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Nummer 4-2010 Etter at de sentrale partene har halt i land et oppgjør med en klar likelønnsprofil, har turen 
nå kommet til de lokale partene. Høstens lokale lønnsforhandlinger ved UiO er nå godt i gang. 
I år, som før, får de lokale lønnsforhandlingene et ikke uvesentlig preg av tilfeldighet over seg. 
Dette skyldes ikke at  fagforeninger eller arbeidsgiversiden gjør en dårlig jobb. Dette  
lotteripreget kommer som en følge av vi har et  
system som legger opp til at det skal forhandles på 
individuelt grunnlag for 7000 ansatte innenfor en 
veldig begrenset tidsramme og med en begrenset 
sum som skal fordeles.

En av NTLs viktigste prioriteringer i årets lokale 
oppgjør er å følge opp likelønnsløftet som de sentrale partene gjennomførte. De ulike delene 
av lønnssystemet – lokalt og sentralt – må dra i samme retning for å få ønsket effekt. For å 
kunne følge opp likelønnsføringene uten å skape nye skjevheter, mener NTL UiO det er nød-
vendig å ta strukturelle grep – blant annet ved å løfte hele kvinnedominerte grupper (både 
kvinner og menn) gjennom for eksempel å fremme gruppekrav. Det er liten villighet fra de 
andre partene ved UiO til å gå i reell dialog rundt slike løsninger. Høstens forhandlinger faller 
derfor inn i vante spor, der det forhandles individuelt uten at det faktisk er tid til å argumen-
tere for (eller imot) de enkelte kravene, og der faren for å  skape nye skjevheter er over-
hengende.

Videre baserer vi forhandlingene på en lokal lønnspolitikk ved UiO som er sterkt preget av 
en belønningstankegang som forutsetter at de lokale forhandlingene kan brukes som et 
slags incentivsystem – ja nærmest et slags bonuslønnssystem. En slik forståelse av lønn 
legger seg tett opp til den virkelighetsforståelsen som ligger til grunn for NPM-inspirert 
styringsfilosofi, som igjen er baseret på en ledelsesfilosofi og et menneskesyn som NTL ikke 
kan stå inne for.

Det er i beste fall omkring  20% av de ansatte som får opprykk i de lokale forhandlingene, 
og normalt forhandles det lokalt bare hvert annet år. Det betyr at det går lang tid mellom 
hver gang en vanlig ansatt kan vente seg en «belønning» for den innsatsen vedkommende 
legger ned ved UiO. Utsiktene for å få lønnsopprykk for den jevne arbeidsmaur blir jo heller 
ikke bedre ved at noen få enkeltpersoner tar ut over 100.000 kroner av den potten som 
fordeles . Lønnsforhandlingene vil derfor i  langt større grad få en demotiverende effekt for 
alle de som ikke får opprykk,  enn  at de vil virke motiverende for de få som får det opp-
rykket de faktisk hadde håpet på. På denne måten får også lønnsforhandlingene en negativ 
effekt for arbeidsmiljøet ved UiO. 

NTL mener det finnes bedre og enklere  måter å få til en god fordeling av lønnsmidlene ved 
UiO på. Dette bør partene ved UiO ta tak i så snart årets lokale oppgjør kommer i havn.

Tombola!
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Høstens vakreste... 
Eventyr???
Kanskje er det ikke akkurat denne betegnelsen man fristes til å bruke når man 
skal beskrive lokale lønnsoppgjør. Ordningen har utvilsomt sine sider – også 
negative. 

Når dette skrives er vi så vidt i gang med forhandlingene etter at arbeidsgive-
rens 70-prosent-tilbud er fremlagt. Vi skal vokte oss vel for å kommentere årets 
oppgjør – dét er altfor tidlig. Men noen refleksjoner bør det være plass til: 

Deler av forhandlingene foregår fakultetsvis  i tiende etasje i det som nå heter 
Lucy Smiths Hus. For første gang har jeg anledning til å følge de lokale UiO-
lønnsforhandlingene fra A til Å, og det som slår meg er hvor grundig organisa-
sjonene behandler og videreformidler kravene. Og NTL-UiO utmerker seg: Vi har 
hatt samlinger, diskusjoner og utarbeidet krav og rammer for krav. Hele tiden 
med lokale tillitsvalgte som  tunge aktører. Og i motsetning til de øvrige organi-
sasjonene er bredden av NTL-tillitsvalgte med hele veien, helt frem til de viktige 
direkte forhandlingene med arbeidsgiverne, der nettopp lokalt NTL-tillitsvalgte 
spiller nøkkelroller. Det er de som refererer og prosederer kravene vi som orga-
nisasjon går for. Det er en imponerende innsats der mange er med på å yte. 

Til tross for at lokalt tillitsvalgte altså er tungt inne i prosessen, er det påfallende 
hvor mange som fortsatt er litt uklare når det kommer til hva de årlige lønns-
oppgjørene består av. Benjamin Endré Larsen tar oss gjennom hele prosessen,  
Lønnsmaskinen, versjon 2010, som han har kalt dyret. På side 6. Og utover. 
Håvard Tangen har sett på universitetslektorene og en ordning med anledning 
til faglig utvikling som står i fare for å forsvinne i historiens tåke. Den har ikke 
nådd noen spesielt høy alder – ordningen ble vedtatt for 18 år siden. Men glem-
selen senker seg like fullt. Dét har fått et par universitetslektorer til å reagere. 
Du møter dem på side 8 og 9. 

Benjamin har også fulgt opp en sak fra forrige utgave av Ny Giv: 
Traust arbeid blir gull forteller tittelen til en sak som byr på en god nyhet: 
Etter drøftelser med fakultetsledelsen har klubben ved Institutt for arkeologi, 
konservering og historie (IAKH)  fått gjennomslag for at timelærerer skal ha 
egne satser for forberedelsestid. Avgjørelsen  fører til at folk som har undervist 
samme kurs i mange år får beholde lønnen. Et resultat 
av målrettet grasrotarbeid og energiske tillitsvalgte. 
Og i tillegg byr vi på småstoff – NTL-Landsmøtet står 
for døren – og sistesiden er som alltid viet noe ekstra 
godt. Hva kan du lese mer om i spalten Lek-
kermunn!
 
Christian Boe Astrup 
Redaktør
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AV BeNjAMIN eNdré lArseN 

Årets lønnsoppgjør var spesielt. Finanskri-
sa var ikkje over, og forventingane til opp-
gjøret var store på grunn av de rød-grønne 
regjeringspartias lovnader om like-
lønnspott. Lønnsoppgjøret NTL har interes-
ser i er en del av tariffoppgjøret i staten. 
Partane er staten ved Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementet (FAD) på 
arbeidsgiversida og LO Stat, YS, UNIO og 
Akademikerne på arbeidstakersida (se 
rammesaken om årshjulet). – Vanligvis blir 
det ikkje reelle forhandlingar før det blir 
iverksett mekling, sier Thomas Sandvik, 
forbundssekretær i NTL.

NTLs hovedkrav 
i forhandlingane var 
reallønnsvekst, det 
vil si høgare lønns-
vekst enn prisvek-
sten i samfunnet, 
størst mulig krone-
tillegg i sentrale 
oppgjør – fortrinns-
vis et størst mulig 
kronetillegg til alle 
a r b e i d s t a k e r a r. 
Dette er ikkje de 
samme krava som 
de andre hovedsammenslutningane har. De 
ønsker vanligvis blant anna større grad av 

prosenttillegg. Arbeidsgiversida ønsker 
langt større grad av lokal lønnsfastsetting 
og foreslo reine prosenttillegg i de sentrale 
forhandlingane. 

spesielt oppgjør
Som nevnt var likelønnspotten et viktig 
moment i årets forhandlingar. I følge LO-
aktuelt nummer 4-2010 tjener kvinner i 
staten i snitt 2500-3400 kroner mindre i 
måneden enn menn med samme stillings-
tittel. Bildet er likevel komplisert. 

- I staten er fleirtallet av både de lavest 
og de høyest lønna menn, forklarer Tho-
mas Sandvik. 

NTLs grunnleggande lønnskrav tar sikte 
på at de lavest lønna skal henge med i vel-
standsveksten, 2 prosents prisvekst på ei 
leilighet utgjør et langt større kronebeløp 
enn 4 % økning i ei lav årslønn. 

– Årets løsning med gradert kronetillegg 
i bånn, flatt kronetillegg i midten og pro-
senttillegg på toppen gir litt utjevningseffekt 
i midten (ltr 30-59), forteller forbundsse-
kretæren, – men prosenten på toppen øde-
legg for både kvinneprofil og lønnsutjam-
ning. Trykket på likelønn i årets forhandlin-
gar spilte dermed opp til justeringsoppgjø-
ret, og føringane for dette og de lokale 
forhandlingane blei lagt ut til uravstemming 
sammen med det sentrale oppgjøret.

