
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÅRSBERETNING FOR FORSKERFORBUNDET VED UiO 

1.1. – 31.12.2014 

  

 
 
 
  



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2014 

 

2 

 

1. LOKALLAGETS PRIORITERTE OPPGAVER 2014 

Årsmøtet i 2014 vedtok en årsplan for 2014 med åtte prioriterte oppgaver for lokallaget, basert 
på arbeidsprogrammet for 2013-2015. Dette er temaer som griper direkte inn i medlemmenes 
arbeidssituasjon så vel som i mer overordnede fagpolitiske spørsmål. 

Styret vedtok å følge opp de prioriterte oppgavene gjennom temadiskusjoner på styremøtene, 
etterfulgt av mulige tiltak. Styret har gjennom dette hatt større diskusjoner og forslag til tiltak 
innen følgende områder: 

- Lokal lønnsdannelse og undervisning/forskning 
- Midlertidighet og karriereveier 
- Rekruttering og organisasjonsutvikling 
- Nærhetsmodellen og demokratisk underskudd 

 

2. LOKAL LØNNSDANNELSE 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. 

I 2014 ble det ført forhandlinger både etter punkt 2.3.3 Årlige forhandlinger og etter punkt 
2.3.4 Særlige grunnlag i Hovedtariffavtalen. 

2.3.3 – Årlige forhandlinger 
I hovedtariffoppgjøret i staten i 2014 ble det bestemt 
at 1,75 % av lønnsmassen skulle utgjøre rammen for 
lokale lønnsforhandlinger etter punkt 2.3.3 i 
Hovedtariffavtalen. Ved UiO utgjorde dette i overkant 
av 55,5 millioner kroner. I kroner var dette den 
største forhandlingssummen siden vi begynte med 
lokale lønnsforhandlinger på 1990-tallet. 
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FORHANDLINGSLØP 
Forhandlingene ved UiO føres mellom arbeidsgiver, representert ved personaldirektøren som 
forhandlingsleder, og de fire hovedsammenslutningene – Unio (Forskerforbundet), LO (NTL), YS 
(Parat) og Akademikerne. 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. 

Det var store forventninger til forhandlingene blant lokallagets medlemmer, og vi fremmet krav 
på vegne av våre medlemmer på en sum som tilsvarte over 60 % av potten. Totalt ble det 
fremmet krav ved UiO tilsvarende to ganger pottens størrelse. Det medfører at svært mange 
dessverre ikke får gjennomslag i lokale lønnsforhandlinger, selv med en rekordstor pott. 

Da protokollen ble undertegnet, hadde vi forhandlet fram i overkant av 46 % av potten til Unios 
medlemmer. 

PROTOKOLLTILFØRSLER 
Til tross for at vi kommer til enighet i forhandlingene, og undertegner protokollen, er det flere 
sider ved forhandlingene vi ikke er fornøyd med. Dette gir vi uttrykk for gjennom 
protokolltilførsler. I 2014 hadde vi følgende protokolltilførsler: 

Bruk av Hovedtariffavtalens bestemmelser 
Unio reagerer på at UiO bruker Hovedtariffavtalens (HTA) punkt 2.3.3 til å løse 
lønnsspørsmål som kunne vært løst gjennom HTAs punkter 2.3.4. og 2.3.8. I år brukte 
UiO også årets 2.3.3-forhandlinger til å løse lønnsspørsmål som kunne vært løst 
gjennom inngåtte særavtaler ved UiO. Vi mener at UiO ikke benytter seg av HTAs og 
statens lønnssystem godt nok og det skaper lønnsmessige problemer ved UiO. Det er 
også en uthuling av statens lønnssystem som er uheldig.  

Om justeringer i lokale forhandlinger 
Med en historisk høy pott til de lokale lønnsforhandlingene i 2014 har Unio kommet 
med innspill for å foreta lokale justeringsgrep. Unio beklager at det selv med en stor 
andel midler fordelt lokalt ikke var mulig å gjennomføre lokalt tilpassede justeringer ved 
Universitetet i Oslo. 

Det kan være budsjettmessige årsaker til at UiO velger å se bort fra HTAs andre 
bestemmelser om 2.3 Lokale forhandlinger og muligheten til lokale justeringer. I så fall 
må det jobbes internt med å bedre budsjettprosessene, slik at institusjonen kan benytte 
seg av alle HTAs punkter under 2.3 Lokale forhandlinger.  

