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Under tittelen «Systemets svanesang» presenterte Morgenbladet 27. september en 
sterk målstyringskritikk. Den er bare en av mange kritiske røster som har dukket 
opp etter Gjørv-rapporten om politiets håndtering 22. juli. Markedsstyringen i offent-
lig sektor har blitt kritisert lenge, og den vedkommer UiO. Hvis ikke ledelsen lytter til 
kritikken og endrer kurs, vil IHR-prosessen bringe oss enda lenger inn i markeds-
styringens verden.  

NTL har lenge kritisert New Public Management. I rapporten «Markedsstyring i staten» 
viser vi hvordan markedsstyringen helt konkret effektueres i offentlige virksomheter. 
Det er gledelig å se at konsekvensene og sammenhengene nå blir åpenbare for folk 
flest. Det er tragisk å konstatere målstyringens negative konsekvenser for etater 
som sykehus, politi og NAV. Mål- og resultatstyring har vist seg å være en trussel mot 
god forvaltning av velferd og sikkerhet.

Ved UiO kan IHR-notatet om roller og ansvar fortelle at administrasjonen har vokst 
med 450 årsverk siden 2002. Den utelater det viktige poenget at 423 av disse er 
ledere og rådgivere.  Samtidig opplever alle, inkludert administrasjonen, at mer tid 
brukes til rapporter og kontroller fremfor å utføre grunntjenester.

Om det er LEAN, HR-Norge eller Agenda Kaupang som har fortalt UiO at svaret på 
utfordringene våre er «enklere styringslinjer», vet vi ikke. Men det er UiOs ledelse som 
har ansvaret for veien UiO går. Problemet skisseres bl.a. som økende byråkrati, vilt-
voksende utvalgsflora og uklare styringslinjer. Og svaret koker kanskje ned til at vi skal 
opprette en tung strategisk stab for direktøren, standardisere arbeidsmetoder, skille 
drift og strategi og regulere samarbeid mellom tjenesteavtaler. Driftsfunksjoner fjernes 
fra fagmiljøer og styringslinja, og kanskje skilles helt ut fra UiO og overføres til DIFI.

Det er mulig at det blir enklere å være leder dersom vi innfører disse tiltakene, men 
gjør det UiO bedre?

Det er vanskelig å tro, men mye tyder på at hele UiOs administrasjon nå blir satt på 
hodet for å gjøre ledernes hverdag enklere. Styring ut fra måltall er enklere enn 
samarbeid og demokrati. Det er ikke lett å lede et universitet med mange kritiske 
røster, verken innenfor forvaltning, undervisning eller forskning. Det er ambisiøst å 
ønske seg en administrasjon som kan gjøre det lett å forske og undervise. Men for 
NTL er dette et mye bedre mål enn at UiO skal være lett å lede.

Morgenbladets artikkel antyder at markedsstyringen av offentlig sektor 
synger på siste verset. La oss håpe det. Valgkampen vil forhå-

pentligvis gi nye svar på hvordan vi skal komme oss ut av 
dette uføret. Men UiO har selv myndighet og ansvar for hvor-
dan vi velger å være med på markedsstyringen. Ved et uni-
versitet må det være lov å «tenke sjæl».  

IHR ved UiO - Systemets svanesang?
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Effektiv som berre det!
Å vera «effektiv» er gjennomgangstonen i det moderne arbeidslivet, og univer-
sitetet er sjølvsagt ikkje noko unnatak. Om me spør ordboka til råds, er tydinga 
av ordet ikkje so vanskeleg å skjøna: «som verkar i samsvar med føremålet, 
som har god verknad, som duger, verksam, (om person) rask og dugeleg i 
arbeid eller syssel». So langt frå Norsk Ordbok band II (1978). 

