
 
 

ÅRSBERETNING FOR 
FORSKERFORBUNDET VED UiO 
1.1.2010 – 31.12.2010 

  

VIKTIGE SAKER I 2010 
 
 
I løpet av 2010 har lokallaget fokusert en del på omdømmeproblematikk. Blant annet hadde vi med oss 
kommunikasjonsrådgiver Sten Helland på styre- og tillitsvalgtseminar på Baroniet Rosendal i mai 2010, 
hvor nettopp omdømmebygging og lokallagets utfordringer og muligheter var hovedtema. 

Det var særlig to saker som utfordret oss i 2010 – Forskerforbundets finansiering av Arnved Nedkvitnes 
anke til lagmannsretten, og alle sakene rundt midlertidig ansatte ved UiO. 

ARBEIDSRETTSSAKEN 

2010 begynte med tingrettssaken som Arnved Nedkvitne hadde anlagt mot UiO. Denne preget 
nyhetsbildet i stor utstrekning, og søkelyset ble rettet mot Forskerforbundet og lokallaget. Vi mottok svært 
mange e-poster fra medlemmer som mente det var riktig av Forskerforbundet å støtte en anke 
økonomisk, og fra medlemmer som mente det motsatte. Ca 30-35 medlemmer meldte seg ut av 
Forskerforbundet som en direkte respons på Hovedstyrets vedtak om å finansiere Nedkvitnes anke. Det 
er ingen tvil om at dette preget vårt arbeid i februar og mars 2010. 

Lokallaget var opptatt av å tydeliggjøre for våre medlemmer at Forskerforbundet gjennom dette ikke tok 
stilling verken i saken mellom Nedkvitne og UiO, eller til eventuelle skyldspørsmål i saken som sådan når 
det gjaldt arbeidsmiljøproblemene over tid ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). 
Forskerforbundets økonomiske støtte til medlemmer i saker som oppstår mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver er i henhold til egne retningslinjer. Det var også det som var tilfelle i denne saken. Likevel 
fant vi det vanskelig å nå igjennom med dette, og arrangerte derfor et åpent medlemsmøte 1. mars hvor 
vi både redegjorde for Hovedstyrets vedtak om finansiell støtte, hva det faktisk innebærer, og om hvordan 
lokallaget hadde håndtert henvendelsen fra flere medlemmer i 2006 om de store arbeidsmiljøproblemene 
ved Institutt for arkeologi, konservering og historie over mange år. Henvendelsen fra 2006, som ble sendt 
samtidig til Forskerforbundet og NTL, tok i hovedsak opp følgende problemstillinger: Alvorlige 
arbeidsmiljøproblemer, en opplevelse av at arbeidsgiver er handlingslammet, og et spørsmål om 
Forskerforbundet kunne løfte saken til universitetsledelsen. Vår respons i 2006 var følgende: 

”Vi har sett på saken og har ingen problemer med å se at situasjonen dere beskriver bidrar til et vanskelig 
arbeidsmiljø. 

Generelt sett mener vi – som dere – at saken er et ledelsesansvar. I den forbindelse har vi nylig, i 
forbindelse med drøfting av ny personalpolitikk, hatt generelle diskusjoner rundt trakassering, 
krenkende/akseptabel kollegial adferd, ytringsfrihet mm, med bl.a. UiOs personaldirektør. 

Spørsmål om hvor grensene går og hvilke virkemidler en leder har/bør ha i slike situasjoner er et tema vi 
vil be om videre samtaler med UiOs ledelse om.  Dette vil angå deres sak, og også (dessverre) andre 
henvendelser vi har fått den senere tid.  

Ellers vil Forskerforbundet be om å bli forelagt materiale og evt. spørreskjema knyttet til 
arbeidsmiljøundersøkelsen som er bebudet ved instituttet, slik at vi kan følge denne undersøkelsen på 
nært hold.” 