Om likeverdige parter 
Unio mener at arbeidsgiver har utfordret kravet til likeverdighet mellom 
partene. Arbeidsgiversiden har ensidig kunnet avvise organisasjonskrav 

basert på sin forståelse av arbeidstakerens ytelse i stillingen. Som 
likeverdige parter skal argumentasjonen fra begge parter veie like 

tungt. Unio opplever at vår argumentasjon som går på 
arbeidstakers ytelse i stillingen i liten grad tas til følge og at dette 

gir en skjevhet i partenes forhold. Unio konstaterer 
også at det er arbeidsgivers vurdering av lønnsnivå 

og stillingskode som blir førende i forhandlingene 
og at dette ytterligere reduserer partenes 
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likeverdighet. 

 

2.3.4 – Forhandlinger på særskilt grunnlag 
Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser gir fagforeningene mulighet til å fremme og 
forhandle krav på vegne av våre medlemmer dersom det har skjedd en vesentlig endring i de 
forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakernes lønn, for å beholde spesielt 
kvalifisert arbeidskraft, eller for arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. 

Tabell 1 (under) viser en oversikt over de kravene som ble forhandlet etter disse 
bestemmelsene ved UiO i 2014. Av de 240 kravene som ble fremmet, var det 211 som ga 
resultat. Resten ble trukket eller avslått av arbeidsgiver. Krav som ble utsatt til senere 
forhandlinger, og derfor ikke er ferdigforhandlet, er naturlig nok ikke tatt med. 

Krav på Forskerforbundets medlemmer utgjør totalt ca 30 % av kravmengden. Vi mener dette 
ikke stemmer med den lønnssituasjonen våre medlemmer er i. Lokallaget må derfor i enda 
større grad intensivere vårt arbeid for at medlemmer som har krav på endret lønn eller 
stillingskode i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4 faktisk sender inn 
krav. 

Tabell 1: Antall krav forhandlet i 2.3.4-forhandlinger i 2014 (ekskl. krav ifm professoropprykk) 

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 

30.1.2014 46 7 1 1 5 

27.3.2014 69 20 8 4 8 

22.5.2014 47 14 4 3 7 

11.9.2014 56 18 14 1 3 

4.12.2014 22 9 2 2 5 

TOTALT 2014 240 KRAV 68 KRAV 29 KRAV 11 KRAV 28 KRAV 

 

Gjennomsnittlig antall lønnstrinn forhandlet fram pr krav var 4,1 i 2014. Maksimalt antall 
lønnstrinn var 12. Gjennomsnittlig lønnsvekst i kroner var 42 798 kroner. Men vi ser en markant 
forskjell mellom kvinnelige og mannlige ansatte. For kvinner var gjennomsnittlig lønnsvekst 
37 993 kroner, for menn 49 645 kroner. Kvinner har 58,8 % av antall krav, men kun 52,2 % av 
lønnsveksten. 

Tabell 2 (under) viser hvordan resultatet i 2.3.4-forhandlingene fordelte seg mellom 
henholdsvis vitenskapelige og teknisk/administrative stillingskoder i perioden 2011-2014. 
Vitenskapelige stillinger utgjør omtrent 58 % av lønnsmassen ved UiO. I 2011 hentet krav innen 
vitenskapelige stillinger ut 30,5 % av totalt fordelt pott. Dette økte til 46,4 % i 2012, mens det i 
2013 gikk ned til 30,7 %. I 2014 utgjorde det kun 19,3 %. Hovedmengden av krav i 2.3.4-
forhandlinger forhandles etter kriteriet om vesentlig endring (ca 82 %). Vi opplever at 
arbeidsgiver finner det enklere å se endringer innen tekniske og administrative stillinger enn 
innen vitenskapelige stillinger. 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2014 

 

5 

Tabell 2: Totalt forhandlet sum (kr) i 2.3.4-forhandlinger i 2014, fordelt på hovedkategoriene vitenskapelige og 
tekniske/adm. stillinger 

STILLINGSKATEGORI 2014 2013 2012 2011 

Vitenskapelige stillinger 1 745 620 kr 
(19,3 %) 

3 035 780 kr 
(30,7 %) 

5 022 200 kr 
(46,4 %) 

2 096 000 kr 
(30,5 %) 

Tekniske/adm. stillinger 7 284 670 kr 
(80,7 %) 

6 849 220 kr 
(69,3 %) 

5 802 690 kr 
(53,6 %) 

4 767 640 kr 
(69,5 %) 

Totalt 9 030 290 kr 9 885 000 kr 10 824 890 kr 6 863 640 kr 

 
Lønnstillegg som gis ved professoropprykk ble til og med 2013 registrert i denne statistikken 
dersom tilbudene fra arbeidsgiver ble gjenstand for forhandling. Fra og med 2014 er disse 
kravene ikke lenger inkludert i statistikken. Midlertidige B-tillegg som gis for ekstra 
innsats/tilleggsoppgaver i begrensete perioder, registreres heller ikke her. 

