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VIKTIGE SAKER I 2011 
 
 
2011 ble særlig preget av to store arbeidsvilkårssaker ved UiO – prosjektet Internt handlingsrom, og UiOs 
tilpasning til Rindal-utvalgets rapport om midlertidig tilsetting i sektoren. For lokallaget ble også vår 
markering av UiOs 200-årsjubileum en viktig og intensiv økt høsten 2011, som involverte alle våre 
tillitsvalgte. 

MIDLERTIDIGHET 

Mot slutten av 2010 leverte Rindal-utvalget sin Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og 
høyskolesektoren. Vi er svært glad for at det, bl.a. på grunn av press fra Forskerforbundet, har blitt 
utarbeidet en rapport som tar opp svært mange sider ved bruken av midlertidig tilsetting i sektoren. Vi er 
glad for at det var et enstemmig utvalg som så behovet for en innstramming i bruken av midlertidige 
stillinger, og at det derfor synes å være et stort potensial for å redusere andelen midlertidige 
tilsettingsforhold betraktelig. 

Lokallaget ved UiO leverte sine innspill til Forskerforbundets høringsuttalelse i begynnelsen av 2011. Der 
fokuserte vi særlig på de to tiltakene hvor det var dissens, henholdsvis tiltak knyttet til spørsmålet om 
fortrinnsrett, og tiltak vedrørende beregning av tjenestetid for tilsatte i stipendiatstillinger. 

Videre ga vi støtte til det felles kravet om at forskere som hovedregel bør tilsettes fast, også på eksternt 
finansierte prosjekter med varighet over fire år. Dette vil gjøre tilsettingsforholdene langt ryddigere, selv 
om de i praksis i dag på flere områder vil bli behandlet likt enten de er midlertidig eller fast ansatt. Men 
det å være fast ansatt gir en rekke fordeler. Det er ikke bare fortrinnsretten som er et gode. Heldigvis 
støtter også UiO opp om at ekstern finansiering ikke alene er grunnlag for midlertidig tilsetting uansett 
varighet. 

Når det gjelder spørsmålet om fortrinnsrett, la vi vekt på at dette må problematiseres utover det som er 
gjort i Rindal-utvalget. Fortrinnsrett er en viktig ”sikkerhetsventil” for tilsatte i staten, men det er altså 
”kollisjonen” mellom denne retten og det sterke kravet til konkurranse og kvalifikasjonsprinsippet, særlig i 
vitenskapelige stillinger, vi ønsker at det blir fokusert videre på. 

Det er blant annet dette spørsmålet som skaper utfordringer i en del tilsettingssaker for våre medlemmer. 

Det andre «stridspunktet» i utvalgsrapporten er beregning av tjenestetid, det vil si om tjenestetid som 
stipendiat fortsatt skal telle med. Her har lokallaget lagt seg på en mulig kompromissløsning, hvor vi 
mener det må kunne være rom for å diskutere hvor mye av en stipendiatstilling som eventuelt skal 
unntas. Flertallet åpner for at de tre årene med forskerutdanning skal unntas. Vi mener det også må 
kunne diskuteres en eventuell mindre andel av tilsettingsperioden. 

Lokallaget er opptatt av at tiltakene som foreslås i rapporten hver for seg må ha som mål at 
midlertidigheten i sektoren reduseres. Samtidig er det viktig å se tiltakene under ett, for på den måten å 
vurdere om de totalt sett vil kunne være med på å redusere midlertidigheten. 

Vi har derfor reagert på det vi ser som manglende vilje ved UiO til å ta ordentlig tak i problematikken 
rundt midlertidige tilsettinger. Det er gjort en kartlegging av alle tilsettingsforholdene, men tiltakene som 
UiO sentralt foreslår for å redusere midlertidigheten (det vil si øke andelen fast ansatte) ser ut til å ha liten 
effekt, Det eneste tiltaket som er foreslått er å redusere antall vikariater i stillinger hvor det er innvilget 
permisjon for ansatte som skal over i annen stilling. Med et pennestrøk ble denne etablerte sedvanen 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2011 

 2 

avviklet. Vi reagerte da det i praksis kun dreier seg om en liten prosent av totalt antall midlertidige tilsatte. 
Det ble på slutten av året et større oppslag i Dagens Næringsliv som tok for seg denne kritikken av UiOs 
forsøk på å redusere midlertidigheten. 

