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1. LØNN OG LØNNSFORHANDLINGER 

Arbeidsprogrammet for lokallaget sier tydelig hvilken plass lønnsdannelse og 
lønnsforhandlinger har i vårt arbeid: 

«Lokallagets primære oppgave er å arbeide 
systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene 
for alle medlemsgrupper. Lønnsvilkårene for 
lokallagets medlemmer skal være 
konkurransedyktige både nasjonalt og 
internasjonalt, og skal gjenspeile medlemmenes 
kompetanse, ansvar og innsats. Gode lønnsvilkår er 
en forutsetning for at UiO skal være en attraktiv 
arbeidsplass, og for at UiO skal klare å rekruttere og 
beholde de best kvalifiserte i konkurranse med 
alternative karrieremuligheter.» 

«Lokallaget vil arbeide for at UiOs ledelse benytter alle forhandlingsbestemmelsene i 
Hovedtariffavtalen (HTA) for å bidra til å få lønnsnivået opp.» 

Lønnsdannelsen i staten skjer både sentralt (på nasjonalt nivå) og lokalt (på institusjonsnivå). Vi 
har derfor et engasjement på alle nivåer i vårt tariffsystem – lokalt ved UiO, gjennom 
Forskerforbundet sentralt og gjennom vår hovedorganisasjon Unio. 

2.3.4 – Forhandlinger på særskilt grunnlag  
I henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser kan arbeidsgiver eller fagforeningene kreve å 
forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens 
ansvars- og arbeidsoppgaver (pkt 2.3.4,1a), og ved ekstraordinær innsats eller for å rekruttere 
eller beholde arbeidstakere (pkt 2.3.4,2). Etter 2.3.4,2 gjelder arbeidsgivers siste tilbud ved 
uenighet, og organisasjonene har ingen ankemuligheter. 

Lønnsforhandlinger på ulike særgrunnlag gjennomføres normalt 5-6 ganger i året ved UiO.     I 
løpet av 2013 har vi gjennomført 5 forhandlingsrunder, se oversikt i Tabell 1 under. 

Tabell 1: Antall krav forhandlet i 2.3.4-forhandlinger i 2013 

DATO TOTALT ANTALL 

KRAV UIO 
TOTALT ANTALL 

KRAV PÅ FF- 

MEDLEMMER 

FF-KRAV KUN 

FREMMET AV 

FF 

FF-KRAV 

FREMMET 

FELLES 

FF-KRAV KUN 

FREMMET AV 

ARBEIDSGIVER 

28.02.2013 46 17 6 2 9 

24.04.2013 40 11 6 2 3 

27.06.2013 43 15 5 4 6 

09.10.2013 60 18 14 2 2 

28.11.2013 76 12 3 5 4 

TOTALT 2013 265 KRAV 73 KRAV 34 KRAV 15 KRAV 24 KRAV 

Tatt i betraktning at det ikke ble ført forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 
(ordinære lokale lønnsforhandlinger) i 2013, er antall krav fra Forskerforbundsmedlemmer 
svært lavt. Det er derfor uutnyttede muligheter for flere av Forskerforbundets medlemmer til å 
bedre sine lønnsmuligheter gjennom å benytte denne type forhandlinger. Vi har informert 
løpende om disse mulighetene på lokallagets hjemmeside, hvor både kriterier for slike 
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forhandlinger er tilgjengelig, og når frister for forhandlingsrundene er. Vi vil vurdere ytterligere 
tiltak for informasjon i 2014. Av de krav som ble fremmet, ble de fleste akseptert og få ble 
avvist. Gjennomsnittlig antall lønnstrinn forhandlet fram pr krav var 4,1 i 2013. Maksimalt antall 
lønnstrinn var 13. Gjennomsnittlig lønnsvekst i kroner var 42 978 kroner. Dette viser at et krav 
forhandlet i 2.3.4-forhandlinger gir en merkbar lønnsvekst for den enkelte ansatte. 

I 2012 så vi 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. Selv om 
Forskerforbundet også har fokusert på dette i løpet av 2013, ser vi at vi ikke har hatt den 
samme uttellingen i 2013 som i 2012.  

Tabell 2 viser hvordan resultatet i 2.3.4-forhandlingene fordelte seg mellom henholdsvis 
vitenskapelige og teknisk/administrative stillingskoder i perioden 2010-2013. Vitenskapelige 
stillinger utgjør omtrent 59 % av lønnsmassen ved UiO. I 2010 hentet krav innen vitenskapelige 
stillinger ut 21,7 % av totalt fordelt pott. Dette økte til 46,4 % i 2012, mens det i 2013 utgjorde 
30,7 %. 

Tabell 2: Totalt forhandlet sum (kr) i 2.3.4-forhandlinger i 2013, fordelt på hovedkategoriene vitenskapelige og 
tekniske/adm. stillinger 

STILLINGSKATEGORI 2013 2012 2011 2010 

Vitenskapelige stillinger 3 035 780 kr 
(30,7 %) 

5 022 200 kr 
(46,4 %) 

2 096 000 kr 
(30,5 %) 

1 521 640 kr 
(21,7 %) 

Tekniske/adm. stillinger 6 849 220 kr 
(69,3 %) 

5 802 690 kr 
(53,6 %) 

4 767 640 kr 
(69,5 %) 

5 498 600 kr 
(78,3 %) 

Totalt 9 885 000 kr 10 824 890 kr 6 863 640 kr 7 020 240 kr 

 
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 som gis for ekstra 
innsats/tilleggsoppgaver i begrensete perioder, registreres 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. Her 
oppfordrer vi også våre medlemmer til å være bevisst på de muligheter de har til å be om ny 
lønnsvurdering i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.3.8,3. I løpet av de 12 første månedene 
etter inngåelse av ny arbeidskontrakt, kan arbeidsgiver vurdere lønnen på nytt innenfor 
stillingens lønnsplassering. 