 

3. MIDLERTIDIGHET OG KARRIEREVEIER 

I Årsplanen for 2014 heter det at lokallaget skal intensivere arbeidet for at UiO skal redusere 
bruken av midlertidig tilsetting i alle stillingskategorier.  

For å gjennomføre dette arbeidet søkte lokallaget om prosjektmidler for å frikjøpe en person i 
2,5 månedsverk for å jobbe med Prosjekt midlertidige tilsettinger. Søknaden ble innvilget med 
141 016,95 kr den 4. mars 2014. 

En del av frikjøpet ble benyttet til å skrive en rapport Midlertidighet ved UiO: Karriereveier, 
forutsigbarhet, likestilling og ‘innstegsstillinger’ som saksnotat for styrets diskusjon om aktuelle 
konkrete tiltak. Styret konkluderte med at Forskerforbundet må: 

- kreve (minst) årlige drøftingsmøter om midlertidighet, koble det til Strategi2020  
- kreve stillingsplaner pr enhet, for å rydde unna midlertidighet basert på uklare planer  
- bruke Rindalrapporten som godt utgangspunkt for å være slagkraftig overfor UiO 

Et av forslagene til tiltak i Rindalrapporten fra 2010 og 
Forskerforbundet ved UiOs arbeidsvilkårsundersøkelse fra 
2008/2009 er å øke kompetansen på tilsettinger etter 
Tjenestemannsloven. Det er viktig at de som tilsetter har god 
kjennskap til lovverket som regulerer tilsetting ved virksomheten, 
både for å unngå ulovlig midlertidig tilsetting og fordi usikkerhet 
rundt lovverket kan gi en for restriktiv praksis rundt faste 
tilsettinger.  

Forskerforbundet ved UiO arrangerte et halvdagskurs om 
midlertidige tilsettinger den 3. desember. Kurset var også åpent for 
ikke-medlemmer, og rettet seg mot personalkonsulenter og ledere 
som jobber med tilsetting. Kursholder var advokat Bjørn Bråthen 
med innlegg av personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie. Kurset var fulltegnet og ble godt 
mottatt. 
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Den 18. desember var Handlingsplan for reduksjon i UiOs andel midlertidig ansatte tema for 
drøftingsmøte med organisasjonene før saken skulle behandles av Universitetsstyret. Det er 
positivt at handlingsplanen inneholder punktet: 

«Årlig drøftingsmøte mellom det enkelte fakultets ledelse og 
tjenestemannsorganisasjonene om fakultetets bruk av midlertidig tilsetting, status, 
utvikling og tiltak for å redusere andelen. Referat sendes universitetsdirektøren.» 

Videre ble også Forskerforbundets forslag om å utforme en standard for føring av statistikk for 
midlertidighet på enhetene tatt inn i handlingsplanen. Dette er viktig for å få et korrekt 
grunnlag for sammenlikning. Forskerforbundet foreslo også i møtet at opplæring av 
personalkonsulenter og ledere blir en del av handlingsplanen, noe vi fikk gjennomslag for.   

Innstegstilling 
Lokallaget leverte et internt høringsnotat om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår etter 
diskusjon i lokallagsstyret 10. november. Forskerforbundet sentralt er høringsinstans, og 
lokallagets notat blir et innspill til høringsuttalelsen fra sentral organisasjon. 

Lokallaget mener at Høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet dessverre i liten grad 
imøtekommer betingelsene for at innstegsstillingen skal gi en positiv effekt for institusjonene 
og den enkelte arbeidstaker. Det følger ikke lønnsmidler med stillingene noe som gjør at 
innstegsstillingen kan bli en erstatning for, ikke et tillegg til, faste stillinger. Resultatet kan bli 
økt midlertidighet. Videre mener lokallaget at fem år er tilstrekkelig varighet på 
innstegsstillingen mot sju år som er foreslått i høringsutkastet.  Ellers ser lokallaget at 
innstegsstillingen kan bidra til økt forutsigbarhet for enkelte arbeidstakere. 

