
Medlemsavis for NTL Universitetet i Oslo 

Nr. 5/2010

Norsk
Tjenestemannslag



http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/2      NY GIV   nr.  5/2010 http://foreninger.uio.no/ntl/ny-giv/   NY GIV   nr.  5/2010      3

Nummer 5-2010 

Styret i NTL er veldig bekymret for hva som venter de teknisk/administrativt ansatte i 
det såkalte organisasjonsutviklingsprosjektet. Vi er redde for at det på sikt er snakk om 
en utskilling av driftsoppgaver innenfor lønn, økonomi, bygningsdrift og IT.

Den største utfordringen for oss nå, er at ledelsen ikke sier hva den har tenkt. For det er 
etter hvert blitt en vanlig strategi ved UiO at forandringer gjøres uten at de ansatte får 
vite hva som er i gjære. Et nærliggende eksempel er Prosess Faglige Prioriteringer hvor 
man ventet i det lengste med å si at noen fagområder skulle prioriteres ned – selv om det 
hele tiden lå som premiss i saken. Så når NTL engasjerer seg i dette omorganiserings-
prosjektet, må vi basere oss på muntlig informasjon, tidligere erfaringer og på å lese 
mellom linjene, dvs se etter det som ikke er omtalt i styrenotatet.

NTL var positive ganske lenge. Vi ville være med på et prosjekt som gjør at de vitenskape-
lige  slipper unna administrasjonen de er blitt pålagt de siste årene. Administrativt ansat-
te har også klaget over unødvendig og omstendelig byråkrati. Altså; byråkrater mot 
byråkratisering. Så NTL var de første til å foreslå at prosjektet bl.a. burde ende opp i 
lister til departementet over rapporteringsrutiner vi ikke lenger vil gjøre. Men etter hvert 
som prosjektet tar form, ser vi at dette handler om mye mer enn en bedre organisering 
av arbeidet.

For ledelsen har selvfølgelig en tanke om hva denne omorganiseringen skal ende i, selv 
om den ikke vil si det høyt. I styrenotatet foreslår man en besparelse på 10-30% - og da 
har ledelsen selvfølgelig en plan for hvordan dette kan oppnåes. Men man nekter å si noe 
om hva denne prosentsatsen skal baseres på – og det er jo fullstendig absurd! Dersom 
det for eksempel er antall teknisk-administrative årsverk, vil en reduksjon på «bare» 10% 
bety kutt med omtrent 250 årsverk. Dette er bare et tenkt eksempel, vi aner ikke hva 
som er realiteten. 

Notatet til styret utelater også flere planer som tidligere er blitt diskutert. Vi kan jo håpe 
at det er fordi ledelsen har forandret mening etter å ha diskutert med NTL. I så fall slipper 

vi målet med å opprette organisatoriske skiller mellom drift- og  
utviklingsrollene. Og de ville droppet den såkalte «gevinstkontroll-
gruppa» med eksterne representanter og heller opprettet en  
styringsgruppe med representanter fra fagforeninger og ansatte 
fra alle nivåer. 

Dessverre tror vi ikke at planene er endret, det er bare informa-
sjonen som er utelatt.

Internt handlingsrom  
– omorganisering uten informasjon
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NTLs landsmøte ….
er en stor begivenhet for organisasjonen. Hvert fjerde år samles flere hundre 
delegater og legger kursen for neste periode, i form av programmer, uttalelser 
og valg. 

NTL-UiO stilte med en betydelig delegasjon – den er avbildet på forsiden. Samtlige 
medlemmer av delegasjonen var oppe på talerstolen minst én gang, noe som er 
bemerkelsesverdig, selv i en utpreget talefør forsamling som NTLs landsmøte. 

Benjamin Endré Larsen påtok seg rollen som rapportør for Ny Giv i tillegg til ver-
vet som delegat.  Han er ikke ukritisk i sin skildring, og tar bl.a. opp landsmøtets 
dialog med flere sentrale regjeringsmedlemmer under den talende tittelen New 
Public Masquerade.

Som nevnt i forrige utgaves epistel på dette sted, så har jeg høst fått anledning til 
følge de lokale lønnsforhandlingene ved Universitetet  i Oslo fra A til Å. Det har 
vært en delt fornøyelse, der tillitsvalgtes  grundighet, profesjonalitet og systema-
tikk utgjør den udelt positive delen. Men det er med en viss ambivalens jeg opp-
summerer under tittelen Ettertanker om et lokalt lønnsoppgjør.

-Det har vært kjempespennende å få være tillitsvalgt på heltid.  En fantastisk 
mulighet til å se helheten ved UiO, se sammenhengene og få oversikten. Og den 
politiske delen av jobben har i tillegg  gitt utbytte. Det er både viktig og spennende 
å få bidra til at ulike virksomheter ved UiO utvikles.

Slik oppsummerer Sten Morten Henningsmoen, mangeårig nøkkelperson i NTL-
UiO når han nå begir seg over på nytt karrierespor, som prosjektsekretær for 
prosjektet  Fra møter og melderutiner til samhandling som naturlig arbeidsform  i 
Trøgstad kommune.  Et sporskifte som dessuten betyr farvel med asfalten i Oslo 
til fordel for mer landlig liv i hjemkommunen Marker.  Ny Giv møtte ham til en 
samtale på fallrepet der han reflekterer over tiden som tillitsvalgt i NTL. 