 

2. MIDLERTIDIGHET 

Forskerforbundet satte dette viktige tema på dagsorden gjennom en arbeidsvilkårs-
undersøkelse i 2008/2009: «Midlertidige vitenskapelige ansatte (MVA) ved Universitetet i Oslo» 
og gjennom å støtte Lausungeaksjonen – «St.meld. nr. 1 fra grasrota (2008–2009): En framtid i 
forskning?». I etterkant av dette ble det endelig et tema som ble løftet helt opp på 
regjeringsnivå, og det ble nedsatt et utvalg under ledelse av Magnus Rindal.  
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Problematikken rundt midlertidige ansettelser i akademia har fått mye oppmerksomhet hos 
sentrale politikere og hos ledelsen lokalt på universiteter og høyskoler. Viljen til å bedre 
situasjonen er reelt tilstede og man kan spore en liten forbedring for administrative stillinger. 
Men i vitenskapelige stillinger er fortsatt en av fire uten fast ansettelse ved UiO. I dette tallet er 
ikke rekrutteringsstillinger, professor II eller timelærere tatt med. 

For Forskerforbundet ved UiO betyr dette at en stor del av våre medlemmer har et 
uforutsigbart og utrygt arbeidsforhold. Arbeidsgiver fører en restriktiv ansettelsespraksis delvis 
drevet av frykt for å komme i skade for å gi ansatte økte rettigheter. Dette er en ukultur som 
blant annet kan bunne i mangelfull kunnskap om lov- og regelverk. 

I 2013 har det dessverre vært svært lite oppmerksomhet rundt midlertidighet fra UiOs side. 
Dette til tross for at det blant annet skal være årlige drøftingsmøter mellom UiO, fakultetene og 
organisasjonenes side om situasjonen. Lokallaget har måttet følge opp mange saker hvor 
enkeltmedlemmer har hatt til tider svært lange midlertidige ansettelsesforhold. Medlemmer 
med opp til 24 års sammenhengende midlertidige tilsettingsforhold ved UiO har i løpet av året 
endelig fått en kontrakt med fast tilsetting med hjelp fra Forskerforbundet. 

Innstegstilling 
Diskusjonen om innstegstilling ble aktualisert i forbindelse med at regjeringen varslet innføring 
av inntil 300 stillinger gjennom Forskningsmeldingen (Lange linjer – kunnskap gir muligheter), 

og at de sendte ut høringsforslag om en lovhjemmel for å 
innføre stillingen. Forskerforbundet ved UiO var blant annet 
med på å arrangere et debattmøte sammen med UiODoc 
(Interesseorganisasjonen for stipendiater ved UiO) om 
temaet. Vi har ment at en slik stilling til en viss grad må kunne 
erstatte annen midlertidighet i sektoren som midlertidige 
forsker- og undervisningstillinger. 

Lokallaget hadde derfor som utgangspunkt at vi støtter en 
lovhjemmel for stillingen slik det foreslås fra departementet. 
Det er et første skritt på veien mot en innføring av denne 

stillingen. Samtidig uttrykte vi  flere forbehold. Blant annet må det naturlig nok foregå et 
grundig forskriftsarbeid som vi gjennom høringsinnspillet forutsatte vil bli gjenstand for en 
partssammensatt prosess og derpå følgende høring. 

Noen av de viktigste punktene for å skulle innføre en innstegstilling mente vi var: 

 Å bedre forutsigbarheten for noen 

 Et tiltak for langsiktig karriereutvikling 

 Et tiltak for å gjøre forskerkarrieren attraktiv for de beste talentene 

 Forpliktelse både for arbeidstaker og arbeidsgiver 

 Et transparent system som skaper forutsigbarhet for ambisiøse forskertalenter 

 Å kunne utfylle en stillingsstruktur som pr i dag ikke er optimal 

Videre uttalte vi at innstegstilling kan fremme rekruttering av kvinner til vitenskapelige 
toppstillinger, ved å være et forutsigbart alternativ til forskerkarriere. På et tidlig stadium i 
forskerkarrieren er det mange flere kvinner i systemet (kvinneandel doktorander i 2011 var 
46 %). Det er grunn til å tro at flere kvinner enn menn faller fra underveis ikke minst pga. 
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manglende forutsigbarhet i karriereløpet, og at dette er medvirkende til at det er mange flere 
menn enn kvinner i professorstillinger. 

Samtidig så vi at entusiasmen for denne type stilling blant annet hos rektor ved UiO, som vi har 
samarbeidet med om et mulig innhold i stillingen, og andre samarbeidspartnere ble mer lunken 
utover høsten. Det skyldtes ikke minst at det i regjeringens forslag lå svært få avklaringer med 
hensyn til blant annet finansisering, innhold og kriterier i innstegstillingen. Lokallaget så det 
derfor ikke som aktuelt å fortsette et større arbeid med utredning av denne stillingen. 

Midlertidig ansatte arkeologer (MAARK)  
Blant de ulike gruppene i UH-sektorene er MAARKene en av de gruppene hvor midlertidige 
ansettelser er mest utbredt. Som eksempel var det i 2012 31 faste årsverk innenfor arkeologi 
ved Kulturhistorisk museum (KHM), 38 årsverk var midlertidige. Disse midlertidige årsverkene 
fordelte seg på ca 140 personer og ikke mindre enn 412 kontrakter. 

Historisk sett er feltarkeologene ansett som 
sesongarbeidere, men i MAARKs egen 
arbeidslivsundersøkelse viser det seg at 23,4 % av 
de ferdigutdannete (av 85 respondenter) var 
midlertidig tilsatt i alle årets måneder i 2010. 
Dette viser at en større del av feltarkeologene 
faktisk trengs hele året. 

En annen årsak til at det er en høy grad av 
midlertidighet blant MAARKene er måten dette 
arbeidet finansieres på. KHMs inntekter på 
eksterne prosjekter (hvor fornminneprosjekter utgjør størstedelen) varierer mellom 50 og 70 
millioner. 

Forskerforbundet har lenge hevdet at å ansette flere feltarkeologer fast ikke bare vil være en 
fordel for den ansatte, men også en fordel for institusjonen. KHM utredet selv problematikken 
og vedtok i sitt eget styre høsten 2013 å opprette fem nye faste feltarkeologstillinger. I 
saksnotatet viste de til at dette faktisk vil føre til en innsparing. 

