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Nummer 2-2010 

Kunnskapsdepartementet krever godkjente systemer for registrering av overtid for viten-
skapelig tilsatte. Som svar på dette  har rektor nylig vedtatt nye administrative retningslinjer 
for regulering av vitenskapelig tilsattes arbeidstid.  

De nye retningslinjene baserer seg på at de fleste vitenskapelige stillinger ved UiO kan defi-
neres som ”særlig uavhengige” slik dette er forstått i arbeidsmiljøloven. Vitenskapelige stil-
linger er dermed unntatt kravet om tidsregistrering, men de er også samtidig unntatt de 
fleste vernebestemmelsene i arbeidstidskapitelet i loven. Løsningen medfører også innføring 
av tidsregistrering for de vitenskapelige stillingene 
som ikke kommer inn under denne definisjonen av 
”særlig uavhengige”.

NTL UiO mener rektors arbeidstidsreglement er i 
strid både med arbeidsmiljøloven og hovedtariffav-
talen. Vi har foreslått en alternativ løsning som også 
vil kunne gi oss de ønskede unntakene fra arbeidstidsbestemmelsene i loven. Utover det 
faktum at vår løsning ikke vil være lov- og tariffstridig, er det én viktig forskjell mellom den 
løsningen rektor har valgt å implementere og den løsningen vi ønsker: Medbestemmelse.

Arbeidsmiljøloven åpner for at fagforeningene kan inngå tariffavtale som fraviker bestem-
melsene i arbeidsmiljøloven. På denne måten kan de ansatte selv, gjennom sine fagforeninger, 
være med å forhandle fram de unntakene vi mener er nødvendig for at de vitenskapelige 
stillingene skal kunne beholde sitt særpreg. En slik løsning åpner da også for forhandlinger 
om eventuelle kompensasjonsordninger som kan være på sin plass.

Hvorfor er dette så viktig? Vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som skal bidra til å verne 
arbeidstakere mot uheldige fysiske eller psykiske belastninger, er lovbestemte rettigheter 
som de ansatte gjennom sine fagforeninger har vært med å kjempe fram over lang tid. De 
nye retningslinjene som rektor har vedtatt baserer seg på en generell unntaksbestemmelse 
som er ment å skulle omfatte svært få arbeidstakere. Arbeidstilsynet har helt klart en restrik-
tiv holdning i forhold til bruk av denne unntaksbestemmelsen – noe vi ikke kan se er forenlig 
med de vedtatte retningslinjene.

Dersom den løsningen rektor har valgt blir adoptert av  universitets- og høyskolesektoren 
for øvrig, vil tusenvis av statlige ansatte i praksis bli løftet ut av vernebestemmelsene om 
arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Dersom en  generell unntaksordning som dette skulle bli gjort 
gjeldende for en  stor andel av arbeidsstokken i staten,  ville  arbeidslovgivningen – og dermed 
vårt felles juridiske vern – bli satt årtier tilbake. 

Det er på denne bakgrunn uforståelig for oss dersom sittende regjering godtar denne type 
omgang med unntaksbestemmelser.

Vi forventer at våre medlemmer sikres medbestemmelse i en så viktig sak. 

Rektors løsning  
– en trussel mot vårt juridiske vern
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Det våres – både her og der …
Når jeg skriver dette har vi allerede nådd midten av april, og våren titter frem i 
form av lave, lette sko, åpne jakker, nye solbriller og små, blå krokus. 

Men også på andre fronter våres det: Nyss hjemkommet fra Brussel, der jeg var 
eneste norske utsending på The Spring Summit – konferansen som egentlig er 
en løst sammensatt bevegelse av engasjerte, kritiske akademikere. Som har det 
til felles at de ser med stadig sterkere uro på universiteters og høyskolers ”mar-
kedstilpasning”. Som den engelske innlederen på Spring-konferansen sa det: 

-Etter 30 år med thatcherisme, de siste 13 kamuflert som sosialdemokrati, har 
vi i England nådd et punkt hvor det meste innen akademia skal måles, veies og 
selges. På bekostning av fri forskning og meningsfull undervisning. Hvis dere i 
Sentraleuropa ikke skjerper dere, havner dere der hvor vi allerede er, og dét er 
ikke noe å trakte etter. 

Dette er tankevekkende. Det er også tankevekkende at denne type problemstil-
linger stort sett blir møtt med øredøvende taushet, evt ukritiske knefall for 
markedsliberalismen her på hjemlig grunn. 

I den forbindelse kan det være nyttig å se nærmere på Handlingsromutvalget, 
noe Benjamin Endré Larsen har gjort.  Han har bl.a. møtt lederen  for Stortin-
gets Kirke-utdannings-og forskningskomite, Marianne Aasen (Ap), som kom-
menterer utvalgets innstilling.  Den samme Marianne Aasen har også markert  
seg i avisdebatten om UiOs nye strategisk plan. Der hevdet hun blant annet at mange 
ikke forstår hva moderne ledelse innebærer når de hevder at mål- og resultatsty-
ring hemmer den akademiske friheten. Benjamin spør henne hva hun selv mener 
med moderne ledelse, og hva det har med handlingsrom å gjøre?

Vårt tredje faste redaksjonsmedlem nå etter valget, Håvard Tangen, intervjuer en 
av UiOs ledere, HR-direktøren Anita Sandberg. Bakgrunnen er forrige utgave av 
Ny Giv, og en fyldig gjennomgang av NTL-UiOs høringssvar til strategisk plan. Sand-
berg fastslår at HR-arbeidet skal støtte opp om UiOs  overordnede strategi.  

En ønskereprise koster vi også på oss, sånn i anledning våren. Narve Trædal 
gjorde for femten år siden solid løperinnsats i Vårens Vakreste Eventyr. Vi har, 
på oppfordringer, bladd tilbake i arkivene, og trykker artikkelen på nytt – for 
nye – og gamle – lesere! 

Kristine Mollø-Christensen  skriver om medvirkning og medbestemmelse. Bak-
grunnen er et offentlig utvalg som har sett  på ulike medbestemmelses-  og 
medvirkningsbestemmelser. En slik helhetlig gjennomgang er ikke gjennomført 
tidligere – og det har knyttet seg stor forventning til utvalgets arbeid. Nå foreligger 
NOU’en – en stor  trykksak på over 200 sider. Ny Giv ser i  
denne omgang på det som omhandler verneombud og 
arbeidsmiljøutvalg. 

Legger man til litt småstoff og nyheter, samt vårt 
sedvanlige innslag av matglede – Lekkermunn -burde 
utgangspunktet være helt greit for en fortsatt god 
– og reflektert – vår! 

Christian Boe Astrup 
Redaktør
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Universiteter, høyskoler og de ansattes 
organisasjoner har lenge vært uenige 
med ledende politikere om hvordan de 
ansattes og institusjonenes finansielle 
handlingsrom for forskning og under-
visning egentlig er. Som en følge av 
dette satte regjeringa høsten 2009 ned 
et utvalg med ledere fra sektoren, for-
skere og representanter for fagbeve-
gelsen og studentorganisasjonene. 
Utvalget fikk i oppgave å vurdere vilkå-
rene for å drive utdanning og forskning 
med høy kvalitet, og hvordan styring og 
finansiering i sektoren påvirker disse 
vilkårene.