LØNN 

Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for alle 
medlemsgrupper. Forskerforbundet ved UiO har jobbet med å videreutvikle vår lønnspolitiske strategi, 
blant annet basert på Forskerforbundets sentrale lønnsstrategi. Vi har satt i gang arbeidet med å se på 
ulik bruk av lønnsfastsettelse. «Overvåkningen» av lønnsplassering i kunngjøringstekster har fortsatt like 
aktivt i 2011. Dette har medført en riktigere begynnerlønn for flere stillingsgrupper, men vi ser at det 
fortsatt er langt å gå for at arbeidsgiver skal benytte mer enn laveste del av spennet ved tilsetting i 
vitenskapelige stillinger. Vi har også intensivert arbeidet med å forsøke gjennom forhandlinger å få til en 
riktigere innplassering av medlemmer som får personlig opprykk til professor. I henhold til UiOs 
retningslinjer kan vi kreve forhandling i slike saker, men dersom vi ikke blir enige er det arbeidsgivers 
siste tilbud som gjøres gjeldende. Vi har likevel fått noe gjennomslag i flere av sakene. 

I forlengelsen av tariffoppgjøret fikk vi et større oppslag i Uniforum under overskriften ”Lønn som 
fortjent?”. Her ble lokallagslederen intervjuet om situasjonen for forskere, og det ble bl.a. fokusert på at 
det lave lønnsnivået kan få store konsekvenser for rekrutteringen. Rektor ved UiO støttet dette 
synspunktet. 

Vi har aktivt benyttet 2.3.4-forhandlingene i løpet av året – se eget punkt om dette og forhandlingene etter 
Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 på side 7. 

INTERNT HANDLINGSROM 

Prosjekt Internt handlingsrom ble etablert ved UiO høsten 2010. I løpet av 2011 har arbeidet kommet i 
gang for fullt. Lokallaget har fra starten av engasjert oss i dette arbeidet. Vi har hele tiden ment at om 
prosessen gjennomføres rett vil det trolig være positivt både for de vitenskapelige ansatte og de teknisk 
og administrative ansatte. 

Gjennom 2011 har vi engasjert oss i utallige informasjons- og drøftingsmøter. Videre deltar vi i sentrale 
plangrupper. Vi ser det som essensielt å bidra på alle arenaer hvor det er mulig og aktuelt. Samtidig har 
vi engasjert våre lokale tillitsvalgte gjennom møter, og vi har hatt medlemsmøter hvor IHR har vært tema. 
Det er helt nødvendig at vi fanger opp informasjon fra de enkelte ansatte, fra dem som vet hvor skoen 
trykker. Vi har derfor gjennom hele året overfor ledelsen, og i de ulike gruppene, presisert hvor viktig det 
er at korrekt informasjon hentes inn fra dem det gjelder. Vår bekymring i arbeidet dreier seg blant annet 
om at målet om reduksjon i administrative ressurser blir så altoverskyggende at det i praksis medfører økt 
administrativt arbeid innen de vitenskapelige stillingene gjennom å redusere antall administrative årsverk, 
samtidig som presset blir enda større på de administrativt tilsatte som «blir igjen». Et av de viktigste 
punktene i vårt arbeidsprogram er at de ansattes oppgaver normalt skal kunne la seg løse innenfor 
normalarbeidsdagen.  

Når det er sagt, har vi gjennom hele året synliggjort vår støtte til prosjektets målsetting om en bedre 
arbeidshverdag for alle ansatte, og vi har vist en tro på at det kan bli et vellykket prosjekt om ledelsen tar 
signalene på alvor og ikke forhaster hele prosjektet. 