At noko duger og er føremålstenleg, kan ikkje i seg sjølv vera avskrekkande, og 
eg tippar at dei fleste kan slutta seg til idealet om eit effektivt universitet. Spørs-
målet er berre korleis idealet skal setjast i ut i livet, og her kjem då IHR-proses-
sen inn i biletet. Tempoet på arbeidsplassen kan ikkje vera so høgt at det sprei-
er seg vantrivnad og mismod, om målsetnaden  vert sett langt over det oppnå-
elege. Serskilt dersom sterke, innarbeidde miljø skal flyttast på eller skiljast, er 
det viktig at arbeidstakarinteressene vert hevda og gjort gjeldande. Difor er det 
legitimt å spørja seg for kven UiO skal verta effektivt.  Alt på eit universitet har 
ikkje teljekantar og kan ikkje enkelt målast i kroner og øre.

NTL UiO var, mot normalt, ute i streik ei dryg veke i slutten av mai. Staten hadde 
nekta å koma LO i møte på avgjerande punkt: Moderate lønstillegg på line med 
resten av arbeidslivet var avviste. Innleigde vikarar fekk ikkje betre rettar, endå 
om andre sektorar hadde fått gjennomslag for like gode løns- og arbeidsvilkår 
for vikarar som for fast tilsette. Staten ville ikkje auka tillegga for ubekvem 
arbeidstid og sa nei til omsorgspermisjon med løn. – Då streiken vart avblåsen, 
hadde forhandlarane oppnådd noko meir løn, avsett midlar til justeringar, fått 
ein pott på 1 prosent til lokale forhandlingar og sikra ordna løns- og arbeidstil-
høve for innleigde. Det var nok litt delte meiningar om utteljinga i løn stod i 
samsvar med streikekrava, men eit stort fleirtal av medlemene valde å takka 
ja til lønsoppgjeret. Den lokale fagforeininga skal vera kry av å ha gjennomført 
ein fin og verdig streik for rettferdige krav!

I førre utgåva av Ny Giv prøvde me oss med ny spalte om miljøvern og interna-
sjonale spørsmål. Nye skribentar i dette nummeret er m.a. NTL-medlem og 
universitetslektor Toril K. Sjo, som underviser norsk som andrespråk, og ung-
domssekretær i LO Torbjørn Ness. Toril fortel om eit interessant prosjekt med 
å læra opp utanlandsstudentar i nynorsk, som nok kan vera ei utfordring i eit 
bokmålsdominert storbymiljø. Torbjørn har vore primus motor for sumarpa-
truljen til LO, ei vaktbikkje som slår ned på brot på arbeidsmiljølova. Han legg 
fram gode grunnar for ungdomar til å melda seg inn i LO.

Medarbeidar i Ny Giv Trine Rosalba Dyrdal frettar ut 
Ellen Dalen omkring streiken på forsumaren, og nest-
leiar Heidi Hoksnes Sørli fortel om dei lokale lønstin-
gingane som går føre seg denne hausten. Dessutan 
er den populære matspalta til Cecilie Fragaat Øde-
gård attende. God haust til alle!

Håvard Tangen
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tekst: TRINE ROSALbA DyRDAL

- Målet er å ramme mest mulig slik at det får 
konsekvenser, men ikke at det blir fare for 
liv og helse, sier NTL UiO-leder Ellen Dalen, 
som er stolt over de streikendes innsats, 
positivitet og tålmodighet.

Hva var grunnlaget for streiken, og hvem 
var med?