Knut Kjeldstadli har skrevet en spennende bok om det han karakteriserer som 
Akademisk kapitalisme. Boken blir nærmere presentert inne i bladet, og i tillegg 
gir vi en oversikt over NTLs rikholdige og spennende kurstilbud kommende år. 
Her er det definitivt interessante skoleringsmuligheter for svært mange av oss. 

Klar for ribbe, pinnekjøtt, juletorsk, lutefisk, kalkun eller medisterkaker? Folk er 
ganske kategoriske når det kommer til julemat, og den tiden på året er snart over 
oss for fullt ….  Cecilie K. Fragaat Ødegård velger en annen, mindre tradisjonell 
men kanskje mer spennende tilnærming til julen i sin spalte  Lekkermunn.  Cock-
tailkaker er neppe det de fleste assosierer med jul.  Men de er, sier de som har 
smakt kakene, vel verd et nærmere bekjentskap. 

Bare finn frem fantasien og viljen til å tenke nytt!  Kan-
skje klarer vi til og med å beholde disse utmerkede 
egenskapene et godt stykke ut i året som kommer?

Cecilie, Benjamin, Håvard og jeg ønsker i alle fall alle 
Ny Givs lesere EN RIKTIG GOD JUL!

Christian Boe Astrup 
Redaktørellen dalen,  leder NTL-UiO
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Fagbevegelsen har tradisjon for replikklause 
debattar. Det hindrer nok at de verste møte-
plagerane spring ut i full blomst, men gjør 
også at viktige moment kan passere upåtalt. 
Det gjør også at innlegga som kommer sist i 
debatten tar meir plass, siden de kan brukes 
til å kommentere tidligare innlegg.

lange dagar
Det går også an å spørre seg om priorite-
ringa av tidsbruken var optimal. Lange pau-
sar til lunsj, middag og politiske innledningar 
fra statsrådar utgjorde i sum meir enn en 
heil møtedag. Det kan virke som om redak-
sjonskomiteane ikkje var forberedt på 

mengden forslag som skulle behandles, og 
det førte til at ordstyrerane fikk en stri tørn 
når voteringane over prinsipp- og hand-
lingsprogrammet skulle gjennomføres.

Den ordinære forslagsfristen til lands-
møtet er heile 7 månedar før møtestart, og 
dette førte til vansker da studentdelegasjo-

- NTL skal ikkje ta stilling til om Norge bør 
ha styrker i Afghanistan, det er det regje-
ringa som skal bestemme. Vi har NTL-
medlemmer i Afghanistan, vi kan ikkje 
være mot at de skal gjøre jobben sin. Slik 
ordla en representant for NTL Forsvaret 
seg, da han argumenterte mot NTL UiOs 
forslag om å skrive motstand mot det nor-
ske styrkebidraget i Afghanistan-krigen 
inn i prinsipp- og handlingsprogrammet.

- Da skal kanskje ikkje NTL meine noe 
om New Public Management heller da, 
siden vi har medlemmer som leverer tall 
til regjeringas mål- og resultatstyringsre-
gime, smalt det tilbake fra forslagsstiller 
Helle Linné Eriksen. Siden landsmøtet 
ikkje åpna for replikkar i debatten, og 
Linné Eriksen alt hadde brukt sitt tilmålte 
innlegg til å argumentere for forslaget 
sitt, var det bare UiO-representantane 
som fikk glede av viddet hennes.

Nei til olje, tja til krig
Også i drøftinga av landsmøtets uttalelse 
om klima og miljø var det tydelig uenighet 

mellom representantar for universiteta og 
representantar fra NTL Forsvaret. Mens 
forslaget om å ta inn motstand mot Afgha-
nistan-krigen falt, gjorde landsmøtet med 
knappast mulig flertall vedtak om at «Der 
sameksistens mellom fiskerinæringen og 
petroleumsnæringen ikke er mulig, må det 
opprettes varige vernede petroleumsfrie 
soner. Prøveboring utenfor Lofoten, Vest-
erålen og Senja må avvises på grunn av 
fiskeressursene i området.»

I en ellers flott tale til 
landsmøtet var LO-
leder Roar Flåthen 
uheldig med begreps-
bruken, og kom i skade for å ytre 
følgande bevinga ord:

- LO bidrar til lav sysselsetting, (…) 
ingen andre land har så lav syssel-
setting som Norge – 3 til 3,5 % (…) 
dette må vi være stolte av!

Det var nok heldigvis arbeidslaus-
het han meinte.

landsmøtet fylte storsalen i Folkets hus. Omkring 400 delegatar, pressefolk og gjestar var til stede under møtet. FOTO: CBA

delegasjonen fra NTl-uiO var godt plassert, langt 

framme på venstre flanke. (FOTO: PåL ANDREASSEN)

Forbundets viktigaste møte
Det var tydelig at det var en sterk organisasjon som arrangerte landsmøte 1.-5. november. 
De tekniske løsningane var gode og landsmøtet sto samla om hovedlinjene i politikken. Der 
delegatane var uenige kom det jamnt over til en god og konstruktiv debatt. Omkring 300 
delegatar og 100 andre interesserte la ned ei drøy arbeidsuke for å stake ut kursen vidare.

NTl tar ikkje stilling til korvidt norske soldatar 

skal være i afghanistan.