«TØRTEBERG 2011» 

Lokallaget har hver høst siden 2002 arrangert aktivitetsuka «Popcorn & jazz». I 2011 ønsket vi å gjøre 
dette til vårt bidrag til UiOs 200-årsjubileum «UiO:200». I løpet av en uke i slutten av september 
arrangerte vi et utall kurs, seminarer, møter og fester. Det ble lagt ned mye ressurser, både 
menneskelige og økonomiske, til disse arrangementene. Våre tillitsvalgte på fakultetene og andre 
enheter, i FAP og FBF, hele sekretariatet og styret – alle nedla et stort arbeid for å lage en mest mulig 
suksessfull uke. Og det ble det. Vi arrangerte kurs for medlemmer i ulike stillingskategorier og for 
tillitsvalgte, i tillegg til vår tilstedeværelse på Frederikkeplassen gjennom uka.  

Som lokallagets gave til UiO arrangerte vi en jubileumsmiddag for ledelsen i Forskerforbundet sentralt, 
ledelsen ved UiO og leder av UiO:200. Det ble en kveld som åpnet for gode diskusjoner om 
forskningspolitiske utfordringer og løsninger. 

I år ble vårt årlige høstsymposium også arrangert som del av aktivitetsuka. Formålet med årets 
symposium var å rette blikket framover − for å drøfte veien videre for UiO. Vi inviterte rektor til å 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2011 

 3 

presentere Strategi 2020. Denne ble så kommentert og problematisert av vår lokallagsleder, en av 
divisjonsdirektørene i Forskningsrådet, studentenes representant i universitetsstyret, to byråder fra Oslo 
kommune, en stortingsrepresentant og en av våre medlemmer som er ansatt ved et SFF. Innledningene 
ble etterfulgt av en veldig god debatt, ledet av Kåre Verpe (NHO).    

Uka ble gitt navnet «Tørteberg 2011» etter avslutningsarrangementet fredag kveld. Som en avslutning på 
høstsymposiet arrangerte vi grillfest og konsert på høyden mellom Fysikkbygningen og NRK. Det ble en 
minnerik høstkveld i solskinn, hvor grillduften blandet seg med konserten med Ole Paus, Christel Alsos 
og Guro von Germeten. 

SAMARBEID I VID FORSTAND 

Samarbeidet med de andre organisasjonene ved UiO er jevnt over godt. Vi møtes jevnlig for å diskutere 
ulike aktuelle saker, og arrangerer hvert år et todagers seminar hvor vi fordyper oss i viktige spørsmål. I 
2011 har vi bl.a. jobbet med å styrke samarbeidet med hovedverneombudet/vernelinjen, og å tydeliggjøre 
organisasjonenes og vernelinjens respektive arbeidsområder. 

Vi har også et godt samarbeid med Forskerforbundets sentrale sekretariat, og for å styrke dette 
ytterligere arrangerte vi et seminar med forhandlingsavdelingen for å gjøre oss bedre på våre områder, 
for å bli kjent med hverandres oppgaver og for å finne fram til hvordan samarbeidet kan bli enda bedre. 

Vi møter med jevne mellomrom ledere og sentralt tillitsvalgte ved de andre universitetslagene. Vi har 
mange felles utfordringer, og det er et gode å styrke nettverket og kontaktflaten med disse lagene. I juni 
deltok styret på et felles styreseminar med lokallagsstyret ved Universitetet i Tromsø. Dette var et 
seminar med erfaringsutveksling, arbeid med styreinstruks og livsfasepolitikk med mer. 
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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”. 