Utvalget leverte en rapport med 60 
forslag til endringer i hvordan sektoren 
bør organiseres. 20 av forslagene er 
rettet mot institusjonene, 20 mot Kunn-
skapsdepartementet og 20 må vurde-
res av institusjoner og departement i 
fellesskap. Mange av forslagene 
dreier seg om å øke institusjone-
nes mulighet til å disponere 
forskningsmidler friere, og 
om å hindre at andre vik-
tige prioriteringer i sek-
toren fører til at det 
legges ytterligere bin-
dinger på de midlene 
som allerede kan dis-
poneres fritt. Det er 
blant annet forventet en 
sterk vekst i studenttallet 
i årene som kommer, 
noe som kan føre til 
store vanskeligheter 
med å opprettholde 
kvaliteten på annen virk-
somhet dersom det ikke 
kommer tilleggsbevilgninger. 
Det blir også foreslått å utre-
de den store veksten i bruk 
av midlertidig tilsetting.

Hvilket 
handlingsrom?
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TekST: BENjAMIN ENDRé LARSEN

Nestleder i NTL og medlem av handlings-
romutvalget, Anita K. Solhaug, ga klar 
beskjed under et debattmøte om Hand-
lingsromutvalgets innstilling fredag 26. 
februar. Hun mener det er et rapporte-
ringsvanvidd i universitets- og høgskole-
sektoren som bygger på en grunnleg-
gende mistillit til de ansatte. Dette er et 
resultat av New Public Management-ten-
kingen som har fått innpass i forsknings-
politikken de seneste årene. Hun pekte i 
sin innledning på de uheldige konsekven-
sene av finansieringsmodellen i sektoren:

- Den resultatbaserte finansieringen i 
universitets- og høgskolesektoren inn-

skrenker institusjo-
nenes handlings-

rom. Mer av 
disse midle-

ne kunne 

med fordel vært tildelt institusjonene 
direkte. Derfor har jeg lagt inn en sær-
merknad der jeg slutter meg til Stjernø-
utvalgets enstemmige konklusjon om at 
innslaget av resultatbaserte elementer i 
finansieringssystemet ikke bør øke, men 
heller reduseres noe.

Solhaug satte fokus på hvordan forsk-
ningen krever gode og forutsigbare ram-
mer:

- Det er gode arbeidsforhold for den 
enkelte forsker som er grunnlaget for en 
god kunnskapsproduksjon. Konkurransen 
om forskningsmidlene gir ikke gode 
arbeidsforhold.

Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, 
var glad for at utvalget så entydig har 
avvist innføring av skolepenger, rene 
undervisningsstillinger og svekkede 
arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdeparte-
mentet, Kyrre Lekve (SV), stilte spørsmål 
ved om økte basisbevilgninger øker hand-
lingsrommet i sektoren:

- Til syvende og sist er det den enkelte 
forsker som bestemmer over tiden basis-

finansieringen frigir. 
Ledelsen ved læreste-
dene vil ikke kunne 

styre den basisfinansi-
erte forskningen til prioriterte 

områder, sa Lekve.
Sten Morten Henningsmoen fra 

NTL-UiO pekte på hvordan det konkur-
ransebaserte finansieringssystemet hin-
drer lokalt samarbeid mellom forsknings-
miljøer:

- Finansieringssystemet svekker 
samarbeidet også mellom enheter lenger 
nede i systemet. Nede på instituttnivået 
skaper systemet tette skott mellom enhe-
tene og hemmer hensiktsmessig deling 
av undervisningsressurser.

NTL om utvalgets  
rapport og anbefalinger

FOkuS På HANdlINGSROMuTVAlGeT

FOTO: COLOURBOx

Benjamin Endré Larsen
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TekST: BENjAMIN ENDRé LARSEN

Leder for Stortingets Kirke-utdannings-og 
forskningskomité, Marianne Aasen (Ap) 
markerte seg i avisdebatten om UiOs nye 
strategisk plan. Hun hevdet blant annet at 
mange ikke forstår hva moderne ledelse 
innebærer når de hevder at mål- og resul-
tatstyring hemmer den akademiske friheten. 
Hva mener hun selv med moderne ledelse, 
og hva har det med handlingsrom å gjøre?

Aasen mener handlingsromutvalgets 
rapport danner et godt grunnlag for den 
videre debatten om organisering av UH-
sektoren: 

-Det har vært en nyttig øvelse for alle 
involverte parter, kanskje særlig lederne for 
institusjonene.

Aasen mener også det var bra at utval-
get, blant annet på NTLs initiativ, gikk ut over 
det opprinnelige mandatet og så nærmere 
på de ansattes handlingsrom: 

- Det er viktig når man skal forstå så store 
kunnskapsorganisasjoner som det universi-
tetene er at man ser på de ansattes arbeids-
vilkår. jeg er ikke i tvil om at det er et stort 
forbedringspotensial på dette området.

Debatten om handlingsrommet henger 
nært sammen med styrings- og finansie-
ringsmodellene i sektoren. Et flertall av 
handlingsromutvalgets medlemmer har 
hevdet at det er blitt vanskeligere for ansat-
tes å få tilgang til formelle beslutningsorga-
ner. Aasen er uenig i at færre kollegiale 
organer svekker de ansattes arbeidsvilkår: 

-jeg synes det er viktigere å bedre de 
ansattes arbeidsvilkår enn å sikre en tradi-
sjonell styringsform. 

Hun mener debatten om styring også er 
en naturlig reaksjon på økt politisk styring: 

-jeg tror på sterkere strategisk styring. 
Det handler om å sette seg mål. Man må 
akseptere at statlige myndigheter har en 
rett til å prioritere hvilke områder det skal 
forskes på. Insitusjonene kan ikke i tillegg 
forvente å få mer penger til ikke-prioriterte 
områder.

Tilpasningsevne viktig
Komitélederen er opptatt av å  få på plass 
en forståelse for at den enkelte ansatte må 
tilpasse seg den strategien institusjonene 
utarbeider på grunnlag av rammevilkåra 
politiske myndigheter fastsetter: 

-Det kan ikke være opp til enkeltforske-
ren å bestemme fritt hva man skal forske 
på. Man må innordne seg den strategien 
som institusjonen har vedtatt. Dersom vi 
skal lykkes og klare å hevde oss internasjo-
nalt er det avgjørende at vi målretter og 
spisser virksomheten vår.

Aasen betoner nødvendigheten av ei viss 
toppstyring for å få til faglig utvikling: Skal 
man bygge opp robuste og kvalitativt sterke 
fagmiljøer må impulsen komme ovenfra.

Ei problemstilling som er blitt reist er at 
dette for eksempel kan føre til mangel på 
midler til å drive disiplinbasert forskning for 
å støtte opp under utdanningsvirksomheten. 
Aasen mener at løsninga ikke nødvendigvis 
må være økte frie midler:

-Dersom man hevder at det ikke er til-
strekkelig med midler til å bygge opp under 
disiplinforskning for å sikre den forsknings-
baserte undervisninga, er det selvsagt et 
problem. Men jeg tror ikke at dette er et pro-
blem man løser ved å kaste penger etter 
det. Hovedsaken er hvordan man skal prio-
ritere de ulike oppgavene.

økt styring
I følge Aasen kan ressursknappheten  i noen 
grad avhjelpes gjennom ei omfordeling av 
bevilgningene innafor dagens rammer:  Men 
noe handler også om styring, og om å orga-
nisere og spesialisere bedre. Aasen gir der-
med ikke uten videre tilslutning til Anita K. 
Solhaugs dissens i Handlingsromutvalgets 
rapport, der hun krever en reduksjon i den 
insentivbaserte finansieringa: 

- Dagens system har en brukbar balanse 
inntil videre. Det vil fortsatt være mange 
finansieringskilder, og balansen mellom dem 
vil justeres fra år til år.

