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VIKTIGE SAKER I 2012 

 
2012 var et år hvor Forskerforbundet, og Unio, i flere saker var i medienes og opinionens 
søkelys. Ikke minst skjedde dette i forbindelse med hovedoppgjøret i staten og den følgende 
storkonflikten i offentlig sektor i mai og juni, og i forbindelse med Forskerforbundets 
representantskapsmøte i oktober. 

FORSKERFORBUNDET OG UNIO I STREIK 

Hovedtariffoppgjøret i 2012 ble et krevende oppgjør. De fire hovedsammenslutningene brøt 
forhandlingene med staten tre dager før fristen gikk ut den 1. mai, med påstand om at 
arbeidsgiversiden framviste manglende forhandlingsvilje. Oppgjøret gikk så til mekling, og da 
fristen for å komme til enighet utløp var partene ikke blitt enige. Lokallagets medlemmer var 
brått kastet ut i konflikt, for første gang siden AF-streiken i 1998. I tillegg til Unio, brøt også LO 
Stat og YS Stat forhandlingene. Til sammen var 7078 statsansatte tatt ut i streik fra 24. mai. 
Akademikerne valgte ikke å bryte.  

Streikegrunnlag 
For Unio var ikke dette bare en konflikt om kroner og øre. Den store uenigheten dreide seg om 
anslagene for lønnsvekst i industrien, og statens brudd med enigheten om å legge det såkalte 
utvidete frontfaget til grunn (dvs en vekting av lønnsvekst for industriarbeidere og 
funksjonærer i konkurranseutsatt sektor). I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram midt 
under forhandlingene den 15. mai, nedjusterte Finansdepartementet anslaget over årets 
lønnsvekst fra 4 til 3,75 prosent. Arbeidsgiverne i staten måtte trolig forholde seg til dette i 
forhandlingene, og fikk dermed lite spillerom. Unio og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene 
oppfattet dette dithen at regjeringen forsøkte å legge rammen i staten under den forventede 
lønnsveksten i frontfaget (industrien). I tillegg var Unio provosert over at arbeidsgiver mente 
det var industriarbeidernes forventede lønnsvekst alene, og ikke utdanningsgruppene i 
industriens forventede lønnsvekst, som skulle legges til grunn når rammen på oppgjøret i staten 
skulle bestemmes. Etter mange år med mindrelønnsutvikling i staten i forhold til privat sektor, 
ville årets forslag fra staten forverre dette ytterligere. Dette, sammen med en fraværende 
forhandlingsvilje fra statens side, var utslagsgivende for forhandlingsutvalget i Unio stat. 

Streikeuttaket ved UiO  
Ved UiO var det særlig Det utdanningsvitenskapelige fakultet som ble rammet i første uttak. 
Samtlige av Unios medlemmer ved fakultetet ble tatt ut i streik. Etter to opptrappinger var 
følgende enheter ved UiO rammet: Det odontologiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet, Naturfagsenteret, USIT og UB. I tillegg var Forskerforbundets lokale tillitsvalgte ved de 
fleste enheter samt styremedlemmene i lokallaget tatt ut i streik. Ved streikens avslutning, var 
cirka 250 medlemmer av Forskerforbundet ved UiO i streik, av totalt 1300 i Oslo 
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Streikearrangementer 
Den lokale streikekomiteen holdt en rekke markeringer og arrangementer for å synliggjøre 
streikegrunnlaget og streikeviljen blant våre medlemmer, og for å styrke motivasjonen og 
samholdet blant de streikende. Sammen med Parat og NTL, arrangerte vi den 30. mai et stort 
felles arrangement på Frederikkeplassen med streiketog og appeller. Om ettermiddagen deltok 
vi med selvlagde faner i et flott felles Unio-arrangement i sentrum med tog fra Jernbanetorget 
til Universitetsplassen, hvor det var underholdning og appeller. Fredag 1. og torsdag 7. juni 
arrangerte lokallaget «streikeuniversitet» på Universitetsplassen. Onsdag 6. juni stelte vi til 
streikegrill og zumba på Tørteberg. Dette var vellykkede og populære arrangementer. I tillegg 
avviklet vi daglige flyveblads-kampanjer, og holdt streikevakter rundt omkring på UiO. 

Aktiviteten hos de streikende Unio-medlemmene ved UiO ble lagt godt merke til hos sentrale 
organer i Unio og deres bidrag til å holde engasjementet oppe ble ansett som svært viktig. 

Ny mekling 
Fredag 1. juni ble det gjort nye forsøk på å mekle. Mens LO og YS godtok Riksmeklerens skisse 
til løsning natt til lørdag 2. juni, valgte Unio å bryte den frivillige meklingen i staten. Tilbudet fra 
staten var etter en samlet vurdering ikke godt nok. Verken profilen på oppgjøret eller rammen 
var slik at Unio kunne godta det.  

