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Forslag til forretningsorden 

 

2.1 

Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger under samme sak. Ved valg blir hvert valg 

regnet som eget valg. 

 

Med unntak av innledningsforedrag til beretning, regnskap/budsjett og valg, er taletiden fem 

(5) minutter første gang og to (2) minutter andre gang. 

 

Ordstyreren eller andre deltakere på årsmøtet har ellers rett til å sette fram forslag om 

ytterligere tidsavgrensning og strek med inntegnede talere. 

 

Til forretningsorden har ingen ordet mer enn en gang og maksimum ett (1) minutt til hver sak. 

2.2 

Eventuelle forslag skal leveres skriftlig på ordstyrerens bord av forslagstilleren. 

 

Forslag som ikke er i sammenheng med de oppsatte sakene på sakslisten kan ikke 

fremmes. 

 

Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan det ikke fremmes eller trekkes 

forslag. 

2.3 

Avstemmingen foregår ved håndsopprekking, dersom ingen kommer med krav om skriftlig 

avstemming. Skriftlig avstemming i saker kan fremmes dersom minst 20 % av møtelyden 

krever det. Skriftlig avstemming ved valg skal avholdes dersom en av de tilstedeværende 

krever det. 

 

Alle saker blir avgjort ved vanlig flertall (over halvparten av de opptelte stemmene, inkludert 

blanke stemmer). Blir det ikke absolutt flertall ved første gangs avstemming, skal det foretas 

bundet omvalg, mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, 

blir det loddtrekning. Dersom det bare er to kandidater, gjelder vanlig flertall.
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Styrets beretning for perioden  

2015—2016 

Foreningens tillitsvalgte i perioden 

Styret 

Leder:   Ellen Dalen, seniorkonsulent, AFF 

Nestleder:  Natalia Zubillaga, førstekonsulent, Sosialantropologisk inst. SV 

Sekretær:  Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt, MN 

Kasserer:  Gry Bruland Larsen, førstekonsulent, KVB, MED 

Styremedlemmer: Geir Mathiessen, driftsleder, Driftsområde Sentrum 

   Knut Kjeldstadli, professor, IAKH, HF 

   Aled Dilwyn Fisher, stipendiat, IOR, JF (forskningsperm. fra 01.02.16) 

   Mari Helén Varøy, seniorkonsulent, IFI, MN  

   Marianne Engelstad, seniorkonsulent (til 01.01.2016)  

  

 

Varamedlemmer: 1. vara Kaja Santelman, førstekonsulent (i permisjon fra 01.01.16) 

2. vara Marianne Midthus Østby, seniorrådgiver (fast styremedlem fra 

01.01.16 frem til årsmøtet 16.03.16) 

3. vara Arve Thorsen, rådgiver, HF (trakk seg 01.01.16) 

4. vara Peter A. Kristoffersen, konsulent, HF (fast styremedlem fra 

01.02.16) 

5. vara Toril Kristin Sjo, førstelektor (trakk seg 26.06.15) 

6. vara Olav Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen, OD  

7. vara Ulrik Sverdrup, hovedbibliotekar, UB  

 

Studieutvalget 

Leder: Kaja Santelmann, førstekonsulent, eksamensseksjonen, JF  

(i permisjon fra 01.01.16) 

Mari Helén Varøy, førstekonsulent, IFI, MN (studieleder fra 01.01.16) 

Gry Stubberud, konsulent, Helsam, MED 

Rhiana Berg-Seeley, seniorkonsulent, ØI, SV 

Kristine Nybø, seniorkonsulent, Krim, JF 

Tobias Vidarsønn Langhoff, senioringeniør, USIT (i permisjon) 

Ingrid Sand, seniorkonsulent, MN 

Turi Lindalen, førstekonsulent, ISS (fra desember 15) 
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Ny giv 

Redaktør : Peter Kristoffersen, konsulent, HF 

Ingrid Sand, seniorkonsulent, MN (fungerende redaktør) 

Rhiana Bergh-Seeley, seniorkonsulent, ØI, SV 

Hedda Solberg Rui, seniorkonsulent, Senter for Ibsen-studier, HF 

Per Jørgen Ystehede, seniorkonsulent, IKRS 

Arve Thorsen, rådgiver, IMV, HF (trakk seg 01.01.16) 

 

 

Fakultetstillitsvalgte 

Det humanistiske fakultet (HF) 

For tiden er det ingen tillitsvalgte på HF (nestleder fungerer som tillitsvalgt). 

 

Det juridiske fakultet (JF) 

Christian Boe Astrup, informasjonsleder, Norsk senter for menneskerettigheter  

Per Jørgen Ystehede (vara), seniorkonsulent, IKRS (til mars 2015) 

Frode Lyshaugen (vara), seniorkonsulent, IKRS  (fra mars 2015) 

  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 

Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt  

Ole Dorholt (vara), senioringeniør, Fysisk institutt  

 

Det medisinske fakultet 

Marianne M. Østby, seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin 

Gry B. Larsen (vara), førstekonsulent, Institutt for klinisk medisin 

 

Det odontologiske fakultet (OD) 

Olav Andreas Hoemsnes, overingeniør, IT-seksjonen 

Håkon Størmer (vara), overingeniør, Fotoseksjonen  

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

Kristina Enge, seniorkonsulent, Institutt for statsvitenskap (fra 2014) 

Caroline Elise Hals (vara), seniorkonsulent, Psykologisk institutt, SV 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)) 

For tiden er det ingen tillitsvalgte på HF (nestleder fungerer som tillitsvalgt fra august 2015) 

 

Eiendomsavdelingen (EA) 

Geir Mathiessen, driftstekniker, Område Sentrum  

Gabrielle Tandberg (vara), driftsleder, Område Sentrum 

 

FSAT (tidligere Samordna opptak SO) 

Silje Molander, rådgiver  

Mathis Aamodt (vara), senioringeniør 
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Avdeling for administrativ støtte (ADS) 

Torill Aamodt, førstekonsulent, Seksjon for lønn 

 

Avdeling for fagstøtte (AFF) 

Kirsti Margrethe Mortensen, seniorkonsulent, SFFU 

 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) 

Harald Sand, rådgiver, Seksjon for interne støttetjenester 

Gyda Kjekshus (vara), seniorrådgiver, Seksjon for interne støttetjenester 

 

Universitetsbiblioteket (UB) 

Merete Bloch, spesialbibliotekar, HUMSAM  

Hans Henrik Olsen (vara), seniorkonsulent, HUMSAM  

 

Kulturhistorisk museum (KHM) 

Brynjar Sandvoll, overingeniør, Konserveringsseksjonen  

 

Naturhistorisk museum (NHM) 

Åge Brabrand (vara), forsker, Tøyen 

 

Cicero 

Solveig Aamodt, forsker, Cicero 

 

Valgkomiteen 

Kirsti Dalseth, seniorkonsulent, IFI 

Joakim Dyrnes, prosjektleder, SV 

Silje Molander, rådgiver, Samordna opptak, FSAT 

Christian Boe Astrup, seniorrådgiver, JF 

Øystein Ekevik, senioringeniør, HF 

 

Landsstyret 

Ellen Dalen 

Natalia Zubillaga 

 

Forbundsstyret 

Ellen Dalen 

 

LO i Oslo 

Natalia Zubillaga, nestleder LO i Oslo 

Mari Helén Varøy, vara representantskapet i LO i Oslo 

Olaf Svorstøl, Internasjonalt utvalg og representantskapet i LO i Oslo 

Øystein Ekevik, Internasjonalt utvalg 

LOs Ungdomsutvalg for Oslo og Akershus 
Trine Rosalba Dyrdal (fratrådt 12.02.2016) 
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Medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd 

Dette er en oversikt over NTL-oppnevnte representanter i innstillings- og tilsettingsråd. I 
motsetning til de tillitsvalgte, representerer disse ikke NTL, men er fellesrepresentanter for 
alle ansatte og oppnevnt av NTL. 
 

Tilsettingsråd: Innstillingsråd: 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:  

Repr.:Aashild Ramberg  

Vara: Mohamed Hazza Siv Håberg 

Joakim Dyrnes  

Kristina Enge  

Caroline Hals  

Det humanistiske fakultet:  

Repr: Arve Thorsen Øystein Ekevik (tekn.) 

Øystein Røysland Sørlie  

Vara: Anne Siri Wathne   

Det medisinske fakultet:  

Repr.: Gry B. Larsen  

 

Helene Burhol  

Monica Ahlbom Andersen (ut feb 2016) 

Venke Jenssen  

Marion Fierro (adm)  

Marianne M Østby 

Vara: Gry B. Larsen  Victor Bredholt  

Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet: 

 

Repr.: Siri Johannesen Tom Thorsen 

Vara: Elin Dyrlie Bjørg Osvik  

Det odontologiske fakultet:  

Repr.: Liv Halvorsen Håkon Størmer 

Vara: Mona Nesholen May Helen Forsberg 

Det juridiske fakultet:  

Repr.: Gro Halvorsen Christian Boe Astrup 

Vara: Anne Brit Strandset Anne-Brit Strandset  

Bodil Silset  

Kristine Nybø  

Det utdanningsvitenskapelige fakultet:  

Repr.:  Cindy Grønsberg Nicolai Mowinckel-Trysnes 

 Kristin Bjørn-Hansen 

Universitetsbiblioteket:  

Repr.: Hans Henrik Olsen  Anne Båum 

Vara: Lisette Berger Brunvoll Turid Høiberget Nilsen  

Universitetsbibliotekarer:  

Repr: Lars Lørdahl   

Tilsettingsrådet ved museene:  

Repr: Ann-Helen Rønning, NHM  Mari Liss Swan, KHM 

Vara Brynjar Sandvoll, KHM   

Repr: Gry Ekrem, NHM  Ellen Sjøwall, NHM 

 

Fra 02.03.16: Natalia Zubillaga, eget 

tilsetningsråd ved KHM for lederstillinger 

direkte underlagt museumsdirektøren. 