Verdikampar
Skal norske soldatar ut av Afghanistan? Kva skal være 
vilkåra for oljenæringa? NTL engasjerer seg bredt i sam-
funnets politiske utvikling, men ikkje uten intern strid.
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Nyvalgt leder i NTl, John leirvaag.Queendom under åpninga av landsmøtet. anita k. solhaug. Benjamin endré larsen. ellen dalen.

nen ønska å fremme en uttalelse om bolig-
politikk og andre landsmøtedelegatar ønska 
å fremme ei støtteerklæring til Handel og 
Kontor-organiserte som under møtet for-
handla med Arbeidernes arbeidsgiverfore-
ning (LO, Ap, SV).

Takk til Turid!
Landsmøtet takka av Turid Lilleheie når ho 
etter å ha leda forbundet i 12 år overlot 
klubba til John Leirvaag, som tok steget opp 
fra nestleder til leder. Tidligare leder av NTL-
UiO Anita Solhaug blei gjenvalgt som nestle-
der, mens Fredrik Oftebro fra NTL-Kulturin-
stitusjonar blei valgt som andre nestleder.

uiO markerte seg
NTL-UiO hadde fremma fleire forslag til 
landsmøtet. Ikkje alle blei vedtatt. Blant anna 
blei det ikkje vedtatt uttrykkelig at NTL skal 
gå inn for å fjerne resultatkomponenten i 
finansieringssystemet for høgare utdanning 
eller gå inn for å trekke de norske soldatane 
ut av Afghanistan. 

Men landsmøtet vedtok NTL-UiOs forslag 
om å styrke grunnbevilgningane til institusjo-
nen og å jobbe vidare med å utvikle styrings-
system som passer UH-sektoren. Et forslag 
om å auke mulighetene til å bruke maktmid-
del i de lokale forhandlingane blei oversendt 
landsstyret. UiO-delegasjonen gjorde seg 
også bemerka på talerstolen. Alle delegatar 
holdt godt forberedte innlegg om emne dele-
gasjonen hadde drøfta på forhånd. 
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Gullkorn fra ledermunn

På NTl-laNdsmøTeT: 
Benjamin Endré Larsen (tekst)
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De inviterte statsrådane brukte mye tid på å 
finne omvegar rundt grøten under sine talar 
til landsmøtet. Jens Stoltenberg, Rigmor Aas-
rud, Kristin Halvorsen og Hanne Bjurstrøm 
blei tilgodesett med til sammen 5 timar av 
den 400 folk sterke forsamlingas tid. For-
bundsledelsen hadde på forhånd fordelt 
debattida etter statsrådanes innlegg, og bedt 
utvalgte tillitsvalgte om å holde innlegg og 
stille spørsmål. Leder av NTL-UiO, Ellen Dalen, 
var en av tre som fikk stille spørsmål til Jens 

Stoltenberg. Ho brukte sitt innlegg til å spør-
re kva han ønsker å oppnå med bruken av 
New Public Management-modellar i staten.

No veit han det
Mens Stoltenberg på LOs kartellkonferanse 
i 2008 sa at han ikkje visste kva New Public 
Management var for noe, la han denne gan-
gen vekt på at en må ha ei pragmatisk inn-
stilling til ulike styrings- og finansieringsfor-
mer. – Markedsbasert finansiering, eller 

stykkprisfinansiering er ikkje et mål. Det er 
et virkemiddel. Vi skal være tru mot måla 
om en god offentlig sektor, men vi må være 
utro mot virkemidla.  Stoltenberg brukte 
ikkje NPM-begrepet, men viste til barneha-
geutbygginga de siste åra for å forklare at 
stykkprisar kan være gode virkemiddel. – 
Eg meiner det er absolutt feil å være prinsi-
pielt mot stykkprisar eller regnskapsføring 
som viser kapitalslit på bygningar.

svak i viljen?
SV-leder Kristin Halvorsen fikk spørsmål 
om det sterke innslaget av konkurranse- og 
resultatfinansiering i UH-sektoren, og ga 
inntrykk av at ho var mot dette uten å ha 
noe handlingsrom. – De som stiller spørs-
mål om kordan en finansierer universitets- 
og høgskolesektoren finn ingen endrings-
forslag i regjeringsplattforma, sa Halvorsen 
og viste til at det er denne som er regjerin-
gas politiske styringsgrunnlag. Helle Linné 
Eriksen fra NTL-UiOs delgasjon syntes dette 
er svak argumentasjon. – 90 % av det regje-
ringa gjør står ikkje i Soria Moria II. Dette 
handler om politisk vilje, meinte ho.

Fornying eller administrasjon?
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminis-
ter Rigmor Aasrud var en av innlederane fra 
regjeringa på landsmøtet. Ho brukte si inn-
ledning på å prise den nordiske modellen, 
som i følge ho er bygd på godt utbygde vel-
ferdsordningar, lav arbeidslaushet og høy 
grad av deltaking i beslutningsprosessar i 
arbeidslivet. Ho meinte det var nødvendig 

Avtroppande forbundsleder Turid Lilleheie 
spurte etter Aasruds innlegg om staten i 
framtidige lønnsforhandlingar vil forplikte 
seg til reelle forhandlingar før mekling. 
Aasrud svarte med at det ikkje var statens 
ansvar aleine å unngå mekling. – Hvis dere 
er innstilt på å få til et likelønnsoppgjør ved 
neste korsvei, så skal staten yte sitt for at 
vi får til reelle forhandlingar, sa ho.