Det å fortsette streiken alene ved UiO, etter 14 dager med tett samarbeid med NTL og Parat, 
var tungt. Lokallaget merket at det kostet å holde motivasjonen oppe hos streikende 
medlemmer, hvis kollegaer nå var tilbake på jobb. Et møte for alle streikende på Klingenberg 
kino ga likevel ny driv i engasjementet.  

Avslutning 
Konflikten ble løst gjennom avtale om frivillig lønnsnemnd, og streiken ble avblåst torsdag 7. 
juni kl 17.00. Løsningen med frivillig lønnsnemd ga Unio et skinn av håp om å oppnå et bedre 
resultat enn de øvrige organisasjonene som hadde godtatt Riksmeklerens skisse til løsning den 
2. juni. Rikslønnsnemnda kom med en endelig kjennelse i slutten av august, som innebar at 
Unios medlemmer fikk det samme tilbudet som de øvrige organisasjonene, men med senere 
virkningsdato. Dette var selvsagt svært skuffende. Unio fikk imidlertid markert sin sterke 
misnøye med forhandlingsforløpet, og satt fokus på problemene knyttet til statens manglende 
vilje til å verdsette ansatte med høyere utdanning på lønningsseddelen.1 

Internevaluering 
Lokallagstyret, streikekomiteen og tillitsvalgtapparatet har foretatt en internevaluering av 
gjennomføringen av streiken ved UiO. Det var mye som fungerte godt, men vi møtte også noen 
praktiske vanskeligheter som vi tar lærdom av.  

Representasjon i forhandlingsutvalg og streikekomiteer 
Lokallaget var representert i Unio stats forhandlingsutvalg/den sentrale streikekomiteen med 
Kristian Mollestad, og i Unio stats streikekomité i Oslo med Gun Hafsaas som nestleder. 

Eivind Balsvik ledet den lokale streikekomiteen, Andreas Christensen var leder for 
streikekontoret. Anne-Lise Rygvold, Stein Fredriksen, Silje Winther, og Espen Uleberg var 
medlemmer av streikekomiteen. Torill Rolfsen fungert som hovedtillitsvalgt under streiken. 

 

                                                 
1
 Se: Rikslønnsnemdas kjennelse 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dep/nemnder-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-utvalg/rikslonnsnemnda/rikslonnsnemdas-kjennelser/rikslonnsnemndas-kjennelse-sak-12012-fri.html?id=698139
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Takk til de streikende! 
Lokallagets styre ønsker her å rette en stor takk til alle våre medlemmer som var i streik, for 
deres deltakelse på ulike arrangementer, for å opprettholde streikevaktpostene rundt omkring 
på UiO, for å spre informasjon om streikegrunnlaget – og for deres positive innstilling og 
utholdenhet gjennom tøffe streikedager. 

 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2012 

Det føres normalt to typer lokale lønnsforhandlinger ved UiO: Årlige, ordinære lokale 
lønnsforhandlinger hjemlet i Hovedtariffavtalens (HTA) § 2.3.3 og lønnsforhandlinger på særlig 
grunnlag, hjemlet gjennom HTA § 2.3.4.  

2.3.3 – Ordinære lokale forhandlinger 

Ramme 
Det settes vanligvis av penger til et lokalt lønnsoppgjør (2.3.3) i de sentrale forhandlingene som 
ledes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Ved UiO møtes de lokale fagforeningene 
og ledelsen normalt til forhandlinger om høsten. Krav fremmes fra arbeidstakere via 
fagforeningene og/ eller direkte til egen leder. I 2.3.3- forhandlingene er arbeidsgiver og 
fagforeningene likeverdige parter, hvilket innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et 
forhandlingsresultat. 

Hovedoppgjøret, meklingsresultatet og kjennelsen fra Rikslønnsnemnda i staten i 2012 ga en 
større ramme å forhandle om enn i 2011. De sentrale partene ble enige om en lokal pott på 1,1 
% til ordinære lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens punkt 2.3.3. 

Ved UiO utgjorde dette drøyt 32 millioner kroner. 

Forhandlingsløp 
Forhandlingene ble på samme måte som i 2011 ført sentralt mellom hovedsammenslutningene 
og OPA. I forarbeidet med gjennomgang av kravene deltok som vanlig de lokale tillitsvalgte, og 
de nedla et stort arbeid sammen med forhandlingsutvalget. Gjennomgangen tar i all hovedsak 
utgangspunkt i UiOs omforente lokale lønnspolitikk. Forhandlingene fulgte et tradisjonelt løp 
med individuelle forhandlinger.  

Av potten det ble forhandlet om fikk Unios medlemmer ca 43 %, som utgjør ca 14 millioner 
kroner.  

 

Protokolltilførsler 
I avslutningen av forhandlingene leverte vi inn følgende protokolltilførsler: 

• Unio oppfordrer arbeidsgiver til en gjennomgang av den lokale lønnspolitikken på 
arbeidsgiversiden i forkant av neste runde lokale lønnsforhandlinger, slik at den i større grad 
legges til grunn blant alle parter i forhandlingene. 

• Helt siden 2002 har de vitenskapelige ansatte ved UiO hentet ut en stadig mindre relativ 
andel av potten. Dette er svært foruroligende, ikke minst når man ser på lønnsetterslepet for 
vitenskapelig ansatte ved UiO, eksempelvis i forhold til resten av offentlig sektor. Unio beklager 
sterkt at forholdet mellom lønnsmasseandel og resultat igjen er dårligere enn noen gang. 
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• Vi ser at det er et generelt problem å løse de lønnsmessige utfordringene ved UiO 
gjennom lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3. Unio forutsetter derfor 
at UiO i større grad benytter alle forhandlingselementer i Hovedtariffavtalen, inklusive en mer 
offensiv bruk av statens lønnssystem. 

 

2.3.4 – Forhandlinger på særskilt grunnlag 

Lønnsforhandlinger på ulike særgrunnlag gjennomføres normalt 5-6 ganger i året ved UiO. 
Arbeidsgiver eller fagforeningene kan kreve å forhandle ny lønn og/eller endring av 
stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver. I 2.3.4.2 
forhandlinger gjelder arbeidsgivers siste tilbud ved uenighet.2 Forhandlingene etter 
Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 ble i 2012 ført i 5 omganger. 

Vi ser et betydelig 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. Forskerforbundet er allikevel 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 2012.  

I 2012 fordelte forhandlingene seg slik mellom henholdsvis vitenskapelige og 
teknisk/administrative stillingskoder (av lønnsmassen utgjør de vitenskapelige stillingene 
omtrent 59 %): 

STILLINGSKATEGORI 2012 2011 2010 

Vitenskapelige stillinger 5 022 200 (46,4 %) 2 096 000 (30,5 %) 1 521 640 (21,7 %) 

Tekniske/adm. stillinger 5 802 690 (53,6 %) 4 767 640 (69,5 %) 5 498 600 (78,3 %) 

Totalt 10 824 890 6 863 640 7 020 240 

 

Lønnstillegg som gis ved professoropprykk registreres bare i denne statistikken, dersom 
tilbudet fra arbeidsgiver blir gjenstand for forhandling, og dersom arbeidstaker får medhold i 
krav om høyere lønn enn det opprinnelige tilbudet. Midlertidige B-tillegg registreres heller ikke 
her. 

 
Lønnsplassering ved nyansettelse  
Lokallaget vurderer alle stillingsutlysningstekster ved UiO, og drøfter ofte bruken av lønnsspenn 
ved utlysning. Dette er et viktig arbeid som bidrar til et høyere lønnsnivå ved UiO. Riktig 
lønnsplassering ved ansettelse minsker presset ved de ordinære 2.3.3.-forhandlingene.  

 

  

                                                 
2
 Se lokallagets Guide for lønnsendringer for mer informasjon om de ulike forhandlingsbestemmelsene. 

http://foreninger.uio.no/forskerforbundet/lonn-lov-og-avtaleverk/lonnsmuligheter.html
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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”. Vi bistår derfor det enkelte medlem i de situasjoner 
hvor medlemmet selv ber om bistand fra oss. I saker av tyngre juridisk karakter, har vi stor 
nytte av Forskerforbundets sentrale juridiske seksjon. 

I 2012 har vi bistått om lag 75 medlemmer. Det siste året har det særlig vært saker av knyttet til 
midlertidig tilsettinger og opphør av ekstern finansiering som har krevd mye tid og oppfølging. 

MEDLEMSTALL OG REKRUTTERING 

Medlemstallet for lokallaget viser fortsatt en svak nedgang. Vi har i 2012 hatt en netto nedgang 
på 21 medlemmer. Vi ser at trenden fra 2011, med en økt andel pensjonister blant våre 
medlemmer, har fortsatt i 2012. Målet om en sterk vekst i rekruttering i 2012 har vi ikke fått 
fulgt opp, men i 2013 vil vi satse på et større rekrutteringsprosjekt. 

 

FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANSKAPSMØTE 

Forskerforbundet avholdt sitt representantskapsmøte 16.-17. oktober 2012. Dette er 
forbundets øverste organ, og møtene avholdes hvert tredje år. På representantskapsmøte blir 
blant annet Forskerforbundets arbeidsprogram vedtatt og det velges nytt hovedstyre og leder. 
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Lokallaget ved UiOs delegasjon besto av Eivind Balsvik, Andreas Christensen, Gun Hafsaas, 
Kristian Mollestad, Anne-Lise Rygvold og Silje Winther.  