- Det viktigste grunnlaget var rammen, 
det at vi ikke fikk nok penger i statsoppgjø-
ret, og sammenlikningsgrunnlaget med det 
som blir gitt til privatsektor. Vi har jo en 
frontfagsmodell i Norge, som gjør at vi for-
handler etter konkurranseutsatt industri. 
Statsoppgjøret skal ikke gi høyere lønnsut-
vikling enn det nasjonen klarer å håndtere i 
forhold til inntektene våre. Vi har akseptert 
frontfagsmodellen, men den forutsetter at 
vi ikke skal tape på å jobbe i offentlig sektor. 
Forhandlingsutvalget i LO Stat, som for-
handler på vegne av oss, fikk tilbud om alt-
for lite penger. Det resulterer i at statsan-
satte blir hengende etter i lønnsutviklingen i 
år igjen, noe vi ikke kan akseptere. Slik har 
det vært i flere år, sammenliknet med dem 
som jobber administrativt i industrien. Dette 
var hovedlinjen i streiken. Jeg oppfattet at 
det også var et dårlig forhandlingsklima, at 
staten ved Fornyings- og administrasjons-
departementet verken forstod eller forholdt 
seg til forhandlingssystemet. Det var ikke 
noen respekt for forhandlingssystemet fra 
arbeidsgivers side, mener Ellen.

På hvilken måte berørte streiken NTL og 
universitetet?

- Vi var drøyt 100 LO-medlemmer som 
streiket på UiO. Streik handler om å synes i 
offentligheten og lamme viktige funksjoner, 
men enkelte avdelinger er så viktige at vi 
ikke kan lamme dem, da blir det tvungen 
lønnsnemnd.  De som streiket, var Sam-
ordna opptak, USIT og Odontologisk fakultet.

Hvilke aktiviteter ble satt opp i forbindelse 
med streiken?

- NTL forbereder streik hvert eneste år og 
har gjort det i mange år, men vi trodde ikke 
det kom til å bli streik i år heller og særlig 
ikke mot den rødgrønne regjeringen. Det er 
28 år siden sist, og sannsynligheten var 
vurdert som lav. Da vi fikk meldingen halv 
fem på morgenen om at det nå ble streik, 
måtte vi hive oss rundt, både de som orga-
niserer streiken og de streikende. Det ble 
satt opp medlemsmøter, og vi hadde stand 
utenfor alle arbeidsstedene. De som strei-
ket, møtte hver dag, og vi informerte om 
streikegrunnlaget, framdriften og hvordan 
vi trodde at ting så ut. Og vi fikk tilbakemel-
dinger om hvordan det fungerte med stand, 
med arbeidsnedleggelsen og hvordan andre 
kollegaer og forbipasserende mottok bud-
skapet om streiken. Vi streiket blant annet i 
sentrum og rundt på blindern og hadde god 
spredning. Det ble arrangert felles streike-
fest med artister som Gatas Parlament – vi 
hadde det veldig artig sammen med mange 
streikende fra hele byen. Vi hadde også lun-
sjer, appell og stand på Fredrikkeplassen. 
Nestleder i NTL Anita Solhaug holdt en 
meget fin appell på fellesarrangementet. Jeg 
synes det er veldig kjekt å samarbeide med 
de andre fagforeningene selv om vi har litt 
ulike krav, smiler Ellen. 

- Det var det vi rakk på de åtte dagene 
streiken varte. 

Hva ble resultatet av streiken, og er du 
fornøyd med det?

- Styret i NTL diskuterte det, men vi 
klarte ikke å enes om en klar anbefaling om 
hva medlemmene burde mene i uravstem-
ningen.  Personlig mener jeg det var et vel-
dig bra resultat, sier Ellen bestemt.  – Nå ble 
forventningene skrudd opp etter hvert som 
streiken ble trappet opp. Jo lenger den varte, 
desto mer håpet man en skulle få ut av det. 
Ut ifra utgangspunktet før forhandlingene 
startet, er et minimumsopprykk på kr  
12 000,- et relativt stort tillegg. Det er lenge 
siden det var så stort, og for veldig mange 

gjorde det bra utslag sammen med de ansi-
ennitetsopprykkene som ble gitt på ram-
men. Mange er alt plassert i lønnsramme 
med lang ansiennitet. Flere får det ekstra 
lønnstrinnet. Vi fikk også til en bestemmelse 
om at innleid arbeidskraft skal ha like ret-
tigheter som egne ansatte, og det er et vik-
tig tiltak mot sosial dumping. UiO kjøper 
tjenester fra firmaer, men vi er bekymret 
for de dårlige arbeidsforholdene for renhol-
derne som blir kjøpt inn av UiO. Det er klart 

at prosenttillegg til dem i toppen som tjener 
best, ikke er noe vi i denne foreningen 
ønsker. Samarbeidet med UNIO og yS kos-
ter. De med høyest lønn får større tillegg, 
opp mot kr 30 000. Det ville vært kronetil-
legg til alle hvis jeg fikk bestemme, sier Ellen. 
Vi fikk presset opp beløp og fellesbestem-
melser, legger hun til.