Møtet ble godt mottatt. 
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Som et resultat av denne saken har vi sett at det er viktig i sterkere grad å formidle hva det faktisk betyr å 
være medlem av en fagforening når det gjelder støtte i enkeltsaker og hvilke rettigheter enkeltansatte har. 
Rent konkret dreier det som når og på hvilken måte vi kan bistå den enkelte i forhold som angår 
arbeidstaker versus arbeidsgiver, samtidig som vi får formidlet at det er vanskelig for en fagforening å ta 
standpunkt i en konflikt mellom medlemmer på samme arbeidssted. Her er vår viktigste jobb å 
ansvarliggjøre arbeidsgiver. I slike saker kan vi ikke gå inn som en aktiv part. I etterkant ser vi likevel at 
det er viktig for en fagforening som Forskerforbundet å være synlig i saker som angår arbeidsmiljøet – 
samtidig som arbeidsmiljøspørsmål primært er vernelinjens og arbeidsgivers ansvar. Men også 
vernelinjens rolle er å løfte slike saker til nærmeste arbeidsgivernivå. 

MIDLERTIDIGHET 

Forskerforbundet sentralt har valgt å fokusere sterkt på midlertidig ansatte i universitets- og 
høyskolesektoren, omfanget av midlertidighet og midlertidig ansattes arbeidssituasjon. Ved UiO gjorde vi 
allerede i 2008 en større undersøkelse om de utfordringer dette medfører for den enkelte og for 
institusjonen. Dette resulterte videre i Lausungeaksjonen og deres ”Stortingsmelding fra grasrota”. I 2010 
har vi i stadig sterkere grad måttet ta hånd om enkeltsaker hvor ansatte gjennom lengre tid har vært tilsatt 
på ulike midlertidige kontrakter, og hvor både omfanget av kontrakter, manglende lovlighet av midlertidig 
ansettelse og andre hensyn har vært kritikkverdige. 

I løpet av 2010 har arbeidsgiver lokalt fokusert sterkt på tilsettingsforhold, og det har blant annet vært 
mye diskusjon rundt hvilke rettigheter og forpliktelser som følger med tilsetting utover fullført 
stipendiatperiode. Her har vi sett det som en viktig sak å synliggjøre hvilken rolle en fagforening har. 
Primært er en fagforenings viktigste oppgave å ivareta den enkeltes rettigheter i henhold til det til enhver 
tid gjeldende lov- og avtaleverk. Sekundært fungerer Forskerforbundet som en fagpolitisk 
premissleverandør. 

I de sakene som vi har jobbet med i 2010, og som også har blitt mediesaker, er det en god blanding av 
rettigheter og ulovligheter. Når det gjelder den såkalte ”fireårs-regelen”, har det ikke alltid vært like lett å 
formidle hva dette egentlig dreier seg om. Særlig ikke etter at flere lokale arbeidsgivere gikk ut med 
feilinformasjon. Saken er at alle i staten som har vært ansatt i mer enn fire år opparbeider seg såkalt 
forsterket stillingsvern i henhold til Tjenestemannsloven. Dette er et stillingsvern som bl.a. sier noe om 
oppsigelsesgrunnlag, oppsigelsesperiode, eventuell fortrinnsrett osv. For stipendiater og postdoktor-
stipendiater, er det ikke noen forskjell om de har vært tilsatt i mer eller mindre enn fire år 
sammenhengende. Men i det øyeblikket de går direkte over i en annen stilling, slår rettighetene inn. Dette 
har vi forsøkt å formidle, og det er med bakgrunn i Tjenestemannsloven, rettspraksis og uttalelser fra 
både Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Men når 
arbeidsgiver og pressen gjør dette til en sak hvor Forskerforbundet ser ut til å ville endre lovverket, gir det 
oss og vårt omdømme store utfordringer, og det har vært krevende å få fram hva som faktisk er 
Forskerforbundets rolle – en fagforening som skal og må ivareta sine medlemmer i henhold til lov- og 
avtaleverk. 

STØRRE OMORGANISERINGER 

Av mange store saker som har preget lokallagets arbeid, er det ingen tvil om at den største var arbeidet 
med Rettsmedisinsk institutt (RMI). Både enkeltsaker for medlemmer, omorganiseringsprosessen og til 
slutt vedtaket om å flytte instituttet til Folkehelseinstituttet (i januar 2011) har vært svært omfattende, og 
har tatt mye av lokallagets sekretariats ressurser gjennom hele 2010. 