Det er mange som hevder at den økte 

toppstyringa innebærer en trussel mot den 
akademiske friheten. Aasen mener at dette 
skyldes at mange ledere i akademia ikke 
forstår hva moderne ledelse innebærer, og 
at det må en holdningsendring til: 

-Moderne ledelse handler om å ta men-
nesker på alvor, sette seg konkrete mål og 
følge dem opp.Det er helt klart symptomer 
på dårlig ledelse når kvinner systematisk 
diskrimineres i akademia, og når det kom-
mer rapporter om seksuell trakassering av 
studenter og ansatte. Det viktige i utøvelsen 
av god ledelse er at man er i stand til å gjen-
nomføre gode, demokratiske prosesser når 
viktige veivalg skal tas påpeker Aasen, som  
etterlyser større profesjonalitet: 

-Spillet rundt de gamle kollegiale sty-
ringsorganene var jo heller ikke spesielt 
demokratisk, og fremmet ikke god ledelse. 
jeg må si at jeg har tro på en større grad av 
profesjonalisering av ledelsesfunksjonen.

På spørsmål om hvor grensene for den 
individuelle retten til å velge problemstillin-
ger skal gå, tar Aasen forbehold om at det 
er umulig å komme med en generell gren-
seoppgang på stående fot. Men hun er klar 
når det gjelder hovedregelen: 

-Grensa mellom institusjonens og den 
ansattes akademiske frihet går ved retten 
til å definere stillingas innhold. Det at en 
enhet ikke kan forfølge de fruktbare, viktige 
problemstillingene innafor et fagfelt fordi de 
har ressurser bundet opp i kompetanse 
som ikke er relevant og som ikke kan omstil-
les er helt klart en trussel mot den akade-
miske friheten. Når dette er sagt, påpeker 
Marianne Aasen at når ei stilling først er blitt 
definert, kan ikke institusjonen lenger legge 
seg opp i hvilke problemstillinger den som 
er tilsatt i stillinga velger å bruke tida si på. 

Bruk Mer og bedre ledelse?
-Jeg synes det er viktigere å 

bedre de ansattes arbeids-

vilkår enn å sikre en tradi-

sjonell styringsform, sier 

Stortingsrepresentant Mari-

anne Aasen.
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TekST OG FOTOS: CHRISTIAN BOE ASTRUP 

Resepsjonen i det gigantiske bygningskom-
plekset som huser EU-parlamentet syder 
av aktivitet en torsdagsmorgen i mars. Det 
tales mange tungemål, men de som løper 
rundt i det store lokalet er forbausende like:  
De fleste går i koksgrå dresser, er menn 
med kort hår, dueblå skjorter og slips i en 
heller traurig kombinasjon av koksgrått og 
mørkeblått.  En og annen kvinne dukker 
også opp. Hun mangler slips og i  stedet for 
bukse har hun skjørt. For øvrig er hun helt 
lik mennene. 

Om noen av damene bak skranken har hørt 
om The Spring Summit? Tasting på data-
maskinen viser at det visstnok skal arrange-
res noe som heter Spring i det store huset i 
dag, 25. mars 2010. Men ingen vet riktig hva. 
Man blir oppfordret til å vente, så kommer 
det nok noen som har greie på sakene. 

Og jada, etter en halvtime eller så dukker 
de opp, én etter én: Alle har de det til felles 
at de ikke har slips, ikke er kledd i koksgrå 
dresser og sjelden har kort hår. Dessuten 
kommer de i bukser – uansett kjønn.  Plut-
selig befinner vi oss i en summende sirkel 
av mennesker i fargerike klær, langt hår, 

skjegg og ryggsekker, og vi skjønner at The 
Spring Summit er i ferd med å starte. 

Printemps – Spring – Vår 
Spring, eller Printemps som det heter på sitt 
franske originalspråk (årstiden Vår på 
norsk) er et uformelt nettverk av institusjo-
ner og enkeltforskere på universitetsnivå. 
Nettverket har sitt utspring i franske univer-
sitets-og forskermiljøer, og er dannet for å 
etablere en motvekt til det man oppfatter 
som en unødig sterk og uheldig dreining i 
retning markedstenkning innen akademia. 

Det er altså Lisboa-strategien som er 

25. mars møttes politikere og nøkkelbyråkrater i Brussel for å evaluere Lisboa-strategien som fyller ti år i år. Samme dag, i det 
samme store huset – Europa-parlamentet – møttes snaut hundre aktivister fra ”Spring (= Vår) –nettverket”  for å presentere en 
alternativ  evaluering av Lisboa-strategien hva angår utdanning. Ny giv deltok i Lisboa-evalueringen. Den alternative, altså. 

Vårstemning i Brussel
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Hva er Lisboa-strategien? 

utgangspunktet. Strategien ser det som et 
mål å effektivisere og strømlinjeforme 
utdanningen ved europeiske universiteter 
og høyskoler slik at disse kan bli konkurran-
sedyktige på internasjonalt nivå. Slike tanker 
er velkjente for dem som har fordypet seg 
i UiOs strategiske plan. Også her er det tale 
om konkurranseevne og markedstilpas-
ning. 

NTL-UiO har meldt seg som del av dette 
uformelle nettverket. Vi har gjort det  i håp 
om å hente impulser fra kamp-og menings-
feller i Sentraleuropa,  i arbeidet for å eta-
blere og styrke en alternativ holdning til den 

ukritiske markedsorienteringen som preger 
viktige kretser innen akademia. 

Spring-nettverket ble etablert i 2008, og 
har siden dengang arrangert flere inter-
europeiske møter og samlinger. Nå i vår 
arrangeres møter i Paris, Wien, Brussel og 
Madrid. Møtet i Brussel hadde spesiell vinkel 
på Lisboa-strategien, ettersom den var på 
dagsorden blant EU-parlamentarikerne. 
Samme dag. I samme hus. Med velutviklet 
sans for det symbolske hadde de franske 
arrangørene benyttet eget nettverk. Takket 
være litt hjelp fra et vennligsinnet EU-parle-
mentsmedlem hadde vi fått en av EU-parla-
mentets fornemme møtesaler til rådighet. 

13 nasjoner – nær 100 deltakere
Altså stod vi der i resepsjonen, etter hvert 
ble det nær 50 av oss som skulle snakke 
kritisk om Lisboa-strategien. Vi ble loset 
opp i sjuende etasje i det store bygget, til en 
enorm sal med det meste av hva man kan 
begjære av møteroms-stæsj. Og stadig kom 
det folk til, på det meste talte forsamlingen 
nær 100 deltakere.  Blant disse fant vi for-
skere, universitetsansatte og studenter. 
Forsamlingen var helt klart dominert av 
franske og fransktalende, men med enkelte 

taleføre og engasjerte innslag fra Tyskland 
og England som supplement. 

Det gikk altså i hovedsak på fransk, med 
engelsk simultanoversettelse. Først rappor-
ter om tingenes tilstand fra Østerrike, Bel-
gia, Tyskland, England og Frankrike. Felles 
for dem alle var skildringer av en situasjon 
der forskningen er blitt et produkt som skal 
omsettes. Universitetene beveger seg fra 
en prosess mot demokratisering til en pro-
sess som i stadig sterkere grad kan skildres 
som økonomisering. En av de tyske repre-
sentantene sa det slik: 
-   I årevis har tyske universiteter vært styrt 

av et ensidig, udemokratisk og rigid pro-
fessorvelde. Dette systemet hadde åpen-
bare mangler, men var i alle fall fundert i 
en viss faglighet. Nå er professorveldet 
erstattet av et system der økonomer set-
ter alle grenser, alle premisser. Vi har 
mistet et udemokratisk system basert på 
faglig kompetanse, og erstattet det med 
et udemokratisk system basert på lønn-
somhets-og konkurransekriterier. 

Hardere fronter
Debatten, og atmosfæren, under møtet for-
teller om en virkelighet der frontene er har-

25. mars møttes politikere og nøkkelbyråkrater i Brussel for å evaluere Lisboa-strategien som fyller ti år i år. Samme dag, i det 
samme store huset – Europa-parlamentet – møttes snaut hundre aktivister fra ”Spring (= Vår) –nettverket”  for å presentere en 
alternativ  evaluering av Lisboa-strategien hva angår utdanning. Ny giv deltok i Lisboa-evalueringen. Den alternative, altså. 

Vårstemning i Brussel

eu-parlamentet i Brussel var 
arena for Spring-bevegel-

sens alternative oppsumme-
ring av eus lisboa-strategi. 

Og Ny Giv var til stede. 
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dere og mer dramatiske enn her hjemme. 
Men konfliktlinjene er de samme.  I noen 
grad har oljeformuen fendret oss mot de 
mest dramatiske utslagene av den interna-
sjonale økonomiske krisen: Nedskjæringene 
er færre, redselen for å miste jobbene min-
dre utbredt og ”økonomiseringen” mindre 
uttalt. 

Men mye tyder på at det vil være uklokt å 
tro at ikke de samme tendensene i stadig 
sterkere grad også vil gjøre seg gjeldende her:  
New Public Management, prat om internasjo-
nal konkurranseevne, tellekanter og mar-
kedstilpasning av forskningsprosjekter er 
langtfra ukjente begreper også her i landet. 

Det Spring-bevegelsen vil kommunisere, 
er at vi må være på vakt mot slike tenden-
ser. Som en engelsk professor sa det: 
-  Etter 30 år med thatcherisme, de siste 13 

kamuflert som sosialdemokrati, har vi i 
England nådd et punkt hvor det minste 
innen akademia skal måles, veies og sel-
ges. På bekostning av fri forskning og 

meningsfull undervisning. Hvis dere i Sen-
traleuropa ikke skjerper dere, havner 
dere der hvor vi allerede er, og dét er ikke 
noe å trakte etter. 

lang dags debatt
Annen halvdel av dagen gikk med til å disku-
terte innkomne forslag til strategier og til-
tak. Det ble en til tider ganske utflytende 
diskusjon der filologiske spissfindigheter i 
sluttdokumentet ble gjenstand for en tidvis 
svært akademisk og nøyaktig gjennomgang! 
Ispedd solide doser gallisk temperament i 
en forsamling som etter hvert ble sterkt 
dominert av franskmennene.  

Til  slutt ble man enige om følgende 
hovedkonklusjoner, som på en grei måte 
oppsummerer hva Spring-initiativet står 
for: 
- Gratis utdanning til alle
- Bedre studiebetingelser
-  Offentlig finansiert forskning må ikke 

underordnes forretningsinteresser

-  Større vektlegging av sosiale behov og 
faktorer

-  Respekt for mangfold i forskning, utdan-
ning og organisering av de to

-  Mobilitet for studenter og forskere – en 
rettighet, og ingen ekstra pressfaktor

- Gratis offentlig kunnskap
-  Profesjonell stabilitet, akademisk frihet og 

demokratisk styre av både høyere utdan-
ning og forskningsinstitusjoner.

I en større sammenheng, og i motsetning til 
det EU på nytt foreslår i sin ”nye” visjon for 
Europa i 2020, bør vi fri vårt samfunn fra 
en globalisert og generalisert finansielt ori-
entert konkurranse. I stedet bør vi fremme 
en organisering av utveksling innen økono-
mi, vitenskap og kultur som baseres på 
solidaritet og gjensidig respekt, sier sluttko-
munikeet. 

Neste korsvei er i Madrid, senere i vår.  
NTL-UiO bør følge nettverket og dets aktivite-
ter nøye i tiden fremover. Det kan vise seg å 
bli mer relevant  enn vi strengt tatt ønsker!

Intet å si på møterommet som eu-parlamentet stilte til disposisjon for Spring-bevegelsen!

Klimaendringer er en av de største utfor-
dringene som menneskeheten står over-
for. Det er avgjørende for livet på jorda at 
utslippene av skadelige klimagasser 

reduseres. For å få det til må alle deler av 
samfunnet bidra – også arbeidslivet.

Bedriftenes miljøansvar er først og 
fremst et styre- og ledelsesansvar. Fag-
bevegelsen har likevel en viktig rolle ved 
å sørge for at egne medlemmer får 
kunnskap om klimaspørsmål. Informa-
sjon, involvering, deltakelse og medvirk-
ning er en forutsetning for å lykkes. 

Boka Klimavennlige handlinger på 

arbeidsplassen gir eksempler på hvor-
dan ansatte og tillitsvalgte, bl.a. gjennom 
sine respektive organer, kan arbeide for 
å påvirke klimavennlige handlinger på 
arbeidsplassen. I tillegg gir den mange 
råd og eksempler på klimavennlige 
handlinger både privat og i arbeidssitua-
sjoner.

Boken er utgitt i samarbeid med UNIO 
og LO.  Knut Erling Semb

klima på arbeidsplassen
klimavennlige handlinger 
på arbeidsplassen
Pris: kr 249,-
144 sider
ISBN: 9788205386754
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I februar 2009 ble det ned-
satt et offentlig utvalg som 
skulle   se  på ulike med-
bestemmelses-  og medvir-
kningsbestemmelser. En slik 
helhetlig gjennomgang er 
ikke gjennomført tidligere  
– og det har knyttet seg 
stor forventning til utvalgets 
arbeid. 

AV kRISTINe MOllø-CHRISTeNSeN

Det er derfor viktig å være kjent med dette 
materialet, fordi det kan ha stor betydning   
for  lovforslag framover. Nå foreligger NOU’en 
– en stor  trykksak på over 200 sider. Ny Giv 
ser i  denne omgang på det som omhandler 
verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 

Utvalget ledet av Ida Munkeby, har tolket 
sitt mandat dithen at det skulle se på eksiste-
rende ordninger, både de som følger av lov-
verket og de som følger av avtaleverket. Det 
har ønsket å vurdere behov for videreutvik-
ling og også samordning i regelverket. Like-
vel ser ikke utvalget på seg selv som et typisk 
lovutvalg, men at oppgaven også er å presen-
tere og til en viss grad evaluere de ordninger 
som finnes. Medvirkning gjennom styrere-
presentasjon og gjennom verneorganisasjo-
nene (verneombud og arbeidsmiljøutvalg) 
har hatt størst fokus. Utvalget har også kon-
sentrert seg om medvirkning/medbestem-
melse  tatt ut gjennomrepresentanter heller 
enn direkte av den enkelte arbeidstaker.

Hva er medbestemmelse og  
medvirkning?
Utvalget holder seg til en definisjon fra Bru-
bakkenutvalget i 1985:

1.  ”Forhandlingsrett gjennom valgte tillits-
menn på ulike  nivåer og områder. 

2.  Medvirkning (informasjon, konsultasjon, 
rådgivning) for grupper av ansatte gjen-
nom representanter i spesielle organer 
(avdelingsutvalg, bedriftsutvalg, AMU o.l)

3.  Medvirkning gjennom representanter i 
selskapenes styrende organer. 

4.  Tiltak for å bedre mulighetene for med-
virkning i den ansattes egen jobb. 

5.  ”Økonomisk demokrati”, dvs. en  eller 
annen form for medeierskap i bedriftene 
for fagforening og /eller ansatte.”

Utvalget ønsket i tillegg å se på følgende 
dimensjoner: 
-  Hvem deltar – likeverdige parter eller er 

forholdet mellom dem hierkisk?
-  Hvorfor deltakelse – er formålet økt 

demokratisering eller økt produktivitet?
-  I hvilken form skjer  deltakelse –deltar 

arbeidstakerne som individer eller gjen-
nom representasjon?