Blant medlemma i LO Stat, kartellet som 
forhandler på vegne av alle LO-medlemmar 
i staten, var andelen ja-stemmer rekordhøge 
87,8 % blant de som deltok i uravstemminga, 
men deltakinga var lav. Bare 35,8 % av med-
lemma deltok, til tross for nyvinningar som 
mulighet til å stemme ved hjelp av SMS. 

kordan justere?
Justeringsoppgjøret fikk temmelig tekniske 
føringer. §1.4.1 i Hovedavtalen sier at ramma 
for oppgjøret skulle være 1 % av eksiste-

Fordeling av årets oppgjør

Kakediagrammet viser fordelinga av årets lønnsoppgjør. Det har ikke lykkes 
redaksjonen å beregne kjønnsfordelinga av de sentrale tillegga. Den totale 
ramma for oppgjøret var på 1,93 milliarder kroner, som blei fordelt på 819 
millionar kroner i generelle tillegg, 585 millionar til justeringsoppgjøret og 
527 millionar kroner til lokale forhandlingar.

rande lønnsmasse per 1. juli 2010. Av dette 
blei 300 millionar avsatt til endringar i sen-
trale lønnsplasseringar, der kvinner skulle 
ha minst 66% og stillingskodar med meir 
enn 60% kvinneandel skulle prioriteres. For 
resten av potten, 285 millionar, skulle minst 
60% tilfalle kvinner.

Disse føringane, sammen med føringa 
om at høg utdanning skulle prioriteres, 
førte til at de som i størst grad blei tilgode-
sett i justeringsoppgjøret var personar i 
lønnsramme 13, 17 og 22. Her finn vi konsu-
lentar og førstekonsulentar. Sistnevnte fikk 
som følge av dette ny, egen lønnsramme 21. 
Rådgiverar står i lønnsspenn, men fikk også 
auke.

– Justeringsoppgjøret sikra minst en 

tredel av NTLs medlem, blant de spesielt 
konsulentar, førstekonsulentar og råd-
giverar ei konkret heving, påpeiker Sandvik. 
Dette er forbundet godt fornøyd med.

lokale forhandlingar
Når det gjeld de lokale forhandlingene kan 
NTL sentralt styre si begeistring. 

– Kvardagsheltane i staten er der, gjør 
jobben sin og bidrar til fellesskapet. Men 
de blir ofte ikkje sett, og da får de heller 
ikkje lønnsauke, forteller Thomas Sand-
vik. Han påpeiker også at sannsynligheta 
for å bli tilgodesett auker om en jobber 
nært ledelsen, og meiner at individfokuset 
i de lokale forhandlingane kan være med 
på å undergrave kameratskapet på 

arbeidsplassen. De som får mest i de 
lokale forhandlingane er dessuten de som 
har mest fra før. Sandvik forklarer at om 
alle fikk et lønnstrinn, ville det utgjøre ca. 
4000 kroner for en reinholder som gikk 
fra ltr 35 til 36, men ca. 8000 for en råd-
giver som gikk fra ltr 58 til 59. Men det er 
sjelden reinholderane får noe i lokale for-
handlingar. Han presiserer likevel at han 
ikkje meiner dette skyldes vond vilje – det 
er snakk om sosiale strukturar og «tvang 
i systemet» som er vanskelig å hanskes 
med.

Likevel er det også komme gode like-
lønnsføringar for de lokale forhandlingane. 
I Hovedtariffavtalen heiter det at «Kvinner 
skal få en større andel av avsetningen til 

Tillitsvalgte i NTl-uiO forbereder de lokale lønnsforhandlingene, oktober 2010. Forbundssekretær Thomas sandvik meiner staten er en lite progressiv arbeids-

giver.  (Foto: Christian Boe Astrup)

Lønnsmaskinen – versjon 2010
Lønnsforhandlingane er kanskje den aktiviteten i fagbevegelsen som interesserer flest og 
får de mest umiddelbart følbare resultata for medlemmane. Men kordan føres de egentlig? 
Og kordan gikk det med likelønnspotten i staten?

Thomas sandvik, for-

bundssekretær i NTl.
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Mobbing i arbeidslivet – en veiledning 
for arbeidsgivere og ledere
Mobbing er et utbredt problem i norsk 
arbeidsliv. Om lag fem prosent oppgir at de 
føler seg mobbet på jobben, mens mange 
flere opplever ubehagelige konflikter eller 
mer enkeltstående episoder. Arbeidsmiljø-
spesialistene har laget et informativt og 
godt skrevet hefte hvor de viser de juridiske 
og psykologiske sidene av mobbing. Heftet 
tar for seg hva mobbing er – og ikke er – og 
hvordan vi kan kjenne det igjen i våre om-
givelser. 

Forfatterne omtaler hvordan man som 
leder og arbeidsgiver bør og skal gå fram 
for å håndtere og forebygge mobbing på 
arbeidsplassen. Heftet er i første rekke 
beregnet på ledere, tillitsvalgte og verne-
ombud, men vi anbefaler alle som er inter-
essert i å ha et godt arbeidsmiljø å ta en 
kikk. Som forfatterne selv sier: Vi håper 
heftet kan være til hjelp i det daglige arbei-
det i virksomhetene med å forebygge og 
håndtere mobbing og trakassering til beste 
for norske arbeidstakere og arbeids- 
givere. 