Vi har gjennom drøftingsmøter uttrykt at vi synes det er trist og bekymringsfullt at UiO og Det medisinske 
fakultet, i interimsstyrets ord, har vært ”en dårlig eier”. Dette har i mange år preget RMI og 
arbeidssituasjonen for de ansatte. 

En annen omorganisering er nedleggelsen og flyttingen av tegnspråk- og døvetolkmiljøet på Institutt for 
spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. På samme måte som ved RMI har de 
ansatte følt at deres fagområde blir nedprioritert, og vi har uttrykt at det er trist at ikke UiO ønsker å 
opprettholde samfunnsmessig viktige fagområder. I januar 2011 ble det fattet vedtak om å flytte hele 
miljøet til Høgskolen i Oslo, og vi har bistått våre medlemmer i fagmiljøet som best vi kan. 

Gitt fraværet av ønske ved UiO om å opprettholde disse miljøene ved vår institusjon, har lokallaget 
innsett at arbeidsvilkårene for de ansatte både ved tegnspråk- og døvetolkmiljøet på ISP og ved RMI 
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faktisk vil kunne bli bedre ved en virksomhetsoverdragelse til henholdsvis Høgskolen i Oslo og til 
Folkehelseinstituttet. 

MEDLEMSTALLET 

Medlemsutviklingen er omtalt lenger ned i årsberetningen. Vi ønsker likevel å trekke inn noen momenter 
her, i og med at to viktige saker gjennom 2010 har vært med på å påvirke medlemstallet. 

Ved utgangen av 2009 var det ca 2080 medlemmer i Forskerforbundet ved UiO. Ved utgangen av 2010 
var det ca 2000. Vi har forsøkt å analysere det som, for første gang i lokallagets historie, er en reell 
nedgang. En viktig årsak er den tidligere omtalte finansielle støtten til anken i saken som er anlagt mot 
UiO. Det medførte at ca 35 medlemmer meldte seg ut av Forskerforbundet. Videre ble det foretatt en 
større gjennomgang av medlemsmassen sentralt. Det ble gjennom en større opprydning i 
medlemsdatabasene ”fjernet” ca 50 medlemmer i lokallaget. 

HOVEDTARIFFOPPGJØRET OG KONFLIKTBEREDSKAP 

I 2010 var det likelønn som var den store saken i hovedtariffoppgjøret i staten. Likelønnskommisjonen 
hadde kommet med sin innstilling, regjeringen hadde gjennom Soria Moria II-erklæringen gitt tydelige 
signaler på myndighetenes ansvar med hensyn til likelønn, og hovedsammenslutningene hadde klare 
krav inn i forhandlingene for å finne gode løsninger. Resultatet ble blant annet et justeringsoppgjør med 
sterke føringer for hvilke stillingskoder og -kategorier som kunne få opprykk – koder som består av mer 
enn 60 % kvinner. For våre medlemsgrupper traff det primært de bibliotekfaglige gruppene, flere 
administrative grupper og ledergrupper. 

For lokallaget var det igjen klart for å være i beredskap ved en eventuell konflikt, ettersom var en av 
virksomhetene i staten som kunne bli tatt ut i streik. AU hadde ansvaret for beredskapen, og hadde 
medlemsmøter ved de enhetene ved UiO som var plukket ut til en eventuell streik. Vi opplevde en stor og 
entusiastisk oppslutning blant alle våre medlemmer! Det ble helt tydelig for oss at våre medlemmer var 
beredt til å gå ut i streik om nødvendig. 

Meklingen i slutten av mai ga et resultat som alle parter kunne godta. 

Se under for mer informasjon om de lokale lønnsforhandlingene ved UiO høsten 2010. 

SAMARBEID I VID FORSTAND 

Lokalt ved UiO har vi fortsatt et godt samarbeid med Akademikerne, Parat og NTL. I Oslo har vi hatt et 
godt samarbeid med de andre Unio-forbundene, særlig i forbindelse med konfliktberedskapen. Nasjonalt 
samarbeider vi tett og godt med Forskerforbundslokallagene ved de andre etter hvert sju universitetene. 
Vi har viktige møteplasser hvor vi utvikler oss og hverandre innen fagpolitiske og fagforeningsmessige 
saker. 