Som vanlig var lokallaget ved UiO sterkt engasjert på årets representantskapsmøte. Vi spilte inn 
punkter til det nye arbeidsprogrammet og vi var engasjert i valg av nytt hovedstyre og ny leder. 
I forbindelse med valg av nytt hovedstyre var det viktig for lokallaget at vi skulle sikre fortsatt 
deltagelse i hovedstyret med medlemmer fra UiO. To av hovedstyrets medlemmer, Randi 
Iversby og Kåre-Olav Stensløkken kunne ikke gjenvelges, og også Forskerforbundets leder, 
Bjarne Hodne fra UiO, gikk av etter å ha sittet to perioder som leder. 

Debatt vedrørende leders kvalifikasjoner 
I forkant av landsrådet, som ble avviklet i mars, ble det klart at hovedtillitsvalgt for lokallaget, 
Kristian Mollestad var foreslått som ny leder av Forskerforbundet av lokallaget ved 
Universitetet i Agder. Forslaget førte til en debatt om et medlem ansatt i en administrativ 
stilling kan være leder av Forskerforbundet. Lokallagene ved Universitetene i Bergen og 
Tromsø, samt lokallaget ved NTNU, stilte seg kritisk til dette. UiOs lokallagsleder fremholdt at 
det er et viktig demokratisk prinsipp at alle medlemmer skal være valgbare til politiske verv i en 
organisasjon.    

I lokallagsstyrets innspill til valgkomiteen, datert 18. 4. 2012 gjorde lokallagstyret det klart at vi 
var positive til Universitetet i Agders forslag på Kristian Mollestad som ny leder. Vi kunne 
imidlertid ikke uttrykke uforbeholden støtte, da vi på det tidspunktet ikke hadde oversikt over 
eventuelle motkandidater. Lokallagstyret ønsket at valgkomiteen skulle fortsette arbeidet med 
å finne sterke kandidater til ledervervet. Som kommentar til debatten på landsrådet 
vedrørende forventninger til leders kvalifikasjoner, skrev vi:  

«Lokallagsstyret ved UiO mener det er et viktig demokratisk prinsipp at alle medlemmer av 
Forskerforbundet skal være valgbare som leder. Vi er dermed åpen for at den kommende 
lederen ikke behøver å komme fra vitenskapelig stilling. Gitt at hoveddelen av 
Forskerforbundets medlemmer er vitenskapelig ansatt ser vi at vitenskapelig bakgrunn kan 
bidra til å styrke leders legitimitet, både internt og eksternt. Men Forskerforbundet er og blir en 
fagforening som samlet skal kjempe for bedre lønns- og arbeidsbetingelser gjennom 
lobbyvirksomhet, tøffe forhandlinger og ved å bygge en slagsterk organisasjon. For å lede 
Forskerforbundet som fagforening tror vi erfaring som tillitsvalgt og erfaring fra annet 
organisasjonsarbeid kan være like viktig som doktorgrad eller professorkompetanse.» 

Lokallaget spilte også inn tre forslag på kandidater til styreverv. 

Valgkomiteens innstilling 
I valgkomiteens endelige innstilling, var lokallaget representert med to styrekandidater: Live 
Rasmussen og Inga Bostad. Valgkomiteen innstilte enstemmig på Petter Aaslestad som eneste 
kandidat til ledervalget. Aaslestad er professor i litteraturvitenskap ved NTNU, og har vært 
dekan i to perioder ved Humanistisk fakultet ved NTNU, styreleder for NOKUT, og styreleder for 
NFRs SAMKUL-program. Valgkomiteen begrunnet den enstemmige innstillingen med at 
Aaslestad etter en samlet vurdering fremsto som «den klart best egnede kandidaten.» 

Kristian Mollestad orienterte i etterkant av dette at han ønsket å opprettholde sitt kandidatur 
til ledervervet i Forskerforbundet, og ønsket at styret skulle avklare hvorvidt han hadde 
lokallagets støtte som lederkandidat. Lokallagsstyret ved UiO hadde den 17.9 et styremøte hvor 
saken ble diskutert. Styret hadde en lang og grundig debatt om saken. Styret mente at begge 
kandidatene hadde kompetanse som Hovedstyret i Forskerforbundet trengte, og at de hadde 
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komplementære styrkeområder. Valgkomiteens innstilling, kandidatenes program og forholdet 
til de andre institusjonene ble også debattert. Styrets medlemmer vektla ulike forhold i 
diskusjonen, før en avstemning ble avholdt. Et stort flertall i styret gikk da inn for å støtte 
valgkomiteens forslag til leder. Lokallagsstyret understreket at Mollestads bakgrunn som 
administrativt ansatt ikke hadde betydning for styrets vedtak om å støtte valgkomiteens 
innstilling. Kort tid etter trakk Kristian Mollestad sitt kandidatur i ledervalgkampen, og 
forbundet sto igjen med valgkomiteens lederkandidat. 

