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Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2010 
 
 
1. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 
 
Lokallaget vil dette året: 
 

 arbeide for at UiOs igangsatte arbeid med å øke det strategiske handlingsrommet ikke skal gå på 
bekostning av de faglige ansattes arbeidsvilkår, herunder retten til sammenhengende 
forskningstid, nødvendig infrastruktur og riktig lønnsplassering 

 

 utforme en lokal lønnspolitisk strategi for lokallaget1 
 

 arrangere to informasjonsmøter om oppsett av lønnskrav for hhv. teknisk-administrativt og 
vitenskapelig ansatte før frist for innmelding av slike 

 

 arrangere kurs for medlemmene i bruk av medarbeidersamtaler for hhv. teknisk-administrativ og 
vitenskapelig gruppe 

 

 ta initiativ til å avvikle et UiO-seminar om karriereplanlegging i samarbeid med arbeidsgiver, som 
et ledd i oppfølgingen av FAP-konferansen 2009. Arbeidstittel: ”UiO-ansatt: fra utgiftspost til 
investeringsobjekt” 

 

 bruke de kanaler som står til lagets rådighet for å bidra til at UiO etablerer en livsfasepolitikk 
tilpasset så vel seniorer som rekrutter 

 

 arbeide for å få iverksatt bedre rutiner for mottak og integrering av nye medarbeidere, både 
teknisk-administrative og vitenskapelige 

 

 vurdere særlige tiltak for å bedre oppfølging og integrering av utenlandske nyansatte 
 

 arbeide for å styrke medbestemmelsesordningene og øke ressursene til tillitsvalgtordningene. 
Tillitsverv bør inngå blant kriteriene for lokale lønnsopprykk og tillitsvalgte bør ha ekstra 
lønnskompensasjon, i form av b-tillegg eller lignende 

 

 utføre trivselsundersøkelser via QuestBack blant alle medlemmer for å kartlegge og følge opp 
utfordringer overfor ledelsen og vernetjenesten 

 

 bidra til å skape en inkluderende og respektfull ytringskultur som er forenlig med idealer om 
akademisk frihet og ytringsfrihet   

 
 

                                                             
1 Et mål med dette arbeidet må være å sørge for at det er mest mulig samsvar mellom UiOs 
lønnsinnplassering, fagmiljøenes kvalitetsstandarder og enkeltmedlemmenes opplevelse av egen innsats 
og resultater innenfor både forskning, undervisning, formidling, administrasjon og faglig-sosial 
miljøbygging. Lokallaget skal utgjøre et korrektiv til arbeidsgivers vurderinger, med mål om å jobbe fram 
en lønnsinnplassering basert på totaliteten av medlemmenes innsats og engasjement. Det vil også være et 
viktig ledd i lønnspolitikken å følge opp Forskerforbundets vedtak om at gjennomsnittlønnen i alle 
grupper skal ligge midt i lønnsspennet i de respektive koder. Knyttet til arbeidet vil det også bli nødvendig 
å foreta en full gjennomgang av UiOs bruk av koder både for vitenskapelig og teknisk-adm.- gruppe, med 
henblikk på å bidra til smidighet og formålstjenlig karriereplanlegging for alle medlemmer. Endelig må 
strategien ha et tydelig fokus på å rette opp kjønnsbaserte lønnsforskjeller 

 
 



2. FORSKNINGS- OG UTDANNINGSPOLITIKK 
 
Lokallaget vil dette året: 
 

 arbeide videre for at de vitenskapelig ansatte sikres tilstrekkelig tid til FoU og bedre muligheter 
for kompetanseutvikling og egeninitiert forskning 

 

 arbeide for at UiO har moderne vitenskapelig utstyr til forsknings- og undervisningsvirksomhet  
 

 arbeide for at UiO sørger for tilstrekkelige driftsmidler til faglig oppdatering, vitenskapelige reiser 
og forskningsassistanse for de vitenskapelig ansatte 