Det er fire hovedutfordringer utvalget ser 
for seg i en videreutvikling: 
-  Økt oppmerksomhet om demokrati i 

arbeidslivet som en del av en overordnet 
demokratidebatt

-  Inkludering av flere arbeidstakere i 
dagens ordninger  

- Endringer som utfordrer dagens lovverk
-  Økt effekt av ordningene i virksomheter 

der de praktiseres.

Verneombudet og arbeidsmiljøutvalg
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal i 
dag involveres i omstillinger som kan ha 
betydning for arbeidsmiljøet. Det gjelder 
også det psykososiale, som vektlegges sta-
dig sterkere. Utvalget mener det er viktig å 
framheve at disse instansene  skal tidlig inn 
i prosessen. I denne sammenheng mener 
utvalget at det i større grad enn i dag må  
legges vekt på opplæring innen psykososialt 

og organisatorisk arbeidsmiljø. Et annet 
område som verneombud og arbeidsmiljø-
utvalg skal sterkere  inn i, er arbeidsmiljø-
faktorer som særlig  fremmer et mer inklu-
derende arbeidsliv. Utvalgets begrunnelse  
er blan t annet at dette vil få fram arbeids-
miljøkonsekvenser i større grad, fordi foku-
set  til tillitsvalgte ofte  er mer på om tiltaket 
er lovlig/forenlig med hovedavtalen   eller 
ikke. 

Ytre miljø
Utvalget har også vurdert om verneombud 
og arbeidsmiljøutvalg også skal ha en rolle i 
forhold til ytre miljø. Flertallet i utvalget 
mente at dette krevde en større utredning 
enn det var tid til i dette utvalget. Man mente 
likevel at arbeidsoppgavene allerede var 
store for verneorganisasjonen – og at ytter-
ligere oppgaver bl.a. vil gjøre det vanskeli-
gere å få arbeidstakere til å påta seg  verv . 
Mindretallet gikk inn  for at ytre miljø skal  
være en del av verneorganisasjonenenes 
arbeidsfelt. En del av argumentasjonen var 
at HMS-system og internkontrollforskriften 
allerede la forurensing og ytre miljø inn som 
en del arbeidsområdet.

utvikling
Utvalgets generelle oppfatning er at ordnin-
gene for medvirkning og medbestemmelse 
stort sett fungerer godt og at den enkelte 
arbeidstaker kan påvirke egen arbeidssi-
tuasjon.  

Det settes likevel spørsmåltegn ved om 
ledere i kjenner godt nok  til ordningene slik 
at ordningene  også kan utvikles. Utvalget 
mener det kan være nødvendig å pålegge 
ledere og verneombud felles opplæring. 
NOUen vektlegger også behov for forskning 
innen temaet medvirkning i arbeidslivet. Hit-
til har det vært svært lite av det.

Medvirkning og
medbestemmelse
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I strategisk plan er det sagt 
mykje om å halda på dei beste 
medarbeidarane. Er tevlinga frå 
næringslivet hard for universi-
tetssektoren? 

- Både ja og nei. Biletet er 
ikkje eintydig. På visse felt har 
det private næringslivet mange 
postar å tilby, på andre ikkje. I 
alle høve har UiO som oftast 
sers mange dugande søkjarar 
når det er ledige stillingar. Det 
er gledeleg. Me fær òg inn søk-
nader frå utlandet når me gjeng 
aktivt ut. I tevlinga på markna-
den er det elles eit faktum at til dømes glupe 
juristar er etterspurde til gode jobbar i det 
private. Innanfor humaniora tevlar UiO meir 
med andre offentlege arbeidsgjevarar. 

Kva er HR, og kva visjon er det bak HR ved 
UiO? 

-  Human Resources er ein internasjonal 
term. No vert det vanlegare å kalla det for 
humane ressursar på norsk. Før heitte det 

ofte personal og organisasjon. Det er det 
internasjonale uttrykket som dominerer i 
dag. Ser me på stillingslysingar og slikt, står 
det gjerne HR-rådgjevar der det før var tale 
om personalkonsulent og slikt. Utviklinga 
har ført oss frå fokus på regelverk og 
struktur over til meir vekt på kompetanse 
og mindre på det materielle. Når det gjeld 
visjonen som du spør om, er HR-strategien 
å stø opp om den overordna strategien til 

UiO. Dei menneskelege ressur-
sane skal skapa og leggja til 
rette for verksemda ved UiO 
som er forsking, formidling og 
undervisning. Her er det viktig 
å rekruttera, fylgja opp og utvik- 
la dei tilsette. Høg kvalitet er eit 
sentralt ideal. Gode rekrutte-
ringsprosessar og dugande 
tilsette er ein avgjerande faktor 
ved ein arbeidsplass. Det gjer 
òg arbeidsplassen attraktiv, 
folk står lenger i stilling. UiO 
står andsynes viktige val. Det 
grunnleggjande er omsynet til 

kvalitet. Det er enno litt tidleg i prosessen, 
men gjennom strategisk plan vil styret 
senda ut visse signal om kursen frametter. 
Til grunn for arbeidet med ny HR-strategi 
ligg prinsippa om charter og code. 

Kva ligg i desse prinsippa eigenleg? 
- Enkelt sagt handlar det om eit sett kri-

terium, ein internasjonal standard. Desse 
kriteria skal tryggja god rekruttering og 

HR-arbeidet 
skal stø opp om UiOs  

overordna strategi

INTeRVJueT Navn: Anita Sandberg Yrke: HR-direktør
Intervjuet av Håvard Tangen

Ny Giv hadde i førre nummeret ein gjennomgang av høyringssvaret frå 
NTL til strategisk plan. Me fylgjar opp saka med eit intervju med ein av 

leiarane ved UiO, HR-direktør Anita Sandberg. 
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personalhandtering. Målsetnaden er at alle 
landa i EU og EØS skal taka dei i bruk. Pro-
sjektet er drivi fram av EU, eit EU-prosjekt. 

Har dette samanheng med Bologna-proses-
sen? 

- Eg byrja fyrst etter Bologna-proses-
sen, og har avgrensa kunnskap om proses-
sen på fagområdet mitt, men eg meiner at 
framhaldet av Bologna i Noreg krinsar om å 
tryggja kvalitet, oppfylging og prinsippa om 
gjennomsiktig og tydeleg sakførehaving. 
Ved UiO freistar me å retta oss etter desse 
prinsippa. 

Ligg det ein motsetnad i det å tenkja både på 
breidd og eliten, kremen, når det gjeld dei 
tilsette? UiO vil vera best, men er samstun-
des den største lærestaden i landet, med 
flest tilsette og flest studentar? 

- Her kan det fort verta for mange sja-
blongar. Det er ein realitet at me søkjer dei 
beste. Visse sektorar ved UiO skal vera 
spissfaglege, sokalla eksellente. UiO vil ha 
tilsig frå ulike fagmiljø. Her skal det vera 
rom for toppmiljø som talar det same språ-
ket. Men spørsmålet er alltid: Kva er dei 
beste? Her er det skilnader frå fag til fag, 
frå yrke til yrke. Kriteria for å vera ”best” i 
arbeidet sitt for ein personalkonsulent er 
ikkje dei same som for ein forskar. 

Kva rolle skal fagforeiningane spela i dette 
arbeidet? Kjem det noko omskifte på dette 
feltet med planen? 

- Medverknad frå dei tilsette er svært 
sentralt, ikkje minst i det offentlege og ved 
universitetet. Når det gjeld endringar, mei-
ner eg å sjå at det nye rektoratet med Otter-
sen i brodden legg meir vekt på demokrati 
og opne kanalar. Berre prosessen med høy-
ringar om planen, dei 143 høyringssvara, 
gjer synleg at demokrati er viktig for dei. 
Det viser at prosessen er vellukka og at me 
når ut til fleire enn før. 