 



 

 8 

LOS  

Repr.: Natalia Zubillaga  Harald Sand (tekn., USIT),  

Gyda Kjekshus (USIT) 

Vara: Ellen Dalen 

Vara: Øystein Ekevik 

Dag Vargset (tekn., Blindern) 

Ravichandrazan Shanmuganathan (TA) 

Frode Buraas (EA)  

 Geir Mathiessen (tekn., Blindern) 

 Mathis Aamodt (FSAT) 

 Esther Mørk (FSAT) 

 Silje Molander (FSAT) 

 Sylvi Anita Varsi Øien (Lønn) 

 

 

Representanter til råd og utvalg 

 
Rådet for universitetets barnehager: 
Medlem:  Andreas Christensen, Forskerforbundet (oppnevnt februar 2015) 
   
Kultur- og velferdsutvalget ved UiO: 
Medlem:  Torill Aamodt 
 
Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU):  
Medlem:  Ellen Dalen 
Vara:  Natalia Zubillaga     
 
Opptakskomiteen for universitetets barnehager: 
Medlem:  Silje Molander 
Vara:   Torill Aamodt 
 
AKAN hovedkontakter ved UiO 
Inger Josefsen (NTL) (pensjonert vår 2015) 
Dag Vargset (NTL) 
 
 
 
 
 

Medlemsstatistikk pr. 7.3.2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Totalt 1539 1528 1476 1469 1481 1465 1433 1400 

Fri trekk 352 345 325 301 286 286 273 271 

Betalende 1187 1183 1151 1168 1195 1179 1160 1129 
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Foreningens virksomhet i perioden 

Styrets møtevirksomhet 

2015: 18.februar, 4. mars, 8. april, 20. mai, 17. juni, 26. august, 30. september,  

          4 . november, 9. desember. 

2016: 20. januar, 17. februar, 2. mars. 

 

Møter i AU 

AU har i perioden bestått av leder, nestleder, sekretær. AU har i snitt hatt møter hver uke. 

Seminarer for styret og tillitsvalgte: 

15. og 16.04.15. Sektorsamling i Trondheim. 

11. og 12.05.2015. Styreseminar til Reykjavik, Island 

24. og 25.11.2015. Styreseminar over to dager ved Tøyen Hovedgård. Medlemmer av 
tilsetnings- og innstillingsråd ble invitert på middag etter endt seminar som takk for god 
innsats. 
 

Medlemsmøter 

NTL UiO – Tariffinnspill 2016 

Naturhistorisk museum: 1 

Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet: 1 

Det juridiske fakultet: 1 

De samfunnsvitenskapelige fakultet: 1 

FSAT(tidl. Samordna opptak): 2 

Det odontologiske fakultet: 1 

 

Tillitsvalgtsmøter 

2015: 01.sept. 06.okt. 03.nov. 
2016: 05.jan. 09.feb.. 
 

 
NTL UiO/UNG  
 

20.03.15 Møte for unge medlemmer av NTL UiO i forkant av NTL Ung-konferansen. 

14.04.15. Sektorsamling i Trondheim for delegater til NTL Ung-konferansen. 

28.-30.04.15 NTL Ung-konferansen. NTL UiO deltok med 4 delegater: Mari Helén Varøy, 

Marianne Engelstad, Line Grenheim og Natalia Zubillaga. 

25.02.16. Møte for unge medlemmer av NTL UiO i forkant av NTL Ung-konferansen 2016. 
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IDF. Oversikt over sentrale møter i hovedavtaleverket i 2015/16 (mellom 

hovedtillitsvalgte og universitetsledelsen/fagavdelinger) 

 
 
Status Saksnr. Sak Dato 

Informasjon 2015/4876

-2 

1. Mandat og org. Livsvitenskapssatsningen. 2. Org. 

Av AV-utstyr. 3. Høring om forskriftsendring til 

Tjenestemannsloven. 4 . Oppfølging av SAB-

rapporten 

05.03.15 

Drøfting 2015/4876

-3 

1.Trainee-ordning i ADS. 2. Operasjonalisering av 

nærhetsmodellen for Personalstøtte 

12.03.15 

Informasjon  Informasjon etter styremøtet 19.03.15 

Forhandling  Organisering av FSAT 09.04.2015 

Drøfting 6/2015 Revisjon av valgreglementet ved UiO 16.04.15 

Informasjon/ 

drøfting 

7/2015 1.Oppfølging SAB-rapport. 2. Godkjenning av 

mandat for arbeidsområdet «Faglige betingede 

konsekvenser for organisasjons- og 

beslutningsstruktur» 

23.04.15 

Drøfting 8/2015 Fortolkning av lov- og forskriftsbestemmelser knyttet 

til oppsigelse 

07.05.15 

Drøfting 9/2015 IA-handlingsplan 21.05.15 

Informasjon 12/2015 Årlig evaluering av UiOs bruk av midlertidig tilsetting 28.05.15 

Drøfting 11/2015 Retningslinjer for håndtering av konflikter 28.05.15 

Drøfting  Bestemmelser til forskrift om ansettelse på 

innstegsvilkår 

04.06.15 

Drøfting 12/2015 Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo 11.06.15 

Drøfting 17/2015 Funksjons- og bemanningsplan for HMS og 

beredskap 

26.06.15 

Informasjon  Høringssvar – endringer av modell for styring og 

leiing m.m. i universitets- og høyskoleloven. 

06.08.15 

Informasjon  1.Høringssvar endring av modell for styring og 

ledelse med mer i universitets- og høgskoleloven. 

2.Moms, frikjøp av fastlønte tillitsvalgte. 3. ARK-

prosjektet. 4. DUO. 

20.08.15 

Informasjon  1. Status SAB. 2.Universitetsstyrets seminar. 

3.Utrullingsplan bilagslønn. 

03.09.15 

Informasjon 2015/4876 1.Styremøte-ref. 2.SABrapporten. 3.Akt.plan. 

personalstøtte. 4.Arbeidsgruppe,undersøke 

midlertidighet i sektoren. 

24.09.15 

Forhandling  Snø- og strøavtale i Parkseksjonen. 25.09.15 

Informasjon 2015/4876 1.Styresaker. 2. Lærings- og arbeidsmiljøåret. 3. 

samarbeidsflater og arbeidsdeling mellom UiO- 

HiOA. 4SAB-rapporten 

08.10.15 

Informasjon  1.Oppfølging av forslag om frie midler til forskning. 

2.Virksomhetsrapport 2. tertial. 3: St.prp. nr. 1 

Budsjettforslag. 4: Innspill til statsbudsjettet 2017.  

5.Sikkerhet og beredskap. 6. Årsrapport fra 

læringsmiljøutvalget 2014-2015 

15.10.15 

Informasjon 2015/4876 Oppsummering av universitetsstyrets møte og 22.10.15 
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seminar 20.10.2015 

Informasjon 2015/4876 Oppsummering: Innledende møte om prosedyre 

rundt professoropprykk – lønnsvilkår. 

29.10.15 

Informasjon 2015/4876 1.Forskerstøtte. 2. Prosjekt digital eksamen. 3. 

Brukerundersøkelse LOS. 4.Eventuelt: fakturering av 

lønn til fagforeningene og mva. Benchmarking i 

Eiendomsavdelingen (EA) av drift, park og renhold 

v/NTL 

 

05.11.15 

Temamøte  1. Presentasjon av UiOs årsplan. 2. Kommentarer til 

årsplan. 

19.11.15 

Informasjon 2015/4876 1.Statlig arbeidsgiverstrategi. 2.Resultat av 

styresakene 8. desember. 3.SAB. 4.Eventuelt: 

Filming og fotografering under forelesninger. 

Særavtalen om fastlønte tillitsvalgte og hvo ved UiO. 

10.12.15 

Forhandling  Snø- og strøavtale i Parkseksjonen. 10.12.15 

Informasjon 2015/4876 1.Status for midlertidighetsarbeidet i regi av KD. 2. 

Særavtalen om fastlønte tillitsvalgte og hvo ved UiO 

17.12.15 

Informasjon 2016/1379 1.UiOs innspill til hovedtariffoppgjøret 2016. 2. Info. 

høring felles likestillings- og diskrimineringslov. 3. 

Status SAB. 

21.01.16 

Informasjon 2016/1379 1.Styresaker til møte 9. februar. 2. 

Livsvitenskapssatsingen.3. Utredning av 

internhusleie. 4.Eventuelt:Om MED v/FF, om NHM 

v/Parat,orienteringssaker fra universitetsdirektøren, 

overføring av Nordem til Norad. 

04.02.16 

Informasjon 2016/1379 SAB 11.02.16 

Drøfting 2016/1379 Forslag, nye retningslinjer for UiO til forskrift om 

ansettelse og opprykk i forsknings- og 

undervisningsstillinger. 

18.02.16 
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Medieoppslag i 2015/2016 

 

Uniforum 

29.05.15 «Bredt krav om valgt ledelse» Innlegg ved Ellen Dalen. 

17.09.15 «Stiller ikke de riktige spørsmålene» Tilsvare ved Natalia Zubillaga 

22.09.15 «UiO trenger færre ledere!» Innlegg ved Ellen Dalen 

02.10.15 «Alle taper på et mer individuelt basert lønnssystem» Innlegg ved Ellen Dalen. 

17.12.15 «Universitetsledelsen ønsker større handlingsrom. Ansatte kan bli fratatt 

rettigheter.» Tilsvar ved Ellen Dalen og Natalia Zubillaga. 

 

Universitas 

22.04.15 Sak om 130 underbetalte studenter. Studentansatte ved Institutt for Informatikk fikk 

feil lønn. Fagforeningen tror underbetaling forekommer flere steder. 

 

Klassekampen 

19.05.15 «Verdens beste?» kronikk, Knut Kjeldstadli. 

21.08.15 «Kan vi få en aktiv kommunal boligpolitikk?» debattinnlegg, Natalia Zubillaga. 

 

Dagsavisen 

15.07.15 «Gratis AKS!», debattinnlegg, Natalia Zubillaga. 

 

Nye meninger 

01.06.15 «Ansatt ledelse – en bagatell?» kommentar ved Ellen Dalen og Kristian Mollestad 

(Forskerforbundet) 

 

NTL-magasinet 

1/16 Reaksjoner på utvalgets innstilling til ny tjenestemannslov. Kommentar ved Ellen Dalen. 

2/16 Tjenestemannslovsutvalgets innstilling. Omtale av Ellen Dalens uttalelse på NTLs 

landsstyre. 

 

LO aktuelt 

1/16 «Med Cubas fagbevegelse i solidaritet og omstilling» debattinnlegg, Natalia Zubillaga 

2/16 «NTL lærer tillitsvalgte å sette ned foten». Intervju med Natalia Zubillaga. 

 

Frifagbevegelse.no 

12.10.15 «Fagpolitisk samarbeid under lupen». Om NTL UiOs paneldebatt arr. av NTL UiO. 

31.01.15 «NTL lærer tillitsvalgte å sette ned foten». Uttalelser ved Natalia Zubillaga. 
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Øvrige arrangementer 

 

 

 

1.mai-markering 

1. mai arrangement 2015 i Oslo på Youngstorget hadde parolen "Nytt flertall i Oslo – ja til 

offentlig velferd og mindre forskjeller". Foreningen deltok med fane og egne plakater med 

bl.a. disse slagordene: «Forsvar fri forskning. Kutt markedsstyringa». «Lik rett til utdanning. 

Forsvar gratisprinsippet». «Stopp raseringa av arbeidslovene. Tjenestemannsloven skal 

bestå». 

NTL UiO var også med på avdukingen av Det antifascistiske monumentet for Osvald-

sabotørene og de falne ved NSB.  

 

Sommerfest på Oslofjorden 

NTL UiO-båtturen på Oslofjorden fant sted den 15. juni. Det var 53 NTLmedlemer som var 

med denne gangen. Som tidligere år var det Borgåsskuta Christiania som kastet loss. Vi 

seilte utover Oslofjorden i lett vind og noe kjølige temperaturer, men stemningen var på topp. 

Tradisjonen tro ble det servert reker og loff med majones på dekk i solskinnet. Etter en 

idyllisk stopp i en av Oslofjordens vakre viker, la Christiania om kursen og returnerte til 

rådhuskaia. Alle var fornøyd med nok en fin båttur på fjorden. Vi ønsker velkommen igjen til 

en god tradisjon i 2016! 

 

 

 
Glade NTLere på vei ut på fjorden. 
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Fanemarkeringer 

19.03.15 Markering i forkant av Stortingets behandling av endringer i arbeidsmiljøloven 

01.05.15 Avduking av monumentet for Osvald-sabotørene og de falne på Jernbanetorget 

15.06.15 Politisk streik mot privatisering av jernbanen, arrangert av NJF og NLF 

20.08.15 Markering mot TISA og TTIP 

10.10.15 Internasjonal markeringsdag mot TISA 

08.03.16 Markering av den internasjonale kvinnedagen 

 

Fanemarkeringene er viktige solidaritetsmarkeringer og har lang tradisjon i fagbevegelsen. I 

år har vi vært med på å markere mange viktige saker. Vi håper at enda flere tillitsvalgte har 

anledning til å bli med på disse markeringene i kommende periode. 

 

 

 

Tildeling av NTLs og LOs hedersmerker 

Dette tildeles alle NTL medlemmer som har 25 eller 40 års sammenhengende medlemskap i 

LO-forbund. På en tilstelning i NTLs lokaler i Fysikkbygningen den 11.desember, møtte fem 

40-års jubilanter og tre 25-års jubilanter. Ellen Dalen snakket om foreningas historie og 

fortalte om aktuelle saker som foreninga jobber med. Det ble også litt diskusjon rundt bordet 

om sakene, og vi fikk høre om jubilantenes erfaringer rundt foreningen. Med kaffe, 

rundstykker og marsipankake feiret vi medlemmene for langt og trofast medlemskap i NTL 

UiO. 
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Rapportering på hovedoppgaver 

 

Hovedoppgave 1:  

«Overordnet styring og finansiering av universitets- og høgskolesektoren skal baseres på 

forskningsfrihet, tillit og demokrati. En større del av finansieringen må gis som 

basisbevilgning og ikke gjennom konkurranse. Vi skal jobbe for at UiO fortsatt skal være et 

breddeuniversitet med et klart samfunnsmandat.»  

SAB 

I 2015 ble fire grupper opprettet for å følge opp rapporten «Ladder to the stars» fra Strategic 

Advisory Board (SAB). Gruppene skulle foreslå tiltak innenfor områdene utdanningskvalitet, 

forskningskvalitet, tverrfaglighet og faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og 

beslutningsstruktur. NTL har valgt å fokusere på den sistnevnte gruppen, og Øivind Bratberg 

fra NTL ble oppnevnt som fellesrepresentant for de ansatte sammen med Steinar Sæther fra 

Forskerforbundet. Gruppen skal være ferdige med sin rapport og anbefalinger i mars, og 

foreningen vil da følge opp forslagene som blir sendt på høring. I henhold til mandatet, vil det 

komme forslag som berører UiOs autonomi, lederstruktur og –rekruttering og arbeidsforhold 

for de vitenskapelige ansatte.  

NTL frykter at arbeidet vil føre til ytterligere satsing på miljøer som har tilgang til eksterne 

midler fra bl.a. NFR, EU, på bekostning av UiOs bredde. Det er viktig å sikre at UiO 

fremdeles tar ansvar for samfunnsoppdraget og den nasjonale kunnskapsutviklingen. Tiltak 

for å spisse aktiviteten kan dreise seg om å omfordele midler fra HumSam til MedNat, 

styringsstrukturer og beslutningsprosesser som følger eksterne krav og nærinslivsretting 

fremfor å ivareta demokrati og ansattmedvirkning, differensierte arbeidsbetingelser, 

rekrutteringsprosesser som ikke sikrer åpenhet og kvalifikasjonsprinsippet, og en løsrivelse 

fra statlig styring. Det vil også kunne føre til endringer i studietilbudet. NTL mener at veien til 

elite går gjennom breddesatsing, ikke gjennom økt konkurranse. 

Opprop for valgt ledelse på universiteter og høgskoler 

Våren 2015 fremmet regjeringen et forslag for Stortinget som åpnet for en ny styringsmodell 

for universiteter og høgskoler. I forslaget ble det tatt til orde for å endre dagens 

normalordning og legge opp til en modell hvor tilsatt rektor og ekstern styreleder blir 

hovedmodell ved universitetene og høgskolene, med eksterne styremedlemmer og 

styreleder utnevnt av departementet. NTL UiO ved styremedlem Knut Kjeldstadli initierte og 

forfattet et opprop til støtte for valgt ledelse ved institusjonene, signert 29 akademikere og 

studentpolitikere ved flere av de største utdanningsinstitusjonene i landet. Oppropet ble møtt 

med et bredt engasjement og mobilisering blant ansatte og studenter i hele sektoren, og 

problemstillingen ble satt på agendaen og diskutert i flere riksdekkende medier. Etter en 

snau uke samlet oppropet over 2600 signaturer til støtte for valgt ledelse, som ble overlevert 

KUF-komiteen på Stortinget. Til tross mostanden og engasjementet saken skapte ble 

regjeringens strukturmelding, med endring av normalmodell fra valgt til ansatt rektor, vedtatt 

av Stortinget juni 2015. 
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Arbeidsgruppe for forskningspolitikk i NTL 

NTL satte i fjor ned en arbeidsgruppe med mandat å forme ut forslag til en NTL-politikk for 

forskning og høyere utdanning. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter var 

representert. Fra UiO deltok Knut Kjeldstadli. Paul Bjerke fra De Facto var sekretær. Gruppa 

har nå levert en innstilling som dekker en rekke temaer: Lik rett til utdanning, mål- og 

resultatstyring, styringsorganer, kvalitet i utdanning, kommersialisering, lønn og 

arbeidsforhold, internasjonalisering og kunnskapssyn. Innstillingen behandles nå videre i 

NTLs organer. Det er å håpe at den blir et godt redskap i universitetspolitikk, også overfor de 

andre foreningene. 

Hovedoppgave 2: 

«Vi skal jobbe for en personalpolitikk som baserer seg på tillitt, kompetanse og 

medbestemmelse. Vi skal bekjempe hard-HR og andre former for individualisert ledelse der 

kollektive rettigheter som lønn- og arbeidsvilkår blir forsøkt erstattet av individuelle avtaler 

mellom leder og ansatt. Vi skal kjempe mot organiseringsformer som truer 

medbestemmelsen, og jobbe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i 

omstillingsprosesser. I tillegg skal vi arbeide for at UiO reduserer andelen midlertidig ansatte, 

og at arbeidsplasser ikke omgjøres til åpne kontorlandskap.» 

Fra personalpolitikk til arbeidsgiverstrategi 

Det politiske klimaet siden valget i 2013 har endret seg. Dagens regjering har som uttalt mål 

«å forenkle, fornye og forbedre» offentlig sektor og forvaltningen. I dette ligger et ønske om å 

endre strukturene, lov- og avtaleverk, som legger rammene for arbeidslivet. Med forenkling 

menes mer fleksibilitet og flere valgmuligheter for den enkelte, men dette har raskt blitt til 

fleksibilitet for arbeidsgiverne og til valgmuligheter forbeholdt noen få. Individualiseringen i 

arbeidslivet tiltar på bekostning av de kollektive rettighetene og avtalene. Dette har vi sett 

gjennom at i det siste året har vært en rekke høringer og endringer av lovverk, av forskrifter 

og innstramninger på praksis av avtaler eller lover - for eksempel endringer i forskrift for i 

opprykksordning for professorer og innstramning i praktiseringen av fortrinnsrett for eksternt 

finansierte. I januar svekket regjeringen arbeidsmiljøloven, og nå står Tjenestemannsloven 

for tur der ankeretten i tilsettingsråd og svekkelse av oppsigelsesvernet kan bli de neste 

endringene. I dette nye politiske klimaet har det åpnet seg et rom for lokale arbeidsgivere for 

å kunne gå lengere enn før i å styrke sin styringsrett, en styrkning som skjer på bekostning 

av de ansattes rettigheter og fagforeningene.  

NTL UiO har over en lengere periode sett en utvikling i negativ retning når det gjelder 

personalpolitikken på UiO. Vi vil hevde at UiO beveger seg bort fra personalpolitikk som er 

inkluderende og involverende, og over til en arbeidsgiverstrategi med styring og kontroll 

ovenfra og ned. Denne utviklingen ble bekreftet i UiO ledelsens høringssvar/kommentarer til 

utkast til ny arbeidsgiverstrategi i staten, som Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

sendte ut på høring i desember. I utkastet ga universitetsledelsen klart uttrykk for at de 

mente departementet burde gått enda lenger i å styrke statlige virksomheters handlingsrom. 