Samarbeidet mellom lokalt tillitsvalgte og styret er svært viktig, og vi hadde et kombinert seminar i 
Rosendal i begynnelsen av mai for å styrke dette. 

I september deltok også styret på et felles styreseminar med lokallagsstyret ved NTNU. Dette var et 
seminar med erfaringsutveksling, arbeid med styreinstruks og livsfasepolitikk med mer. Styret ser nytten 
av å videreutvikle sin rolle i samarbeid med andre lokallag, og legger opp til et tilsvarende seminar med 
Universitetet i Tromsø i 2011. 
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MEDLEMMER 
MEDLEMSSAKER 

Forskerforbundet er først og fremst en arbeidstakerorganisasjon som skal jobbe for medlemmenes lønns- 
og arbeidsvilkår. Det enkelte medlem har gjennom sitt medlemskap i Forskerforbundet krav på å få 
bistand i de saker som faller inn under forbundets vedtekter og retningslinjer. Et medlemskap i 
Forskerforbundet er på mange måter å anse som en forsikring, hvor den enkelte skal slippe å stå alene i 
saker tilknyttet tilsettingsforholdet ved UiO, eller direkte mot arbeidsgiver som ”motpart”. 

I flere saker har vi hatt svært god nytte av samarbeidet med og kompetansen hos Forskerforbundets 
sentrale sekretariat. 

Svært mange saker dreier seg om tilsettingsforhold. Det har i løpet av 2010 vært flere oppsigelsessaker 
vi har blitt involvert i. For Forskerforbundets del har det vært viktig å fokusere på grunnlag for oppsigelse, 
eventuelt manglende grunnlag, og å følge opp at prosessen går ordentlig for seg. Blant annet er det en 
utfordring ved UiO at det ikke er nedfelt noe system for overtallighet, noe vi presser på for å få på plass. 
Videre er vi helt avhengig av at arbeidsgiver viser en større forståelse for hvordan lovverket faktisk skal 
benyttes ved tilsetting, blant annet når det gjelder hva som er lovlig midlertidig tilsetting og når dette skal 
benyttes. 

Når det gjelder varslingsrutinene ved UiO, har dette blitt et tema som blant annet har vært berørt i AMU. 

MEDLEMSTALL OG REKRUTTERING 

For første gang på lenge har vi hatt en netto nedgang i antall medlemmer i lokallaget. Ved siden av én 
konkret hendelse i februar 2010, nevnt i innledningen, og en større opprydning i medlemsregisteret ved 
årsskiftet 2009/2010, skyldes det primært aldersavganger. 

Samtidig ser vi at rekrutteringsarbeidet har fungert, gjennom en større innmelding i 2010 enn i 2009. Men 
generelt er det tendenser til at det er en lavere organiseringsprosent enn tidligere. Dette tydeliggjør et 
potensial for å rekruttere stadig flere, noe som vil prege vårt arbeid i 2011. 
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AKTIVITETER 
MØTER, KURS m.m. arrangert av lokallaget 

I perioden har det vært holdt 10 styremøter og to styreseminar. 
Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter i hele perioden. 
 
 
Følgende arrangementer har foregått på initiativ fra og blitt gjennomført av lokallaget: 
 

 2010:   

 Tema Målgruppe Dato 
1. Budsjettkurs (Økonomistyring)   Medlemmer 8. februar 
2. Lederkurs  Medlemmer i 

lederstillinger 
10. februar 

3. Sekretariatsseminar  Sekretariatet 4.-8. mars 
4. Kurs i intervjuteknikk  Medl. i innst.- og 

tilsettingsråd 
18. mars 

5. Årsmøte  Medlemmer 22. mars 
6. Overlappingsseminar gammelt og nytt styre  Styret 24.-25. mars 
7. Konflikthåndtering Finse Org. ved UiO 14.-16. april 
8. Tillitsvalgt- og styreseminar Rosendal  Styret/tillitsvalgte 3.-6. mai 
9. Innstillingsråd II  Medl. i innst.- og 

tils.råd 
27. mai 

10. Tillitsvalgt I og Styremøte på Grefsenkollen   Styret/tillitsvalgte 1. juni 
11. Kompetanseheving sekr. Høvikodden  Sekretariatet 18. juni 
12. Tillitsvalgt II Isegran  Tillitsvalgte 26.-27. august 
13. Samarbeidsseminar UiO/NTNU – Kongsvold 