Er det noe annet du vil tilføye?
- Utfordringene i tariffoppgjøret og de 

lokale lønnsforhandlingene både sentralt og 

lokalt er at LO har en lønnspolitikk som avvi-
ker ganske mye fra de andre partene. Vi 
står ganske alene om kronetillegg, og vi kan 
ikke diktere tariffresultatet ved UiO. Dette er 
forhandlinger.  Mange ting kjemper vi om 
alene, og vi vil være misfornøyde med resul-
tatene. Det blir tydelig når Akademikerne 
ikke gikk ut i streik. De ønsker å fjerne mye 
av det som er felles i lønnssystemet i staten.  
Det at akademikerne prøver å bryte ned og 
ødelegge hovedtariffavtalen i staten, forstår 

jeg ikke. Det var positivt å oppleve at folk gikk 
ut i streik selv om de ikke visste hva som ville 
skje med lønna deres eller arbeidsoppga-
vene under streiken. De tok opp kampen på 
vegne av de andre fagforeningskameratene 
og var velvillige til å delta på arrangemente-
ne. De streikende var tålmodige og skjønte 
at vi i ledelsen ikke hadde alle svarene med 
en gang, sier Ellen med et stort smil.

Hvordan var kontakten med media?
- Lokalt hadde vi mange oppslag, noe jeg 

er fornøyd med, men mediedekningen var 
altfor dårlig for LO sitt vedkommende. Det 
kan se ut som det er andre parter i stats-
oppgjøret som setter agendaen, og det er 
ikke tilfellet. Mediebildet bør i større grad 
gjenspeile styrkeforholdet i forhandlingene. 
LO skal være flinkest, i tarifforhandlinger, 
mediedekning og organisering gjennom 
hele linjen, fremholder Ellen. 

Hva gjorde mest inntrykk?
Enkeltmedlemmene som stod på og ord-

net opp. Kontakten med medlemmene og 
streikeaktivitetene gjorde det nesten gøy å 
streike, selv om vi selvfølgelig ikke liker at vi 
ble tvunget til å bruke streikevåpenet, 
poengterer Ellen.  

– Manglende samarbeidsvilje, forhand-
lingsvilje, medvirkning og respekt for syste-
met sitter helt oppe i departementet. Det var 
tankevekkende og nedslående at det er så 
dårlig stilt. Det lover ikke godt for fremtiden, 
men jeg håper ikke vi kommer i den situa-
sjonen igjen. Streikevåpenet er mektig og 
skal ikke misbrukes. Vi må streike når det 
er nødvendig. Hvis ikke arbeidsgiver skjer-
per seg, skal vi streike til neste år også.

Jeg er stolt av LO som tok oss inn i strei-
ken. LO blir hele tiden kritisert for at det 
fagligpolitiske samarbeidet med Arbeider-
partiet gjør at vi er lojale i alle sammenhen-
ger. Nå har vi vist at vi ikke er det, og det var 
godt å se. LO har sin kamp. Vi skal påvirke 
Arbeiderpartiet og ikke omvendt, under-
streker Ellen.

NTL-leder ved UiO Ellen Dalen er stolt over innsatsviljen     til medlemmene under streiken.

dårlig lønnstilbud ga streik
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Streikevillige NTL’ere på Youngstorget.

Representanter for tre av fagforeningene ved UiO, Ole Martin Nodenes (Parat), