn nye ansatte som kan se annerledes på dette enn vi som er her 
nå. 

Sak 7 Personalendringer 
Eirik gikk gjennom oversikten over personalendringer siden siste IDF-møte. 

Sak 8 Eventuelt 
Oddrun orienterte om ett tilfelle av korona i fakultetsadministrasjonen, og at kolleger er varslet. 
Generelt i dagens situasjon er det viktig å finne balansen mellom når man er litt syk, men likevel kan 
jobbe (noe) hjemmefra, og når man er for syk til å jobbe i det hele tatt. Ansatte skal ikke presses til å 
jobbe når de er syke, men samtidig har også ansatte selv et ansvar for å si fra. 

 

Det juridiske fakultet, 29. november 2021 
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