 

3. MEDLEMSSAKER 

Forskerforbundet ved UiO bistår enkeltmedlemmer i ulike saker som oppstår i deres 
arbeidsforhold. I løpet av 2013 har vi bistått 50-60 medlemmer. Sakene er av svært ulik 
karakter, alvorlighetsgrad og kompleksitet. 

Det å bistå medlemmer som møter større og mindre utfordringer i arbeidshverdagen, er ved 
siden av lønnsforhandlinger det viktigste vi gjør for våre medlemmer. Det å kontakte lokallagets 
sekretariat for å få bistand skal være et lavterskeltilbud. Det å betale kontingent til 
Forskerforbundet er på mange måter å se på som en forsikringsordning. Derfor gjør også 
lokallaget hva det kan for å finne gode løsninger i vanskelige situasjoner. Der vårt sekretariat 
ikke har den kompetanse som skal til, har vi svært god støtte i juridisk seksjon i 
Forskerforbundet sentralt. 
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De aller fleste sakene vi har behandlet i 2013 har dreid seg om å stadfeste lovfestede 
rettigheter etter lang tid som midlertidig ansatt ved UiO. En utfordring vi har hatt er et økende 
antall oppsigelsessaker. I stor grad er årsaken til disse avvikling av eksternt finansierte 
prosjekter og utfasing av sentre. De som er omfattet og blir berørt av dette er i stor grad 
midlertidig ansatte forskere, som har hatt lange tilsettingsforhold av ulik karakter på UiO og 
derigjennom opparbeidet seg sterkt stillingsvern i henhold til Tjenestemannslovens 
bestemmelser. Før oppsigelse skal arbeidsgiver søke å finne annen passende stilling ved UiO til 
den ansatte. Vi erfarer at UiO tilsynelatende har problemer med å finne annen passende stilling 
til ansatte i denne kategorien, og flere har endt opp med oppsigelse etter 10-15 år i UiOs 
tjeneste. 

 

4. PROBLEMER MED HOVEDAVTALESAMARBEIDET VED UIO 

Utover vinteren 2013 tilspisset samarbeidsklimaet mellom UiOs sentrale ledelse og de fire 
tjenestemannsorganisasjonene seg. Det ble mer og mer uklart hvordan partssamarbeidet skulle 
foregå på en måte som ivaretok organisasjonenes medbestemmelse. Vår oppfatning var at 
tjenestemannsorganisasjonenes rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene ble 
underminert. 

I den forbindelse ba tjenestemannsorganisasjonene om et ekstraordinært møte med 
universitetsledelsen om samarbeidet med særlig fokus på § 1 i Hovedavtalen (formål og 
intensjoner) som er styrende for resten av Hovedavtalen. Møtet ble avholdt 11. april 2013, men 
både formen på og innholdet i dette møtet ga ikke indikasjon på at vi var nærmere en felles 
forståelse av formål og intensjoner i Hovedavtalen. Det skapte heller ingen trygghet for at vår 
medbestemmelse etter Hovedavtalen (tjenestemannsorganisasjonenes rett til informasjon, 
drøfting og forhandlinger) ville utøves på en forsvarlig måte ved UiO. Vi tok betenkningstid med 

hensyn til hvordan samarbeidet skulle fortsette, og vi 
var tydelige på at universitetsledelsen og 
tjenestemannsorganisasjonene ved UiO måtte se på 
både samarbeidsform og -klima. 

Tjenestemannsorganisasjonene ønsket å bidra til å 
finne løsninger. På grunn av den fastlåste situasjonen 
så vi det som nødvendig å ha et møte mellom 
universitetsledelsen, inkludert rektor, og lokale og 
sentrale representanter for tjenestemanns-
organisasjonene, for om mulig å finne en felles 
plattform å bygge tillit utfra. 

Inntil en løsning var funnet mente tjenestemannsorganisasjonene at informasjons-, drøftings- 
og forhandlingsmøter (IDF-møter) i Sentraladministrasjonen måtte utsettes. Dette møtte ikke 
aksept hos universitetsledelsen, og ledelsen fortsatte å innkalle til møter. 

Vi søkte bistand fra Forskerforbundet sentralt, og fra Unio, for å finne en vei ut av dette. Lenge 
var det ikke noen klare signaler fra ledelsen om at de tok dette på alvor, bortsett fra et felles 
ønske om en større opplæring i samarbeid og medbestemmelse i regi av FAD og 
hovedsammenslutningene i staten. 
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Men onsdag 8. mai inviterte ledelsen, etter initiativ fra organisasjonene ved UiO, til et felles 
møte om saken. Vi hadde med sentrale representanter fra de respektive forbundene, og møtet 
ble ledet av rektor. Det ble en god diskusjon om hva som er grunnlaget for mistilliten til 
ledelsen og derav dårlig samarbeidsklima. Rektor viste å ta dette på alvor, og la avslutningsvis 
opp til en plan for hvordan å finne tilbake til hverandre som parter ved UiO. 

Organisasjonene opplevde dette forsøket som så konkret og ønsket fra rektors side at vi valgte 
å gjenoppta samarbeidet med den sentrale ledelsen ved UiO. Møtene etter dette viste en vilje 
både hos universitetsledelsen og organisasjonene til å komme tilbake til det sporet vi mener og 
ønsker vi skal være på ved UiO. 

Vi ser i etterkant hvor viktig det var å stå samlet i denne saken, hvor viktig det var å ta de 
problemene vi møtte på alvor – og hvor viktig det er å følge Hovedavtalens bestemmelser for å 
sikre vår medbestemmelse til beste for våre medlemmer. 

Noen nettoppslag om konflikten:  
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/omorganisering-av-sentraladministrasjonen.html 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/fagforeningene-utsetter-alle-moter-i-sentraladmini.html 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/uio-ledelsen-vil-ikke-utsette-moter.html 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/krevde-offentlig-dementi-fra-universitetsledelsen.html 

http://universitas.no/nyhet/58330/-nyttelost-a-mote-ledelsen 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/05/universitetsleiinga-og-fagforeiningane-snakkar.html 

 

5. STØRRE OMSTILLINGER VED UIO 

 

I 2013 var det flere omorganiseringer ved UiO. Disse omorganiseringene har vært av ulikt 
omfang, og de har medført deltagelse i så vel utvalg som IDF-møter både for de 
stedstillitsvalgte og for de fastlønte tillitsvalgte.  Omorganiseringene i forbindelse med 
prosjektet Internt handlingsrom (IHR-prosjektet), særlig innen Sentraladministrasjonen, har 
krevd mye tid og ressurser, men det har også foregått mye ute på enhetene. Noen av de større 
omstillingene vi har vært involvert i fra Forskerforbundet ved UiOs side er gjennomgått under. 

Kulturhistorisk museum 
Kulturhistorisk museum (KHM) har siden sommeren 2012 gjennomgått en større 
omorganisering. Prosessen ble kalt Funksjonsanalyse for KHM, og den skulle blant annet 
kartlegge arbeidsoppgaver, arbeidsdeling, kompetanse - og bemanningsbehov i organisasjonen. 
Overordnet målsetting for Funksjonsanalysen var å innføre en ”prosjektkultur” og å bedre 
dokumentasjonen av kompetanse- og bemanningsbehov. 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/omorganisering-av-sentraladministrasjonen.html
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/fagforeningene-utsetter-alle-moter-i-sentraladmini.html
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/uio-ledelsen-vil-ikke-utsette-moter.html
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/04/krevde-offentlig-dementi-fra-universitetsledelsen.html
http://universitas.no/nyhet/58330/-nyttelost-a-mote-ledelsen
http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/05/universitetsleiinga-og-fagforeiningane-snakkar.html
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Høsten 2012 ble brukt til å gjøre kartleggingsarbeid på KHM.  

Våren 2013 ble funnene fra kartleggingsarbeidet 
analysert internt av ledelsen på KHM. I april ble 
hovedfunnene og forslag til ny organisering 
presentert for de ansatte og i mai fikk 
arbeidstakerorganisasjonene utkast til den endelige 

rapporten. I rapporten skriver KHM blant annet:  

«Grovt forenklet vil man kunne dele rapportens forslag i tre 
hovedkategorier: 1) et nytt organisasjonskart, inkl. nye modeller for samspillet mellom 
ledernivået, seksjonene og teams, råd og prosjekter; 2) plassering av oppgaver og funksjoner 
innenfor kartet og 3) en rekke forslag (og verdier) knyttet opp mot det funksjonsanalysens 
mandat definerer som KHMs nye «prosjektkultur».» 

I forkant av styrebehandlingen deltok vi på flere drøftingsmøter. Etter styrebehandlingen ble 
saken forhandlet med organisasjonene, uten at det ble gjort store endringer. 

Høsten 2013 har vært brukt til implementering av den nye organisasjonen, og organisasjonene 
har blant annet vært med på å drøfte en ny funksjons- og bemanningsplan. Et delprosjekt som 
skulle se på behovet for forvaltningsarkeologer ble også fullført høsten 2013. Dette resulterte i 
at det på nyåret 2014 ble utlyst 5 faste stillinger. 

Forskerforbundet har vært involvert i prosessen gjennom at Gun Hafsaas var fellesrepresentant 
i prosjektgruppen våren 2013. Vi har også holdt flere medlemsmøter på museet i løpet av året. 
MAARK har også spilt en viktig rolle i hele prosessen, som rådgivere for lokallaget, og de har 
vært viktige bidragsytere til at KHM vedtok å utlyse 5 faste feltarkeologstillinger til erstatning 
for en rekke midlertidige stillinger. 

Forskerforbundet ved UiO har stort sett opplevd prosessen som ryddig når det gjelder 
samarbeidet mellom KHM og oss. I og med prosessens omfang, både mht antall ansatte som 
ble berørt og at hele KHM ble omorganisert, er det selvfølgelig både enkeltsaker og 
personalmessige saker hvor vi har vært uenig med KHM, men disse har stort sett løst seg på en 
grei måte. 

Internt handlingsrom 
Prosjektet Internt handlingsrom (IHR) har som mål å effektivisere administrasjonen ved UiO og 
gi mulighet for å overføre midler til kjernevirksomheten. 

 

I 2013 har IHR-prosessen knyttet til omorganiseringen av Sentraladministrasjonen vært den 
mest krevende.  Også Teknisk avdeling, nå Eiendomsavdelingen, har vært gjennom en 
omorganisering initiert av IHR. Andre IHR-prosjekter i 2013 har vært «Organisering av 
nettarbeidet» og «Eksternfinansiert virksomhet». 
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Lokallaget har bidratt inn i IHR-prosessene i 2013 med fellesrepresentanter i flere plangrupper. 
I tillegg har vi deltatt i forhandlinger og drøftet funksjons- og bemanningsplaner. 

Omorganiseringen av Sentraladministrasjonen krevde mest fokus i 2013. Da første utkast av 
plangruppas rapport ble gjort kjent førte det til utbredt misnøye blant våre medlemmer. 
Lokallaget arrangerte et medlemsmøte 11. februar for å komme i dialog med medlemmene. I 
overkant av 20 medlemmer deltok på møtet. 

I fellesskap med de øvrige organisasjonene ved UiO ble det videre arrangert et allmøte 4. mars, 
dagen før ny organisering skulle forhandles med organisasjonene. Universitetets ledelse ble 
invitert til å delta på møtet, men valgte å takke nei. 

Da den nye organiseringen av Sentraladministrasjonen ble forhandlet den 5. mars gikk samtlige 
organisasjoner til brudd og leverte en felles protokolltilførsel. Dette var basert på sterkt kritiske 
innspill til forslaget fra medlemmer i alle organisasjonene.  Universitetsstyret vedtok likevel 
universitetsdirektørens forslag til organisering av sentraladministrasjonen. 

At universitetets ledelse i liten grad vektla en bruddprotokoll fra samtlige organisasjoner gjorde 
videre samarbeid vanskelig og organisasjonene la midlertidig ned samarbeidet etter 
Hovedavtalen (se også 4. PROBLEMER MED HOVEDAVTALESAMARBEIDET VED UIO). 

Samarbeidet ble gjenopptatt etter møtet på Lysebu den 8. mai, og organiseringen av de 
resterende avdelingene i sentraladministrasjonen ble forhandlet i møter 30. mai, 3. juni og 6. 
juni.  Endelig organisering av sentraladministrasjonen ble vedtatt 17. juni. 

Det gjenstår mye arbeid i implementeringen av den nye organisasjonen, blant annet i hvordan 
den vedtatte «nærhetsmodellen» skal iverksettes. 

Institutt for biovitenskap 
Ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet har 
det foregått en sammenslåing av 
to institutter: Biologisk Institutt 
(BI) og Institutt for molekylær 
biovitenskap (IMBV) til et nytt 
storinstitutt: Institutt for 

Biovitenskap (IBV). IBV har 115 ansatte og ca 150 ph.d.-stipendiater og postdoktorer/forskere. 
Det er til enhver tid ca 650 studenter fordelt på bachelor- og masternivå.  

Utfordringene til tjenestemannsorganisasjonene i slike sammenhenger er at de i henhold til 
normalreglene for fakulteter og institutter og Tilpasningsavtalen ved UiO, kun forholder seg til 
to nivåer: UiO sentralt (nivå 1) og fakultetsnivå (nivå 2). Med så store institutter som IBV nå er 
blitt, krever dette også en oppfølging på instituttnivå (nivå 3) og også til en viss grad 
seksjonsnivå (nivå 4) for at vi fullt ut skal kunne ivareta de ansattes rettigheter og komme tidlig 
nok inn i prosessene til å ha medbestemmelse. Dette blir et kapasitetsproblem og er en stor 
utfordring, og det blir vanskelig å gjøre seg bruk av den medbestemmelse vi har rett til etter 
lover og reglementer. Av den grunn har også organisasjonene lenge bedt om en evaluering og 
ny drøfting av normalreglene for fakulteter og institutter. 
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6. REKRUTTERINGSPROSJEKTET 2013 

Forskerforbundets lokallag ved UiO har hatt nyrekruttering som en høyt prioritert oppgave i 
2013. Vi har sett en økt aldersavgang blant våre medlemmer og vi opplever konkurranse fra de 
øvrige fagforeningene ved UiO. Lokallaget har hatt en årlig nedgang i medlemstall siden 
toppåret 2009 og en satsning på rekruttering i 2013 har som mål å snu denne trenden. 

Lokallaget søkte om prosjektmidler for «Prosjekt nyrekruttering» i 2013 for å frikjøpe en 
tillitsvalgt i tre måneder for å arbeide med rekruttering. Søknaden ble innvilget med 167 426 kr 
den 4. mars. Arbeidet med prosjektet ble satt i gang 15. mars med et halvdagsseminar for 
sekretariatet på Soria Moria. Det ble besluttet å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide 
tiltak for nyrekruttering i 2013. 

Arbeidsgruppa bestod av: 

Andreas Christensen, tillitsvalgt (leder for 
arbeidsgruppa) 

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar, 
Juridisk bibliotek 

Ann Kristin Fiske, seniorkonsulent ILS 
Belinda Eikås Sjøstad, rådgiver Med. fak. 

studieseksjonen 
Benedikte Lindskog, postdoktor Med. fak. 

avdeling for samfunnsmedisin 

Arbeidsgruppa jobbet med å foreslå og diskutere nye tiltak for rekruttering, og deltok i 
gjennomføringen av tiltakene, selv om dette hovedsakelig bleivaretatt av sekretariatet. Styret 
har blitt løpende informert om rekrutteringsarbeidet og har kommet med innspill underveis. 

Møter i arbeidsgruppa ble holdt 2. mai, 15. mai og 12. august i tillegg til diskusjon på e-post. 
Det første møtet ble holdt i Tollbugata med rekrutteringsansvarlige fra sentral organisasjon. 
Dette innledet et godt samarbeid om rekrutteringsaktiviteter som også er en satsning i 
Forskerforbundet sentralt. 

Arbeidsgruppa vedtok å satse på en brevkampanje spesielt rettet mot stipendiater. 
Stipendiatene er en svært viktig rekrutteringsgruppe for Forskerforbundet. Kampanjen gikk ut 
på at alle stipendiater som ikke er medlemmer skulle få et brev med informasjon om 
Forskerforbundet og oppfordres til å melde seg inn. Dette var et arbeidskrevende tiltak og mye 
av ressursene i prosjektet har gått med til dette. Brevkampanjen ble fulgt opp av et åpent kurs 
spesielt for stipendiater. Andre nye tiltak som ble gjennomført i 2013 er stand på STUDiO-
festivalen ved semesterstart og markering med vervemateriale på UiOs sykkeldag. I tillegg til 
dette har vi jobbet med profilering av lokallaget med ny logo og distribusjon av 
profileringsmateriale på enhetene. Arbeidsgruppa har også jobbet frem tiltak som skal 
iverksettes i 2014. 

Lokallaget har i 2013 hatt en netto vekst på 15 medlemmer og har dermed snudd den negative 
trenden de siste årene. Vi har foreløpig ikke sett en stor vekst blant stipendiatene til tross for 
en satsning på denne gruppa. Vi tar dette til etterretning og vil vurdere andre 
kommunikasjonsformer i senere kampanjer. 

Etter en satsning på rekruttering i 2013 har vi snudd medlemsnedgangen, fått økt fokus på 
rekruttering i lokallaget, åpnet en god samarbeidsrelasjon med sentral organisasjon, økt 
antallet rekrutteringsaktiviteter og gjort oss viktige erfaringer som kan overføres til 
rekrutteringsarbeidet fremover. 
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7. KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING – LOKALE ARRANGEMENTER 

Lokallaget arrangerer hvert år mange kurs og seminarer. En del finansieres via 
kontingentmidler, men det meste dekkes etter søknad om OU-midler (opplærings- og 
utviklingsmidler) eller prosjektmidler fra Forskerforbundet sentralt. For lokallaget er det viktig å 
benytte disse midlene til arrangementer som for deltakerne både gir økt kompetanse innen 
definerte områder og som er med på å bygge et godt nettverk blant tillitsvalgte og blant 
medlemmer. Gjennom Hovedavtalen er lokallaget forpliktet til å kurse våre tillitsvalgte innen 
områder som er omfattet av avtalens bestemmelser. Likeledes er vi pålagt å kurse de 
personene vi oppnevner som ansattrepresentanter i innstillings- og tilsettingsråd ved UiO i de 
lovbestemmelser som omfatter dette arbeidet. 

Det å være lokal tillitsvalgt eller å påta seg andre tillitsverv på vegne av Forskerforbundet – og 
på vegne av de ansatte ved UiO – er ansvarsfullt. Da er det en viktig jobb vi gjør å tilby aktuelle 
og riktige kurs og seminarer. I 2013 har vi blant annet arrangert en lengre kursrekke for lokale 
tillitsvalgte under overskriften «Hvordan bli (enda) bedre tillitsvalgt». Den ledes av Synnøve 
Christensen fra Institutt for Medskapende Ledelse. 

I 2013 var den største satsingen et større seminar for styret og lokale tillitsvalgte i Genève i 
april. Der ble de blant annet gjennomført en skolering i norsk fagforeningshistorie ved Roar 
Eilertsen fra De Facto, samt besøk hos den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og FN. Vi 
fikk også en lengre omvisning på CERN. 

Videre har vi et generelt ansvar for lokallagets medlemmer ved UiO, og arrangerte derfor i 2013 
flere medlemsmøter ved fakulteter og andre enheter, samt tematiske kurs for medlemmer. 
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Møter, kurs og seminar arrangert av lokallaget 
 
Tabell 3: Arrangementer planlagt og gjennomført av lokallaget i 2013 

TEMA MÅLGRUPPE DATO 

Hvordan bli (enda) bedre tillitsvalgt? Lokale tillitsvalgte 2013 

Sekretariatseminar Sekretariatet 29.1.13 

Pensjonskurs, SPK (UiO) Alle medlemmer 19.2.13 

Tilsettingsprosessen I – grunnopplæring Representanter i innstillings- og 

tilsettingsråd 

5.3.13 

Årsmøte Alle medlemmer 14.3.13 

Medlemsmøte UV Alle medlemmer UV 18.3.13 

Styreseminar  –  evaluering Styret 14.4.13 

Fagforeningshistorie og internasjonalt 
trepartssamarbeid, Genève 

Styret og lokale tillitsvalgte 15.-17.4.13 

Medlemsmøte – alle organisasjonene Alle medlemmer 26.4.13 

Medlemsmøte KHM Alle medlemmer KHM 30.4.13 

Medlemsmøte Sentraladm. Alle medlemmer SA 27.5.13 

Medlemsmøte HF Alle medlemmer HF 27.5.13 

Rolfsens resept – muligheter for endring av lønn Alle medlemmer 4.6.13 

Tillitsvalgt I – tariff og rekruttering Lokale tillitsvalgte 12.6.13 

FFTA på fjorden Teknisk og administrativt ansatte 17.6.13 

Sekretariatseminar Sekretariatet 2.-4.09.13 

Popcorn & Jazz Alle medlemmer 25.-27.9.13 

Pensjonskurs, SPK (UiO) Alle medlemmer 8.10.13 

Tilsettingsprosessen II – de vanskelige sakene Representanter i innstillings- og 

tilsettingsråd 

16.10.13 

Høstsymposiet Alle medlemmer 19.11.13 

Medlemsmøte USIT/SUN Alle medlemmer USIT/SUN 4.12.13 

Medlemsmøte KHM Alle medlemmer KHM 10.12.13 

Tillitsvalgt III: "Å bli hersa med. Utilbørleg sosial 
dominans på jobben" 

Lokale tillitsvalgte 11.12.13  

 

8. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

I 2013 har samarbeidet mellom alle tjenestemannsorganisasjonene ved UiO vært godt 
fungerende gjennom hele året. Ikke minst var det svært viktig at vi sto sammen i gjennom en 
turbulent periode våren 2013. Felles allmøter og felles leserinnlegg i Uniforum i forbindelse 
med samarbeidsproblemene med UiO-ledelsen var med på å styrke samarbeidet mellom 
organisasjonene. 
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Samarbeidet med andre lokallag i Forskerforbundet, særlig innen universitetssektoren, har også 
i 2013 vært viktig. Vi har blant annet hatt studiebesøk fra de hovedtillitsvalgte ved Universitetet 
i Stavanger, Universitetet i Bergen og NTNU. Erfarings- og kompetanseutveksling styrker 
lokallagets arbeid. I forbindelse med Forskerforbundets Hjernekraft-kampanje har vi også 
innledet et tett samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette fortsetter inn i 2014. 

De ulike avdelingene i Forskerforbundet sentralt, inkl. ledelsen, har vært gode støttespillere i 
flere saker gjennom året. Vi har stor nytte av den kompetansen de besitter. 

 

9. MØTER I HOVEDAVTALEVERKET VED UIO 2013 

Sentralt ved UiO har det i 2013 vært gjennomført 15 informasjonsmøter og 25 drøftingsmøter i 
hovedavtaleverket, inklusive møter med universitetsdirektøren hvor IHR-prosessen er drøftet 
og informert om. Det fant sted 9 forhandlingsmøter ved UiO i løpet av 2013. 

Dette er en arena hvor saker av betydning for mange, eller alle, av de ansatte blir drøftet. En 
sak hvor det tydelig ble vist hvor viktig det er at vi deltar med faglig kompetanse, var drøftingen 
av saksnr. 406 om Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO. Her 
var det lagt opp til en betydelig endring av arbeidsforholdene for postdoktorer gjennom å 
redusere forskningsandelen av stillingen drastisk. Gjennom vår innsats klarte vi å endre dette til 
noe som imøtekommer både arbeidsgivers behov for undervisning og postdoktorenes behov 
for å beskytte forskningstiden samtidig som de bidrar til enhetenes undervisning. 

I 2013 ble det også gjennomført en workshop, to dialogmøter og ett temamøte med 
universitetsledelsen. Dette var nyvinninger i 2013 som vil bli videreført i 2014. 

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 2013 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. 

Tabell 4: Møter i Hovedavtaleverket sentralt i 2013 

MØTE-STATUS SAKSNR. SAKSTITTEL MØTEDATO 

Forhandling 401 Organisering av Teknisk avdeling og tiltak for bedre 
samhandling 

 

10.1 

Informasjon  Statsbudsjett 2013 – tildelingsbrev 
Status og fremdrift - IHR-prosessen 
Orientering – Risiko- og konsekvensvurdering 

10.1 

Informasjon  Sikkerhet og beredskap 
Status IHR-prosjektene 
Status AML.-undersøkelsen 

24.1 

Drøfting 403 Risiko- og konsekvensvurdering IHR 31.1 

Informasjon  Arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren 31.1 

Drøfting 404 Prosess-støtte til gjennomføring av endringsprosesser i IHR 31.1 

Workshop  Virkemidler i IHR-prosessen og innplassering i ny organisasjon 25.1 

Drøfting 405 Kompetanseutvikling – opplæring ved UiO 2013 7.2 

Informasjon  Status for organisasjonsutvikling – SA5 7.2 

Informasjon  IHR-prosessen SA5 21.2 
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Informasjon  Utskillelse av Nasjonal institusjon – NI – fra UiO SMR 1.3 

Drøfting  Dekani fullmakt ved tidsbegrensede delstillinger 1.3 

Forhandling 403 Uenighetsprotokoll – organisering av SA5 
Sak til styrebehandling 

5.3 og 7.3 

Drøfting 403 IHR SA5 – videre prosess 21.3 

Informasjon  Samspill med organisasjonene 21.3 

Drøfting 403 Arbeidsbeskrivelse og tidsplan for videre prosess med SA5 4.4 

Dialogmøte  Møte om partsamarbeidet 11.4 

Informasjon  Status for SA5-prosessen 18.4 

Informasjon  IHR-prosessen 
Det var innkalt til møte. Ingen av 
tjenestemannsorganisasjonene møtte 

2.5 

Dialogmøte  Møte om partsamarbeidet  8.5 

Informasjon  Status for SA5-prosessen 16.5 

Informasjon  Omorganisering av SA5 21.5 

Informasjon  Pilotprosjekt – foreldrepermisjon 16.5 

Forhandling 401 Organisering av Eiendomsavdelingen, fase 2 30.5 

Drøfting 406 Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og 
stipendiatstillinger ved UiO 

23.5 

Forhandling  Omorganisering KHM 23.5 

Drøfting 407 Administrative prosesser for eksamensavvikling 30.5 

Drøfting 408 Organisering av nettarbeid 30.5 

Drøfting 409 Prosedyrer for varsling 30.5 

Forhandling 403 Organisering av SA5 30.5 

Forhandling 403 Organisering av SA5 3.6 

Forhandling  Omorganisering KHM 4.6 

Drøfting  Årsplan og fordeling 2014-2016 13.6 

Drøfting 410 Endring av Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og 
stipendiatstillinger ved UiO - 

20.6 

Drøfting 403 Plan for bemanning og innplassering i ny organisasjon SA5 28.6 

Drøfting  403 Roller og ansvar for ledernivå 2 i SA5 28.6 

Informasjon  Gjennomføring av SA5 høsten 2013 
Kommunikasjonsplan for gjennomføring 

29.6 

Drøfting 403 Oppfølging av EIRs risikoanalyse 29.6 

Informasjon  Saker til styremøte 
Status for omorganisering 
Kriterier for innplassering i bemanningsplaner 
Årsverksfordeling til organisasjonene 

12.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 19.9 

Drøfting 403 Prinsipper for innplassering  19.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 26.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 27.9 

Drøfting 403 Prinsipper for innplassering 27.9 

Drøfting 403 Funksjons- og bemanningsplaner SA5 10.10 

Drøfting 411 Virksomhetsoverdragelse av Norsk folkemusikksamling fra HF 
til Nasjonalbiblioteket 

23.10 

Forberedende 
møte 

 Opplegg for temamøte 24.10 
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Informasjon  Virksomhetsoverdragelse av bibliotektjenestene ved OUS til 
UB 

7.11 

Forhandling  Omorganisering KHM 12.11 

Drøfting 411 Omstillingsavtale for virksomhetsoverdragelse fra HF til 
Nasjonalbiblioteket 

14.11 

Drøfting 413 Etablering av ny organisasjon, fordeling av kontorer 14.11 

Drøfting 414 Plan for utviklingsaktiviteter 21.11 

Temamøte  Temamøte om ledelse 19.12 

Forhandling  Tilsetting uten offentlig kunngjøring 19.12 

 

 

UiO, 24. februar 2014 
 Steinar A. Sæther, leder 

 Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

 Jon I. Nornes, nestleder 

 Line Nybakk Akerholt, styremedlem 

 Stein Fredriksen, styremedlem 

 Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

 Benedikte V. Lindskog, styremedlem 

 Espen Uleberg, styremedlem (vara) 

 Audun Beyer, styremedlem (vara) 
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VEDLEGG 1: 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV I 2013 

I perioden har det vært holdt 8 styremøter og 2 styreseminar. 

STYRET 1.1.-31.3.2013 

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) 

 

STYRET 1.4.-31.12.2013 

Leder1  

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Jon Nornes, overingeniør (CRIStin) 

Styremedlemmer 

 

Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar (UB) 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Steinar A. Sæther, førsteamanuensis (HF) 

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

2. vara Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

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

 

 

                                                
1 Det var ingen lederkandidat til årsmøtet 14. mars 2013. Styret valgte Jon Nornes som nestleder på sitt 

konstituerende møte 13. mai 2013, og han fungerte som leder ut 2013. Ny leder, Steinar A. Sæther, ble valgt på 

ekstraordinært årsmøte 25. november 2013. Han tiltrer vervet 1.1.2014. 
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SEKRETARIATET 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad  

Tillitsvalgt Andreas Christensen  

Tillitsvalgt Gun Hafsaas  

Tillitsvalgt Torill M. Rolfsen  

Org.konsulent Helle Storvik 30/50 % stilling 

Sekretær Line Halvorsen 20 % stilling 

 

Leder, nestleder, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte utgjorde arbeidsutvalget. 