Etterspill 
Etter lokallagsstyrets vedtak trakk Live Rasmussen sitt kandidatur til hovedstyret, og rett før 
representantskapsmøtet trakk den andre kandidaten fra UiO, prorektor Inga Bostad, sitt 
kandidatur. Lokallaget ble da oppfordret av valgkomiteen til å finne en god erstatter fra UiO. 
Tiden ble dessverre for knapp til å lykkes i dette. Resultatet ble derfor at UiO for første gang 
ikke er representert i Hovedstyret i Forskerforbundet. Lokallaget ser på dette som en 
utfordring, men vi har fortsatt gode kontakter både i hovedstyret, det sentrale sekretariatet, og 
Unio-stat, og håper at dette kan bidra til at vi vil ha en like stor innflytelse i Forskerforbundet og 
Unio i den kommende representantskapsperioden. 

Styret har foretatt en internevaluering av prosessen rundt valget på representantskapsmøtet. 

Astri Ottesen æresmedlem i Forskerforbundet  
Hovedstyret har utnevnt Astri Ottesen til æresmedlem i Forskerforbundet. Utnevnelsen ble 
kunngjort på representantskapsmøtet. Astri Ottesen er det sjuende æresmedlemmet i 
Forskerforbundet, og den første kvinnen. Hun var driftssjef ved Universitetet i Oslo til hun gikk 
av med pensjon 1. september 2012. Astri Ottesen har vært aktiv i Forskerforbundet i store 
deler av sitt over 40-årige yrkesliv. Hun har hatt ledende posisjoner i Forskerforbundets 
bibliotekforening i mange år, og har sittet i Forskerforbundets hovedstyre i flere perioder på 
1990- og 2000-tallet.  

Ved UiO fungerte Astri Ottesen som hovedtillitsvalgt i en rekke år. Hun var også sentral i 
oppbyggingen av lokallagssekretariatet ved UiO i 1999, som var det aller første 
lokallagssekretariatet i Forskerforbundet, og hun bidro med støtte til oppbygging av andre 
lokallagssekretariat i samme periode. De siste årene har hun vært varamedlem i lokallagsstyret. 

Lokallagsstyret gratulerer! 
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LOKALE ARRANGEMENTER 

Frokostseminarer:  
Den 7. mars arrangerte lokallaget frokostseminar med temaet: Grenseløse forskerkarrierer – 
muligheter gjennom EURAXESS og Forskningsrådet. Frokostseminaret ble fulgt opp av et 
karriereseminar om forhold knyttet til søknader om ekstern forskningsfinansiering. Marianne 
Fyhn (førsteamanuensis, IMBV) ga tips når det gjelder søknadsskriving; Mari Bergseth (rådgiver, 
FA) informerte om UiOs støttetjenester og administrative prosedyrer; Jon Iddeng (rådgiver, 
Forskerforbundet) og Kåre-Olav Stensløkken (postdoktor, IMBV) la opp til diskusjon rundt 
spørsmålet om hvordan man bør ansette medarbeidere som er knyttet til eksternfinansierte 
prosjekter. Plansjer fra bidragene er å finne på våre hjemmesider. 

Den 28. mars arrangerte vi frokostseminar om temaet intellektuell trakassering av stipendiater. 
Professor Nils Chr. Stenseth (senterleder, CEES) innledet til debatt. Rett etter frokostseminaret 
arrangerte vi et seminar om gjennomføring av ph.d.-graden. Seminaret var åpent for 
stipendiater, deres veiledere og ansatte med ansvar for 
forskningsledelse/forskningsadministrasjon. 

Popcorn og jazz 
Også i fjor høst arrangerte Forskerforbundet ved UiO Popcorn og jazz med telt på 
Fredrikkeplassen hvor det ble servert popcorn og jazz-musikk den 26-28 september. Her fikk 
medlemmene mulighet til å treffe tillitsvalgte i lokallaget, Forskerforbundets jurister og 
representanter fra Forskerforbundets forsikringsselskap.  

FAP på fjorden 
Den 20. august arrangerte lokallaget i samarbeid med FAP, Forskerforbundets forening for 
administrativt personale, et MINDFULLNESS-seminar (oppmerksomhetstrening) for 
medlemmer i teknisk og administrative stillinger. Ivar Vehler (sosiolog med spesialisering i 
ledelse og personalpsykologi) holdt seminaret som var en blanding av forelesninger og 
praktiske øvelser. Seminaret ble avsluttet med båttur på Oslofjorden for de som også er 
medlemmer av FAP. 