(OU) 
Styret 13.-15. september 

14. Aktivitetsuken  Medlemmer 29. september – 1. 
oktober 

15. Kompetansehevende tiltak i lokalt sekretariat  Sekretarietatet 8.-9. november 
16. Høstsymposium Stratos  Alle 18. november 
17. Pensjonskurs I  Medlemmer 29. november 
18. Tillitsvalgt III Evaluering lønnsforhandlinger – 

Tollbugt.  
Tillitsvalgte 2. desember 

19. Pensjonskurs II Medlemmer 8. desember 
 
 

MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UiO 2010 

Svært mye av medbestemmelsen etter Hovedavtalen (informasjons- og drøftingsmøter) blir tatt ut på 
mellomnivået ved UiO – fakulteter, museer, UB og sentraladministrative avdelinger. I løpet av et år finner 
det sted ca 100 slike møter. På disse møtene møter primært våre lokale tillitsvalgte (se vedlegg), av og til 
med bistand fra sentralt tillitsvalgte ved UiO. 

I tillegg til disse møtene, er det jevnlige informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter på sentralt UiO-
nivå. 

Det er Hovedavtalen i staten og tilpasningsavtalen ved UiO som hjemler disse møtene. Arbeidet med en 
reforhandling av tilpasningsavtalen har ligget nede i hele 2010. Derimot har det vært lagt ned svært mye 
arbeid mellom partene for å komme fram til et nytt oppsett for lønns- og personalpolitikken ved UiO. Dette 
strandet rundt årsskiftet 2010/2011 da NTL trakk seg ut av samarbeidet. 

Sentralt ved UiO har det i 2010 vært følgende møter i hovedavtaleverket: 
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MØTE-

STATUS 

 

SAKS-

NR. 

SAKSTITTEL MØTEDATO 

Informasjon  Charter og Code 21.1 og 15.3 

Informasjon  Foreløpig framdriftsplan for implementering av 
Elektronisk rekrutteringssystem ved UIO. 

21.1 

Drøfting 342 Revidert bemanningsplan for FA 4.2 

Drøfting  Adm. retningslinjer, regulering av arbeidstid for vit. 
stillinger 

4.2 

Informasjon  Overgang til elektronisk versjon av lønnsslipper og 
reiseslipper 

4.2 

Drøfting 369 Rammer og rutiner rundt oppsigelse og avskjed 3.3 

Informasjon  Informasjon – økonomi – ØPA  9.3, 22.4, 28.5, 23.9   

Drøfting 370 Fullmaktsforhold ved ansettelse i direktørstillinger 18.3 

Informasjon/ 
drøfting 

371 Presentasjon av medarbeidere på uio.no – 
retningslinjer og opplegg 

18.3 

Informasjon  Situasjonen ved RMI 24.3 

drøfting  372 Retningslinjer for ansettelse i post.doc og 
stip.stillinger 

26.3 og 24.6 

Informasjon   To-pris-systemet i SiOs kantiner 8.4 

info/drøfting  HR-handlingsplan for vit. personale 
(charter og code) 

13.4 

informasjon  Nytt rekrutteringssystem – ELREKS 20.4 

drøfting 373 Strategisk plan 2020 21.4 

Drøfting/forh
andling 

 Personalpolitikk 22.4, 11.5  

Forhandling 343 Revisjon av retningslinjer for KVU 11.5 

Info/drøfting 374 Retningslinjer for opplæringskomiteen  11.5 

Informasjon 375 Fremtidig organisering av økonomifunksjonen for 
sentraladministrasjonen for SA 

20.5 

Drøfting 376 Bemanningsplan for Seksjon for Lønn – OPA 10.6 

Drøfting 377 Offentliggjøring av sidegjøremål.  Pilotprosjekt ved 
JUS   

24.6 

Drøfting  378 Nedleggelse av kantine i Gaustadalléen 25 24.6 

Drøfting 375 Organisering av økonomifunksjonen for SA 24.6  

Drøfting 379 Nytt konsept for medarbeidersamtaler 24.6  

Informasjon 380 Overføring av 6 stillinger fra ABM-utvikling til 
CRISTIN/NVI 

1.7 

Drøfting 381 Omrokering i Studieavdelingen – revisjon av 
bemanningsplan  

12.8 

Drøfting  Avregningstidspunkt for fleksibel arbeidstid 26.8 

Informasjon  Overføring av tolketjenesten til HiO 7.10 

Informasjon  Internt handlingsrom 13.10 

Drøfting  382 Internasjonal koordinering i universitetsledelsen 
(prosjekt) 

26.10 

Drøfting 383 Årsplan 2011 til 2013  18.11 

Drøfting 384 Oppfølging av Strategi2020 – Etablering av 
resultatindikatorer 

18.11 

Drøfting 385 Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO 18.11 

Drøfting  386 Opprettelse av økonomifunksjonen i SA 2.12 
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LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2010 
 
2.3.3 – Ordinære lokale forhandlinger 

Det ble i hovedoppgjøret i 2010 satt av 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Ved UiO utgjorde 
dette ca 26 millioner kroner. 

For Forskerforbundets del var dette dessverre langt fra nok til løse de utfordringene vi har når det gjelder 
lønnsnivå for våre medlemmer, og det gjenstår mye som er ugjort. Vi fremmet krav på våre medlemmer i 
størrelsesorden 26 millioner, noe som tilsier at det på langt nær var mulig å få gjennomslag for alle våre 
krav. 

En av de store utfordringene vi ser ved UiO, og som vi har påpekt i mange år, er arbeidsgivers 
manglende vilje til å utnytte det rommet som statens lønnssystem gir også ved nytilsetting. Ved at 
nyansatte i de aller fleste tilfelle, særlig innen vitenskapelige stillinger, plasseres omtrent nederst på 
lønnsstigen, blir det svært vanskelig gjennom de lokale lønnsforhandlingene å nå et akseptabelt 
lønnsnivå for alle. Når det samtidig er mange ansatte med lang ansiennitet som også ligger svært lavt, 
sier det seg selv at vi har en lang vei å gå. 

For vår del er det derfor viktig å påvirke de sentrale parter til å avsette en enda større andel til lokale 
lønnsforhandlinger. Disse forhandlingene, i kombinasjon med sentrale generelle tillegg og 
justeringsforhandlinger, er fortsatt etter vår oppfatning den beste modellen for lønnsforhandlinger i staten. 

I 2010 utviklet vi nye kravskjema til de lokale forhandlingene for i enda større grad å få synliggjort våre 
medlemmers innsats. Dette vil vi videreutvikle før neste runde med lokale lønnsforhandlinger etter 
Hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. Vi avholdt også møter for medlemmene med informasjon om lokale 
lønnsforhandlinger og utfylling av skjema, noe som ble godt mottatt av dem som var til stede. 

 

2.3.4 – Forhandlinger på særskilt grunnlag 

Forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4 ble i 2010 ført i 5 omganger. 

Vi ser fortsatt at det er vanskeligere for vitenskapelige stillinger å få gjennomslag i denne typen 
forhandlinger, men det har endret seg noe i positiv retning. 

I 2010 fordelte forhandlingene seg slik mellom henholdsvis vitenskapelige og teknisk/administrative 
stillingskoder: 

Vitenskapelige stillinger: kr 1 521 640 (21,7 %) 

Tekniske/administrative stillinger: kr 5 498 600 (78,3 %) 

Av lønnsmassen utgjør de vitenskapelige stillingene omtrent 55 %. 