Anita Solhaug svarer på denne 
beskyldninga. – Med all ærbødighet, det er 
rett og slett skitprat. Alle hovedsammen-
slutningane har vært opptatt av likelønn 
de siste 4 åra. Alle oppgjøra unntatt 2007 
er gått til mekling. Det var jo bare i årets 
oppgjør at Aasrud satt med ansvaret. Men 
statens modell i årets forhandlingar var 

heilt ugjennomførbar. Statsråden må lære 
seg tariffsystema i staten. Ho er godvil-
jens dame, så det trur eg skal gå bra. Men 
ho kan ikkje meine at forbundet skal gå 
inn og overstyre de lokale forhandlingane, 
slik staten la opp til i sitt tilbud i år.

New Public Masquerade
NTL har hatt høg faneføring når det gjeld New Public Management. Vil regjeringa ta tak i 
saka, og kunne statsrådane på landsmøtet love noe?

sV-leder kristin Halvorsen ville ikkje love endringar i finansieringsmodellen for uH-sektoren.

statsminister Jens stoltenberg avviser kategorisk 

å legge stykkprisfinansiering på hylla.
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Tom egil Thorsen. ulrik sverdrup.Helle linné eriksen. ravichandrarazan shanmuganathan. siri Høgseth. sten morten Henningsmoen.
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Lunken til likelønn?
Tre av de siste fire åra har lønnsoppgjøret i staten gått til 
mekling uten at partane har ført reelle forhandlingar. 
Statsråd Rigmor Aasrud gikk langt i å antyde at LO Stats 
holdning til likelønn hadde skylda i år.

- skitprat, sier anita k. solhaug, som meiner sta-

ten ville overstyre lokale forhandlingar.

Fornyings- og administrasjonsminister rigmor aasrud meiner lO stat må bli flinkare til å prioritere likelønn.

med effektivisering i offentlig sektor, men 
understreka at det ikkje skal innebære opp-
sigelsar eller blind bruk av modellar fra 
næringslivet.  - Kva leder trur det er mulig å 
utvikle virksomheta uten å lytte til de tilsatte, 
spurte ho retorisk, og understreka at staten 
skal ivareta retten til medbestemmelse.

Ut over dette var det ingen av statsrå-
dane som kom inn på spørsmålet om kordan 
de offentlige virksomhetene ledes til daglig. 
Landsmøteveteran og styremedlem i NTL-
UiO, Ulrik Sverdrup, var skuffa over dette - 
Politikerane som leder departementa tør 
ikkje utfordre toppbyråkratene som ønsker 
NPM. Vanlige ansatte vil jo ikkje ha dette!

NPm i ryggmargen
Anita K. Solhaug konstaterte på si side i en 
kommentar til Rigmor Aasruds innlegg om 
fornying at – Fornying, det blir vi gjerne med 
på. Men markedsøkonomiske prinsipp som 
styringsverktøy er ikkje fornying, og må der-
for avskaffes. Applausen i landsmøtesalen 
var rungande. I et seinare innlegg antyda 
avtroppande nestleder i NTL-UiO, Sten Morten 
Henningsmoen, at statsrådanes svar neppe 
var fullgodt. – I de siste tiåra er det bygd opp 
et ledersjikt som har NPM i ryggmargen. Det 
er viktig at vi klart og tydelig peker på løsnin-
ger som vi mener gir økt markedsretting i 
offentlig sektor, sa han i det som blei lands-
møtets siste innlegg om emnet.
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INTerVJueT Navn: Sten Morten Henningsmoen
Intervjuet av Christian Boe Astrup

-Det har vært kjempespennende å få være 
tillitsvalgt på heltid.  En fantastisk mulighet 
til å se helheten ved UiO, se sammenhen-
gene og få oversikten. Og den politiske delen 
av jobben har i tillegg  gitt utbytte. Det er 
både viktig og spennende å få bidra til at 
ulike virksomheter ved Universitetet i Oslo 
(UiO) utvikles, sier Sten Morten.

Som slett ikke hadde planlagt tilværelsen 
som tillitsvalgt. Det var sosiolog mannen 
skulle bli. Men så ble det mer og mer IT og 
mindre og mindre tid til å fullføre hovedfaget 
før han hoppet over i administrasjonen og 
ble IT-mann på fulltid. Ved Institutt for sosio-
logi og  samfunnsgeografi.  Etter hvert ble 
det faglig arbeid,mer og mer, nestlederverv 
i NTL-UiO  og det siste året konstituert i 
ledervervet mens Ellen Dalen var i fødsels-
permisjon. 

samhandling – og juletrær
«Fra møter og melderutiner til samhandling 
som naturlig arbeidsform.»

Det er Trøgstad kommune som kjører pro-
sjektet med denne tittelen. Og som dessuten 
er nabokommune til Marker, der Sten Mor-
ten bebor en gård med 1200 nyplantede 
juletrær og samboer pluss en odelsgutt som 
ventes å ankomme med det første. Nå skal 
han kjøre en prosess som skal legge til rette 
for mer tverrfaglig samarbeid innen helse- 
og barnevernsvirksomheten. Med en tittel 
som mange vil si henspeiler på hans egen 
arbeidsform. En oppgave han ser frem til, 
samtidig som den medfører at tiden med et 
par timers bussreise til og fra jobb, to gan-
ger daglig, går over i historien. 