Kor viktig er arbeidsmiljø og trivelege og 
trygge arbeidsplassar for UiO? 

-I den strategiske planen vert det streka 
opp mål, arbeidsmåtar og prioriteringar for 
dette. HMS-delen ligg fast i samsvar med 
arbeidsmiljølova. Her fær me stort sett 
positiv respons frå miljøa. Til dømes synte 

ei nyleg gransking frå Parat at dei fleste ved 
UiO tykkjer at dei har gode kollegaer her. Dei 
verdset jobben sin, eit godt arbeidsmiljø og 
er i hovudsaka godt nøgde med leiaren sin. 
Stabil arbeidskraft syner det same. Når det 
gjeld spørsmålet om dei mellombels vit-
skapleg tilsette, er det ei sak for HR-hand-
lingsplanen. Det er ei viktig utfordring å 
gjeva dei tydelegare oppfylging. Her skal òg 
charter og code-prinsippa gjerast gjeldan-
de. 

For folk som fylgjer med i pressa og serskilt 
Aftenposten, kan det sjå ut som at UiO har eit 
svært tøft arbeidsmiljø. Er dette ei vanskeleg 
sak for universitetet? 

- Som nemnt er dei fleste glade i jobben 
sin. Det er leitt med den negative pressa, for 
framstillinga er ofte svært lite nyansert. 
Biletet inneheld mykje meir enn det som 
kjem fram. Mange som arbeider her, er 
svært engasjerte og oppglødde for faget 
sitt. Denne lidenskapen kan stundom gjeva 
seg spesielle utslag. Media fangar opp noko 
av det som hender og brukar det for meir 
enn det er verdt. 

Entreprenørskap og kommersialisering er 
stikkord frå strategisk plan. Er det eit pro-
blem at universitetet vert for påverka ideolo-
gisk av næringslivet? 

- Dette er eit spørsmål som ligg utanfor 
andsvarsområdet mitt. Det kjenner eg ikkje 
trong til å kommentera. 

I planen vert det etterlyst meir og betre lei-
ing. Skal dette føra til meir disiplinering? 

- Nei, det er ikkje tanken. Det viktige er å 
gjera leiarandsvaret tydelegare. Folk skal få 
meir trening og kompetanse i å vera leiarar, 
til dømes gjennom kursing.

- Medverknad frå dei tilsette 

er svært sentralt, ikkje minst 

i det offentlege og ved uni-

versitetet. Når det gjeld end-

ringar, meiner eg å sjå at det 

nye rektoratet med Ottersen 

i brodden legg meir vekt på 

demokrati og opne kanalar, seier Anita Sandberg.

 (FOTO: OLA SæTHER)

Miljøsatsning
ved uiO
Et forprosjekt er i gang for å 
undersøke hvordan Universitetet 
i Oslo kan bli grønt og bærekraf-
tig, med navnet  Bærekraft i 
forskning, utdanning og praktisk 
handling.

En prosjektgruppe skal styre 
tre delprosjekter der det bl.a. 
skal etableres oversikt over mil-
jørelaterte forsknings- og for-
midlingsvirksomheter, etablere 
en oversikt over UiOs miljørele-
vante studietilbud og kartlegge 
grønn praksis.

Formålet er å muliggjøre en 
langsiktig miljøsatsing for UiO. 

Fagmiljøer, enheter ansatte og 
studenter skal aktiveres i arbei-
det, og en styringsgruppe skal 
nedsettes med en representant 
fra de ansattes organisasjoner.

To delprosjekter vil bli etab-
lert; Ett ved Universitetsbibliote-
ket og ett ved  Det utdanningsvi-
tenskaplige fakultet. Her skal det 
kartlegges for senere å miljøser-
tifisere som Miljøfyrtårn. 

Det vil i praksis si at UiO må få 
et grep om arbeidsmiljø, avfall, 
transport, innkjøp og energi. Mil-
jøsertifisering som Miljøfyrtårn 
krever kontinuerlig forbedring 
og avlevering av en miljørapport 
ved oppstart og sertifisering. 

Prosessen blir åpen - alle kan 
komme med innspill.  Dette er et 
etableringsprosjekt som vil ha 
en tidsramme  fram til 1. septem-
ber 2010. Senere vil det bli laget 
en miljøpolicy som vil stake ut 
veien for en økt miljøsatsing i 
årene framover.

NTLs knut erling Semb sitter 
som ressursperson i prosjekt-
gruppen og skal særlig bidra i 
miljøsertifiseringen av UB og UV. 
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AV NARVe TRædAl

(Denne artikkelen stod første gang på trykk 
i Ny Giv i 1995. På flere oppfordringer, og 
med tillatelse fra forfatteren,  trykker vi den 
her på nytt)

Når eins jamaldringar snart rundar dei halvt 
hundre og eins eiga vekt dreg seg mot det 
doble av alderen. Når det diaboliske (eller 
kva det no heiter) trykket i eins blodårar 
nærmer seg , summen av alder og vekt. Då 
kamerater, er det på tide å gjere noko!

Likevel høyrdes det litt drastisk ut, då 
min gamle kampfelle, den framleis relativt 
lite falma gentleman, Olaf Svorstøl, oppmoda 
meg om å steppa inn på laget til SAMORDNA 
OPPTAK i Vårens Vakraste Eventyr.

Men Olafs forførareigenskapar er visst 
nok legendariske. Og det enda med at 

eg sa ja, etter å ha blitt forsikra om at laget 
besto av ein gjeng tilnærma funksjonshem-
ma; asmatikarar, halte og gamle. Eg fekk 
nærast inntrykk av att eg ville komme som 
eit friskt pust inn i krykkegjengen. Eg tenkte 
med meg at dette er første og einaste sjan-
sen du får til å fortelje til alle som vil høyre, 
at på søndag, då er du diverre oppteken 
med å springe Holmenkollstafetten. Når dei 
då, med nyvekt interesse sperrar opp augo, 
så kan du ganske lett la falle ein bemerkning 
som: Det er visst nok 5. etappe, Vindern-
Slemdal, eller kva det no heiter der borte på 
vestkanten, eg skal springe. Og så vil veldig 
mange, halvvegs i vantru, men med vek-
sande respekt, hugse at 5. etappe, det er 
den jævlige etappen. Som dei sprang ein 

gong i sin ungdoms overmot, og sidan aldri 
meir.

Første teikn på at mine forventningar kan-
skje ikkje stemde med verkelegheita fekk 

eg då eg fekk tilsendt eit knippe stensilar som 
gav all verdens statiske opplysningar om 
løpet og etappen. Der sto det formuleringar 
som ”Vår målsetting er 65 minutter”. ”Vi må 
ihvertfall slå departementet” og lignende. Og 
- endå verre - blant alle kurvar og kotar sto 
det òg angitt normert løpstid per etappe. For 
mine nær fjorten hundre bratte meter var 
tida sett til 6-seks-minutt! Herregud! Eg ring-
de i akutt engstelse til Olaf. Men som venta, så 
forsikra han meg med sin mest sjarmerande 
latinske aksent om at ”Det betyr ingen ting!” 
” Det er bare tull!” Eg måtte slå meg til tåls 
med det, men eg hadde vondt i magen.

