
 Møtebok fra IDF-møte 7. april 2016      

7. april 2016 ble det avholdt drøftings- og informasjonsmøte mellom administrasjonen og 

tjenestemannsorganisasjonene.  

 

Tilstede:    

Fra organisasjonene   Fra administrasjonen 

Anne Thorsen Akademikerne  Geir Haugstveit 

Tom Syvertsen (bisitter) Akademikerne  Curt Rice (til sakene 29, 8 h) og 35) 

Randi Gavelstad NTL  Nina Waaler (til sak 30) 

Morten G. Kielland FF  Tore Dæhlin (til sak 29) 

Eldbjørg Schön (bisitter) FF  Idun Thorvaldsen (til sakene 8 h) og 31) 

Liv Ingunn Bråten YS-stat  Ingrid Stensland (til sak 32) 

Turid Brattaas (bisitter) YS-stat  Ina Tandberg (til sakene 29,30 og 8h) 

   Live K. Pedersen 

Fra vernetjenesten   Brita Bye 

Erik Dahlgren HVO   

 

HR-direktør Geir Haugstveit ledet møtet. 

IDF 28/16 Godkjenning av innkalling 

Det ble meldt én sak til Eventuelt. 

IDF 29/16 Omgjøring av fakultetsstyre til fakultetsråd - Informasjon/diskusjonssak 

Rektor Curt Rice Curt orienterte om bakgrunnen for saken, oppsummerte hovedfunn i rapportene og ba 

om organisasjonenes råd om hvordan denne saken burde behandles.  

FF sa følgende: «FF mener at det er svært kritikkverdig å fjerne et kollegialt styringsorgan på en så 

uprofesjonell måte. Resultatet er redusert medbestemmelse, noe FF selvsagt er imot. Uansett hva 

utredningen sier, mener FF at det er klart at en saksbehandlingsfeil som det å unnlate forhandling med 

organisasjonene påvirker avgjørelsen. Det var full forvirring om hva som var situasjonen (styre eller 

råd) helt til FF meldte saken til IDF 6. mai 2015. Deretter fulgte en korrespondanse mellom 

høgskoledirektøren, organisasjonene og departementet uten at man kom frem til klarhet. Saken ble 

endelig tatt alvorlig da den begynte å sperre for andre nødvendige vedtak (Revidering av 

valgreglementet, IDF 11.06.15, og Delegasjon av myndighet til dekan, IDF 22.10.15). FF mener det er 

problematisk at treneringen brukes som et argument for at «vedtaket» må anses som gyldig (jf. s. 40 i 

den juridiske vurderingen: «Det har gått nærmere 7 måneder siden organisasjonen innrettet seg i 

henhold til dette» (dvs. endringen fra styre til råd). FF mener at det riktige ville være at «vedtaket» om 

endring fra fakultetsstyre til – råd ble reversert av styret etter forhandling med organisasjonene.» 

De øvrige organisasjonene støttet FF. De berømmet rapporten som grundig og godt opplyst, men ønsket 

at saken går til styret for ny behandling slik at vedtak kan fattes på riktig grunnlag. 

YS sa at det under saksbehandlingen våren 2015 ble påpekt at høgskolens retningslinjer og forskrifter 

henviser til «fakultetsstyret». Formalitetene har med vedtaksmyndighet å gjøre, og burde vært 

omarbeidet i forbindelse med styresaken. Disse er fortsatt ikke oppdatert. YS mente også denne delen av 

saksbehandlingen var kritikkverdig. YS foreslo at det utarbeides en sjekkliste for å belyse alle 

konsekvenser for organisasjonen ved styresaker som omhandler større endringer.  

YS ønsket at vedtaket reverseres og at fakultetsstyrene gjeninnføres. 
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Akademikerne sa at styremedlemmer har gitt uttrykk for at de ikke hadde vært klar over at de vedtok å 

legge ned fakultetsstyrene. 

 NTL sa en så stor sak bør ha et eksplisitt vedtak, en bisetning i et saksframlegg holder ikke. 

