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Avtale om kombinerte stillinger og undervisningsplikt  

  
Vi viser til vårt møte den 31.10.då samt epost fra fakultetsdirektør Bjørn Hol, sendt oss samme dag. 

Partene er enige om at det ikke er ønskelig å endre den inngåtte avtalen om kombinerte stillinger. 

Derfor bekrefter vi, uten å gå inn i diskusjonen omkring beregningen av antall timer i stillingene og 

totalt, at vi tar til etterretning at UiO nå vil bruke 203 timer som en gjennomsnittlig undervisningsplikt 

i sitt undervisningsregnskap. 

 

Flere faktorer endres nå samtidig, inkludert ny studieplan. Vi regner med at endringene reelt sett ikke 

medfører en vesentlig økt undervisningsandel for de aktuelle kombinerte stillingene, for gruppen sett 

som gjennomsnitt. Dersom endringene samlet fører til en vesentlig økt undervisningsandel, ønsker vi 

en ny diskusjon om avtalen. 

 
Det vises for øvrig til referat fra møte om saken der OUS sin vurdering er utdypet. 

Stab forskning, innovasjon og utdanning 
 
 

 



Referat fra møte 31.10.2014  
 
Agenda: Avtale UiO-OUS om kombinerte stillinger og omfang av undervisningsplikt 
 
Tilstede: Fra OUS: Erlend Smeland og Lillian Kramer-Johansen  
Fra UiO: Frode Vartdal, Ivar Gladhaug, Astrid Holø, Mette Groseth Langballe og Bjørn Hol 
  
Møtet var kommet i stand på initiativ fra UiO for å klarlegge partenes forståelse av omfanget 
av undervisningsplikten regulert i avtalen inngått 30.3.12 om arbeidstakere i kombinerte 
stillinger. 
  
Fra OUS sin side ble det understreket at man ser på ansettelsesforholdene og innholdet i dem 
separat, dvs en ansettelse på OUS i 100% stilling og en ansettelse på UiO i 20% stilling. 
Stillingene er dog knyttet sammen på annen måte enn andre bierverv: OUS-stillingen kan ikke 
sies opp uten at dette får konsekvens for UiO-stillingen, fordi UiO-oppgavene normalt skal 
utføres i tilknytning til vedkommendes hovedstilling (for eksempel undervisning og forskning 
som ofte må utføres i den avdeling hovedstillingen er knyttet til) – derav også felles utlysning. 
Mange av oppgavene må også gjøres innen ordinær arbeidstid, og sykehuset må derfor 
tilrettelegge for dette med avsatt tid fra øvrig klinisk virksomhet. Stillingene er altså knyttet 
sammen på annen måte enn ved normale bierverv. Dette betyr likevel ikke at man ikke kan slå 
sammen disse stillingene til en 120 % arbeidsplikt som utgangspunkt for timeberegninger av 
oppgaver hos den ene av partene (to arbeidskontrakter regulerer ulike arbeidsoppgaver). Den 
andelen som undervisningsplikten utgjør innenfor universitetsstilingen må derfor ta 
utgangspunkt i timetallet for et normalt årsverk hos universitetet (antall timer 
undervisningplikt for UiO dividert på antall timer i et universitetsårsverk), og ikke i samlet 
stillingsprosent for OUS og UiO. Siden stillingene totalt lønnes for 100 % arbeid for OUS og 
20 % arbeid for UiO, forventes det dog tilsvarende arbeidsinnsats.   
  
  
Fra UiO ble det redegjort for at man mener at når stillingene lyses ut sammen, og den ansatte 
får betalt for 120 %, er det rimelig å regne med en arbeidsplikt totalt på 45 timer pr uke, dvs 9 
timer pr dag. Ved en gjennomsnittlig undervisningsplikt på en halv dag i uken (jf avtaletekst), 
blir det da 4,5 timer x 45 uker = 203 timer totalt. Dette er en reduksjon i forhold til en 
mangeårig praksis hvor undervisningsplikten i disse stillingene har vært 225 timer - ekskl 
veiledning. 
 
OUS mener beregningen av ”en halv dag” ikke kan ta utgangspunkt i 9 timer pr dag, jf 
ressonnementet ovenfor. Denne tilbakemeldingen er også gitt av våre felles forskningsledere. 
  
Fra UiO ble det understreket at man trenger et omforent tall for undervisningsplikten som kan 
brukes i undervisningsregnskapet for fakultetet. 
  
OUS var fornøyd med avtalen og ønsket å unngå endringer i denne. For å komme frem til en 
løsning ble man enige om å la avtalen forbli uendret. OUS har i prinsippet ingen innsigelser 
mot UiO's regulering av undervisningsplikten i sin ansettelse, såfremt dette ikke medfører en 
klart økt undervisningsandel som bryter med inngått avtale. OUS vil derfor klarlegge om man 
kan bekrefte at man ikke har noen innsigelser mot at UiO opererer med en undervisningsplikt 
for sine ansatte på 203 timer - uten at man blander inn totalt timetall for de kombinerte 
stillingene, f.eks. med følgende ordlyd: 
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