Min veg mot toppen
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Min veg mot toppen

Men realitetane i saka, i all si gru, gjekk 
først opp for meg då eg møtte fram på 

St Hanshaugen to timar før start. Etter å ha 
vore nær ved å bli trakka ned av andre mid-
delaldrande som varma opp i store joggesko 
og med tomt blikk rundt på turvegane i 
området, fann eg endeleg Andedammen. Eg 
kikka meg rundt etter ein gjeng som kunne 
sjå ut som dei var på lufting frå St Hans-
hjemmet. Dei fann eg ikkje. Derimot oppdaga 
eg endeleg Olaf, omgjeven av ein gjeng ung-
gutar som volta rundt og sleit med å feste 
nummerlappane sine utan å punktere sine 
svulmande musklar. Eg stokk, men skaut 
hjarta opp i livet og spurde forhåpningsfullt 
om korleis det sto til med astmaen. To styk-
ke nikka takk bra, men såg ikkje særleg 
plaga ut. Tydelegvis var det ein slags Ullvan-
gastma dei hadde, som andre topptrente 

som tek seg fullstendig ut under ekstreme 
tilhøve. Eg såg heller ingen halte, utanom 
Olaf, som opplyste om at han hadde lege i 
badakaret heile føremiddagen for å kurere 
sitt dårlege kne. Det var ingen tvil: SAMORD-
NA OPPTAK var, muligens med unntak av 
Olaf, tydelegvis ein gjeng topp seriøse 
idrettsmenn. Her var berre eitt som talde: 
Maksimal fart og innsats. Slå KUF, koste kva 
det koste vil.

Eg hadde bestemt meg for at eg ikkje 
skulle bere ekstra vekt i form av unaud-

synte klede. Resultatet var at eg var den 
desidert mest lettkledde – og dermed også 
den mest forfrosne – i snøbygene i veks-
lingsfeltet på Vindern. Etter kvart som 
2600-serien kom inn til veksling, fann eg ut 
at det var best å trekkje inn på fortauet for 

å låne litt kroppsvarme hjå tilskodarskaren. 
Det var enno god tid til mitt magiske num-
mer 2772, var å vente. 

jaggu sa eg det! Eg høyrde eit brøl frå 
vekslinga, og då eg myste nærare etter, 

såg eg at det var min mann som for dam-
pande og leita desperat etter sin makker, 
dvs meg. Han hadde tydelegvis teke att hun-
drevis av løparar på sin etappe.

No var sanningas augneblink runnen. Eg 
sneik meg bort til han, og ba om orsa-

king. Han verdiga meg ikkje eit svar, stappa 
berre den sveitte pinnen i handa mi. Dermed 
tårna asfalten seg opp framfor meg, våt, 
bratt og uendeleg lang. 

FOTO: COLOURBOx
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Det  gjekk i grunnen merkeleg lett. Det 
gjorde nesten godt å røre sin forfrosne 

kropp. Alt etter 10 meter blei eg teken att av 
dei første to. Så imponerande stor fart heldt 
dei no likevel ikkje heller. Dersom eg la på 
litegranne til, så heldt eg dei nesten, kanskje 
kunne eg ta dei att lenger oppi bakken, der-
som eg ikkje sleppte dei for langt framfor 
meg.

Etter hundre meter forsto eg at slike tan-
kar var livsfarlege. Den 

taktikken eg om att og om att 
hadde prenta  inn i meg, var 
at eg skulle ikkje ta att nokon, 
eg skulle overleve! Og dette 
hadde eg no gløymt, i eit fatalt 
anfall av vårkåt ubetenksom-
heit! Men, heldigvis, det hovu-
det hadde gløymt, hugsa lun-
gene, hjarta, og etter kvart 
kvar einaste fiber i kroppen, 
og dei sytte kvar for seg og 
samla sett tydeleg for at eg 
ikkje skulle få høve til å gløy-
me på nytt.

Likevel var eg framleis så 
pass ved medvit at då 

Tove Nielsen i feiande fart 
kom syklande mot meg ned 
bakken og ropte ”heia Narve”, 
så kunne eg løfte blikket og 
handa og vifte tilsynelatande 
lystig attende. Men sjølvsagt 
straffa det seg.  Alle rørsler 
ut over det å humpe av garde 
med augo stivt festa på sko-
tuppane, var uforsvarleg 
ressurskrevande. ”Konsen-
trer deg om å gå riktig”, sa 
johan Olav Koss. ”Tenk sving  
for sving, langside for lang-
side.” Eg tente meter for 
meter, desimeter for desimeter, sentimeter 
for sentimeter.

I min etter kvart audmjuke, krumbøygde 
løpestil, heldt eg på å ikkje oppdage at 

løypa svingde av til høgre opp Frognersæ-
terveien, og blei om mogeleg endå brattare 
enn før. Eg blei teken att av mange, heile tida. 

Ei dame i 60-åra sprang forbi meg på for-
tauet, i svart trikot, med nummer 5 tusen og 
noko på ryggen. Eg forundra meg i min 
omtåka hjerne over at ho sprang på for-
tauet. Då forsto eg: Ho deltok  ikkje i løpet. 
Ho var ikkje starta eingong. Ho berre varma 
opp til ein seinare start. Likevel sprang ho 
lett forbi meg på sin gamle, tunne bein. 

Det liva meg litt opp at eg hadde framleis 
hadde evne til skamkjensle. Og etter 

kvart merka eg at lidingane stabiliserte seg 
på eit slags optimum, og blei blanda opp 
med ein fortvila trass. Eg skulle faen ta meg 
ikkje gå. Ikkje det at det ville gå noko seinare 
av den grunn, men likevel. Tenk på kone og 
born som står ved vekslinga! Tenk på tilsko-
darane, som alt lenge har gjort seg lystige 
ved å observere mi underlege og omsten-

delege framrykking oppover. Mobben skal 
ikkje få oppleva gleda over mitt endelege 
nederlag! Eit steg til, og eitt til. Det er betre 
å falle på post enn å gå!

Brått merkar eg at det går lettare. Då eg 
mødesamt lyfter hovudet, ser eg at len-

det faktisk er tilnærma flatt. Femti meter len-
ger framme er vekslinga.  Å herlegheit! Kan-
skje står livet til å redda likevel! Andre løparar 
flyt framleis forbi meg som ei ustoppeleg elv. 

I overmot prøver eg faktisk å 
henge meg på den siste av dei. 
Utan hell sjølvsagt, men berre 
det å prøve, vitnar om at liv-
sens gneist enno ulmar i meg. 
Eg snublar mot vekslinga og 
prøver å gje pinnen til den før-
ste og beste. Han er sjølvsagt 
ikkje interessert. Men der 
skimtar eg  min mann, utol-
modig trippande. Eg overlet 
pinnen til han og ser berre 
skosolane på han, før eg 
sjanglar inn på fortauet.

Eg ser på klokka, og oppda-
gar at dette tidsoseanet 

av menneskeleg  liding  faktisk 
ikkje har vart lenger enn 7-8 
minutt. Rett nok langt meir 
enn dei normerte 6, og SAM-
ORDNA OPPTAK har vel ikkje 
mykje godt å seie om meg. Eg 
ruslar nedover vegen og leiter 
etter kone og born, som hel-
digvis ikkje hadde oppdaga 
meg i vrimmelen. Gjennom 
hoste, hovudverk og pulsras 
går det opp for meg: Kjære 
Narve, gamle galning. Du har 
faktisk fullført! No driv Olaf og 
øydelegg det som er att av 
meniskane sine i bakkane ned 

frå Besserud, medan du kan leggje vegen 
mot Schrøder, til ein vel fortent halvliter.

Epilog: Total tid blei 69 minutt, dvs 4 
minutt etter normert tid, og langt etter 

departementet. Men eg var berre ansvarleg 
for eit par av desse minutta. Merk dykk det! 
Olaf må truleg ta skulda for resten!
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Heidi Hoksnes Sørli (bildet) har jobbet 
på NTL-kontoret to dager i uka siden 
mars 2009, og på siste årsmøte i 
foreningen ble stillingen utvidet til fulltid 
i et år fra 1. april 2010.