 

4. REKRUTTERING OG ORGANISASJONSUTVIKLING 

Arbeid med rekruttering har hatt høy prioritet for lokallaget i 2014. Vi har gjennomført en rekke 
arrangementer for å synliggjøre oss og for å møte eksisterende og nye medlemmer. Innsatsen 
ser ut til å ha gitt gode resultater med et medlemstall på ca 1930 medlemmer mot slutten av 
året. 

Aktiviteter 2014 
27. februar 2014: Skidag ved UiO. Utdeling av 
profileringsmateriale, kvikk-lunsj mm 

11.-15. august: Stand på Frederikkeplassen, fokus på 
studentrekruttering og helpdesk for medlemmer i 
forkant av lokale lønnsforhandlinger 

4.-5. september: Popcorn og Jazz på 
Frederikkeplassen 

11. desember: Mini-Popcorn og Jazz før visning av 
filmen The Imitation game 

Medlemsutvikling pr kvartal:  
1. kvartal: +17 
2. kvartal: +21 

3. kvartal: +29 
4. kvartal: +12 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/hoeringsdok/2014/14_3947/hoeringsutkast.pdf


 

 

Kompetanseheving og nettverksbygging –  lokale arrangementer 
Lokallaget arrangerer mange kurs og seminarer hvert år som en del av våre tiltak for 
kompetanseheving og nettverksbygging. 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 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 dem 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. Det å tilby aktuelle og riktige kurs og 
seminarer er dermed svært viktig fra lokallagets side. Lokale tillitsvalgte melder også tilbake at 
kompetanseheving i form av ulike kurs og seminarer er viktig for å kunne gjøre en best mulig 
jobb overfor medlemmene. I tillegg er det gode tilbakemeldinger på at det jevnlig arrangeres 
tillitsvalgtmøter. I tillegg til å bli orientert om løpende saker er det en arena for å utveksle 
erfaringer fra de ulike enheter, og det er med på å skape et godt samhold.  

I 2014 var den største satsingen et seminar for styret og lokale tillitsvalgte i Brussel i mars/april. 
I år deltok også ansattrepresentanter fra innstillings- og tilsettingsråd. Vi besøkte bl.a. NFRs 
Brusselkontor og Education International. I tillegg ble det arrangert interne kurs i 
tilsettingsprosesser. 

Videre har vi et generelt ansvar for lokallagets medlemmer ved UiO, og arrangerte derfor i 2014 
flere medlemsmøter ved fakulteter og andre enheter, samt tematiske kurs for medlemmer. 

MØTER, KURS OG SEMINAR ARRANGERT AV LOKALLAGET I 2014 

Tabell 3: Arrangementer planlagt og gjennomført av lokallaget i 2014 

TEMA MÅLGRUPPE DATO 

Sekretariatseminar Sekretariatet 14.-15.1. 

Medlemsmøte Norsk Ordbok 2014 (NO2014) Alle medlemmer NO2014 21.1. 

Medlemsmøte KHM/MAARK Alle MAARK-medlemmer 
KHM 

7.2. 

Debattmøte – Hjernekraftverk (samarbeid med 
Forskerforbundet sentralt) 

Alle medlemmer 24.2. 

Forumseminar  Sentrale tillitsvalgte ved UiO 25.-26.2. 

Årsmøte Alle medlemmer 11.3. 

Lunsjmøte for nyinnmeldte Nye medlemmer 19.3. 

Styreseminar – evaluering Styret 30.3. 

NFR/Horizon2020, Education International og EØS – 
Brussel 

Styret, lokale tillitsvalgte og 
representanter i innstillings- 
og tilsettingsråd 

30.3.-2.4. 

Tilsettingsprosessen II - Brussel Representanter i innstillings- 
og tilsettingsråd 

31.3. 

Tilsettingsprosessen I – grunnopplæring  Representanter i innstillings- 13.5. 
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og tilsettingsråd 

Medlemsmøte NO2014 Alle medlemmer NO2014 2.6. 

Medlemsmøter om lokale lønnsforhandlinger (sentrum 
+ Blindern) 

Alle medlemmer i sentrum + 
alle medlemmer på Blindern 

12.6. 