Heftet er laget av Ståle Einarsen, Lars 
Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen 
og kan lastes ned gratis på www.arbeids-
miljøspesialistene.no

Født mellom 1943 og 1953?
Den nye pensjonsreformen som trer i kraft 
fra nyttår vil få betydning for deg som er 
født disse i disse årene. Statens pensjons-
kasse har greid å oppsummere de store 
trekkene i pensjonsendringene på en rele-
vant måte i artikkelen Vurderer du å jobbe 
til du blir 70 år? Artikkelen beskriver hva 
som skjer med din pensjonsutbetaling der-
som du går av på ulike tidspunkt, og hvor-
dan arbeidsinntekt i årene fra 67-70 påvir-
ker din pensjon. Kortversjonen er at det er 
individuelt hvor lenge det lønner seg å jobbe 
etter fylte 67 år, og at det er viktig at du 
søker informasjon og veiledning før du tar 
ditt valg. Interesserte bør lese hele artik-
kelen på SPKs nettsider og prøve pensjons-
kalkulatoren. 

http://www.spk.no/no/Person/Nyhe-
ter/758/Vurderer-du-a-jobbe-til-du-blir-
70-ar/

NTls 17. landsmøte 
1.-5. november 2010
Landsmøtet holdes hvert fjerde år og er 
NTLs høyeste organ. . 

Medlemsmøtet i NTL-UiO valgte 23. sep-
tember følgende delegasjon til å represen-
tere NTL UiO:

Representanter:
Ellen Dalen
Siri Høgseth
Tom Thorsen
Ulrik Sverdrup
Heidi Hoksnes Sørli
Helle Linné Eriksen
Benjamin E. Larsen
Ravichandrazan Shanmuganathan
Christian Boe Astrup

Vararepresentanter:
Øystein Ekevik
Bjørg Osvik
Gry Bruland Larsen
Geir Mathiessen

Camille Wesenberg
Mohamed A. Hazza
Olaf Svorstøl
Idar Helle

Fra Landsstyret: 
Sten Morten Henningsmoen

Bekymret for skolen
Norsk Tjenstemannslags 1. nestleder, Anita 
Solhaug, liker ikke utviklingen som har fort-
satt etter at Bondevik-regjeringen tapte 
valget i 2005, og hun tenker spesielt på 
høyere utdanning. 

– Den politiske styringen av utdannings-
sektoren er svekka. Tradisjonell styring er 
erstatta av finansiell styring. Jeg mener det 
nåværende finansieringssystemet i for stor 
grad er en konkurranse mellom forsk-
ningsinstitusjoner, sier Solhaug. 

Hun  påpeker videre at de fire største 
universitetene i Norge i fjor brukte 100 års-
verk på å skrive søknader om støtte til pro-
sjekter de ikke fikk penger til. 

– Da må det være noe man kan gjøre 
annerledes. Vi ønsker mer stabile ramme-
vilkår og sterkere statlig styring, mener 
Solhaug. 

Samtidig sier Solhaug at hun ikke tror 
det er noe vits i å «sitte på kontoret til  
Aasland og fortelle hvordan det er». 

– Hun lytter og nikker, og er rådmann og 
ikke politiker. Jeg tror at en sterk allianse, 
bestående av fagbevegelse, studenter og 
rektorer, kan klare å lage en opposisjon 
nedenfra. Presset må komme nedenfra. 
Hvis ikke vil det ikke skje en skitt før vi får 
et regjeringsskifte som gir enda høyere 
privatisering, skolepenger og et helt annet 
utdanningssamfunn en det vi har i dag, sier 
Anita Solhaug.  (aktuell.no)

Kort & Godt

NTls landsmøte avholdes i storsalen, Oslo 

kongressenter, 1.-5. november.   (Foto: CBA)

Frontfagmodellen

Frontfagsmodellen går ut på at 
lønnsoppgjøret i eksportretta 
industri skal gjøres unna først. Den 
prosentvise auka i lønnsmassen 
her setter ei øvre begrensing for 
oppgjøra i andre sektorar. Hensikta 

med modellen er å hindre at sterk 
lønnsvekst i andre sektorar fører til 
lønnskrav i den eksportretta indus-
trien som svekker konkurranse-
evna til bedriftane i denne sekto-
ren.

Først leif sande – leder av Industri og energi og dermed sentral i frontfagsfor- 

handlingene-, så vi andre. Frontfagsmodellen med sarkastisk blikk. 

 (Montasje: Benjamin endré larsen). 

Årshjulet

Rundskriv fra NTL sentralt til alle •	
foreningar med oppfordring om å 
komme med tariffpolitiske innspill 
pleier å gå ut i oktober. Da hentes 
stort og smått av innspill inn.
I februar vedtar landsstyret i NTL •	
tariffpolitisk uttalelse, etter at alle 
foreningenes innspill er innhenta. 
Her vedtas de overordna føringane 
for tarifforhandlingane.
LO Stat, YS, UNIO og Akademikerne •	
eier sammen med staten som 
arbeidsgiver Hovedavtalen i staten. 
NTL er største forbund i LO Stats 
forhandlingsdelegasjon. 
På grunnlag av sonderingar med de •	
andre hovedsammenslutningane 
vedtar forbundsstyret i NTL en 
plattform for forhandlingane. 
Spørsmålet som skal besvares er: 
Kva kan vi oppnå, alle faktorar tatt i 
betraktning?
Frontfagsmodellen gjør at forhand-•	
lingane i eksportretta industri legg 
ramma for forhandlingane i de 
andre sektorane.
I tariffoppgjøret, som pleier å ha •	
frist i mai-juni blir utkast til ny 
hovedavtale utarbeidd. Dersom for-
handlingane ikkje fører fram må 
partane møte til mekling.
Avtaleutkastet blir lagt fram for •	
medlemmane til uravstemming når 
det er klart.
Justeringsforhandlingar blir holdt •	
dersom partane ønsker sentrale 
endringar i lønnssystemet ut over 
de generelle tillegga en kommer 
fram til i tariffoppgjøret. Justerings-
forhandlingar kommer først i gang 
etter at ny hovedtariffavtale er på 
plass.
Etter at de sentrale forhandlingane •	
er ferdige, blir det satt i gang lokale 
forhandlingar om den delen av for-
handlingspotten som er avsatt til 
dette. De lokale forhandlingane går 
vanligvis for seg i september-okto-
ber.

lokale forhandlinger enn fordelingen av 
antall årsverk mellom kvinner og menn 
tilsier.»

 – Dette innebærer ei sterkere like-
lønnsføring enn tidligare, der likelønns-
aspektet er blitt ivaretatt av ei pro rata-
formulering, framhever Sandvik. Der-
som en legg seg på ei marginalt høgare 

tildeling til kvinner enn pro-rata, slik det 
har vært vanlig ved UiO, vil kvinners 
andel av lønnsmassen likevel kunne 
synke fra et år til neste.

Det er avsatt 0,9% av lønnsmassen 
til lokale forhandlingar. Ved UiO utgjør 
det 25,3 millionar kroner.
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– Ordninga med fri til fagleg 
utvikling gjeld enno
Etter ein årelang prosess vedtok fakultets-
rådet ved det historisk-filosofiske fakultetet 
i 1992 at universitetslektorane skulle ha rett 
til å søkja fri til fagleg utvikling. I nokre år var 
det sett av eigne midlar til dette òg. No 18 år 
etter ser det ut til at kunnskapen om denne 
ordninga har smuldra bort. Men i vår tid er 
det vel minst like aktuelt?

Universitetslektor roger solberg mei-
ner det. Han underviser ved Institutt for 
lingvistiske og nordiske studium. Saman 
med kollega Harald Pharo har han gått i 
bresjen for å få ordninga fram i ljoset og få 
leiinga ved instituttet og fakultetet til respek-
tera dette som dei ser på som ein hevdvun-
nen rett. Faglaga NTL og Forskarforbundet 
har òg uttala seg med støtte til striden dei 
fører. 

Frå tidsbank til semester 
med fagleg påfyll
Solberg og Pharo tok opp saka for 3-4 år 
sidan. Førebels har det vori å stanga hovu-
det mot veggen. Serskilt har dei hatt ynske 
om å få ei fråsegn frå juristar om saka. Dei 
har etterlyst dokumentasjon på at ordninga 
har falli bort etter vedtak i fakultetet. Til no 
har dei slett ikkje fått det. Det er ikkje bra 
når folk i leiinga ikkje veit om ordninga eller 
hevdar at ho aldri har funnist. 

Solberg og Pharo har samla dokumenta-
sjon som fortel når fri til fagleg utvikling vart 
innførd, og korleis utviklinga har vori både 
på 1990-talet og frå 2005 til i dag. Dei bekla-
gar å måtta hevda ein rett som er slegen 
fast i eit vedtak i fakultetsrådet, svart på 
kvitt, og som aldri er oppheva: Etter 4 år 
med undervisning skal universitetslektorane 
ha rett til å søkja om eitt semesters fri til 
fagleg fornying og eigenutvikling. 

Åra har gått, med ny instituttleiing, til dels 
eksternt ifrå, og med eit nytt språksenter på 

– Vern om ordninga 
med fri til fagleg utvikling!

universitetslektorane  Harald Pharo (til vinstre) og roger solberg (til høgre) står fast på retten til fri til fagleg utvikling, medan instituttleiar Bente Christensen 
meiner vedtaket frå 1992 må undersøkjast nærare.  (Foto: Christian Boe Astrup)

AV HåVArd TANGeN

universitetslektorane er ei viktig gruppe 
ved Noregs fremste lærestad. Men også 
dei treng fagleg påfyll. skal dei få ha ein 
hevdvunnen rett til fagleg utvikling, eller 
kan leiinga nekta dei det? 

– Bente Christensen, leiar ved Institutt for 
lingvistiske og nordiske studium, har univer-
sitetslektorane rett til fri til fagleg utvik-
ling?

– Dette er gamle ordningar som galdt 
lenge før eg byrja ved instituttet. Eg har 
arbeidt her i halvtanna år. Eg kjenner ikkje til 
dette. 

Etter å ha fått opplyst om vedtaket frå 
1992 (sjå faktaboksen) svarar Christensen 
soleis: – Me må undersøkja nærmare om dette 
vedtaket er foraldra, eller om det har komi eit 
nytt vedtak seinare som seier noko anna. 

Christensen fortel at leiinga ved institut-

tet legg resultata av medarbeidarundersø-
kinga i 2009 til grunn for arbeidet sitt. Målet 
er at alle skal få utvikla seg, det er god per-
sonalpolitikk i praksis. 

– Instituttet har eit trongt budsjett og må 
freista gjera det beste ut or stoda me er i. 
Alle kan senda oss søknader med framlegg 
til måtar å få fagleg utvikling på. 

Christensen nemner tri konkrete døme 
på medarbeidarar som har søkt og fått god-
kjent fagleg utvikling. Éin fær dekt utlegga 
sine til å gjennomføra fyrstelektorprogram-
met ved Høgskulen i Oslo. Ein annan har fått 
midlar til mentorhjelp for å kunna skriva ein 
fagleg artikkel. Ein tridje har fått høve til å 
skuva på seminarundervisninga, so det vert 
frigjort tid til å arbeida med andre prosjekt. 

– Me vel å ha ei praktisk tilnærming til 
desse sakene. Paragrafrytteri er det liten 
vits i. Alle er hjarteleg velkomne til oss med 
søknader!

Utdrag frå vedtaket i fakultetsrådet ved HF 4. desember 1992:

beddingen. Det er konstant økonomisk krise, 
og budsjettkniven vert henta fram. 

Solberg etterlyser vilje til å sannkjenna 
at retten dei vann i 1992, står ved lag:

– Me var sers nøgde med ordninga me 
hadde. Alle kjende dei nøytrale kriteria for 
å få fri til fagleg utvikling. Tildelingane gjekk 
på omgang etter ei rettvis oppteningsord-
ning, og folk venta på sin tur. Dette er skil-
naden på ein fagleg rett og den mest posi-
tive instituttleiinga i verda.

 I dag kan nokon få fri ut ifrå ukjende 
kriterium. Men utan pengar, og om me fær 
ei ny instituttleiing, kan ordninga suspende-
rast. Det er galskap å byta ut ei velfun-
gerande ordning med improviserte løysin-

gar. Ikkje er det naudsynt å finna opp hjulet 
kvar gong ein fær lyst på ein køyretur, seier 
Solberg. 

Solberg held fram at fakultetet er over-
ordna instituttet. Sume viser til at reglane 
for forskingsfri er endra. Men retten til fri 
til fagleg utvikling er ei anna ordning. For-
skingsfri gjeld professorar og amanuensar, 
som i røynda har forskingsplikt. Men uni-
versitetslektorar treng òg fagleg påfyll. Dei 
skal ikkje berre gå og hjelpa UiO med å pro-
dusera studiepoeng. 

Ambisjonane og røyndomen
I strategi for 2020 heiter det at UiO skal 
verta eit læringsuniversitet og satsa sterkt 

internasjonalt. 
– Dette vitnar om høgt ambisjonsnivå og 

målsetnad om å rekruttera studentar utan-
lands, seier Solberg. 

– Fleire og fleire studentar kjem og vil ta 
kursa i norsk som andrespråk. For mange 
er dette eit fyrste møte med Noreg. Sume 
av dei høyrer heilt klårt til den fremste 
samfunnseliten i framtida. Burde ikkje då 
universitetslektorane som tek imot dei, 
vera godt oppdaterte og fagleg fullt på høgd 
med tida i dag? Andre universitet og høg-
skular i Noreg har sett dette i augo og inn-
ført liknande ordningar som UiO gjorde i 
1992 seier Solberg.  

«Universitetslærerne gis anledning til å søke permisjon til faglig utvikling •	
med et halvt år etter fire års tjeneste eller ett år etter åtte års tjeneste.» 
«Arbeidspliktsordningen for universitetslærere endres til 75 % undervis-•	
ning, 19 % faglig fornyelse og 6 % administrasjon.» 
«Det settes av separate vikarmidler for universitetslærere til faglig permi-•	
sjon.» 
«Universitetslærerne gis de samme rettigheter til å søke midler til faglige •	
reiser/faglige prosjekter som andre ansatte.»

Stoda ved Universitetet i Bergen (opplysningar frå fagkoordinator Atle Kristiansen): 
universitetslektorane i Bergen som underviser i norsk som andrespråk, har 
hatt høve til å søkja om forskingstermin på lik line med andre vitskaplege stil-
lingar. etter tri år kan dei søkja om eitt semesters forskingstermin, eventuelt 
eitt år etter seks års opptening. dei må likevel søkja om det, og det må leggjast 
fram ein plan for forskingsterminen.  
Det er ikkje slik at alle har fått fri når dei har søkt om det, men dei som har fått 
avslag, har ofte fått førehandstilsegn om permisjon ved neste tildeling. 
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Etter drøftingar med fakultetsledelsen har klubben ved Institutt for arkeologi, konservering 
og historie (IAKH)  fått gjennomslag for at timelærerar skal ha egne satsar for forbered-
elsestid. Avgjerda fører til at folk som har undervist samme kurs i mange år får beholde 
lønna si enn så lenge. Det har krevd målretta grasrotarbeid å få resultatet i havn.

AV BeNjAMIN eNdré lArseN

I forrige utgave av Ny Giv blei det skreve om 
IAKH-klubben sin kamp for rettferdig av-
lønning og beregning av undervisningsopp-
gaver på timebasis. Klubben er skipa for å 
ivareta midlertidig vitenskapelig tilsatte og 
tilknyttede timelærere sine interesser – på 
tvers av fagforeningsgrensene – på Institutt 
for arkeologi, konservering og historie. 
Instituttet hadde i utgangspunktet lagt opp 
til at normane for forberedelsestider skulle 
følge de satsane som var blitt avtalt med de 
faste vitenskapelig tilsatte. For enkelte 
kunne de nye normene ha ført til halv beta-
ling for de samme arbeidsoppgavene de 
hadde utført i årevis. Klubben meinte at 
dette ikkje var rett. Omlegginga av gruppe-
undervisning var i følge de noe som måtte 
drøftes med den aktuelle tilsattgruppa etter 
Arbeidsmiljølova og Hovedavtalen.

Gledelig resultat
Den 3. september hadde klubben og fagfo-
reningane møte med fakultetsledelsen og 
fikk gjennomslag for sitt syn: Midlertidig til-
satte skal ha egne satsar for tid til forbere-
delsar, og ved fornying av kontraktar skal 
en legge lønna ved tidligare oppdrag til 
grunn. Vegen fram til dette målet har vært 
lang. Godt, gammeldags grasrotarbeid har 
spilt en viktig rolle. 

– Vi er opptatt av å ha god dialog med insti-
tutt og fakultet, sier nestleder i klubben, 
stipendiat og NTL-medlem Marthe Hommer-
stad.

– Det er viktig for oss å ikkje framstå 
som noen kravstore drittungar. Men det er 
tross alt også viktig at en får betalt for det 
arbeidet en gjør.

Hardt arbeid
Ho fortel at det har vært stort engasjement 
fra klubben blei oppretta for snart et år sida 
og trur den sterke mobiliseringa har vært 
avgjørande for resultatet. Ho legg til at de 
midlertidig tilsatte var nesten fulltallige på 
det første møtet, da klubben blei stifta. Mobi-
liseringa skjedde ved hjelp av temmelig 
trauste kanalar: Innkalling på e-post og 
samtalar i lunsjen. 

– Vi har jo ikkje akkurat dreve noen dør-
til-dør-kampanje, så det er tydelig at folk 
syns dette er viktig, sier Hommerstad.

Når det gjeld timelønnssaka, så er den ei 
av fleire klubben har jobba med. 

– Før sommeren opplevde vi kommuni-
kasjonen med instituttet som dårlig, og var 
bekymra for utfallet i saka, fortel Hommer-
stad. 

Resultatet var at det blei sendt et brev 
der samtlige midlertidig vitenskapelig til-
satte på instituttet hadde signert. Ho medgir 
at det krevde en del arbeid, og at det har 

gått en del e-postar fram og tilbake.
Klubbnestlederen vil helst ikkje tenke på 

kor mye tid ho har brukt på klubben, men 
anslår at ho totalt har brukt noen ukers 
arbeidstid på klubbarbeidet. Ho legg ikkje 
skjul på at noen har brukt atskillig meir tid 
enn andre, men framhever det at så mange 
har gjort en innsats som særlig viktig. 

– Vi har lært at det ikkje går an at det er 
de samme som drar lasset heile tida. Særlig 
når vi tar i betraktning det at vi er mange 
som går på korte kontraktar blir det viktig 
at alle er villige til å yte noe for vårt felles 
beste.

rettferdig arbeidsmiljø
Hommerstad meiner at et fragmentert fag-
miljø, der mange sitt og jobber med sine 
egne ting, på nokså korte kontraktar og få 
sosiale møteplassar er en av grunnane til at 
klubben så dagens lys. Det at det i de sei-
nare åra har blitt så mange midlertidig til-
satte gjør også at det blir ei spesiell stem-
ning, meiner ho. 

