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ARBEIDSPROGRAM 2008 
 
Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er forankret i det arbeidsprogrammet som gjelder for 
Forskerforbundet i perioden 2007-2009, samt i Forskerforbundets prioriterte arbeidsoppgaver 2008. 
Mange av oppgavene knyttet til enkeltsaker, medbestemmelse etter Hovedavtalen med mer er ikke omtalt 
i programmet, men har sin naturlige plass i sekretariatets og styrets daglige arbeid. 
 
 

1. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK  
Oppgaver: 
Forskerforbundet ved UiO vil arbeide for at 

1. fordeling av arbeidstid iht ”Retningslinjer for normal fordeling av arbeidsoppgaver innenfor 
arbeidstiden for kombinerte undervisnings- og forskerstillinger ved UiO” sikres ved enhetene 

2. evalueringen av kvalitetsreformen følges opp slik at reformen ikke går på bekostning av 
forskningsinnsatsen 

3. det gjøres tiltak som muliggjør sammenhengende tid til forskning 
4. rammevilkårene for forskning generelt forbedres 
5. postdoktorstillinger benyttes i henhold til forskriftene og som en reell kvalifiseringsstiling 
6. normal tilsettingsperiode på fire år i stipendiatstilling gjennomføres i praksis 
7. miljøenes egne faglige vurderinger blir styrende i arbeidet med faglige prioriteringer ved UiO, og 

at den enkelte ansatte ivaretas 
8. det finnes kollegiale beslutningsorgan på alle nivå, og at de gjenopprettes der de er lagt ned 
9. tilsatte ledere erstattes av valgte ledere når periodene går ut 
10. todelt ledelse på institusjonsnivå med valgt rektor videreføres 
11. følge opp Stjernø-utvalgets innstilling 
12. det igangsettes en grundig gjennomgang og evaluering av hele styringsreformen og innføringen 

av enhetlig ledelse ved UiO 
 
 
 

2. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 
Oppgaver: 
Forskerforbundet ved UiO vil arbeide for at 

1. lønnsetterslepet i vår sektor, og ved UiO, synliggjøres 
2. lønn for vitenskapelige og faglige stillinger kommer opp på et nivå som gjør UiO i stand til å 

konkurrere nasjonalt og internasjonalt om den best kvalifiserte arbeidskraften 
3. UiO tilbyr lønnsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde et godt kvalifisert administrativt, 

teknisk og bibliotekfaglig personale 
4. UiO utnytter mulighetene i lønnssystemet og den lokale lønnspolitikken fullt ut ved tilsettinger og 

i lokale forhandlinger 
5. Hovedtariffavtalens bestemmelser sikres og gjøres gjeldende for alle stillingskategorier ved UiO 
6. det etableres gode stillings- og karrierestrukturer for administrative, tekniske og bibliotekfaglige 

stillinger, jfr også arbeidsmiljøundersøkelsen ved HF 
7. det avsettes tid og ressurser til faglig utvikling, kompetanseheving og etter- og videreutdanning 

for administrativt, teknisk og bibliotekfaglig personell 
8. UiO etablerer en livsfasepolitikk 
9. det avtales tiltak som styrker kvinners muligheter til å oppnå kompetanse på professornivå 
10. fordeling av arbeidstid iht ”Retningslinjer for normal fordeling av arbeidsoppgaver innenfor 

arbeidstiden for kombinerte undervisnings- og forskerstillinger ved UiO” sikres ved enhetene 
11. medbestemmelse etter avtaleverket styrkes på alle nivåer, og at utviklingstiltak og 

omorganiseringer både innen enkelte arbeidsplasser og ved UiO som helhet skjer i samarbeid 
med de ansatte 

12. det på bakgrunn av evalueringen av kvalitetsreformen gjøres tiltak som letter arbeidsbyrden for 
våre medlemmer i alle stillingskategorier 

13. arbeidsmiljøundersøkelser iverksettes og følges opp 
 
 
 



3. ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEID 
Oppgaver: 
Forskerforbundet ved UiO vil arbeide for at 

1. det rekrutteres flere tillitsvalgte og kontaktpersoner, også på instituttnivå 
2. medieeksponering og profilering av saker styrkes 
3. lokallaget driver et aktivt politisk påvirkningsarbeid ved UiO og i samfunnet for øvrig 
4. kontakten og samarbeidet med andre fagforeninger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

videreutvikles 
5. det arrangeres medlemsmøter både på avdelings-, fakultets- og instituttnivå 
6. det arrangeres minst 2 morgenseminar hvert semester med aktuelle tema 
7. det gis kurs for tillitsvalgte og legges til rette for dialog mellom medlemmer med felles 

oppgaver/interesser på tvers av institusjonen, bl.a. gjennom FAP-UiO 
8. medlemmene ved UiO jevnlig informeres om forhold som angår deres arbeids- og lønnsforhold 

gjennom nyhetsbrev og nettsiden 
9. det rekrutteres nye medlemmer fra alle relevante stillingsgrupper ved UiO 

 
 