Høstsymposium 
Den 20. november arrangerte vi vårt etter hvert tradisjonelle forskningspolitiske 
høstsymposium på Stratos. I år var tema forskningsformidling og UiOs strategi for å bli et mer 
synlig, samfunnsengasjert universitet. Rektor Ole Petter Ottersen innledet om UiOs strategier 
og arbeid for økt synlighet og tydeligere samfunnsengasjement i årene fram mot 2020. Lars 
Nyre, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, introduserte spørsmålet hvilke 
kommunikasjonsverdier universitetet og forskere bør legge til grunn i sitt formidlingsarbeid. 
Skal det være journalistikkens og massemedienes verdisyn, eller skal det være de 
kommunikasjonsverdiene som vitenskap og forskning bygger på? Nyre har tidligere hevdet at 
journalistikken koloniserer universitetene, og han har derfor anbefalt at forskere holder seg til 
og stoler på vitenskapens egne kommunikasjonsverdier og kommunikasjonskanaler. Marina 
Tofting, som er kommunikasjonsdirektør ved UiO, fulgte opp denne diskusjonen, men la mer 
vekt på hva universitetet får igjen for aktiv forskningsformidling.  Karl Halvor Teigen, professor 
emeritus fra Psykologisk institutt, kastet et skråblikk på forskningsformidling. Symposiet gikk så 
over til å se på den mer utadrettede virksomheten ved UiO, og bibliotekdirektør Bente 
Andreassen innledet om bibliotekets arbeid med å gjøre dets tjenester og ressurser mer synlige 
og mer brukervennlige for samfunnet. Rane Willerslev, museumsdirektør ved Kulturhistorisk 
museum, tok så for seg sin visjon for framtidens vitenskapsmuseer.   Knut Olav Åmås, 
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Aftenpostens kultur- og debattredaktør, avsluttet med en oppsummering og noen kritiske 
spørsmål, før symposiet gikk over i løsere samtaler over tapasbordet. 

 

INTERNT HANDLINGSROM 

Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) har som mål å gjøre administrasjonen ved UiO mer 
effektiv og dermed frigjøre midler til forskning og utdanning. IHR-prosjektet favner 
administrasjon på UiO i vid forstand, fra mindre rutineendringer til omfattende prosesser for 
omorganisering av UiOs enheter. 

Forskerforbundets lokallag er positive til IHR-prosjektets grunntanke, at midler frigjøres til 
forskning og undervisning gjennom bedre organisering og bedre rutiner. Vi har likevel fulgt IHR-
prosessene med et kritisk blikk og har jobbet for at verken prosessene eller resultatene av dem 
går på bekostning av våre medlemmers arbeidsvilkår.  

Forskerforbundet har deltatt med fellesrepresentanter for tjenestemannsorganisasjonene i 
flere av plangruppene for de større IHR-prosjektene. Konstruktiv, men kritisk, deltagelse i disse 
gruppene er med på å sikre de ansatte ved UiO medbestemmelse i prosessene og er en 
prioritert oppgave for Forskerforbundet. Vi har stilt med fellesrepresentanter i "Plangruppe for 
SA5", "Plangruppe for Eksternfinansierte prosjekter", "USIT 3.0", "IHR: Organisering av 
nettarbeidet" og "Standardisering IT". 

Forskerforbundet ved UiO har levert høringssvar til høringsnotatene ”Bilagslønn", 
”Studentmobilitet: Inn- og utreisende utvekslingsstudenter” og ”Rutineendringer i 
godkjennings- og innpassingsarbeid”. Disse rapportene ble kommentert på et overordnet nivå 
fordi vi ikke så behov for å kommentere konkrete saksbehandlingsrutiner i detalj.  

Lokallaget leverte også høringssvar til rapporten for administrative IT-systemer. Det ble fra vår 
side presisert at en standardisering av it-systemer ikke må være til hinder for at forskere av 
faglige grunner selv kan velge programvare som ikke er definert som standard. 

Videre ble det også levert høringssvar til Høringsdokument Roller og ansvar. I høringssvaret 
støttet Forskerforbundet ved UiO en videreutvikling av dagens organisering av 
Sentraladministrasjonen, kjent som "Modell 2" i høringsdokumentet. Forskerforbundet mener 
valg av endelig organisasjonsmodell bør komme i etterkant av kartlegging og analyse av 
arbeidsoppgaver. 

I forbindelse med IHR-prosjektet SA5 ble det den 8. november avholdt et medlemsmøte for 
våre medlemmer i Sentraladministrasjonens fem fagavdelinger.   