-Det er et veivalg, ingen tvil om det, sier 
Sten Morten. –Jeg har ønsket meg et et 
arbeid som ligger nærmere hjemmet, slik at 
det blir tid og krefter til å stille litt opp på 
hjemmefronten også. Nå kommer dét til å 
kreves mer enn noensinne. Arbeidet  som 
prosjektsekretær i Trøgstad  er dessuten 
relevant og viktig, et prosjekt jeg synes jeg 
har gode forutsetninger for å drive. Pluss at 

jobben altså er adskillige reisetimer nær-
mere hjemmet. Slikt teller også.

-Hund og katt, prosjektjobb i kommunen, 
organisk juletreproduksjon på si ,́ planer om 
sauehold. Osteproduksjon … Mange nye ele-
menter i hverdagen. Noen gode råd til dem 
fortsetter i NTL-UiO, sånn på fallrepet?

-Skal vokte meg vel for å sette meg på 
den høye hest og dosere innsikter. Men jeg 
har altså hatt stort utbytte av det de gan-
gene vi har evnet å tenke langsiktig, holde 
fokus tross daglige distraksjoner.  Pluss at 
vi bør vise i praksis at vi er villige til å bidra 
til ny og uortodoks tenkning. Ta nå dette 
med handlingsrom, for eksempel: Det er 
viktig at vi påpeker UiO-ledelsens manglende 
gehør, at de faktisk må få med de ansatte og 
fagforeningene som medspillere når admi-
nistrasjon og støttetjenester skal gjennom-
gås. Men i tillegg til å  insistere på å bli hørt, 
må vi også vise evne til selv å komme med 
konstruktive bidrag til utvikling. Vise evne til 
nytenkning. 

Kontoret i fjerde etasje er ryddet. Vi sitter i NTL-lokalenes møterom der Sten Morten  
Henningsmoen har deltatt i hundrevis av diskusjoner, høyttenkninger, strategiske funderinger 
og regulære, rutinepregede møter de siste 1540 dagene, rundt regnet, siden han tiltrådte 
som frikjøpt tillitsvalgt den 1. september 2006. Det er 18. november 2010, drøyt 1500 dager 
senere, altså. Nestsiste arbeidsdag. Tid for oppsummering. 

-Apropos teknisk-administrative … mange 
opplever skillet i UiO mellom teknisk-admi-
nistrative på den ene siden og de vitenskape-
lige på den andre som temmelig avgrunns-
dypt. Og unikt, i norsk arbeidsliv, som ellers 
går for å være ganske likhetsorientert. 

-Skillet er der, utvilsomt.  Men ikke alltid i 
de teknisk-administratives disfavør. Vi i NTL 
har eksempelvis mye erfaring med det fak-
tum at personaloppfølgingen av de vitenska-
pelig ansatte har vært 
bortimot ikke-eksiste-
rende. Derfor er det en 
del gamle saker som flo-
rerer, ofte med  en uhel-
dig sammenblanding av 
personlige og faglige for-
hold.  Når det er sagt, er 
min personlige erfaring 
den at skillet ikke er så 
stort. Men det kommer 
kanskje av min yrkes-
praksis ved UiO. Som IT-
ansvarlig kommer man 
jo tett på mange. Data-
maskiner er personlige 
greier, vet du! 

NTl-uiO – for hvem?
Og når vi først snakker 
om forskere - hvordan er 
det med vitenskapelig 
ansatte og NTL-UiO?  For-
eningen har vel fortsatt ord på seg for først 
og fremst å være arena for lavtlønte og 
gamle ml-ere?

Foreningen har en historie – den fyller 
forresten femti år til neste år -  som politisk 
radikal i forhold til NTL generelt, eller LO, for 
den saks skyld. Det er all grunn til å være 
tilfreds med, og å vedkjenne seg den histo-
rien,  gjerne også med stolthet.  Men det er 
viktig å understreke at dagens medlems-
masse spenner vidt, omfatter alle yrkeska-
tegorier ved UiO og teller både helt unge og 
eldre. Se bare på styrets sammensetning. 
På sakene. Pluss at flertallet av våre med-
lemmer er langtidsutdannede. Og dersom 
noen fortsatt skulle tvile, så se på de lokale 
lønnsforhandlingene:  Vi ivaretar hele spek-
teret. 

-Og samarbeidet med UiO-ledelsen…

-Dagens regime viderefører forvaltnings-
metoden som går under betegnelsen New 
Public Management, selv om den verken er 
særlig new eller public lenger.  Det eksiste-
rer en grunnleggende, og etter min mening 
dårlig fundert tro på at alt mulig kan tallfes-
tes, og at det som kan tallfestes kan struk-
tureres inn i en form der konkurranseevne 
og bunnlinje synes å være de helt avgjø-
rende parametrene. Spørsmålene som 

handler om reell medvirkning og medbe-
stemmelse for fagforeninger og ansatte er 
fortsatt like åpne. 

-Så innflytelsen er ikke hva den kunne ha 
vært?

-Vi må jobbe veldig mye, uforholdsmes-
sig mye, for å få ting til. Vi må eksempelvis 
bruke uforholdsmessig mye tid på å krangle 
om formaliteter. Alt tyder på at arbeidsgiver 
bevisst jobber for å holde oss på en arm-
lengdes avstand. 

Sier Sten Morten, som raskt presiserer 
at han snakker om toppledelsen ved Univer-
sitetet i Oslo. Bildet varierer mye mer når 
man setter blikket på fakulteter og grunn-
enheter. 

-Forholdet til de andre fagforeningene 
ved UiO?

-Stort sett bra. Vi jobber tett sammen 

med dem, utifra erkjennelsen av at vi får til 
mer dersom vi står sammen. 

sentral støtte
-Og til NTL sentralt?

- NTL-UiO er en stor forening, sentralt 
plassert. Så tre av personene på forbunds-
kontoret kommer fra oss, samtidig som jeg 
har sittet i Landsstyret – og Ellen har over-
tatt nå etter landsmøtet. Jeg synes forholdet 

har vært veldig bra. Sær-
lig når det gjelder bistand 
ved personalkonflikter. 
Her har forbundet vært 
veldig nyttig -  en stor 
støtte. 

-På hvilken måte?
- Forbundet sentralt 

har veldig god kompe-
tanse innen personalsa-
ker. Det er så enkelt som 
at de vet hva de steller 
med når det kommer til 
denne type spørsmål. Og 
det gir oss som jobber 
med sakene på lokal 
basis en veldig trygghet, 
samtidig som vi får støt-
te fra folk med en viss 
avklarende distanse til 
problemene. I siste 
instans har vi dessuten 
LO ś juridiske kontor i 

ryggen. Og dét er jo heller ikke noen ulempe, 
for å si det forsiktig!

Sten Morten påpeker også at NTL har 
fattet grep når det gjelder skolering og sam-
linger for lokalt tillitsvalgte. Tilbudet er godt 
– og bredt. Så kunne man alltid ønske at for-
bundet ville arbeide mer med de spesifikke 
politiske spørsmålene som NTL-UiO er opp-
tatt av, men her finnes det selvsagt en avvei-
ning. Alt i alt en god arbeidsdeling. 

Sier Sten Morten Henningsmoen, som når 
dette leses er behørig avslutningsmarkert av 
takknemlige tillitsvalgte og sekretariatsmed-
lemmer ved UiO. Fire års energisk heldøgns-
innsats – og nå venter gården ved slusebyen 
Ørje. Pluss prosjektjobben som handler om 
noe noe han altså allerede kan en god del om: 

Samhandling som naturlig arbeids-
form.

«samhandling som       
  naturlig arbeidsform»

Fra UiO til

- dagens medlemsmasse ved NTl-uiO spenner vidt, omfatter alle yrkeskategorier ved uiO 
og teller både helt unge og eldre, sier sten morten Henningsmoen. Her foran foreningens fane. 
 

FO
TO

: C
BA
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Innledningsvis må jeg presisere:  NTL kom 
ut av forhandlingene med et resultat det 
totalt sett er grunn til å være fornøyd med. 
Hver sjuende UiO-ansatte fikk uttelling i 
årets lokale lønnsoppgjør. Ser vi på tallene 
for NTL-medlemmer ved UiO, viser det at 
hvert fjerde medlem hos oss fikk uttelling. 
Dette viser blant annet at NTL bidrar til at 
lønnsøkningen omfatter flere, og ikke bare 
noen få med store tillegg. Satt på spissen: 
NTL-medlemsskap sikrer deg neste dobbelt 
så stor sjanse for å få uttelling i lokale lønns-
forhandlinger! 

Så langt er alt greit.  NTL UiO har dessu-
ten gjentagne ganger vært åpen på at denne 
måten å føre lokale lønnsforhandlinger på 
helhetlig sett ikke er optimal – for å si det 
mildt.  Vi ønsker forhandlinger som konsen-
treres om strukturer, og grupper. I år var 
målsettingen bl.a. å gjøre noe med kjønns-
forskjellene, underbetalte såkalte «midlere» 
saksbehandlere pluss de tradisjonelle lavt-
lønnsgruppene. Vi har forsøkt å fremme 
gruppekrav.  Vi har forsøkt å tenke slike 
strukturer både gjennom målrettede krav 
og i forhandlingsprosedyrene.  Og -vi står 
sørgelig alene om en slik holdning. 

markedstenkningens velsignelser
Mot oss har vi arbeidsgiver pluss flere av 
fagforeningene. De mener at gruppevise 
forhandlinger opphører med justeringsopp-
gjøret. Nå er det velfortjente individer som 
gjelder!  Frem med bonus til bestemann!  I 
denne hjertelige enighet med flere av de 
andre fagforeningene finner arbeidsgiver 
spillerom for å få realisert sitt eget lille pro-
sjekt:  Her skal det tenkes konkurranseevne, 
ytelse, tilpasningsevne og resultat. På 
arbeidsgivers premisser, naturligvis. 

Et grunnleggende problem er at  måten 

dagens lokale lønnsforhandlinger gjennom-
føres på  umuliggjør en effektiv, tillitsska-
pende og reell evaluering  og premiering av 
individer – når dette nå først skulle være så 
viktig. Jeg har hatt nærkontakt med mange 
NTL-tillitsvalgte som, bokstavelig talt, har 
brukt flere titall arbeidstimer på å gjen-
nomgå enkeltpersoners krav, undersøke 
deres arbeidssituasjon,  foreta en grundig 
og velbegrunnet evaluering og senere prio-
ritering av kravene for deretter å forberede 
prosedyrer på enkeltpersoners krav. 

Det hjelper imidlertid lite når velforbe-
redte tilllitsvalgte under selve forhandlings-
møtene blir avspist med at man har dårlig 
tid, og at dessuten kjenner arbeidsgiver godt 
til personene det gjelder, og trenger ikke 
hjelp til å vurdere. Dette reduserte(rer) 
muligheten for å få gjennom gode enkelt-
krav. 