Tillitsvalgt I – lokalt bøllekurs, tariff og 
lønnsforhandlinger  

Lokale tillitsvalgte 13.6. 

Stand ifm semesterstart Studenter og medlemmer 11.-15.8. 

Tillitsvalgt II – lokale lønnsforhandlinger. 
Arbeidsseminar 

Styret og lokale tillitsvalgte 25.-27.8. 

Popcorn & Jazz Alle medlemmer 4.-5.9. 

Researchers’ Night – talkshow om forskning (sammen 
med Forskerforbundet ved HiOA) 

Alle medlemmer 26.9. 

Sektorseminar  Sentrale tillitsvalgte, 
Forskerforbundet ved 
universitetene 

25.-27.11. 

Medlemsmøte NO2014 Alle medlemmer NO2014 28.11. 

Sekretariatseminar Sekretariatet 9.-10.12. 

Tillitsvalgt III – rekruttering, tariff og lokale 
lønnsforhandlinger 

Styret og lokale tillitsvalgte 12.12.  

 

5. MEDLEMSSAKER 

Forskerforbundet ved UiO bistår enkeltmedlemmer i ulike situasjoner som oppstår i deres 
arbeidsforhold. I løpet av 2014 har vi bistått rundt 100 medlemmer i større eller mindre saker. 
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. 

Også i 2014 har det vært mange saker i tilknytning til oppsigelser av 
kortere eller lengre tilsettingsforhold. En av sakene som har vært 
behandlet av lokallaget, er avviklingen av Norsk Ordbok 2014, og 
oppsigelsen av nærmere 30 ansatte i den forbindelse. Rundt 
halvparten av dem er medlemmer av Forskerforbundet. Vi opplever at 
det er svært vanskelig for medlemmer, særlig i vitenskapelige stillinger, 
å få tilbud om annen passende stilling som også er i noenlunde samme 
kategori som den de blir sagt opp fra. 

I mange sammenhenger ser vi at praktiseringen av UiOs personalpolitikk i altfor stor grad 
vektlegger UiOs interesser foran de ansattes. Dette rammer særlig ansatte i midlertidige 
stillinger. 
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6. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

Gjennom å arrangere og å delta på kurs, seminarer og samlinger styrket vi også i 2014 de sterke 
bånd som finnes mellom tillitsvalgte i de andre lokallagene i Forskerforbundet, særlig innen 
universitets- og høyskolesektoren. I tilknytning til Hjernekraft-kampanjen arrangerte vi et svært 
vellykket talkshow i september sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Vi har gjennom 2014 hatt stor glede og nytte av et godt samarbeid med Forskerforbundets 
sentrale sekretariat, og en tett dialog med leder og generalsekretær. 

Dialogen og samarbeidet med de andre fagforeningene ved UiO er nyttig og nødvendig for at vi 
sammen skal kunne finne gode løsninger på de utfordringer vi møter ved UiO. 

7. HOVEDAVTALESAMARBEIDET VED UIO 

Sentralt ved UiO har det i 2014 vært gjennomført 18 informasjonsmøter og 10 drøftingsmøter i 
hovedavtaleverket, inklusive møter med universitetsdirektøren. Det fant sted ett 
forhandlingsmøte ved UiO i løpet av 2014. I tillegg ble det avholdt et temamøte med 
universitetsledelsen om strategiske satsinger, og et utvidet møte med universitetsledelsen, 
fakultetsdirektørene og direktørene i LOS om nærhetsmodellen. 

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 2014 fant det sted ca 50 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 2014 

MØTE-

STATUS 

SAKSNR. SAKSTITTEL MØTEDATO 

Informasjon  IDF/univ.dir 
Generell informasjon 

6.2. 

Drøfting 1/2014 Kompetanseutviklingstiltak ved UiO 6.2. 

Informasjon  Utviklingsaktivitetene i LOS 6.3. 

Drøfting 2/2014 Mandatene for oppfølging av nærhetsmodellen 6.3. 

Temamøte  Årsplan og strategiske satsinger 24.3. 

Informasjon  Samordning av FS, SO og SUN 18.3. 

Drøfting 3/2014 Prosjektverktøy 24.4. 

Informasjon  Nærhetsmodellen – status 15.5. 

Informasjon  Brukerundersøkelsen 
Administrative årsverk ved UiO 

11.6. 

Drøfting 4/2014 Årsplan 2015-2017 og fordeling 2015 19.6. 