  

SAMARBEID MED DE ANDRE ORGANISASJONENE 

Gjennom 2012 har lokallaget hatt et tett og godt samarbeid med de andre organisasjonene ved 
UiO, og vi har videreført vårt todagersseminar med fordypning i viktige felles saker ved UiO. Det 
er ingen tvil om at IHR-arbeidet ved UiO krever mye innsats fra organisasjonene, og det har 
vært en styrke i dette arbeidet at vi samarbeider så vidt godt. Gjennom streiken i mai/juni ble 
samarbeidet med NTL og Parat styrket ytterligere. Organisasjonene sto sammen sentralt, og 
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lokalt hadde vi et tett og godt samarbeid – særlig i tilknytning til felles arrangement på 
Frederikkeplassen den 30. mai. Samtidig ble samarbeidet med Akademikerne satt på prøve da 
det i tariffoppgjøret i Oslo kommune ble konflikt mellom de sentrale partene. Samarbeidet 
mellom fagforeningene ved UiO fungerer nå like godt som tidligere.  

Sekretariatet samarbeider også godt med hovedverneombudet. 

 

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 blitt planlagt og gjennomført av lokallaget i 2012: 

 

 TEMA MÅLGRUPPE DATO 

1. Bøllekurs Sentrale tillitsvalgte ved alle univ. 25.-27.1.12 

2. Sekretariatsseminar Lokalt sekretariat 14.2.12 

3. Frokostseminar: Grenseløse 

forskerkarrierer-muligheter 

gjennom EURAXESS og 

Forskningsrådet 

Alle medlemmer 7.3.12 

4. Karriereseminar: Veien videre i 

akademia; Om søknadsskriving 

og eksterne forskningsmidler 

Vitenskapelig ansatte samt 

forskningsadministrasjon 
7.3.12 

5. Morgenseminar: Omstilling Alle medlemmer 21.3.12 

6. Frokostseminar: «Intellektuell 

trakassering av stipendiater» 
Stipendiater 28.3.12  

7. Stipendiatseminar: 

Gjennomføring av ph.d. 
Stipendiater 28.3.12 

8. Årsmøte Alle medlemmer 13.3.12 

9. Tilsetting vitenskapelige 

stillinger 
Medlemmer i tilsettingsutvalg 15.5.12 

10. Tilsettingsprosessen I 
Medlemmer i innstillings- og 

tilsettingsråd 
20.3.12, Utsatt 

11. Seminar for styret og 

tillitsvalgte 
Lokallagsstyre og lokale tillitsvalgte 6.-9.5.12 

12. Tillitsvalgt I – 

sommeravslutning 

 Lokale tillitsvalgte og 

lokallagsstyret 

6.6.12, Avlyst 

pga streiken 

13. : MINDFULLNESS: En metode 

for å håndtere endring 

Medlemmer i tekniske og adm. 

stillinger 
20.08.12  
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14. FAP på fjorden 
Medlemmer i tekniske og adm. 

stillinger 
20.08.12 

15. Tillitsvalgt II Lokale tillitsvalgte 3.-5.9.12  

16. Popcorn & Jazz Alle medlemmer 26.-28.9.12 

17. Sekretariatseminar Lokalt sekretariat 1.-2.11.12 

18. Høstsymposiet Alle medlemmer 20.11.12 

19. Tillitsvalgt III 
Lokale tillitsvalgte og 

lokallagsstyret 
7.12.12  

 

 

MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UiO 2012 

Sentralt ved UiO har det i 2012 vært gjennomført 22 informasjonsmøter og 12 drøftingsmøter i 
hovedavtaleverket, inklusive møter med universitetsdirektøren hvor IHR-prosessen er drøftet 
og informert om. 

Det fant sted 3 forhandlingsmøter ved UiO i løpet av 2012. 

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 2012 fant det sted ca 120 slike møter. På disse møtene møter primært våre lokale 
tillitsvalgte (se vedlegg), av og til med bistand fra sentralt tillitsvalgte ved UiO. 

Møter i Hovedavtaleverket sentralt i 2012: 

MØTE-

STATUS 

SAKS-

NR. 
SAKSTITTEL MØTEDATO 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 
Diverse saker 

12.1 

Forhandling 87 Tilpasningsavtalen 9.2 

Drøfting 132 Normalregler for fakulteter og institutter 16.2 

Drøfting 396 Prosedyrer for behandling av søknader om  

opprykk til professor 

16.2 

Info  Felles arkivmottak 23.2 

Drøfting 398 Styrevedtekter for Uniforum og Apollon 23.2 

Info 397 Sammenslåing av Biologisk institutt og Institutt for  

molekylær biovitenskap 

1.3 

Forhandling 397 Sammenslåing av Biologisk institutt og Institutt for  

molekylær biovitenskap 

19.3 

Info  Oppegg for HMS-grunnkurs 22.3 

Drøfting 399 Retningslinjer for å skille mellom ansatte og  

eksterne oppdragstakere 

22.3 

Info  Utfasing av forskningsgruppe ved  

Bioteknologisenteret 

22.3 

Info  Status om IHR-prosjektet 22.3 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 