Flere saker i 2011 har vært i skjæringspunktet mellom arbeidsmiljøsaker og rene personalsaker. Vi har et 
godt samarbeid med hovedverneombudet i slike saker. Gjennom enkelte saker har vi sett hvilke 
utfordringer det er med hensyn til oppfølging av avtalen om inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging 
spesielt når det gjelder vitenskapelige ansatte. I slike saker har rådgivning og støtte fra 
bedriftshelsetjenesten (BHT) vært til uvurderlig hjelp. 

MEDLEMSTALL OG REKRUTTERING 

Medlemstallet for lokallaget viser også i 2011 en svak nedgang, dog langt mindre enn i 2010 (se figur 
neste side). Vi har en netto nedgang på 12 medlemmer. Det peker seg ut to hovedårsaker til nedgangen i 
2011. For det første ble både Rettsmedisinsk institutt og tegnspråk- og døvetolkmiljøet på Institutt for 
spesialpedagogikk skilt ut fra UiO i 2011. For det andre ser det ut til å være en større andel pensjonister 
enn tidligere år i 2011. Dette er en utvikling som har vært forutsett ville komme, og vi ser ut fra 
medlemsmassen at dette vil forsterke seg de neste 3-5 årene. Dette vil gjøre rekruttering til et av 
hovedsatsingsområdene i 2012. 
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AKTIVITETER 

MØTER, KURS m.m. arrangert av lokallaget 

I perioden har det vært holdt åtte styremøter og to styreseminarer. 
Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter i hele perioden. 
 
 
Følgende arrangementer har foregått på initiativ fra og blitt gjennomført av lokallaget i 2011: 
 

 TEMA MÅLGRUPPE DATO 
1. Sekretariatseminar  Sekretariatet 28. januar 

2. Økonomistyringskurs Medlemmer i 
styrer og råd 

2. februar 

3. Årsmøte Alle medlemmer 7. mars 

4. Fordypning i tilsettingsprosesser Medlemmer i 
innstillings- og 
tilsettingsråd 

15. mars 

5. Overlappingsseminar gammelt og nytt styre Styret 21.-22. mars 

6. Midlertidige tilsettinger: Kurs for ledere Medlemmer i 
lederstillinger 

5. april 

7. Tillitsvalgt I – lønnsforhandlinger og 
tillitsvalgtarbeid 

Lokalt tillitsvalgte 8. juni 

8. FAP på fjorden – Internt handlingsrom Alle medlemmer 22. juni 

9. Samarbeidsseminar om medlemssaker Sentralt 
tillitsvalgte og 
forhandl.avd. 
sentralt 

5.-6. september   

10. Tørteberg: Aktivitetsuka «Popcorn & Jazz» Alle medlemmer 26.-30. september 

11. Tørteberg: Lobbyisme og nettverksbygging Lokalt tillitsvalgte 26.september 

12. Tørteberg: Pensjonsordninger Alle medlemmer 27. september 

13. Tørteberg: Bibliotekets rolle i forskningen Medlemmer ved 
UB 

28. september 

14. Tørteberg: Karriereveiledning for teknisk og 
administrativt ansatte   

Medlemmer i 
tekniske og adm. 
stillinger 

29. september 

15. Tørteberg: Høstsymposium – Universitale 
prioriteringer 

Alle medlemmer 30. september 

16. Tørteberg: Grillfest Alle medlemmer 30. september 

17. Fordypning i tilsettingsprosesser, fortsettelse Medlemmer i 
tilsettingsråd 

12. oktober 

18. Tillitsvalgt II – lønnsforhandlinger Lokalt tillitsvalgte 18.-19. oktober 

19. Sekretariatseminar Sekretariatet 1.-2. november 

20. Tillitsvalgt III – lønnsforhandlinger Lokalt tillitsvalgte 1. desember   

 
 

MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UiO 2011 

Sentralt ved UiO har det i 2011 vært gjennomført 19 informasjonsmøter og 21 drøftingsmøter i 
hovedavtaleverket.  

Det er i tillegg gjennomført 16 informasjonsmøter (uformelle møter) med universitetsdirektøren hvor IHR-
prosessen er drøftet og informert om. 