Rektor svarte at rapporten er helt tydelig på at prosessen med IDF ikke var riktig, han sluttet seg til at 

saksbehandlingen har inneholdt feil og han forstod organisasjonenes frustrasjon. Han foreslo at i stedet 

for å at saken reverseres nå, kan det foreslås for styret at det gjennomføres en evaluering av ordningene 

på et tidspunkt før periodene er ute. Han understreket at saken ikke gjelder fakultetsstyre vs. -råd, men 

prosessen og saksbehandlingen.  

YS svarte at styret bør behandle dette på nytt, om det skal skje nå eller om det skal skje senere 

forutsetter et bedre samarbeid slik at vi ikke kommer i en slik situasjon igjen 

Akademikerne sa at HiOA har færre kollegiale råd enn UH-sektoren for øvrig, noe de anså som uheldig. 

De mente at om det ikke er mulig å behandle saken før i forkant av neste styreperiode støttet de YS, men 

ønsket at saken behandles på nytt før den tid.  

Rektor sa at han satte pris på at TMO var tydelige. Han sa videre at rapporten skal til behandling i styret 

– de har mulighet for å bestille ny håndtering om de ønsker dette. Han sa det arbeides med en revisjon 

av rutiner for håndtering av styresaker, og mente det ville være klokt å ta med innspillet om en 

sjekkliste. Samtidig sa han at det bør signaliseres til styret at man ønsker å evaluerer fakultetsrådene på 

et tidspunkt som er tidlige nok til at man faktisk har tid til å implementere en endring om man skulle 

lande på dette.  

Det forberedes sak til styremøtet i mai, saken kommer da tilbake til IDF. 

IDF 8/16 h) Tildelingsbrev 2016 fra Kunnskapsdepartementet – gjennomgang - informasjon 

Rektor orienterte om sektorkravene som ligger i Tildelingsbrevet. Hovedpunktene er 

- kvalitet i undervisning og forskning 

- studiegjennomstrømming 

- økt deltakelse i EU  

- 5-årig lærerutdanning  

- EVU for lærere  

Etablering av utviklingsavtaler hvor noen områder skal prioriteres og hvor resultater knyttes opp gjennom 

bilaterale avtaler mellom lærested og departementet skal opprettes. HiOA vil inngå slik avtale neste år, 

prosessen rundt dette er ikke påbegynt ennå.  HiOA har fått 14 nye phd-stillinger, og en del nye 

studieplasser – noen av disse er øremerka, noen kan brukes strategisk. Endringer i finansieringssystemet 

behandles under sak 31/16. 

IDF 30/16 Informasjon om prosjektene  

- Digitalisering 

- Internasjonalisering 

 

Prorektor for utdanning, Nina Waaler, orienterte. Representasjon i arbeidsgruppene ble meldt inn fra 

fakultetene og fellesadministrasjonen, og studentene har vært med fra dag én. Rektoratet er 

styringsgruppe, rektors ledergruppe er innstillingsarena for begge prosjektene. Prorektor for utdanning 

er prosjekteier. Målet for prosjektene er å få klare, gode og konkrete tiltak, både underveis i 

prosjektperioden men også ved prosjektenes avslutning etter ca. ett år. Planen er at mye av aktivitetene 

skal skje på fakultet og sentra. Tiltakene presenteres for styret, og det legges inn midler i 
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langtidsbudsjettet slik at enhetene får midler til å gjennomføre dem. Tiltakene og resultatene skal følges 

opp i styringsmøtene med enhetene. 

 

YS etterlyste en helhetlig strategi på HiOA – hva mener vi med digitalisering. Prorektor var enig i at 

HiOA bør ha en helhetlig strategi for digitalisering, men sa at det hastet å få samordna allerede igangsatt 

arbeid.  

 

YS var kritiske til prosessen rundt den interne utlysningen av prosjektlederjobbene. De ønsket en felles 

nettside hvor interne utlysinger annonseres, og at det skal være mulig å reservere seg mot synlighet som 

søker. De henviste til en artikkel i Khrono som omtalte om hvem som har søkt og som «var funnet for 

lett», og sa at vi må se på rutinene vår for intern utlysning.  