Det er paradoksalt at en  arbeidsgiver 
som bedyrer verdien av individuelt fokus og 
et ytelse/belønningsorientert markedsøko-
nomisk system ikke tar høyde for en for-
nuftig behandling av de samme individuelle 
krav man er så opptatt av å fremelske. Det 
sier seg selv at det er umulig å gi en 
meningsfull, individuell behandling av flere 
tusen krav på noen formiddager. 

rolleblanding – og for mange prosent
I tillegg til å legge en tids- og forhandlings-

plan som i sin karakter umuliggjør menings-
fylte individuelle forhandlinger, sørger 
arbeidsgiver også for å tildele seg selv to 
roller:  Både den som forhandlingspart, og 
den som fasilitator. På godt norsk: Arbeids-
giver leder den debatten han eller hun selv 
deltar i.  Ingen god kombinasjon!  Rent kon-
kret burde det være fullt mulig å oppnevne 
en nøytral forhandlingsleder som kunne 
sørge for bedre balanse. Hvorfor dette ikke 
gjøres, er uforståelig for en førstereisgutt! 

Den tredje, og aller viktigste innvendin-
gen mot dagens system – dersom vi fort-
satt skal ha det – knyttes til det faktum at 
forhandlingene innledes med at en av par-
tene – arbeidsgiver, selvfølgelig – leverer et 
bud på hvordan 70 prosent av potten skal 
disponeres. Hvor ellers i verden starter man 
såkalt «likeverdige» forhandlinger med at en 
av partene de facto bestemmer over 70 
prosent av potten? 

Partene kan deretter få lov til å diskutere 
de gjenværende 30 prosent. En opplagt nød-
vendig endring er å senke prosentsatsen for 
arbeidsgivers innledende tilbud til 40, til nød 
50. Da har vi muligheter til å påvirke resulta-
tet, og kanskje til og med oppnå noe i nær-
heten av den «likeverdighet» arbeidsgiver 
liker å smykke forhandlingene med. 

Som sagt, dette var en tankevekkende 
opplevelse. NTL-UiOs ambivalens mot lokale 
lønnsoppgjør er i alle fall lett å forstå. Vi kan 
være bekjent av årets resultat, men dette 
skjer på tross av - ikke på grunn av – dagens 
system. Det rare er ikke at arbeidsgiver 
ønsker å beholde sine 70 pst som inngangs-
bud, og dermed mye av makten. Det rare er 
at man slår seg selv på munnen, ved å tillate 
og opprettholde system som ikke engang 
gir rom for meningsfylte individuelle lønns-
forhandlinger. 

Når dette nå engang, merkelig nok, opp-
leves som så til de grader saliggjørende. 

Høsten 2010 var jeg medlem av NTL-UiO’s sentrale lønnsutvalg.  I klartekst betød dette 
plass  som førstereisgutt i årets lokale lønnsforhandlinger.  Sluttresultatet ble greit nok for 
NTLs vedkommende, men måten forhandlingene gjennomføres på inviterer til noen reflek-
sjoner – helt for egen regning, får jeg tilføye. 

NTLs kurskatalog 2011 er klar. I NTL får du 
kunnskapen gratis, dvs at NTL dekker kurs-
, reise- og oppholdsutgifter. Forbundet vil at 
medlemmene skal være aktivt med og 
forme fremtidens arbeidsliv utfra NTLs idé-
grunnlag. Og av den grunn tilbyr man en 
rekke landsdekkende kurs for både tillits-
valgte og medlemmer. Enten du lider av sce-
neskrekk eller om du vil løse konflikter, så 
fins det kurs. Alle ukeskurs og kortkurs er 
landsdekkende og vil bli holdt på Sørmarka. 

NTL-skolen, i tre trinn, er selve kjernen i 
opplæringstilbudet. Trinn 1 kan tas som  
ukeskurs, eller som to kortkurs. Har man 
tid og anledning, er ukeskurset, med en 
ukes intense studier, sikkert å anbefale for 
mange. På dette kurset, som henvender seg 
til alle medlemmer av NTL, får du lære om 
NTLs oppbygging og organisasjonsarbeid, 
medbestemmelse, lønns-og arbeidsvilkår, 
fagbevegelsens historie og utfordringer, LO 
favør og medlemsfordeler. 

NTL-skolens trinn 2 henvender seg spe-
sielt til tillitsvalgte, men søkere som har full-
ført NTL-skolens trinn 1 vil bli foretrukket. 
Her er overskriften forhandlingskunnskap: 
Gode avtaler kommer ikke av seg selv. Her 
kan du lære mer om hovedtariffavtalen, 
lokale lønnsforhandlinger og lønnspolitikk. 

NTL-skolens tredje trinn tar for seg 
arbeidslivets lover og avtaler, og er, i likhet 
med trinn 2, et kortkurs over en halv uke. Her 
lærer du mer om rettssystemet, om arbeids-
miljøloven, tjenestemannsloven, forvaltnings-
loven, offentlighetsloven og ferieloven. Og her 
er målgruppen absolutt alle NTLere.

Kommende halvår kjøres trinn 1 hele fire 
ganger, mens  trinn 2 kjøres to ganger, og 
trinn 3 en gang. Dersom man sprer kursene 
til både første og annet halvår, er det fullt 

mulig å komme gjennom alle tre trinnene i 
«riktig» rekkefølge. 