Universitetet benyttet i sitt første utkast anledning til å påpeke at de vil fjerne 

organisasjonenes forhandlingsrett på organisasjonsendringer, endre det "sterkt sentraliserte" 

forhandlingssystemet på lønn slik at det kan brukes til mer mål- og resultatstyring, fjerne 

oppsigelsesvern, med klageadgang, seks måneders oppsigelsestid, fortrinnsrett, og 

ventelønn. Samt opprette en statlig arbeidsgiverforening, slik at arbeidsgiverrollen kan 
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løsrives fra politisk styring, og harmonisere lovverket i statelig sektor fullt ut med resten av 

arbeidslivet - med andre ord fjerne Tjenestemannsloven. 

NTL gikk kraftig ut mot arbeidsgivers forslag til høringssvar, både i møtet med arbeidsgiver 

og i oppslag i Uniforum. Høringssvaret ble endret etter drøfting med organisasjonene. Vi 

håper selvsagt at dette er et uttrykk for at rektoratet ønsker en annen politikk enn 

personalavdelingen, men mener dessverre at hovedbudskapet fremdeles står fast, selv om 

formuleringene er mildere. 

I arbeidsgiverstrategien er «styrket ledelse» blitt sentralt i UiOs retningslinjer og 

personalpraksis. . I større grad enn før fremmes ledelse som den viktigste og mest sentrale 

faktoren for å få til endring. Dette taler for at HR filosofien har gjort sitt inntog, om i en mildere 

variant enn hard-HR. Samtidig som UiO ønsker seg mer «tydelig og styrket ledelse», ser vi 

at stadig mer av personalansvaret delegeres nedover. Dette skjer etter omorganiseringer og 

opprettelse av flere nivåer ute i organisasjonen, og flere nivåer betyr behov for flere ledere. 

Graden av delegert ledelse er en utfordring for den ansatte, fagforeningene, så vel som for 

mellomlederen, da det er ofte kun er personalansvaret, og ikke den reelle myndigheten og 

økonomiske rommet for å kunne gjennomføre faktiske tiltak eller endringer som delegeres 

ned. Dermed skapes det usikkerhet om hva de lokale mellomlederen faktisk kan/ikke kan 

gjøre. Og det skaper utydelighet for den ansatte om kring hvem av lederne som faktisk kan 

ha påvirkning på deres arbeidssituasjon. Dette mener NTL UiO er en svekkelse av de 

ansattes arbeidssituasjon, der utydelige linjer gjør det vanskelig for både ansatte og deres 

fagforeninger å vite hvor saker skal løftes og ansvar plasseres. I tillegg ser vi at 

kompetansen på regel- og avtaleverk variere mye, personal- og lønnspolitikk tolkes og 

praktiseres ulikt, noe som undergraver et kollektivt rammeverk. Denne formen for økt 

byråkratisering gjennom stadige omorganisering, med flere nivåer og ledere og delegering av 

ansvar må bremses, og er et område som fortsatt vil være et viktig for foreningen. 

Høyre/FrP-regjeringens arbeidslivspolitikk og rommet dette gir lokale arbeidsgiver gjør at vår 

kamp for å motarbeide individualisering og svekkelse av arbeidsvilkårene, og for å styrke og 

forbedre de kollektive avtalene fortsatt må være sentralt. Det er en kamp som må foregå på 

ulike nivåer – lokalt i samarbeid med medlemmer og lokale tillitsvalgte på UiO, og på et 

overordnet nivå i samarbeid med forbundet.  

Benchmarking EA 

Benchmarking omtales som et system for sammenligning der man skal lære av de beste, 

men det som oftest sammenlignes er hvor mye vi gjør og hvor mye ressurser vi bruker på å 

gjøre det. Det viktigste når man benchmarker er ikke kvalitet, det endelige målet er å 

produsere mest mulig ved å bruke minst mulig ressurser. Da er det kort vei til å sette 

prislapper på oppgavene, og det oppstår et stadig press på den enkelte om å jobbe raskere. 

Disse prinsippene og måten å vurdere og telle hva vi gjør er overførbart  til alle type stillinger, 

både vitenskapelige gjennom telling av publikasjoner eller EU-søknader og innhenting av 

midler, og teknisk/administrative ved for eksempel bruk av RT-køer. NTL UiO har vært 

offensive og gått aktivt inn i diskusjonene med arbeidsgiver for å sikre de ansattes rettigheter 

i disse prosessene, og for å forhindre outsourcing av tjenester som ofte er ytterste 

konsekvens av benchmarking.  

I 2015 gjennomførte UiO, i samarbeid med andre norske og nordiske universiteter, 

benchmarking av renhold, park, bygningsdrift og vedlikehold.  UiO planlegger også å 
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benchmarke vakthold våren 2016. NTL UiO har vært motstandere av bruk av benchmarking 

som verktøy for å vurdere hvordan vi organiserer og utfører våre oppgaver.  På tross av 

dette har prosjektet blitt gjennomført.  

Renhold er det første området som nå bruker resultatene fra benchmarkingen som grunnlag 

for å gjennomføre endringer i organisering av arbeidet. En arbeidsgruppe avsluttet i januar 

2016 sin gjennomgang og dennes forlag skal presenteres for foreningene. Den videre 

prosessen vil nå foregå innenfor rammene av medbestemmelsesapparatet der ulike 

områder/saker skal drøftes og/eller forhandles med organisasjonene. NTL UiO gjennomfører 

møter med berørte medlemmer for å diskutere forslag og få tydeliggjort vår mandat inn mot 

arbeidsgiver.  

Norsk Ordbok 

Den 22. januar 2015 varsla NTL (ved forbundet) at organisasjonen på vegne av seks av 

medarbeiderne i Norsk Ordbok, ville gå til sak mot UiO for usaklig oppsigelse. Den 19. juni 

2015 inngikk UiO og fem av de tilsatte et rettsforlik. NTL UiO tolker dette som en 

innrømmelse fra UiO. 

Personalreglement  

Etter bruddet i forhandlingene 20. mai 2014 har UiO i brev til Kunnskapsdepartementet (KD) 

bedt om at det foretas mekling, før det eventuelt tas initiativ til tvisteløsning. Partene har 

ennå ikke blitt innkalt til mekling, til tross for flere henvendelser fra 

tjenestemannsorganisasjonene til KD der man ber om at dette følges opp.  

Personalsaker 

Bistand til enkeltmedlemmer utgjør en betydelig del av NTL UiOs arbeid, men på grunn av 

taushetsplikten kan disse kun omtales helt generelt. Det er vanligvis NTL-kontoret som tar 

disse sakene i samarbeid med forbundet. Foreningen blir kontaktet om blant annet 

rettigheter i arbeidsforholdet, anmodning om bistand i konfliktsaker, oppfølging av 

langtidssykemeldte, oppsigelsessaker, pensjonsrettigheter, krav om faste tilsettinger og 

andre saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold.  

Det er fremdeles NTL sitt inntrykk at antallet personalsaker ved UiO er økende, og ikke bare 

blant våre medlemmer. At arbeidsgiver nå oftere enn før trekker inn interne og eksterne 

jurister i personalsakene, gjør at konfliktnivået i disse sakene ofte er høye og at dette 

vanskeliggjør minnelige ordninger. 

 

Hovedoppgave 3 

«NTL UiO skal være en aktiv forening med utadrettet virksomhet som forankrer viktige saker 

blant medlemmene. Vi skal styrke foreningas tillitsvalgtsapparat på alle nivå, og fokusere på 

kompetanseheving og samarbeid. Foreningas styrke avhenger av en stor og bredt 

sammensatt medlemsmasse, og vi skal derfor jobbe aktivt med å få flere medlemmer i alle 

stillingskategorier.» 

Styret, tillitsvalgte ved enhetene,  i studieutvalg og Ny Giv deltok i utformingen av 

aktivitetsplan for 2015. Den grundige prosessen og diskusjonene har ført til en bedre 
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forankring av foreningas aktiviteter, og har bidratt til at flere NTLere har jobbet aktivt for å 

gjennomføre tiltakene i aktivitetsplanen. Denne arbeidsmetoden har fungert godt i arbeidet 

med å styrke tillitsvalgtsapparatet og få flere aktive medlemmer. 

 

 

Verveprosjekt 

Høsten 2015 har kontoret utarbeidet nye ververutiner knyttet til oppfølging av nyansatte og 

nyinnmeldte medlemmer. Som del av dette arbeidet har det blitt utarbeidet og trykket en ny 

brosjyre om NTL UiO til bruk i verving og informasjonsarbeid. Det har blitt nedsatt en 

vervegruppe bestående av fire personer med tilknytning til ulike deler av universitetet. 

Vervegruppa har ansvar for organisering av ververunder sammen med lokale tillitsvalgte, i 

tillegg til oppfølging av og tilstedeværelse på relevante arrangementer og møter på UiO. En 

pilot for ververunder ble iverksatt i desember 2015, og vervegruppa vil fortsette arbeidet med 

ververunder utover våren 2016. Målet med ververundene er at de tillitsvalgte selv skal 

gjennomføre ververundene ute på sine enheter. 

 

 

«Fagligpolitisk uke» 

Fra og med onsdag 7. oktober til og med fredag 9. oktober arrangerte NTL UiO 

«Fagligpolitisk uke».  Målet med disse dagene var å kunne sette fokus på noen viktige 

politiske debatter som er aktuelle for foreningen lokalt og i fagbevegelsen generelt. Onsdag 

var tidligere LO-leder Gerd Liv Valla på besøk for å diskuterer lønnsdannelse, lønnspolitikk 

og miljøperspektiver, arbeidstidsreformer og utfordringer fremover med NTL UiOs leder Ellen 

Dalen, møtet hadde ca 30 deltagere. Torsdag gjennomførte vi kurset «Hovedtariffoppgjøret 

på 1 – 2 – 3» som var et kortkurs for å gi våre medlemmer et innblikk i hva det forhandles om 

under et hovedoppgjør og hva som vil bli viktige saker i kommende oppgjør. 

Forbundssekretær Thomas Sandvik var kursholder, og det var 18 deltagere. Fredag inviterte 

vi til et bredere paneldebatt på «Dattera til hagen» med temaet fagbevegelsen som politisk 

prosjekt, der vi blant annet stilte spørsmål ved om fagbevegelsen har gått fra å være en 

politisk premissleverandør til å være en serviceorganisasjon for enkeltmedlemmer, og trengs 

det en politisering av fagbevegelsen? Panelet besto av Jan Olav Andersen (forbundsleder 

EL og IT), Trine Lise Sundnes (forbundsleder Handel og Kontor) og Anne Cecilie Bergene 

(forskningsleder, AFI). Ordstyrer for debatten, som ble besøkt av ca 70 stykker, var tidligere 

leder i NTL UiO Anita K. Solhaug. 
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Tidligere LO-leder Gerd Liv Valla i samtale med leder av NTL UiO, Ellen Dalen 

Initiativet kan uten tvil oppsummeres som vellykket. Alle arrangementene var godt besøkt og 

de var preget av gode debatter og diskusjoner, og mange nye fjes. Arrangementene ga oss 

anledning til å invitere medlemmer med på å løfte blikket og diskuter noen viktige og 

prinsipielle utfordringer fremover – både onsdagens og fredagens arrangement var åpne for 

alle. Vi fikk synliggjort foreningen på en god måte, og profilert oss som en forening med et 

bredt politisk engasjement.  Vi satser på å gjennomføre et lignende arrangement i 2016. 

 

 

Landsforeningsutvalg 

Foreningene ved universiteter og høgskoler startet i 2015 en diskusjon om organisering av 

sektoren, med spørsmål om vi kan øke vår gjennomslagskraft og styrke ved å øke 

samarbeidet, evt gå sammen som en felles landsforening. Forbundets ledelse har fulgt opp 

de innledende diskusjonene, ved å nedsette en arbeidsgruppe med lederne fra hver forening. 

Gruppa har hatt 5 møter, og vil ferdigstille en rapport i løpet av mars. Rapporten vil ikke 

konkludere med en anbefalt modell for organisering, men må ligge til grunn for diskusjoner 

ute i organisasjonsleddene. Utfordringen er å styrke vårt overordnede, felles politiske arbeid, 

samtidig som man kan styrke arbeidet blant medlemmene på den lokale arbeidsplassen.  
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Øvrige arrangementer  

 

NTL-dagen 

Tema for årets NTL-dag var en oppfordring om å bruke stemmeretten under lokalvalget, og å 

gi en stemme til et av de rød-grønne partiene. Under NTL-dagen i september 2015 var 

tillitsvalgte til stede rundt om på Blindern og delte ut epler, reflekser og brosjyrer om valget til 

universitetets ansatte. 

 

 

Lunsjmøte for medlemmer  

NTL UiO arrangerte i august lunsj for foreningens nye medlemmer. Dette var en fin 

anledning til å bli kjent, og å få orientert litt om foreningens arbeid. 8 nye medlemmer og de 

lokale tillitsvalgte fra enhetene møtte opp, og Ellen Dalen orienterte om kurstilbud, 

foreningen generelt, og aktuelle saker sentralt og lokalt. Et hyggelig arrangement for å bli 

kjent med nye NTLere. 

 

Julekalender på nett 

Gjennom desember 2015 la NTL UiO ut en ny «luke» med et spørsmål og tre 

svaralternativer på nettsidene. Disse ble også annonsert på Facebook-siden til foreningen, 

og responsen var god med mellom 35 og 80 deltagere hver dag, avhengig av om det var 

arbeidsdag eller helg. Dette fortsetter vi med også i desember 2016. 

 

Juleavslutning for medlemmene 

Den 18.desember inviterte NTL UiO medlemmene til en uformell juleavslutning, med gløgg 

og pepperkaker og hyggelig sosialt samvær, helt på tampen av arbeidsåret. Rundt 30 

medlemmer dukket opp, og stemningen var svært god blant de fremmøtte.
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Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

UiOs sentrale Arbeidsmiljøutvalg har hatt fire møter, og Ellen Dalen er representant, med 

Natalia Zubillaga som vara. Konflikthåndteringsrutiner, Life Science og SAB-rapporten er 

behandlet samt kartleggingen av arbeidsmiljøet i Lucy Smiths hus etter ombygging til åpent 

landskap. Det fremkommer at en stor del av de ansatte sliter med konsentrasjon og støy. 

ARK-undersøkelsene, inkludert resultater og tiltak er ikke presentert til tross for gjentatte 

purringer. Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016 er vedtatt av ledelsen og presentert for AMU, 

som setter dette som tema for LAMU konferansen i mai. Så langt er det ikke presentert noen 

konkrete tiltak. Det er etterspurt en plan over nåværende og fremtidige byggeprosjekter ved 

UiO som vil fremlegge våren 2016.  

 

Forbundsstyret 

Ellen Dalen er en av elleve representanter i Forbundsstyret som møtes omtrent en gang pr 

måned. Styret har ansvar for mange løpende oppgaver og formelle behandlinger av 

rapporter, budsjett, godkjenning av søknader om støtte, vedtekter, NTL Ung, informasjon om 

personalsaker som løftes til LO o.l.  I tillegg har 2015 naturlig nok vært preget av endringer i 

Tjenestemannsloven, Pensjon, Arbeidstid og Arbeidsmiljølov. Det er utarbeidet en 

aktivitetsplan som inneholder oppfølging av forsknings- og utdanningspolitikken og 

ferdigstillelse av lønnspolitisk hefte fra NTL. Forberedelsene til LO kongressen 2017 er i 

gang, herunder organisasjonsgjennomgang internt i NTL og i LO.  Tariffpolitisk uttalelse har 

som vanlig vært behandlet i to omganger før endelig vedtak i landsstyret 

 

Landsstyret 

Ellen Dalen og Natalia Zubillaga sitter i landsstyret i perioden 2014-2018. Landsstyrets møter 

i juni 2015/februar 2016 har blant annet vedtatt aktivitetsplan, budsjett, tariffpolitisk uttalelse, 

samt fulgt opp vedtak gjort på landsmøtet 2014. Landsstyrets oppgave for perioden blir å 

sikre en offensiv strategi fra forbundet for forsvaret av medlemmenes rettigheter. 

 

LO Stat 

Styret i LO stat består av alle forbundene i staten, og NTL er det klart største forbundet. Vi 

har derfor 6 representanter i styret som møtes fire ganger pr år. Det er lite vedtakssaker i 

møtene, men i tillegg til å disponere OU-fond og utdanningsstipend, har det vært diskutert 

pensjon og tariffpolitikk. Jernbanereformen og TISA har også vært oppe til informasjon og 

diskusjon. Sistnevnte etter initiativ fra NTL og vi håper dette er med å øke presset fra LO om 

at Norge må si nei til videre hemmelige forhandlinger av en avtale som vil øke 

privatiseringspresset på offentlige velferdsoppgaver, herunder høyere utdanning og forskning.  
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AKAN 

Inger Josefsen gikk av med pensjon våren 2015 etter lang og tro tjeneste. Dag Vargset  har 

fulgt opp 4 person-saker i perioden, en av disse ble avsluttet tidlig på året, samt deltatt på 

Akandagene 2015. Ragnhild Jørgensen (PARAT) og Espen Uleberg (Forskerforbundet) er 

også Akanhovedkontakter ved UiO. 

 

 

Rapport fra studieutvalget 

Studieutvalget har i perioden bestått av: 

Kaja Santelmann, JF (studieleder)  

Gry Stubberud, Helsam, MED 

Rhiana Berg-Seeley, ØI, SV 

Mari Helèn Varøy, IFI, MN 

Kristine Nybø, Krim, JF 

Tobias Vidarsønn Langhoff, USIT 

Ingrid Sand, MN 

Fra desember 2015: Turi Lindalen, Internasjonale sommerskolen 

Studieutvalgets leder gikk ut i permisjon fra 1.januar 2016 og styret har i hennes permisjon 

konstituert Mari Helén Varøy som studieleder. Tobias Langhoff har også hatt permisjon i 

perioden. Pga permisjoner og sykmeldinger så ble Turi Lindalen supplert som medlem av 

studieutvalget fra desember 2015.   

Kurs og skoleringstiltak foreningen har hatt i denne årsmøteperioden:’ 

23. april: Tematime om 6. timersdagen innleder var forbundssekretær Julie Lødrup (12 

deltakere) 

28. april: Pensjonskurs (heldag) innleder var Arne Hellstrøm, SPK (31 deltakere) 

20. mai: Tematime om TTIP og TISA innleder var Petter Titland, Attac (11 deltakere) 

22. september: Historisk byvandring med Knut Kjeldstadli (15 deltakere) 

8. oktober: Hovedtariffoppgjøret på 1-2-2 med forbundssekretær Thomas Sandvik (18 

deltakere) 

11. november: Halvdags Nettverkssamling for medlemmer av innstilling- og tilsettingsråd 

med forbundssekretær Siv Anita Hagen (19 deltakere) 

1. desember: Tematime Velferdsprofitørene med Linn Herning (12 deltakere)  

Studieutvalget har i 2015 gjort forsøk på å arrangere kortere «tematimer» om aktuelle temaer, 

studieutvalget er foreløpig usikre på om dette er noe som anbefales videre. Det skal 

arrangeres et par tematimer til før konseptet evalueres.  

11. november var studieutvalget medarrangør på en debatt om Akademisk boikott av Israel 

sammen med Palestinakomiteen på Blindern. Det var ca 20 tilstede på debatten.  
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8. mai: «Et fleksibelt arbeidsliv: brukerorientering, omstillingsvilje og ledelsesstrategier» (ble 

organisert av forrige studieutvalg)  

Av våre medlemmer har 26 personer deltatt på kurs i forbundets regi i 2015. 

 

Rapport fra Ny Giv redaksjonen 

Peter Kristoffersen ble gjenvalgt som redaktør for bladet på årsmøtet I 2015. Følgende 

redaksjonsmedlemmer ble valgt: Per Jørgen Ystehede, Rhiana Bergh-Seeley, Ingrid Sand, 

Hedda Solberg Rui og Arve Thorsen. 

Siden årsmøtet har det kommet ut to nummer av bladet. 1/2015 kom ut før årsmøtet. Nr 

2/2015 ble utgitt i juni, og nr. 3/2015 kom i oktober i år. Ingrid Sand overtok som redaktør i 

oktober. Hun gjorde en kjempeinnsats med raskt å få nr. 3/2015 ut i hyllene. 1/2016 er sendt 

ut til medlemmene. En ledetråd i redaksjonens arbeid er alltid å skrive om saker som er 

aktuelle for foreningas arbeid ved universitetet. 

Årgangen 2015 har også hatt fokus på miljø- og klimaspørsmål. Redaksjonen takker alle 

som har bidratt til Ny Giv-årgangen 2015/16. 