 

 ha en kritisk oppfølging av UiOs implementering av ny ordning med tidsregistrering  
 

 arbeide for at arbeidsgiver sørger for at arbeidsoppgavene for alle ansatte lar seg løse innenfor 
alminnelig arbeidstid 

 

 arbeide for at undervisningen skal være forskningsbasert, at evalueringsformene er tilpasset 
fagenes egenart og at det settes av tilstrekkelig midler til å gi studentene tett oppfølging underveis 
i studiet  

 

 arbeide for at all faglig aktivitet ved UiO blir best mulig tilpasset bemanningssituasjonen Der hvor 
det er nødvendig må antallet studenter eller ansatte justeres for å opprettholde god kvalitet i 
undervisningen 

 

 arbeide for at økt eksternfinansiering ikke skal medføre svekket stillingsvern og derved svekke 
kampen for mindre midlertidighet 

 

 arbeide for at alle enheter ved UiO utarbeider og tar i bruk rekrutteringsplaner for å etablere 
tydeligere karriereløp for forskerrekruttene 

 

 arbeide for at medlemmenes immaterielle rettigheter til oppfinnelser, forskningsresultater, 
undervisingsmateriell og publikasjoner ivaretas og at det ikke overdras immaterielle rettigheter til 
arbeidsgiver i et større omfang enn det som er nødvendig for at inngåtte avtaler skal holdes  

 

 følge opp UiOs implementering og konkretisering av ny strategisk tiårsplan på en måte som 
ivaretar medlemmenes interesser 

 

 arbeide for å verne og styrke den akademiske friheten for UiOs vitenskapelige ansatte 
 

 arbeide for god informasjonskultur og tilstrekkelig informasjonsflyt internt ved UiO 
 

 arbeide for at ansatte ikke hindres i eller frykter konsekvensene av å varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen 

 

 arbeide for å bedre UiOs rutiner for varsling i samråd med de øvrige organisasjonene 
 



3. ORGANISASJONS- OG INFORMASJONSARBEID 
 

Lokallaget vil dette året: 
 

 gjøre aktiv bruk av lunsjmøter for de tillitsvalgte for å skape regelmessige arenaer for 
erfaringsutveksling og diskusjon 

 

 i dialog med de tillitsvalgte få på plass medlemsmøter ved behov på det nivå hvor dette er mest 
formålstjenlig (institutt, fakultet eller UiO-nivå) 

 

 styrke organisasjonen gjennom å få på plass nye vitenskapelige tillitsvalgte ved de fakulteter som 
mangler slike, samt bidra til å skaffe de tillitsvalgte lytteposter/kontaktpersoner på instituttnivå 
ved alle fakulteter 

 

 Foreta en gjennomgang av lokallagets økonomi og ressursbruk, med sikte på å utnytte det 
handlingsrommet som økt medlemsmasse og inntektsgrunnlag gir 

 

 arrangere to fagpolitiske seminarer, dvs. et morgenseminar og et høstsymposium 

 

 arrangere relevante kurs/seminarer for medlemmene 

o minst tre pensjonskurs  

o minst ett kurs for medlemmer i lederstillinger 

o minst ett kurs for medlemmer i styrer og råd 

o minst ett seminar for FAP 

o minst ett seminar for FBF 

o minst ett seminar for stipendiater/MVA 
 

 oppfølge og arrangere relevante kurs for tillitsvalgte 

o minst to seminarer om innstillings- og tilsettingsprosesser  
o to kurs/seminarer i forbindelse med tariffoppgjøret 

 

 sende ut kvartalsvise nyhetsbrev til alle medlemmer, med lenke til oppdatert nettside for 
lokallaget 

 

 arbeide for formålstjenlig medieeksponering og profilering i viktige saker 

 

 rekruttere nye medlemmer fra alle relevante stillingsgrupper ved UiO 
 

 