Informasjon  Organisering av lønnsområdet 19.6. 

Utvidet møte  Nærhetsmodellen – møte med org., fak.dir., LOS-ledelse 28.6. 

Informasjon  IDF/univ.dir. 
Styresaker 
Generell informasjon 

7.8. 

  IDF/univ.dir. 
Generell informasjon 

21.8. 
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Drøfting 5/2014 Handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 21.8. 

Drøfting 6/2014 Livsvitenskap – en strategi og en ny satsing ved UiO 21.8. 

Drøfting 7/2014 UiOs strategi for Horisont 2020 21.8. 

Informasjon  Operasjonalisering av nærhetsmodellen – gjennomgang av 
fremdriftsplan 

21.8. 

Informasjon  SAB – oppfølging av rapporten 4.9. 

Informasjon  Strukturmeldingen 4.9. 

Informasjon  Organisering av MUV 4.9. 

Informasjon  Retningslinjer for Konflikthåndtering 4.9. 

Informasjon/ 
drøfting 

8/2014 Ombyggingsarbeider i LSH, 10etg.  18.9. 

  IDF/Univ.dir 
Styresaker 
Konkretisering av nærhetsmodellen 
Oppfølging av midlertidighet 

25.9. 

Informasjon  Organisering av MUV 7.10. 

Informasjon  IDF/Univ.dir 
Styresaker 
Orientering om statsbudsjettet 

16.10. 

Informasjon  IDF/Univ.dir 
Styresaker 
Generell informasjon 

6.11. 

Informasjon  IDF/univ.dir. 
Oppfølging av SAB-rapporten 
Ny masterplan for UiO 

11.12. 

Informasjon  Ny organisering av NCMM og BiO 11.12. 

Drøfting 9/2014 Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting 18.12. 

Drøfting/ 
Forhandling 

10/2014 Nedleggelse av FAIT og opprettelse av ny seksjon ved USIT 
Drøfting av bemanningsplan 

18.12. 

 

 

UiO, 23. februar 2015 
  

Steinar A. Sæther, leder 

 Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

 Jon I. Nornes, nestleder 

 Line Nybakk Akerholt, styremedlem 

 Stein Fredriksen, styremedlem 

 Anne-Lise Rygvold, styremedlem 

 Kari Nyheim Solbrække, styremedlem 

 Andreas Dobloug, varamedlem 

 Benedikte V. Lindskog, varamedlem 

 Jemima Garcia-Godos, varamedlem 
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VEDLEGG 1: 

STYRET, SEKRETARIATET og SENTRALE VERV I 2014 

I perioden har det vært holdt 8 styremøter og 1 styreseminar. 

STYRET 1.1.-31.3.2014 

Leder Steinar A. Sæther, førsteamanuensis (HF) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Jon Nornes, seniorrådgiver (CRIStin) 

Styremedlemmer Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar (UB) 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Benedikte V. Lindskog, postdoktor (MED) 

1. vara  Espen Uleberg, senioringeniør (KHM) 

2. vara  Audun Beyer, postdoktor (HF) 

3. vara   

 

STYRET 1.4.-31.12.2014 

Leder Steinar A. Sæther, førsteamanuensis (HF) 

Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt 

Nestleder Jon Nornes, seniorrådgiver (CRIStin) 

Styremedlemmer 

 

Line Nybakk Akerholt, hovedbibliotekar (UB) 

Stein Fredriksen, professor (MN) 

Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis (UV)  

Kari Nyheim Solbrække, førsteamanuensis (MED) 

1. vara Andreas Dobloug, stipendiat (OD) 

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

3. vara Jemima Garcia-Godos, førsteamanuensis (SV) 
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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 Randi Halveg Iversby, UB 

Solveig Bauge Løland, UV 

Kaja Schiøtz, HF 

Knut Stene-Johansen, HF 

Kåre-Olav Stensløkken, MED 

Bjørn Øgaard, OD 
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VEDLEGG 2: 

TILLITSVALGTE VED FAKULTETENE/ANDRE ENHETER I 2014  

Det teologiske fakultet Øyvind Norderval, professor (permisjon) 

Det juridiske fakultet  

Det medisinske fakultet Vigdis Bjerkeli, senioringeniør 

Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver 

Det humanistiske fakultet Kaja Schiøtz, rådgiver  

Knut Stene-Johansen, professor 

Frode Torp Christensen (vara), seniorkonsulent 

May Maria Tollerud (vara), studieleder 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 