 

 

Rapporter fra enhetene 

 

Naturhistorisk museum 

Tillitsvalgt: Åge Brabrand (tillitsvalgt ved NHM i 2015 er representert ved vararepresentant). 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 24 

NTL har vært representert ved alle drøftingsmøtene forut for de 5 avholdte styremøtene ved 

NHM med lokalt tillitsvalgt og med sentralt tillitsvalgt ved enkelte møter. Det er avholdt et 

lokalt medlemsmøte.  

Det har vært stor aktivitet ved Naturhistorisk museum i 2015. De viktigste aktivitetene har 

vært knyttet til planlagt rehabilitering av Brøggers hus (Geologisk museum), planlegging av 

nytt veksthus, flytting av viktig virksomhet til Økern.  Flytteprosessen ifb. med Økern har fått 

egen prosjektleder. I tillegg er det stor aktivitet knyttet til digitalisering av samlingene. 

Det ble ansatt ny direktør ved NHM i mai 2015, og ny direktør må nødvendigvis få tid til å 

orientere seg i sin nye rolle, med mange store saker på agendaen. Det er fra ny direktør 

signalisert ønske om å øke samarbeidet med organisasjonene, og det er et uttalt ønske fra 

ledelsen om å la organisasjonene komme tidlig inn i prosessene. Ledelsen har innkalt de 

tillitsvalgte for uformelle drøftinger i flere saker. Samarbeidet med museets ledelse har stort 

sett fungert bra, og det har vært god kontakt med de tillitsvalgte fra de øvrige 

organisasjonene. 
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Universitetsbiblioteket  

Tillitsvalgt  Merete Bloch Vara: Hans Henrik Olsen  

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 68 

Det har vært avholdt seks Informasjons- og drøftingsmøter. NTL har vært representert på 

fem. Klima på møtene er bra. 

NTL/UB har ikke arrangert noe medlemsmøte i 2015. Det har tatt mye tid å forberede seg til 

å gå over til det nye biblioteksystemet ALMA.  

Hans Henrik og Merete gått en «Ververunde» på UMH, stått på stand og har hatt et 

«eplestunt» på NTL-dagen.  

 

 

Det medisinske fakultet 

Tillitsvalgte: Marianne Midthus Østby og Gry Bruland Larsen(vara). 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 78 

Frikjøp: Marianne Midthus Østby har vært frikjøpt til NTL UiO 80 % i perioden 1.5.2014 – 

30.4.2015. 

Det har ikke vært avholdt medlemsmøte på Det medisinske fakultet i 2015. NTLs 

medlemmer på Det medisinske fakultet er spredt på mange lokasjoner, og erfaringsmessig 

er det få medlemmer som stiller på møter. Vi tillitsvalgte vurderer nå andre alternative 

informasjonskanaler for å holde våre medlemmer oppdatert, eks. ved utsendelse av 

nyhetsbrev. 

Samarbeidet med fakultetsledelsen fungerer godt. Det avholdes jevnlige møter mellom 

fakultetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonen. I 2015 har det blitt avholdt 6 ordinære 

IDF- møter. I tillegg til dette er det avholdt ekstra informasjons- og drøftingsmøter ved behov, 

eksempelvis drøfting av bemanningsplaner og endringer av organisasjonskartet ved 

fakultetets ulike enheter mv. 

De viktigste sakene på MED i 2015 har vært Organisasjonsutviklingsprosjekt ved Avdeling 

for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag (IMB), evaluering av organiseringen 

ved Institutt for klinisk medisin (Klinmed), oppfølging av evaluering av administrativ 

organisering ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), samlokalisering av Institutt for 

helse og Samfunn (HELSAM), økonomi- og regnskap. 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Tillitsvalgte: Tom Thorsen. Vara: Ole Dorholdt 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 132 

I løpet av 2015 har det vært avholdt seks IDF-møter med fakultetsledelsen og 

organisasjonene. 

Saker til behandling her er styrets sakskart, enkeltsaker og prosesser ved fakultetet. Og et 

drøftingsmøte på bemanningsplanen til økonomifunksjonen. 

Samarbeidet med ledelsen må vel sies å foregå i dannede former, men spesielt i 

omorganiseringsprosesser oppleves det som utfordrende. 

Av viktige prosesser ved MN nevnes fremdeles organisering/samlokalisering av verkstedene 

der omorganisering og sammenslåing er iverksatt. Ledelse for «Fellesverkstedet for MN» er 

konstituert for en midlertidig periode. Stillingen skal utlyses på et senere tidspunkt. Lokalene 

er pr. nå ikke ferdigstilt, men forventes å være klare i løpet av 2016/2017. 

Omorganisering/samlokalisering av økonomifunksjonen er avsluttet. Arbeidet med nytt Life 

Science bygg forsetter. Tom Thorsen er fellesrepresentant for organisasjonene i 

plangruppen og brukergruppen for LifeScience prosessen. Fremdriftsstatus pr. nå er at 

Statsbygg i løpet av sommeren 2016 leverer forprosjektet som skal kvalitetssikres 

v/Finansdepartementet. Første mulige tidspunkt for bevilgning er 2017. Planlagt åpning av 

bygget er 2022. 

Det er avholdt ett medlemsmøte i forbindelse med drøfting av bemanningsplanen til 

økonomiseksjonen. 

 

Det juridiske fakultet 

Tillitsvalgt i 2015: Christian Boe Astrup Vara:  Per Jørgen Ystehede (frem til mars 2015), 

Frode Lyshaugen (fra mars 2015). 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 63 

I 2015 hadde Juridisk fakultet 4 ordinære informasjons- og drøftingsmøter, altså de som er 

10 dager før fakultetsstyremøtene. I tillegg hadde fakultetet 2 ekstraordinære møter med 

drøfting av midlertidighet i april og informasjon om ARK i september. NTL var representert på 

alle 6. 

Samarbeidet med arbeidsgiverrepresentanter har gjennom hele perioden vært godt og 

korrekt. 

Det har vært avholdt ett medlemsmøte for fakultetets NTL-medlemmer i perioden, der det ble 

avholdt valg av tillitsvalgt og vara. Astrup ble gjenvalgt som tillitsvalgt og Lyshaugen ble valg 

til vara. 
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USIT  

Tillitsvalgte: Harald Sand. Gyda Kjekshus (vara)  

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 81 

De tillitsvalgte har deltatt på 10 IDF-møter. Viktigste saker på IDF-møter har vært FSAT 

flytting til Majorstua. Beregnet innflytting er 1. desember. Det jobbet fortsatt med å få på 

plass driftsavtale og administrativ avtale. FSAT Sammenslåing SO/FS og konsekvenser for 

SUN.  

USIT har gjennomført ARK-undersøkelse høsten 2015 og prosessen om tiltak er fremdeles 

pågående. 

FAIT er nå nedlagt og det er naturlig å se på organiseringen av UAIT. UAIT legges ned og at 

de ansatte flyttes til seksjonen, jfr tidligere behandling i månedlige møter. I samråd med 

ansatte forslås det at seksjonen bytter navn til Seksjon for integrasjon og elektroniske 

identiteter (INT). 

Skytjenester, arbeidet med skytjenester er forankret hos IT-direktøren. Det pågår prosjekter 

og aktiviteter i flere grupper på USIT. Det er viktig for oss å levere disse tjenestene i en UH-

sammenheng. 

Det er besluttet at gruppen DML legges ned og at de ansatte flyttes til seksjonen. I samråd 

med ansatte forslås det at seksjonen bytter navn til Seksjon for digitale medier i læring (DML). 

Samarbeidet med ledelsen har fungert godt. 

På grunn av overgang til ny stilling nærmere ledelsen har Gyda Kjekshus funnet det riktig å 

trekke seg som vara tillitsvalgt. Valg av tillitsvalgt og vara gjennomføres på medlemsmøte. 

 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Tillitsvalgt: Kristina Enge. Vara: Caroline Hals 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 105 

Det har vært åtte IDF-møter, et forhandlingsmøte om ny PSI-organisering, som også har 

vært den viktigste og største saken i 2015. 

NTL hadde en rekke innvendinger på den planlagte prosessen, og fikk blant annet igjennom 

at omorganiseringen var en forhandlingssak, og ikke en drøftingssak. Deretter innvendte 

NTL at de nye stillingene som fagavdelingsledere skulle lyses ut, og ikke «utlyses internt» 

slik det var foreslått. Dette fikk vi ikke gjennomslag for, men fikk med protokolltilførsel etter 

forhandlingsmøtet. NTL ønsket at avdelingslederne skulle gå til valg, men heller ikke her fikk 

vi medhold. PSI valgte i stedet å la instituttleder innstille avdelingsledere til styret.  Vi har 

understreket viktigheten av at avdelingslederne får tilstrekkelig opplæring i lov- og avtaleverk, 

slik at de er rustet til å ha personalansvar. Vi har også vært opptatt av at 
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personalkonsulentene ikke skal bli sittende med dette ansvaret, men at de heller skal bistå 

avdelingslederne.  

Samarbeidet har fungert godt. 

Det ble avholdt ett medlemsmøte med valg av varatillitsvalgt 20. april 2015. Og planlagt 

medlemsmøte høsten 2015 ble avlyst grunnet få påmeldte. 

 

Kulturhistorisk museum 

Tillitsvalgt: Brynjar Sandvoll  Vara: mangler 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 33 

I 2015 har det blitt gjennomført en Arbeids- og klimaundersøkelse, ARK, på KHM. Denne 

kommer i etterkant av at endringer, som følge av funksjonsanalysen, er innført. Resultatet av 

undersøkelsen har blitt gjennomgått i seksjonene på KHM, og det jobbes med konkrete tiltak 

for å gjøre endringer basert på resultatene. NTLs tillitsvalgtrepresentant har vært med i 

prosjektgruppen for undersøkelsen, som fellesrepresentant for fagforeningene ved KHM.  

Den stramme økonomiske situasjonen på KHM har vært gjennonganstema på IDF-møter. 

Stillinger har blitt holdt vakante ved avgang og streng økonomisk styring, har ført til at de 

negative trendene er i ferd med å snu. Det er håp om at det skal bli en bedring av økonomien 

på KHM, men den er ikke friskmeldt ennå. Det har medført et stort arbeidspress på enkelte 

deler av organisasjonen, der de tilfeldige nedbemanningene har rammet, blant annet som 

følge av naturlig avgang.  

Ledelsen ved KHM har sagt i møter at det vil bli en oppbemanning ved KHM etter hvert, men 

det er usikkert når og hvor dette vil skje. Det jobbes i 2016 med en kompetanse- og 

rekrutteringsplan ved KHM, som vil bli førende for en eventuell oppbemanning av museet. 