Det fant ikke sted noen forhandlingsmøter ved UiO i løpet av 2011. Trenden de senere årene er at det i 
svært liten grad finner sted forhandlingsmøter etter Hovedavtaleverket. 

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 2011 fant 
det sted ca 90 slike møter. På disse møtene møter primært våre lokale tillitsvalgte (se vedlegg), av og til 
med bistand fra sentralt tillitsvalgte ved UiO. 
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Møter i Hovedavtaleverket sentralt i 2011: 
 

MØTE-

STATUS 

 

SAKS-

NR. 

SAKSTITTEL MØTEDATO 

Drøfting  Personalpolitikk 13.1.2011 

Drøfting  Arbeidstid – Teknisk avdeling 2.1.2011 

Drøfting  Midlertidig ansatte 3.2.2011 

Drøfting  Overføring av RMI til Nasjonalt folkehelseinstitutt 
(FHI) 3.2.2011 

Drøfting  Avvikshåndtering overtid 3.3.2011 

Informasjon  UiO IT 10.2.2011 

Informasjon  Personalrutineprosjektet 17.2.2011 

    

Drøfting 387 Omorganisering av HMS-seksjonen, m. 
bemanningsplan 21.2. og 16.3.2011 

Drøfting 388 Fullmaktsforhold i saker etter tjml § 4 nr 5 3.3.2011 

Informasjon/ 
drøfting 

385 

Internt handlingsrom (3 dr.møter, 9 info-møter) 

3.3., 31.3, 13.4, 
28.4, 20.5, 9.6, 

22.6, 15.9, 29.9, 
6.10, 27.10 og 

17.11.2011     

Informasjon 389 Fleksibel arbeidstid og HR-portalen 24.3.2011 

Informasjon  Samarbeid personalseksjonen og organisasjonene i 
2011  31.3.2011 

Drøfting 132 Normalregler for institutter og fakulteter 
 12.5.2011 

Informasjon  Fordeling 2012, årsplan 2012-14, fastsetting av mål 
for utvalgte indikatorer 12.5.2011 

Drøfting 377 Offentliggjøring av sidegjøremål 
 

19.5.2011 
 

Drøfting  HMS-bemanningsplan  26.5.2011 

Drøfting 390 Grønt UiO 16.6.2011 

Informasjon  Gjennomgang av rammeavtaleverk og de 
overordnede perspektiver 16.6.2011 

Drøfting  ØPA – Årsplan, ambisjon og fordeling 16.6.2011 

Informasjon  Forum for universitetshistorie 30.6.2011 

Informasjon  UiOs oppfølging etter hendelsene 22.7 28.7 og15.8.2011  

Drøfting 391 Overføring av InterMedia til UV-fakultetet  18.8.2011 

Drøfting 392 Inndragning av stilling som IS-direktør 25.8.2011 

Drøfting 393 Oppfølging av kartleggingen rundt UiOs bruk av 
midlertidig tilsetting 15.9. og 30.11.2011 

Drøfting  Omorganisering av KA 15.9.2011 

Informasjon  Personalrutineprosjektet 15.9.2011 

Drøfting  Ny HMS-grunnopplæring for UiO 27.10.2011 

Drøfting  Resultat- og aktivitetsmål på IA-området 17.11.2011 

Informasjon  Rammeavtaler for fotografitjenester (KA) 24.11.2011 
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LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 
 

2.3.3 – Ordinære lokale forhandlinger 

Mellomoppgjøret i staten i 2011 ga ikke en stor ramme å forhandle om. Resultatet ble om lag 4 %. De 
sentrale partene ble enige om et generelt tillegg på 1,72 % til alle, og en lokal pott på 0,25 % til 
forhandling etter Hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. 

Ved UiO utgjorde dette drøyt 7 millioner kroner, eller ca 1000 kroner pr ansatt. Det tilsa at det ville bli liten 
uttelling for majoriteten av våre medlemmer. 