Heidi er frikjøpt fra sin stilling som 
forskningskonsulent ved Psykologisk 
institutt. Foruten et avbrekk i 2006 
hvor hun var studiekonsulent ved juri-
disk fakultet, har Heidi vært tilsatt ved 
instituttet siden 1998. Hun har bred 
erfaring fra administrativt arbeid ved 
UiO og den tidligere arbeidsplassen i 
Utdanningsdepartementet. Utdannings-
bakgrunnen er en bachelorgrad med 
fagene 1. avdeling juridikum og nordisk 
språk og litteratur, samt noe etterut-

danning blant annet 
innen arbeids- og 
organisasjonspsy-
kologi.

Hennes hoved-
oppgaver på NTL-
kontoret vil være å 
lede foreningens 
verveprosjekt og studieutvalg. I tillegg 
vil hun delta i den daglige driften av kon-
toret, videreutvikle foreningens nettsi-
der og være involvert i informasjonsar-
beid gjennom medlemsbladet Ny Giv.

Hun uttaler til Ny Giv at hun gleder 
seg til å få jobbe fullt og helt for NTL i et 
år framover!

årsmøte i NTl uiO
Årsmøtet 24. mars hadde tidligere leder 
i NTL UiO, nå 1. nestleder i NTL forbun-
det, Anita Solhaug som hovedtaler. 

 Hun har vært medlem av Hand-
lingsromutvalget  (se oppslag på side 
4) og presenterte en innføring i hva 
utvalget har befattet seg med.  

VAlG: 
Ellen Dalen ble gjenvalgt som leder
Sten Morten Henningsmoen ble gjen-
valgt som nestleder. Siden Ellen er i per-
misjon til oktober, ble Sten Morten kon-
stituert som leder og styremedlem Siri 
Høgseth ble konstituert som nestleder 
i denne perioden.  I tillegg skal styre-
medlem Heidi Hoksnes Sørli jobbe full-
tid på kontoret  frem til årsmøtet 2011.

dette er altså det nye styret:
Ellen Dalen, leder
Sten Morten Henningsmoen,  
nestleder/konstituert leder
Siri Høgseth, styremedlem/ 
konstituert nestleder.
Tom Thorsen, sekretær
Bjørg Irene Osvik, kasserer
Heidi Hoksnes Sørli, styremedlem og 
fulltid på kontoret
Harald Ulrik Sverdrup
Hilde Kvamme Titlestad
Benjamin Endré Larsen

Varamedlemmer:  
Helle Linne Eriksen
Øystein Ekevik
Ravichandrazan Shanmuganathan
Gerald Ruiner Torgersen
Gro Anita Sørmo
Knut Erling Semb
Torill Aamodt
Camille Wegenberg

Nytt i år er at vi har invitert inn stu-
dentmedlemmer til å være oberser-
vatører i styret: Gabriel Steinsbekk  
med vara Mari Helen Varøy.

En fullstendig oversikt over alle 
valgresultater samt vedtatt Politisk 
plattform og Hovedoppgaver for 
2010-2011 ligger på våre nettsider.

   

kuRS

BASISkuRS 1: 
Hva har arbeidsgiver 
lov til å gjøre med deg?
På kurset vil vi ta opp mid-
lertige tilsettinger, oppsigel-
ser, omstilling og flytting
Kursholder: Sten Morten 
Henningsmoen, leder NTL 
UiO
Målgruppe: Alle medlem-
mer i NTL - særlig nye 
medlemmer
Tid og sted:  
4. mai kl 09.00 – 12.00
Undervisningsrom 2, 
Georg Sverdrups hus

BASISkuRS 2: Hvem 
bestemmer lønna di? 
Kurset tar for seg tariff-
systemet og lokal lønns-
politikk.

Kursholder: Sten Morten 
Henningsmoen, leder NTL 
UiO.
Målgruppe: Alle medlem-
mer i NTL - særlig nye 
medlemmer.
Tid og sted:  
11. mai kl 09.00 – 12.00
Undervisningsrom 2, 
Georg Sverdrup hus

BASISkuRS 3:  
Midlertidighet
Kursholder: Heidi Hoksnes 
Sørli, NTL UiO, Sten Morten 
Henningsmoen, leder NTL 
UiO.
Målgruppe: Åpent for alle 
ansatte ved UiO.
Tid og sted:  
25. mai kl 09.00 – 12.00
Undervisningsrom 2, 
Georg Sverdrups hus

Kurstilbud våren 2010 – NTL-UIO:

Heidi  på plass



B-Postabonnement
Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034

Blindern, 0316 Oslo

Navnløs pasta
Det skal nesten ikke være nødvendig med en oppskrift til denne retten, men 
noen ganger så må man bare skrive ned de gode tingene man har spist. Dette 
pastaretten har sikkert et navn, men jeg vet ikke hva det er. Det er en rask og 
deilig hverdagsrett, enten til middag eller til en helgelunsj. Alt er ferdig innen 
pastaen koker.

Sett på pastavannet, grovhakk hvitløk og rød chili. Kok pastaen mens du surrer 
hvitløk og chili i en god olivenolje. Bruk middels varm panne ellers er det lett å svi 
hvitløken, og da blir det ikke noe god. Når pastaen er ferdig kokt heller du av van-
net og rører pastaen ned i panna. Rør også inn litt finhakket persille. Ha gjerne litt 
ekstra olivenolje over også. Man må jo ha litt næring. Serveres alene eller med litt 
godt brød. Det var fort gjort det!

LEKKERMUNN
Ny Givs redaksjonsmedlem Cecilie K. Fragaat Ødegård er matentusiast og deler kunnskaper på sin 
egen blogg, www.lekkermunn.no. I hver utgave av Ny Giv deler hun egne årstidsaktuelle oppskrifter 
med leserne. Og vekker de – bokstavelig talt – mersmak, finner du flere i bloggen!

Heimeside for foreninga:  
http://foreninger.uio.no/ntl/

VI INFORMeReR...

Pst! … har du spurt nytilsette 
kollegaer om dei vil melde seg 
inn i foreininga?

Folk på kontoret: 
Alle dagar: 08.00 - 15.45 
Sten Morten, Siri, Bjørg og Heidi

Telefonar, e-post: 
Leiar Sten Morten Henningsmoen 
Telefon: 22 85 44 20  
s.m.henningsmoen@sosiologi.uio.no

Nesteiar Siri Høgseth 
Telefon: 22 85 57 70 
siri.hogseth@uv.uio.no 

Andre tillitsvalde: 
Sekretær Tom Thorsen 
Telefon: 22 85 54 67 
tom.thorsen@kjemi.uio.no

Studieleder Siri Høgseth  
Telefon: 22 85 57 70  
siri.hogseth@uv.uio.no 

Styremedlem Heidi Hoksnes Sørli  
Telefon: 22 85 57 71  
h.h.sorli@psykologi.uio.no

Kasserar Bjørg Osvik (ti-fre) 
Telefon: 22 85 72 52 
b.i.osvik@kjemi.uio.no

Ungdomskontakt Andreas Dobloug  
Telefon: 22 85 23 18  
andreas.dobloug@odont.uio.no

Hugs å seie frå til NTL-kontoret 
dersom du tek permisjon, sluttar 
ved universitetet, endrar adresse 
eller blir pensjonist. Adressa vår er: 
NTL-kontoret 
Postboks 1034, Blindern 
0316 Oslo   
E-post: kontor@ntl.uio.no  
Fax: 22 85 71 44