 

VALGKOMITÉ 

Valgkomité Tore Bjørnland, OD (t.o.m. 14.3.2013) 

Heidi Fjeld, MED (t.o.m. 25.11.2013) 

Solveig Bauge Løland, UV 

Knut Stene-Johansen, HF 

Randi Halveg Iversby, UB (f.o.m. 13.5.2013) 

Kåre-Olav Stensløkken, MED (f.o.m. 13.5.2013) 

Kaja Schiøtz, HF (f.o.m. 25.11.2013) 

Bjørn Øgaard, OD (f.o.m. 25.11.2013) 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2013 

Det teologiske fakultet Øyvind Norderval, professor 

Det juridiske fakultet  

Det medisinske fakultet Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Belinda Eikås Skjøstad, rådgiver 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, rådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

May Maria Tollerud (vara), studieleder 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Stein Fredriksen, professor 

Katrine Langvad, seniorkonsulent 

Det odontologiske fakultet Tore Bjørnland, professor (t.o.m. 14.3.2013) 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Eivind Balsvik, førsteamanuensis (t.o.m. 
14.3.2013) 

Kari Henriksen, førstekonsulent 

Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 
  

Ann Kristin C. Fiske, seniorkonsulent 

Gunvor Dalby Vea, universitetslektor 

Universitetsbiblioteket 
  

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar 

Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

Kulturhistorisk museum Espen Uleberg, overingeniør 

Hilde S. Frydenberg, førstekonsulent 

Naturhistorisk museum  

Sentraladm (OPA, KA, FA, STA) Silje Winther, rådgiver 

Eiendomsavd.  

USIT Jon Nornes, overingeniør  
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2013 

I henhold til Tjenestemannsloven og Personalreglementet for UiO oppnevner de fire 
hovedsammenslutningene ved UiO tjenestemannsrepresentanter til innstillings- og 
tilsettingsråd for tekniske, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved UiO. 

TF Innstilling Brynjulv Norheim 

 Innstilling Bente Lindberg Kraabøl 

Tilsetting Elisabeth Perioli Bjørnstøl (perm.) 

Vara tilsetting Elisabeth Reien 

Innstilling bibl.st. utenom UB Inger M. Hamre 

MED Innstilling Vigdis Bjerkeli 

Tilsetting Belinda Eikås Skjøstad 

Vara tilsetting Vigdis Bjerkeli, Torill M. Rolfsen 

Tilsetting vitensk. stillinger Silje M. Rosseland (perm.) 

Vara tilsetting vitensk. 
stillinger 

Kristian Mollestad/Torill M. Rolfsen 

Tilsetting stip. IKM Vigdis Bjerkeli 

HF Innstilling 

 

Torunn Nyland 

Hanne Degerstrøm Ellingsen 

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) Ann-Kristin Ruus 

Tilsetting Ann-Kristin Ruus 

SV Innstilling Erik Handelsby  

Liv Tone Måseidvåg 

Kari Henriksen 
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Tilsetting Gun Hafsaas 

Vara tilsetting Erik Handelsby 

UV Innstilling Torgeir Christiansen 

Kyrre Vigestad 

Tilsetting Toril Eggen  

Vara tilsetting Ann Kristin C. Fiske 

Ulf T. Grefsgård 

UB Innstilling bibl.stillinger 
Blindern 

Ellen Christophersen 

Innstilling bibl.stillinger Anne Gunn Berge Bekken 

Innstilling univ.bibl.stillinger Svein Helge Birkeflet 

Tilsetting bibl.stillinger Eli Hegna 

Tilsetting univ.bibl.stillinger Henrik Keyser Pedersen 

Vara tilsetting 
univ.bibl.stillinger 

Kristin Rangnes 

KHM Innstilling Eivind Bratlie 

Magne Samdal 

Hilde Frydenberg 

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

KHM/NHM Felles tilsetting for museene Espen Uleberg 

Vara tilsetting for museene Magne Samdal 

Sentraladm. Innstilling 

 

Mari Bergseth-Hasle 

Nirmala Eidsgård 

Silje Winther 

Tilsetting Torill Rolfsen 

Vara tilsetting Kristian Mollestad 

USIT Innstilling Jon I. Nornes 

Sentre o.l. Tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. 

Leonora Onarheim 

Tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. (vara) 

Andreas Christensen 
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VEDLEGG 4: 

REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2013 

Representant for UNIO ved UiO Kristian Mollestad 

Universitetsstyret (vara) Kristian Mollestad 

Intervjugrupper for direktør- og andre 
lederstillinger 

Torill Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Andreas Christensen 

Kristian Mollestad 

Uformelle møter med universitetsdirektøren Kristian Mollestad 

Andreas Christensen 

Gun Hafsaas 

Torill Rolfsen 

Forskerforbundet ved UiOs 
forhandlingsutvalg 

  

  

  

Kristian Mollestad 

Eivind Balsvik 

Andreas Christensen 

Gun Hafsaas 

Torill M. Rolfsen 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Gun Hafsaas 

Bjørn Øgaard, vara 

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 

Andreas Christensen 

Gun Hafsaas 

Torill Rolfsen 

IHR: Plangruppe eksternfinansierte 
prosjekter 

Kristian Mollestad 
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Fellesrepresentant styringsgruppe for KHMs 
funksjonsanalyse 

Gun Hafsaas 

FFTA-UiO (Forskerforbundets forening for 
teknisk og administrativt personale) 

Ann Kristin C. Fiske 

Cecilie Wingerei Lilleheil 

Liv Tone Måseidvåg 

Jon Nornes 

FBF-UiO (Forskerforbundets 
bibliotekforening) 

Anne Gunn B. Bekken 

MAARK-UiO (Midlertidig ansatte arkeologer) Mari A. Østmo 

Hilde Sofie Frydenberg 

Astrid Nyland 

Forskerforbundets hovedstyre  

Unio stat – forhandlingsutvalget Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Gun Hafsaas 

 

 

 

 

 