Forhandlingene ble ført sentralt mellom hovedsammenslutningene og OPA, noe som medførte en 
minimal ressursinnsats i selve forhandlingene. I forarbeidet deltok som vanlig alle våre lokale tillitsvalgte, 
og de nedla et stort arbeid sammen med vårt forhandlingsutvalg. Vi forsøkte å gjennomføre et alternativt 
forhandlingsløp ved å forhandle fram varige særavtaler o.l. i stedet. Det strandet dessverre. 

I avslutningen av forhandlingene leverte vi inn følgende protokolltilførsler: 

• Unio beklager at det ikke var mulighet til å komme til enighet om en særavtale for lønnsramme 24 
i årets lokale lønnsforhandlinger, slik det har blitt gjort ved flere andre universiteter. Vi ber partene sette 
seg ned i forkant av neste runde i 2.3.3-forhandlinger for å se på mulighetene for dette. 

• Unio beklager at ”bevisbyrden” i forhold til argumentasjon for enkeltkrav har ligget hos 
arbeidstakerorganisasjonene. Ved alle dobbeltkrav har arbeidsgiver kun lagt sine egne vurderinger til 
grunn ved forslag til lønnsinnplassering. Videre ser vi at det er vanskelig for organisasjonene å få inn 
enkeltkrav hvis de ikke er plassert sentralt i fagmiljøet selv om nåværende lønnsplassering og UiOs 
omforente lønnspolitikk støtter opp om kravet. Dette rokker ved opplevelsen av likeverdige parter i 
lønnsforhandlingene. 

• Unio mener nå, som ved alle lokale lønnsforhandlinger siden 2002, det er foruroligende at 
arbeidsgiver ikke legger mer vekt på problemet med lønnsetterslepet for vitenskapelig ansatte ved UiO, 
eksempelvis i forhold til resten av offentlig sektor. Videre reagerer vi på at det som vitenskapelig ansatt 
ved UiO er vanskeligere å nå fram i konkurransen om lønnsopprykk i lokale lønnsforhandlinger. Forholdet 
mellom lønnsmasseandel og resultat er dårligere enn noen gang. Dette mener vi er i strid med UiOs 
uttalte målsettinger om å bli et forskningsuniversitet av høy internasjonal klasse. 

• Unio ser at det på sikt kan være en utfordring ved UiO når det gjelder likelønnsføringene, og 
oppfordrer partene til å diskutere dette nærmere i forkant av kommende lokale lønnsforhandlinger. 

 

2.3.4 – Forhandlinger på særskilt grunnlag 

Forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4 ble i 2011 ført i 4 omganger. 

Vi ser et lite framskritt når det gjelder å få gjennomslag for vitenskapelige stillinger i denne typen 
forhandlinger. Dette skyldes blant annet en bevisst politikk og satsing fra lokallagets side. Samtidig ser vi 
en nedgang totalt sett når det gjelder beløpet det er forhandlet for etter disse bestemmelsene. 
Forskerforbundet er av den oppfatning at arbeidsgiver totalt sett må bli enda flinkere til å benytte 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4., og vi har fra vår side fokusert på dette i løpet av 2011. 
Dette vil bli ytterligere intensivert i 2012. 

I 2011 fordelte forhandlingene seg slik mellom henholdsvis vitenskapelige og teknisk/administrative 
stillingskoder (av lønnsmassen utgjør de vitenskapelige stillingene omtrent 59 %): 

 

STILLINGSKATEGORI 2011 2010 
Vitenskapelige stillinger kr 2 096 000 (30,5 %) kr 1 521 640 (21,7 %) 

Tekniske/administrative stillinger kr 4 767 640 (69,5 %) kr 5 498 600 (78,3 %) 

Totalt kr 6 863 640 kr 7 020 240 
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Blindern, 28. februar 2012 
 
 Eivind Balsvik, leder 

 Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

 Andreas Christensen, nestleder 

 Stein Fredriksen, styremedlem 

 Leonora Onarheim, styremedlem 

 Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

 Silje Winther, styremedlem 

 Audun Beyer, styremedlem (vara) 