 

 

Blindern, 21. februar 2011 Eivind Balsvik, leder 
 Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 
 Tore Bjørnland, nestleder 
 Andreas Christensen 
 Heidi Fjeld 
 Stein Fredriksen 
 Silje Haga 
 Astri Ottesen 
 Anne-Lise Rygvold 
 Espen Uleberg 
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VEDLEGG 1: 
STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV 
 
 

STYRET 1.1.-31.3.2010 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 
Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 
Nestleder Arve T. Thorsen, rådgiver (HF) 

Styremedlemmer José Maria Izquierdo, førstebibliotekar (UB) 
Heidi Fjeld, postdoktor (MED) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV) 

Knut Stene-Johansen, professor (HF) 

1. vara Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

2. vara Astri Ottesen, driftssjef (TA) 

Observatør og 
hovedstyremedlem 

Randi Halveg Iversby, overbibliotekar (UB) 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor (MN) 

 

STYRET 1.4.-31.12.2010 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 
Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 
Nestleder Arve T. Thorsen, rådgiver (HF) – sluttet september 2010 

Styremedlemmer Tore Bjørnland, professor (OD) – nestleder fra september 2010 

Heidi Fjeld, postdoktor (MED) 

Silje Haga, stipendiat (SV) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV) 

Stein Fredriksen, professor (MN) – fra september 2010 

1. vara Astri Ottesen, driftssjef (TA) 

2. vara Andreas Christensen, universitetsbibliotekar (UMN) 

3. vara Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

Observatør og 
hovedstyremedlem 

Randi Halveg Iversby, overbibliotekar (UJUR) 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor (MN) 

 
 

SEKRETARIATET 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad  

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Tillitsvalgt Tanya P. Nymo t.o.m. 31.1.2010 

Tillitsvalgt Gun Hafsaas f.o.m. 1.9.2010 

Tillitsvalgt Belinda E. Skjøstad 20 % stilling 1.9.-31.12.2010 

Tillitsvalgt Silje Winther 20 % stilling 1.9.-31.10.2010 

Tillitsvalgt Cecilie Wingerei Lilleheil 50 % stilling 1.12.-31.12.2010 

Konsulent rekruttering Liz M. Rekve 20 % stilling 

Sekretær Helle Storvik 50-80 % stilling 

 
Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget. 
 
 

REVISOR OG VALGKOMITÉ 

Revisor Surinder Joshi 

Valgkomité 
  
  

Solveig Bauge Løland 

Live Rasmussen  

Hege Kristin Ringnes 

Bjørn Øgaard (trakk seg i perioden) 
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VEDLEGG 2: 
TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2010 

Det teologiske fakultet Øyvind Norderval, professor 

Det juridiske fakultet Elisabeth Perioli Bjørnstøl, seniorkonsulent  
Det medisinske fakultet Belinda Eikås Skjøstad, rådgiver 

Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, rådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

Arve T. Thorsen (vara), rådgiver 

Pia Lane (vara), postdoktor 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Katrine Langvad, førstekonsulent 

Stein Fredriksen, professor 

Det odontologiske fakultet Tore Bjørnland, professor 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Eivind Balsvik, førsteamanuensis 

Gun Hafsaas, seniorkonsulent 

Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Kari Henriksen, førstekonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
  

Solveig Bauge Løland, seniorrådgiver  
Gunvor Dalby Vea, universitetslektor 
Ann Kristin C. Fiske, seniorkonsulent 

Universitetsbiblioteket 
  

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar 
Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 
Signe Marie Brandsæter, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

Janicke Heldal Stray (vara), universitetsbibliotekar 

Kulturhistorisk museum Espen Uleberg, overingeniør 
Naturhistorisk museum  
Sentraladm (OPA, IA, FA, STA) Silje Winther, seniorkonsulent 

Teknisk avd. Inger Hjørdis Ulla Uberg, seniorkonsulent 

USIT Jon Nornes, overingeniør  

Margrete Raaum, overingeniør 
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VEDLEGG 3: 
REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2010 