Det er fortsatt stort fokus på prosjektbasert organisering av arbeidet på KHM, så det gir liten 

grunn til optimisme med tanke på midlertidig ansettelse. Det kan tyde på at flere 

arbeidsoppgaver vil bli løst med en større grad av midlertidige ansatte ved at oppgavene 

defineres som prosjekt, noe som allerede er praksis.  

I 2015 har det også vært fokus på nybygg og omlokalisering av store deler av KHMs ansatte. 

Økernutbyggingen, som skal romme magasin, konservering, foto og utgravningsprosjekt, og 

skulle være innflytningsklar i løpet av 2015, har blitt utsatt og ennå ikke påbegynt.  

I forbindelse med nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy er en arkitektkonkurransen i sluttfasen, 

før en vinner av nybygg kåres i 2016.    

Samarbeidsforholdet med ledelsen er fortsatt godt, med god informasjon vedrørende 

situasjonen på KHM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Eiendomsavdelingen 

Tillitsvalgt : Geir Mathiessen Vara : Gabrielle Tandberg  

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 157 

Arbeidsgiver har ennå ikke klart å avklare grensesnitt mellom de forskjellige seksjonene i alle 

de tre underavdelingene. Dette skaper store drifts utfordringer for de ansatte. 

Det har vært mye møtevirksomhet, både med arbeidsgrupper, interne møter blant tillitsvalgte 

i EA og IDF møter med arbeidsgiver, og rekordmange personalsamtaler/saker.   

Gabrielle Tandberg og Geir Mathiessen har begge deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med 

arrangementsdrift og renhold, og i forbindelse med EA´s organisasjon. 

Fortsatt er det problematisk å få tilsatt/ erstattet drift- og renholdspersonell selv om EA´s 

administrasjon i Lucy Smiths hus vokser fort. 

Xpand prosessen har vært uklar og vanskelig å få tak i, noe som gjør at vi følger prosessen 

nøye og er usikre på hvordan dette vil påvirke arbeidshverdagen i EA fremover. 

Arbeidsgiver har i 2015 gjennomført Benchmarking på renhold, bygningsdrift og 

parktjenester. I 2016 ønsker arbeidsgiver å gjennomføre Benchmarking av vakttjenester ved 

UiO (se hovedoppgaver) 

 

 

FSAT 

Tillitsvalgt: Silje Molander Vara: Mathis Aamodt 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 18 

Månedlige IDF møter i forbindelse med fusjon. Det har vært mye fokus på funksjon og 

bemanningsplaner. Det har også vært innplassering av alle ansatte i den nye organisasjonen.  

Vår oppfatning er at arbeidsgiver ønsker å få aksept for sine beslutninger av fagforeningene. 

Vi opplever at vi ikke får gjort jobben vår skikkelig pga mangelfull informasjon. Vi savner 

begrunnelser fra ledelsen på de ulike beslutningene som blir tatt. Vi opplever at 

arbeidsgivers styringsrett står sterkt.  

De viktigste sakene har vært funksjons og bemanningsplaner. Det har også vært runder med 

avklaringer om nye seksjonssjefstillinger skulle lyses ut eller om noen skulle innplasseres. Vi 

fikk igjennom at en av seksjonssjefstillingene ble lyst ut 

Vi har avholdt 2 medlemsmøter, for det har vært mye fokus på omorganisering, innplassering 

og flytting.  

 

 



 

 30 

Det odontologiske fakultet 

Tillitsvalgt: Olav Hoemsnes. Vara: Håkon Størmer (og altmuligperson: Gerald R.Torgersen)   

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 81 

Det har vært avholdt 6 møter med arbeidsgiver der man blant annet har tatt opp orientering 

om arbeidsmiljø og klimaundersøkelse (ARK), byggeprosjekt G71, økonomirapporter, valg av 

ansattrepresentant i byggekomite nytt bygg odontologi, budsjett og årsplan. 

 Det har vært avholdt ett medlemsmøte i perioden med informasjon om hovedsaker 

foreningen jobber med for tiden, gjennomgang av mulighetene og kriteriene for lønnsopprykk. 

Det ble  

Avholdt valg av tillitsvalgt, der Olav Hoemsnes ble valgt som tillitsvalgt og Håkon Størmer 

som vara. 

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

NTL har siden august 2015 vært uten tillitsvalgte på UV-fakultetet, men NTL deltar på IDF-

møter ved nestleder Natalia Zubillaga.  

Vi jobber med å rekruttere nye tillitsvalgte på fakultetet. 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 56 

 

 

Det humanistiske fakultet 

Tillitsvalgt: NTL har per dags dato ikke tillitsvalgte på fakultetet, men NTL deltar på HFs 

månedlige IDF-møter ved nestleder Natalia Zubillaga.  

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 151 

Det har vært månedlige IDF-møter der vi blant annet har drøftet årsplan, saker knyttet til 

ulike forhold ved enkelte institutter og handlingsplan for HR avdelingen. HF har i løpet av 

perioden fått ny fakultetsdirektør, NTL deltok i innstillingskomiteen som representant for 

tjenestemannsorganisasjonene. Monica Bakken ble ansatt som ny fakultetsdirektør.  

Samarbeidet har fungert godt. 

NTL har også deltatt på instituttledermøte der vi tok opp problematikken knyttet til 

individualisering av måltall, tellekantsystemer og konsekvenser for den enkelte og 

arbeidsmiljøet, samt den nye malen for medarbeidersamtale på HF. 

I tillegg deltok NTL i dagsseminaret for medlemmer av innstiling og tilsettingsråd på fakultetet 

og holdt en kort innledning om rollen som ansattrepresentant og rådenes funksjon. 

Vi har over en lang periode forsøkt å rekruttere nye tillitsvalgte på HF uten å lykkes ennå. Vi 

har tidligere forsøkt å rekruttere ved å avholde medlemsmøter, snakket med enkelte, tilby tett 
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oppfølging fra kontoret (f.eks. at vedkommende er vara for en periode for å komme inn i 

rollen), opprette en gruppe som kan samarbeide og fordele oppgaver mellom seg osv. Vi vil 

fortsette med å forsøke å rekruttere tillitsvalgt fremover da det er viktig at NTLs medlemmer 

på HF får en tillitsvalgt som er forankret på fakultetet. 

 

 

 

Avdeling for fagstøtte 

Tillitsvalgt: Kirsti Margrethe Mortensen 

Antall medlemmer pr. 07.03.16: 68 

I 2015 var det flere medlemmer som gikk av med pensjon, og nyansatte kommer ofte «ferdig 

vervet». Vi er en avdeling med hovedsakelig høyt utdannede ansatte, og tendensen til at de 

velger fagforeninger som profilerer seg med «personlig lønn» og høy utdanning = høy lønn 

er fremtredende.  

For Ledelsen og støtteenhetene (LOS) er det de hovedtillitsvalgte som sitter i Tilsettingsrådet. 

Det er også hovedtillitsvalgte som møter i IDF-møter med ledelsen i LOS og fagavdelingene. 

Omorganiseringen av SA/LOS og IHR-prosessen er formelt over, men vi ser at det fremdeles 

er diskusjoner rundt organiseringen. Mange av seksjonene i AF har midlertidig ansatt ledelse, 

og avdelingsdirektørstillingen er fremdeles ikke lyst ut et halvt år etter at forrige sluttet. Det 

gis liten informasjon om hvorfor og hvorvidt dette henger sammen med en tiltenkt ny 

omorganisering av avdelingen. Det er en del misnøye knyttet til hvordan oppgavene er 

fordelt mellom seksjonene, som for eksempel at forskningsfeltet er spredt over tre seksjoner.  

Lokal tillitsvalgt har medvirket med forarbeid, innspill og forhandlinger til 2.3.4.-

forhandlingene, innspill til utlysninger av nye stillinger, deltatt på tillitsvalgtmøter, samt bistått 

medlemmer ifm utarbeidelsen av krav til 2.3.4.-forhandlingene.  

I 2015 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, og seksjonene er pålagt å 

iverksette tiltak ut fra de resultatene som fremkom i undersøkelsen. Det er også gjennomført 

en undersøkelse vedrørende innføringen av åpent landskap som skjedde sommeren 2011, 

resultatet var ikke spesielt positivt. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på 

eventuelle tiltak som kan forbedre dette.  
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Forslag til perioden 2016-2017 

 

 

 

Regnskap og revisors beretning for 2015 

Regnskap kan tilsendes ved forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.  

Budsjettforslag 2016 

Budsjettforslag kan tilsendes på forespørsel, og vil bli fremlagt på årsmøtet.
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Hovedoppgaver 2016-2017 

 

 

NTL UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2014-2018.  

I tillegg skal NTL UiO ha følgende hovedoppgaver i årsmøteperioden 2016-2017: 

Utdanning og forskning er en av forutsetningene for velferd og må fortsatt være underlagt 

politisk styring og finansiering. Ivaretakelse av samfunnsoppdraget fordrer at UiO fortsatt 

skal være et breddeuniversitet med økt basisfinansiering fremfor økt konkurranse. NTL UiO 

vil arbeide med oppfølging av SAB-rapporten og arbeidsbetingelser for vitenskapelig 

personale samt utvikling av ny forsknings- og utdanningspolitikk for NTL.  

Vi skal ivareta og kjempe for de ansattes rettigheter og arbeidsvilkår i omstillingsprosesser, 

og vi skal jobbe mot at arbeidsplasser omgjøres til åpne kontorlandskap. Vi skal bekjempe 

HR-inspirerte ledelsesteorier som baserer seg på sterk kontroll og individualisering av 

lønn- og arbeidsvilkår som truer kollektive rettigheter og avtaler. Vi skal kjempe mot alle 

former for individualisering av produksjonsmål. I tillegg skal vi arbeide for at andelen 

midlertidig ansatte reduseres. 