Stein Fredriksen, professor 

Kristine Jøssang, seniorkonsulent  

Katrine Langvad, seniorkonsulent 

Det odontologiske fakultet  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent 

Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet 
  

Ann Kristin C. Fiske, seniorkonsulent  

Ingunn Skjerve, rådgiver 

Gunvor Dalby Vea, universitetslektor 

Universitetsbiblioteket 
  

Anne Gunn Berge Bekken, hovedbibliotekar 

Kristin Rangnes, universitetsbibliotekar 

Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar 

Kulturhistorisk museum Espen Uleberg, senioringeniør 

Hilde S. Frydenberg, seniorkonsulent  

Christian Løchsen Rødsrud, rådgiver 

Naturhistorisk museum  

LOS Silje Winther, rådgiver 

Eiendomsavd.  

USIT Jon Nornes, seniorrådgiver  
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VEDLEGG 3: 

REPRESENTANTER I INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD I 2014 

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 

JUS Innstilling Bente Lindberg Kraabøl 

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 

Vara tilsetting vitensk. 
stillinger 

Kristian Mollestad/Torill M. Rolfsen 

Tilsetting stip. IKM Vigdis Bjerkeli 

HF Innstilling 

 

Frode Thorp Christensen  

Therese Gjessing  

Karina Kleiva 

Torunn Nyland 

Tilsetting Kaja Schiøtz  

Vara tilsetting May Maria Tollerud 

MN Innstilling 

 

Anne Lise S. Hansen 

Katrine Langvad 

Torill Rørtveit 

Tilsetting Torill M. 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  

Ola Bratseth 

Anette Lislerud 
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Liv Tone Måseidvåg 

Kari Henriksen 

Tilsetting Gun Hafsaas 

Vara tilsetting Erik Handelsby 

Anette Lislerud 

UV Innstilling Torgeir Christiansen 

Ingunn Skjerve 

Tilsetting Toril Eggen  

Vara tilsetting Ann Kristin C. Fiske 

Ulf T. Grefsgård 

Ingunn Skjerven 

UB Innstilling bibl.stillinger Ellen Christophersen 

Innstilling bibl.stillinger Anne Gunn Berge Bekken 

Innstilling univ.bibl.stillinger Svein Helge Birkeflet 

Tilsetting bibl.stillinger Eli Hegna 

Vara tilsetting bibl.stillinger Stine Marie Barsjø 

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 

LOS Innstilling 

 

Erik Handelsby 

Mari Bergseth-Hasle 

Nirmala Eidsgård 

Silje Winther 

Tilsetting Torill M. Rolfsen 

Vara tilsetting Kristian Mollestad 

USIT Innstilling Jon I. Nornes 

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

Leonora Onarheim 



Årsberetning for Forskerforbundet ved UiO 2014 

 

16 

Vara tilsetting vit. st. uten 
fak.tilknytn. 

Andreas Christensen 
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VEDLEGG 4: 

REPRESENTANTER i STYRER, UTVALG og PROSJEKTGRUPPER 2014 

Forskerforbundet ved UiOs 
forhandlingsutvalg 

  

  

  

Kristian Mollestad 

Andreas Christensen  

Gun Hafsaas  

Jon I. Nornes 

Torill M. Rolfsen 

Steinar A. Sæther 

Intervjugrupper for direktør- og andre 
lederstillinger 

Torill M. Rolfsen 

Gun Hafsaas 

Andreas Christensen 

Kristian Mollestad 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

  

Torill M. Rolfsen 

Kristian Mollestad, vara 

Kultur- og velferdsutvalget Bjørn Øgaard 

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  

Brukerutvalg Niels Treschows hus Anna Kristine Høyem 

OrganisasjonsFORUM Kristian Mollestad 

Andreas Christensen 

Gun Hafsaas 

Torill M. Rolfsen 

Forskerforbundets hovedstyre  

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) 

Line Nybakk Akerholt 
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MAARK (Midlertidig ansatte arkeologer) Kristin Eriksen 

Gjermund Steinskog 

Representant for UNIO ved UiO Kristian Mollestad 

Unio stat – forhandlingsutvalget Kristian Mollestad 

Lokalt konfliktberedskapsutvalg Unio stat 
(Oslo) 

Andreas Christensen 

 

 

 

 

 