Flere andre kurs
«På vakt for arbeidsmiljøet – kurs for ver-
neombud» vil også være interessant for 
mange. Kurset gir en innføring i rettigheter 
og plikter som verneombud, arbeidsmiljølo-
ven med vernetjenestens rolle og  det psy-
kososiale arbeidsmiljøet med ulike konflikter.  
Målgruppen er generell, men selvsagt først 
og fremst verneombud og medlemmer av 
arbeidsmiljøutvalg. 

Det fins kurs rettet mot ulike kategorier 
tillitsvalgte: Ledere, sekretærer, studiele-
dere og kasserere. I tillegg til kurs for med-
lemmer av innstillings-og tilsettingsråd, med 
korte innføringer i tjenestemannsloven, for-
valtningsloven, likestillingsloven og offentlig-
hetsloven.

Er du NTLer med personalansvar? Er du 
mellomleder? Har du overskudd til å lede 
andre? Dette kurset, i tre moduler, legger vekt 
på å lære deg å sette egne grenser og skape 
ditt eget handlingsrom, samt hvordan man 
tar vare på seg selv og egne medarbeidere i 
tider med omstillinger og uro. Viktig å huske 
at du binder deg til å delta i alle tre modulene. 

Og det fins flere andre kurs: I tale-og 
presentasjonsteknikk, i arbeidstid, avtaler, 
skift og turnus, i praktisk  IA-arbeid og i vei-
ledning, coaching og rådgivning, for å nevne 
noen. Søknaden sendes NTL, med opplys-
ninger om medlemskap, evt tillitsverv samt 
motivasjon for søknaden. Og så må du selv 
søke arbeidsgiver om permisjon, under 
henvisning til Hovedavtalen. 

Mer informasjon på NTL-UiOs hjemme-
sider.

CBA

Offensiv kritikk  
av akademisk 
kapitalisme
 
- Knut Kjeldstadli har 
skrevet den skar-
peste analysen av 
drivkreftene bak 
omgjøringen av uni-
versitetene til blott 
og bart produktivbe-
drifter. Det er den 
eneste boka som sammenfatter de 
siste 15 års utdanningstrender.

Dette sier Bernt Hagtvet, professor 
i statsvitenskap, i en omtale av historie-
professor knut kjelstadlis bok  Akade-
misk kapitalisme.  I sin egen omtale av 
boka skriver forlaget, Res Publica, føl-
gende: 

Universitet og høyskoler verden 
over har de siste tiår gjennomgått 
omfattende reformer. De styres i øken-
de grad som kunnskapsbedrifter, og 
utdanning er blitt en global, kommersiell 
vekstindustri: Multinasjonale selskaper 
sponser forskning og får enerett på 
resultatene. Viktig kunnskap hemmelig-
holdes av kommersielle hensyn. 

I Norge tilbyr universiteter gründer-
kurs og bruker millioner på reklame. 
Hva skyldes denne utviklingen? 

I Akademisk kapitalisme viser histo-
rieprofessor knut kjeldstadli med en 
rekke konkrete internasjonale og nor-
ske eksempler hva reformene innebæ-
rer, og hva som er drivkreftene bak. 
Kjeldstadli spør også om hvordan vi bør 
tenke konstruktivt om vitenskap og 
høyere utdanning.

Mellom den markedsliberale og de 
verdikonservative idealer om dannelse 
tar han til orde for en tredje posisjon: et 
engasjert og forpliktet samfunnsuni-
versitet, fritt fra statlige og kommersi-
elle føringer. Kjeldstadli leverer en 
offensiv kritikk av den akademiske 
kapitalismen, for et universitet som 
verken er kunnskapsfabrikk eller elfen-
benstårn. kursene blir holdt på sørmarka like utenfor Oslo.  FOTO: HåVARD SæBø

Lev og lær med NTLEttertanker om et lokalt lønnsoppgjør

store deler av lønnsforhandlingene finner sted i 

lucy smiths Hus – tiende etasje.  (FOTO: CBA)



B-Postabonnement
Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034

Blindern, 0316 Oslo

Sukker og smør røres hvitt i kjøkkenmaskin. Bland i resten av ingrediensene. 
Jeg lager vanligvis deigen dagen før jeg skal steke kakene, så jeg lar den stå en 
natt i kjøleskapet. Sett ovnen på 180 grader. Når du jobber med deigen vil den 
være litt kald, men bruk en gaffel og «bryt» av deigbiter på størrelse med en 
liten spiseskje. Legg deigkulene utover på bakepapir. Jeg steker 3x4 kaker per 
brett. Med hånden dytter jeg deigen litt ned på brettet før steking. Kakene stekes 
i ca. 10 minutter (NB! Følg med på stekingen, plutselig er de for mye stekt og du 
må kaste et helt brett) Avkjøles på rist og oppbevares i bakeboks.

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!

VI INFOrmerer...

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

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

C o c k t a i l k a k e r 

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

Telefonar, e-post: 
Leiar Ellen Dalen 
Telefon: 22 85 57 70  
ellen.dalen@admin.uio.no

Nesteiar Siri Høgseth 
Telefon: 22 85 44 20 
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

250 gram sukker
250 gram smør
200 gram rosiner
200 gram skoldede mandler (hakkes grovt)

275 gram hvetemel
2 ss vaniljesukker
5 ss melk
2 ts bakepulver

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