TF Innstilling Brynjulf Norheim 

JUS Innstilling Eivind Bull Killengreen 

Bente Lindberg Kraabøl 

Tilsetting Elisabeth Perioli Bjørnstøl 

Vara tilsetting Elisabeth Reien 

Innstilling bibl.st. utenom UB Inger M. Hamre 

MED Innstilling Vigdis Bjerkeli 

Rita I. Olsen 

Tilsetting vitensk. stillinger Else-Marie Siebke 

Vara tilsetting vitensk. stillinger Kristian Mollestad/Torill M. Rolfsen 

Tilsetting Belinda Eikås Skjøstad 

Vara tilsetting Vigdis Bjerkeli 

Torill M. Rolfsen 

HF Innstilling 
 

Torunn Nyland 

Bente Anita Strand 

Karina Kleiva 

Tilsetting Kaja Schiøtz  

Vara tilsetting May Maria Tollerud 

MN Innstilling 
 

Anne Lise S. Hansen 

Katrine Langvad 

Torill Rørtveit 

Tilsetting Torill Rolfsen 

Vara tilsetting Torben Leifsen  

Katrine Langvad 

OD Innstilling Stein Johannessen 

Innstilling (oral biologi) Bente Gehrken (NITO) 

Tilsetting Ann-Kristin Ruus 

SV Innstilling Gun Hafsaas 

Erik Handelsby  

Liv Tone Måseidvåg 

Kari Henriksen 

Tilsetting Kari Henriksen 

Kari-Marie Kloster 

UV Innstilling Torgeir Christiansen 

Kenneth Nymoen 

Kjersti Annette Ektvedt 

Tilsetting Toril Eggen  

Vara tilsetting Ann Kristin C. Fiske 

Ulf T. Grefsgård 

UB Innstilling bibl.stillinger Blindern Ellen Christophersen 

Innstilling bibl.stillinger Anne Gunn Bekken 

Innstilling univ.bibl.stillinger Svein Helge Birkeflet 

Tilsetting Eli Hegna 

Vara tilsetting Berit Timm Marcussen 

Tilsetting univ.bibl.stillinger Svein Engelstad 

Vara tilsetting univ.bibl.stillinger Kristin Rangnes 

Hege Kristin Ringnes 

KHM Innstilling Eivind Bratlie 

Magne Samdal   

KHM/NHM Felles tilsetting for museene Espen Uleberg 

Vara tilsetting for museene Martin Gollwitzer 

Sentraladm. Innstilling 
 

Vibeke Alm 

Nirmala Eidsgård 

Silje Winther 

Tilsetting Torill Rolfsen 

Vara tilsetting Kristian Mollestad 

Tilsetting vit. st. uten fak.tilknytn. Leonora Onarheim 

USIT Innstilling Jon I. Nornes 
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VEDLEGG 4: 
REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2010 
Representant for UNIO ved UiO Kristian Mollestad 

Universitetsstyret Kristian Mollestad 

Intervjugrupper for direktørstillinger Kristian Mollestad/ Torill Rolfsen/Gun Hafsaas 

Uformelle møter med universitetsdirektøren Kristian Mollestad 

Torill Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Forskerforbundet ved UiOs forhandlingsutvalg 
  
  
  

Kristian Mollestad 

Eivind Balsvik 

Torill M. Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Cecilie W. Lilleheil/Gun Hafsaas 

Opplæringsutvalget Solveig Bauge Løland 

Anne D. Berg, vara 

AKAN Espen Uleberg 

Opptakskomiteen for Universitetets barnehager Aud-Jorunn Sandal 

Katrine Langvad, vara 

Rådet for Universitetets barnehager  

OrganisasjonsFORUM Kristian Mollestad 

Torill Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Interimsstyret Rettsmedisinsk institutt Kristian Mollestad, vara 

Arbeidsgruppe omorganisering UB/UMN Andreas Christensen 

Arbeidsgruppe omorganisering UB/UJUR Anne Gunn B. Bekken 

FAP-UiO (Forskerforbundets forening for 
administrativt personale) 

Arve T. Thorsen 

Gun Hafsaas 

Cecilie Wingerei Lilleheil 

Jon Nornes 

Gunnar Klinge 

FBF-UiO (Forskerforbundets bibliotekforening) Anne Gunn B. Bekken 

MAARK (Midlertidig ansatte arkeologer) Mari A. Østmo 

Hilde Sofie Frydenberg 

Astrid Nyland 

Forskerforbundets hovedstyre Randi Halveg Iversby 

Kåre-Olav Stensløkken 

Unio stat Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Kristian Mollestad 

 
 
 