Verving skal være en av de viktigste satsingsområdene for neste periode, der foreningen 

skal jobbe aktivt med å få flere medlemmer i alle stillingskategorier. Vi skal jobbe for å øke 

kontakten mellom medlemmer og tillitsvalgte på enhetene/fakultetene. Vi skal fortsatt være 

synlige gjennom utadrettet aktiviteter, som et viktig ledd i bevisstgjøringen av tillitsvalgte 

og medlemmer på arbeidsplassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

Innstilling fra valgkomiteen  

 

 

  Verv Stilling - tilknytning 

 
Styret 
     
Ellen Dalen Leder 

  

Natalia Zubillaga Nestleder Studiekonsulent – Sosialantropologisk 

institutt 

Tom Thorsen Sekretær Senioringeniør – Kjemisk institutt 

Gry Bruland Larsen Kasserer Førstekonsulent – Institutt for klinisk medisin 

Geir Mathiessen Styremedlem Driftstekniker - Eiendomsavdelingen 

Marianne Midthus Østby Styremedlem Seniorrådgiver – Institutt for klinisk medisin 
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Innkomne forslag 

Forslagstiller:  

Gudmund Dalsbø, Geofag 
 
 
Forslag til uttalelse fra årsmøtet i Norsk tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo 
2016 
 
Seks timers normalarbeidsdag innen 2022 
Årsmøtet i NTL ved Universitetet i Oslo er glad for at stadig flere ledere i LO-forbund går inn 
for kortere normalarbeidsdag. Det er strålende at NTLs leder Jon Leirvaag har støtta utspillet 
fra Fagforbundets leder Mette Nord om at det er tid for å sette sekstimersdagen høyt på 
dagsordenen.   
I NTLs program heter det: «NTL vil jobbe for en nedsettelse av arbeidstiden tilsvarende 6-
timersdagen.»  Årsmøtet støtter dette. Det er nå på tide å være konkret. NTL/UiO oppfordrer 
derfor NTL sentralt [og LOs fylkeskonferanse i Oslo]  til å fremme og støtte forslag til LO-
kongressen i 2017 om innføring av sekstimersdagen ved at hovedkravet ved de kommende 
tariffoppgjøra blir at normalarbeidsdagen reduseres med en halv time per oppgjør. 
Vi mener at kortere normalarbeidsdag på en god måte bidrar til å løse mange problemer i 
arbeidslivet. Med sekstimersdagen vil mange flere kunne jobbe heiltid og tjene opp full 
pensjon. Flere vil kunne stå lenger i arbeidslivet, og vi vil komme et langt skritt videre i 
kampen for full likestilling mellom menn og kvinner. 
LO må derfor prioritere kravet om en halv time kortere daglig arbeidstid ved tariffoppgjøret i 
2018, og så ytterligere halvtimer i 2020 og 2022. 
 
_______________________________________________ 
 
1
 «LO-gigant krever at du skal få 6-timersdag», VG 18. november 2015. 

1
 «– Vi har åpning i arbeidsprogrammet for 6-timersdag og er positive til at Fagforbundet nå løfter den 

reformen. Når vi ser på hvor mye vi har tatt ut i økt forbruk de siste årene og hva forskningen sier vi 
skal ta ut i fremtiden, er det helt ok at vi demper denne forbruksveksten noe, ved å redusere våre krav 
om lønnsøkning noe, slik at vi istedet tar det ut i i kortere arbeidstid, sier forbundsleder John Leirvaag i 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) i LO, som er LOs femte største forbund.» VG VG 18. november 2015. 
1 Prinsipp- og handlingsprogram 2015–2018, side 7. 
1 Jeg veit ikke om NTL/UiO har innspillsmuligheter til fylkeskonferansen. Viss ikke, tas 
hakeparentesen ut. 

 
 
 
Vedtaksforslag: 
Styret innstiller på at uttalelsen vedtas, men fotnoter fjernes, parentesen (med innhold) kuttes 
og det foretas noen språklige forbedringer.
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Søknader og forslag til bevilgninger 

Til styret 

 
Formål: 

 
Søknad/forslag: 

Forslag til 
Bevilgning: 

 
Øyerendagene 

Vedlegg nr.1 0 

 
Palestinakommiteens faglige utvalg 

Vedlegg nr.2 2000 

 
Amnesty International 

Vedlegg nr. 3 1000 

Norsk Folkehjelp Vedlegg nr. 4 5000 
 

 
Kvinnefrontens arbeid mot menneskehandel 

Vedlegg nr. 5 1000 
 

 
Nei til EU 

Vedlegg nr. 6 3000 
 

 
Ukrainagruppen 

Vedlegg nr. 7 0 
 

8.mars-komiteen Vedlegg nr.8 1000 
 
 

 
AKULBI 

Vedlegg nr. 9 0 

 
GRAPAL 

Vedlegg nr. 10 0 

 
Forsvar Offentlig Pensjon 

Vedlegg nr.11 1.000 

 
Havnearbeiderforbundet 

Frå AU 3.000 

 
Attac 

Vedlegg nr.12 2.000 

TOTALT  19.000 

 

Forslag til budsjett har satt av 40.000 til bevilginger i løpet av 2016  
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VEDLEGG 2 forts. 
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VEDLEGG 10 

Til  NTL UiO 

v/Øystein Ekevik og Ellen Dale 

 

Vi vil med dette hilse og ønske et fint årsmøte. 

 

Kamerater 

Vi ønsker med dette å be dere enda en gang om å støtte oss. Denne gangen er ved å støtte 

kampanjen mot ratifisering av TPP avtalen. Denne avtalen ble signert av statsledere fra tolv nasjoner 

(USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, Singapur, Brunei, Malaysia, Vietnam, Mexico, Peru og 

Chile) i New Zealand den 4. februar d.å. Avtalen består av 30 kapitler som dekker handel med både 

varer og tjenester, dette betyr en større liberalisering av handel og investeringer i Stillehavets område. 

Selve avtalen har blitt hemmeligholdt i over 5 år og den er på 5 600 sider. Denne 

omfatter ca.40% av verdens totale PIB, og berører ca. 800 millioner mennesker. 

Det kreves bl.a. kraftig innordning i produksjonen underlagt andre strategier, som  

større krav til lønnsomhet, lavere produksjonskostnader og høyere transporteffektivitet, og viktigst av 

alt, resulterer i at staten får enda mer begrenset makt til å kontrollere de finansielle ressursene som 

kreves til disse oppgavene. 

Det er et angrep på demokratisk deltagelse når store selskaper får kontroll over politikken 

innenfor arbeid, mat, helse og miljø, slik at fagorganisasjoner, folkelige og sosiale organisasjoner blir 

gjort til maktesløse organer. 

Et av de vanskeligste kapitlene i avtalen er etablering av tvisteløsningsorganer ISDS (eng. 

forkortelse), som er et privat tvisteløsningsordning som nedsettes fra sak til sak og som vil operere 

parallelt med de nasjonale rettssystemene. Dette betyr at multinasjonale selskaper kan saksøke stater 

for erstatning, dersom det treffes politiske beslutninger som kan redusere "forventede avkastningen" 

på et selskaps investeringer. 

Vi vet nå hvordan TPP kommer til å gripe inn og begrense enda mer om våre sosiale, politiske 

og faglige rettigheter. Det samme gjelder for TISA, CETA og TTIP i Europa, men også her i Norge 

ved at regjeringen binder framtidige regjeringer til sin blåblå politikk ved ”Fris” og ”Skralle”- 

klausulene som gjør det avtalestridig å innføre nye reguleringer eller frigjøre sektorer fra konkurranse 

etter at avtalen er signert. De altomfattende avtalene underlegger landets økonomi, folkevalgtes 

organer og suvereniteten til favør for store selskaper og konkurranseutsetting. 

Formålene med vår kampanje er: 

 Å skape debatt og bevisstgjøring om disse avtalene. 

 Mobilisering for å motarbeide iverksetting av disse, via informasjon, folkedemonstrasjoner fra 

sosiale og politiske folkebevegelser. 

 Disse avtalene MÅ offentliggjøres. 

 Det må kreves en folkeavstemning om disse avtalene om Norge skal være med. 

 

Når det gjelder informasjon: 

Skal vi gjennomføre et seminar den 8. og 9. April 2016 i Oslo, til det ønsker vi deres støtte både ved å 

delta og økonomisk om det er mulig.  

 

Vi ønsker å spre informasjon og å få folk til å være med i denne kampanjen. 

Med solidarisk hilsen 

for GRAPAL 

James Sagaute 
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VEDLEGG 11 

-----Original Message----- 
From: post@forsvarpensjon.no [mailto:post@forsvarpensjon.no]  
Sent: Friday, February 26, 2016 9:54 AM 
To: Ellen Dalen 
Subject: søknad om økonomisk støtte 
 
denne ble sendt 1.desember 2015 
 
Til klubber og foreninger: 
 
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
Forsvar offentlig pensjon ble stiftet i 2008 av klubber og foreninger i ulike forbund i offentlig sektor. 
Vi trodde den gang at det skulle være en midlertidig organisasjon, fram til tariffoppgjøret i 2009. Nå, 
snart 2016, ser vi at det fortsatt er behov for å drive folkeopplysning og mobilisere for å forsvare de 
offentlige pensjonene.   
Avtaler vi trodde var sikre og klare angripes stadig med nye forslag og tolkninger av dem som ønsker 
å kutte i pensjonene. Dessuten er det et faktum at ungdom tilbys en elendig pensjon, eller alternativt 
å jobbe mye lenger. Vi vet at det er store forskjeller i levealder blant annet knyttet til hvilket yrke 
man har. Med levealdersjustering innføres et dødens klasseskille. Mange har ikke mulighet til å 
kompensere for økt levealder ved å stå lenger i jobb, resultatet blir at de som må gå av tidlig, får en 
lavere pensjon resten av livet. 
 
Arbeidet i Forsvar offentlig pensjon er ulønnet og utføres av tillitsvalgte i foreninger som er tilsluttet. 
Våre midler brukes blant annet til eksterne utredninger, profesjonell hjelp til popularisering og 
publisering og til å annonsere og avholde åpne konferanser med svært lav deltakeravgift. 
 
Vi ber om fortsatt økonomisk støtte til dette viktige grunnplansarbeidet. 
 
          Vårt kontonummer er: 1440.18.19372 med adresse: 
          Forsvar offentlig pensjon 
          c/o Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
          Eilert Smiths vei 1 
          0975 Oslo 
 
Mer informasjon om vårt arbeid fins på vår hjemmeside: 
http://www.forsvarpensjon.no 
 
 
På forhånd takk! 
 
Vennlig hilsen 
 
Gudrun Høverstad 
for Forsvar offentlig pensjon 
 

 

 

mailto:post@forsvarpensjon.no
mailto:post@forsvarpensjon.no
http://www.forsvarpensjon.no/
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VEDLEGG 12 
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VEDLEGG 12 forts. 

 

 

 

 

 