Diverse styresaker 

12.4 
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Info  HTA pkt.2.3.5B 26.4 

Drøfting 395 Omorganisering av SUAF – innplassering i  

bemanningsplan 

3.5 

Info  Forhold på lønningsseksjonen 9.5 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 

Diverse saker 

10.5 

Drøfting 383 Fordeling og årsplan  15.6 

Drøfting 403 SA5-prosjektplan og mandat 23.8 

Info  IHR-prosessen ved USIT 

Beredskap ved UiO 

23.8 

Info  Rammer for kompetanseutvikling 23.8 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 

Diverse saker samt IHR 

6.9 

Drøfting 401 Organisasjonsutvikling i TA – prosjektplan 6.9 

Info  Virksomhetsoverdragelse av bibliotektjenestene 

 ved OUS til UiO/UB 

27.9 
 

Drøfting  403 IHR-saker til styrebehandling 23.10 11. og 18.10 

Forhandling 400 Organisering av USIT 8.11 

Drøfting 208 Bemanningsplaner for USIT 22.11 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 

Diverse saker samt IHR 

22.11 

Info  Informasjonsmøte med univ.dir. 

Diverse saker samt IHR 

6.12 

Info/drøfting 401 OU-prosess i Teknisk avdeling 6.12 og 14.12 

Info  Etablering av grupper for prosess-støtte til 
gjennomføring av IHR-prosessen 

6.12 

Info  Risiko- og konsekvensanalyse av 
arbeidsbelastninger ifm. organisasjonsendring i 
SA5 

14.12 

Info/drøfting 402 Opplegg for lønnssamtalen 20.12 

Info  UiODoc – Interesseforening for stipendiater 20.12 

Info  Gjennomgang av tilsettingsprosesser 20.12 

 

 

UiO, 27. februar 2013 
 Eivind Balsvik, leder 

 Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

 Andreas Christensen, nestleder 

 Stein Fredriksen, styremedlem 

 Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

 Silje Winther, styremedlem 

 Espen Uleberg, styremedlem (vara) 

 Audun Beyer, styremedlem (vara) 

 Benedikte V. Lindskog, styremedlem (vara) 
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VEDLEGG 1: 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV 

STYRET 1.1.-31.3.2012 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Andreas Christensen, universitetsbibliotekar (UB) 

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 (HF)  

3. vara  Astri Ottesen, driftssjef (TA)  

Observatør og 

hovedstyremedlem 

Randi Halveg Iversby, overbibliotekar (UB) 

Kåre-Olav Stensløkken, postdoktor (MN) 

 

STYRET 1.4.-31.12.2012 

Leder Eivind Balsvik, førsteamanuensis (SV) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Andreas Christensen, universitetsbibliotekar (UB.) 

Styremedlemmer 

 

Stein Fredriksen, professor (MN)  

Leonora Onarheim, stipendiat (TF)  

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Silje Winther, rådgiver (STA)  

1. vara Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

2. vara Audun Beyer, stipendiat/ postdoktor (HF) 

3. vara Benedikte V. Lindskog, postdoktor (MED) 

Observatør og 

hovedstyremedlem 

Randi Halveg Iversby, overbibliotekar (UB) 

Kåre-Olav Stensløkken, forsker (MN) 
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SEKRETARIATET 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad  

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Tillitsvalgt Gun Hafsaas  

Tillitsvalgt Andreas Christensen 100 % fra 15.5.2012 

Org.konsulent Helle Storvik 50 % stilling 

Sekretær Line Halvorsen 40/20 % stilling 

 

Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget. 

 

VALGKOMITÉ 

Valgkomité 

  

  

Tore Bjørnland, OD 

Heidi Fjeld, MED 

Solveig Bauge Løland, UV 

Live Rasmussen, UB (trakk seg fra vervet i oktober 2012) 

Knut Stene-Johansen, HF 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2012 

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, KA, FA, STA) Silje Winther, rådgiver 

Teknisk avd.  

USIT Jon Nornes, overingeniør  
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2012 

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 
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SV Innstilling Erik Handelsby  

Liv Tone Måseidvåg 

Kari Henriksen 

Tilsetting Gun Hafsaas 

Kari Henriksen 

Målfrid Hoaas 

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 Leonora Onarheim 
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fak.tilknytn. 

USIT Innstilling Jon I. Nornes 
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VEDLEGG 4: 

REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2012 

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 
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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 

 

 

 