- Det er jo ikkje bare å sette fram en 
haug med stolar og si at no skal vi prate 
sammen som skal til for å skape et godt 
arbeidsmiljø. 

Sjøl om Marte Hommerstad meiner de 
konkrete resultata av klubben sitt arbeid 
har vært gode, meiner ho det er for tidlig å 
slå fast at det sosiale arbeidsmiljøet har 

endra seg stort. Ho understreker likevel at 
ho ikkje legg noe negativt i dét. Ei av de vik-
tigaste erfaringane med arbeidet er nettopp 
at en ved å stå sammen i ei sak innafor et 
interessefellesskap, kan en oppnå resultat 
uavhengig av kor en hører til eller jobber til 
daglig.

Mellomstasjon og kall
Det at de midlertidig tilsatte vet at de er 
ansatt på åremål, og ikkje fullt ut opplever 
seg sjøl som fast inventar på arbeidsplas-
sen kan gjøre det lettare å akseptere 
arbeidsvilkår som ikkje er heilt på topp.

– Før var det ikkje så mange stipendia-
tar, fortel Hommerstad. 

– Det gjorde det kanskje enklare å vite 
om en kunne fortsette innafor akademia 
eller ikkje. Dette dreier seg jo også om en 
større diskusjon om midlertidige og «laus-
ungar» innen akademia. 

Hommerstad synes det er kinkig å bli 
spurt om samtalar om lønn og arbeidsfor-
hold er viktig for at folk skal bli sikre på ret-
tane sine. 

– I utgangspunktet er det jo ikke slik at vi 
driver og diskuterer detaljene i arbeidskon-
trakten vår. Jeg tror det er mange som er 
blitt bevisstgjort på noe som de egentlig 
ikke ønsker å forholde seg til. Ho meiner det 
er et privilegium å få jobbe med spennande 
problemstillingar, men det er mange som 
fortsatt ser på akademisk arbeid som et 
kall. 

Hommerstad trur likevel det er viktig at 
en har fått ei bevissthet omkring det at en 
sitt på en viktig kompetanse og at det arbei-
det de midlertidig tilsatte yter skal gi rett til 
ei skikkelig lønn og gode arbeidsforhold.

solidaritet
God gammeldags solidaritet har også vært 
viktig. Klubbarbeidet er i så måte også ei 
slags pedagogisk øving. 

– Sjøl om eg veit at eg ikkje kommer til å 
spasere inn i ei fast stilling med det første, 
utelukker eg jo ikkje at eg kommer til å 
jobbe her på en eller anna måte seinare i 
livet, og det gjør også at eg i større grad ser 
verdien i det arbeidet vi har lagt ned.  
Ho trur også at klubbarbeidet har bidratt til 
å få fleire til å tenke over dette:

 – Det er jo ellers veldig lett å tenke «kva 

er det som er mine interesser her og no».
Et anna aspekt som kan ha motivert 

Marte Hommerstad til å legge ned en  
innsats for de tilsatte sine rettar er for-
skinga: Ho skriv om bondestortings- 
menn på 1800-tallet. 

– Det er jo noen som sier at når de lar så 
mange av oss forske på sosiale bevegelsar 
og sånt, så blir det opprør, avslutter ho 
leande.

- Timelærernes arbeidsinnsats må bli skikkelig verdsatt, sier nestleder i klubben ved Institutt for arkeo-

logi, konservering og historie Marte Hommerstad.   (Foto: Christian Boe Astrup)

      Traust arbeid

blir gull



B-Postabonnement
Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034

Blindern, 0316 Oslo

3 store egg
250 gram sukker
2 ts vaniljesukker
50 gram smør
1 dl melk
2 sitroner (saften + revet skall)
230 gram hvetemel
en klype salt
20 gram valmuefrø
Glasur:
melis
sitronsaft

Sett ovnen på 180 grader. Pisk egg, 
sukker og vaniljesukker hvitt. Smelt 

smøret og bland melken i det smelte-
de smøret. Rør smørbladingen inn i 
eggedosisen. Rør så forsiktig inn 
resten av av de tørre ingrediensene + 
sitronsaft og skall. Smør formen med 
smør og mel før du har røren i for-
men. Stek kaken i midten av ovnen. 
Steketiden varierer fra ovn til ovn. 
Etter 20 minutter kan du sjekke med 
en bakepinne om deigen følger med 
pinnen. La den i så fall steke i noen 
minutter til. Min kake stekte jeg i ca 25 
minutter. Avkjøles på rist. Rør sammen 
melis og sitronsaft til glasuren. Kaken 
uten glasur kan fryses.

LEKKERMUNN
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 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 Gabriel Steinsbekk  
gabrielsteinsbekk@gmail.com

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

S i t r o n k a k e m e d v a l m u e f r oø