 

Waaler påpekte at dette ikke var ordinære stillingsutlysninger, men intern utlysning av arbeidsoppgaver. 

Hun informerte om at samtlige av søkere var informert om beslutningen før artikkelen kom på Khrono. 

Hun var enig i at høgskolen har behov for å få gode retningslinjer også for denne typen utlysninger.   

 

HR sa at intern utlysning av funksjoner og oppgaver gir mulighet og åpning for gode folk internt som 

har lyst til å prøve seg på noe annet. I forhold til en intern utlysning på funksjon bør det være klargjort 

på forhånd hvorvidt søkerliste vil være offentlig.  

 

YS ønsker fortløpende orientering til om prosjektene – prosess og status. 

 

IDF 31/16 Gjennomgang av det nye finansieringssystemet fra KD - informasjon 

Fung. økonomidirektør Idun Thorvaldsen orienterte. Hun viste til at det ikke er de helt store endringene, 

men at de som foreligger vil bli innarbeida i HiOAs rammer. Den interne fordelingsmodellen skal 

styrebehandles i mai. Administrasjonen sender presentasjonen og foreløpig forslag til fordelingsmodell 

oversendes TMO etter møtet.  

IDF 32/16 Nettarbeidsplass for tilsatte - NAP – orientering før lansering 

Ingrid Stensland, prosjektleder, Avd. SK, orienterte. Det blir lansering i slutten av mai. Helt nytt i 

forhold til de eksisterende tilsattsidene er en gruppefunksjonalitet for intern samhandling både innenfor 

intern enhet og på tvers. NAP skal være HiOAs formelle kanal for internkommunikasjon.  

Presentasjonen vedlegges møteboken. 

IDF 33/16 Administrasjonen orienterer 

a. Administrasjon for framtida  

HR-direktøren orienterte om prosess og framdrift. 

 

b. Livsfasepolitikk - arbeidsgruppe 

TMO foreslo at dette sees i sammenheng med IA-arbeidet. Administrasjonen tar med seg innspillet, og 

kommer tilbake til saken. 

 

c. Opprykk fra forsker II til forsker I 

HR utreder hvilket handlingsrom vi har for å kunne inngå særavtaler på dette området. TMO vil bli 

orientert så snart administrasjonen får en tilbakemelding fra departementet (KMD). 

 

d. Digitale løsninger for administrasjon av lønnsforhandlinger  

HR hadde en ambisjon om å få dette på plass fra 2016-oppgjøret – men det ser ut til at løsningen må 

sees i et lengre tidsperspektiv. Ønsket er å få til et bedre system, men jobben er litt større enn tidligere 

antatt. Administrasjonen kommer tilbake til saken. 
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YS ba om at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe for lønnsforhandlinger som kommer i gang 

litt raskt fordi de mente det er behov for å ta noen grep. 

HR-direktøren orienterte kort om de tre pågående rekrutteringsprosessene 
- Kommunikasjonsdirektør 

- Økonomidirektør 

- TI-direktør  

IDF 34/16 TMO orienterer 

- FF avholder årsmøte 12. april. Styret skal til Svalbard i april – FF sender navneliste over deltakerne til 

HR. 

- YS har avholdt årsmøte, alle ble gjenvalgt og Kristian Haug kom inn på ledig plass. 

- NTL har avholdt årsmøte, alle ble gjenvalgt. 

IDF 35/16 Eventuelt 

YS ba om at prosesser med å flytte fagmiljø og studenter fra Kjeller til Pilestredet stoppes til høgskolen 

har utredet hvilke tilbud som skal ligge ved Kjeller i forbindelse med ny lokalisering av studiestedet. 

FF støttet YS, og sa at det er uheldig at fagmiljøene flyttes fra Kjeller, at dette skaper usikkerhet og er 

belastende for arbeidsmiljøet på Kjeller.  

Rektor svarte at man er i gang med prosess rundt fagmiljø og studier på Kjeller, men at ingenting her er 

avgjort.  

Saken tas opp igjen når den er forberedt.  