 Astri Ottesen, styremedlem (vara) 

 Espen Uleberg, styremedlem (vara) 
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VEDLEGG 1: 
STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV 
 
 

STYRET 1.1.-31.3.2011 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 
Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 
Nestleder Tore Bjørnland, professor (OD) 

Styremedlemmer 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 (UB) 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor (MN) 

 

STYRET 1.4.-31.12.2011 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 
Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 
Nestleder Andreas Christensen, universitetsbibliotekar (UMN) 

Styremedlemmer 
 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Leonora Onarheim, stipendiat (TF) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV) 

Silje Winther, seniorkonsulent (STA) 

1. vara Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

2. vara Audun Beyer, stipendiat (UV) 

3. vara Astri Ottesen, driftssjef (TA) 

Observatør og 
hovedstyremedlem 

Randi Halveg Iversby, overbibliotekar (UB) 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor (MN) 

 
 

SEKRETARIATET 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad  

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Tillitsvalgt Gun Hafsaas  

Konsulent rekruttering Liz M. Rekve 20 % stilling fram til 1.2.2011 

Org.konsulent Helle Storvik 40-80 % stilling 

Sekretær Line Halvorsen 40 % vikariat fra 15.8.2011 

 
Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget. 
 
 

VALGKOMITÉ 

Valgkomité 
  
  

Tore Bjørnland, OD 

Heidi Fjeld, MED 

Solveig Bauge Løland, UV 

Live Rasmussen, UB 

Knut Stene-Johansen, HF 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2011 

Det teologiske fakultet Øyvind Norderval, professor 

Det juridiske fakultet Elisabeth Perioli Bjørnstøl, seniorkonsulent (perm.) 
Det medisinske fakultet Belinda Eikås Skjøstad, rådgiver 

Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, rådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

May Maria Tollerud (vara), studieleder 

Pia Lane (vara), postdoktor 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Katrine Langvad, seniorkonsulent 

Stein Fredriksen, professor 

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

Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Kari Henriksen, førstekonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
  

Ann Kristin C. Fiske, seniorkonsulent 
Gunvor Dalby Vea, universitetslektor 

Universitetsbiblioteket 
  

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar 
Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 
Andreas Christensen, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

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

Teknisk avd.  

USIT Jon Nornes, overingeniør  
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2011 

TF Innstilling Brynjulf Norheim 

JUS Innstilling Eivind Bull Killengreen 

Bente Lindberg Kraabøl 

Tilsetting Elisabeth Perioli Bjørnstøl (perm.) 

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/Vigdis Bjerkeli (MED) og 
Silje M. Rosseland (IKM) 

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 Erik Handelsby  

Liv Tone Måseidvåg 

Kari Henriksen 

Tilsetting Gun Hafsaas 

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 

Tilsetting univ.bibl.stillinger Svein Engelstad 

Vara tilsetting univ.bibl.stillinger Kristin Rangnes 

Hege Kristin Ringnes 

KHM Innstilling Eivind Bratlie 

Magne Samdal   

NHM Tilsetting lederstillinger Torill M. Rolfsen/Kristian Mollestad (vara) 

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 2011 

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 

Andreas Christensen 

Torill M. Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Gun Hafsaas 

Opplæringskomiteen 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 

IHR: Plangruppe studier Gun Hafsaas, vara 

IHR: Plangruppe eksternfinansierte prosjekter Kristian Mollestad 

FAP-UiO (Forskerforbundets forening for 
administrativt personale) 

Ann Kristin C. Fiske 

Cecilie Wingerei Lilleheil 

Liv Tone Måseidvåg 

Jon Nornes 

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 

Valgkomité Forskerforbundets hovedstyre Torill M. Rolfsen 

Unio stat – forhandlingsutvalget Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Kristian Mollestad/Gun Hafsaas 

 
 
 


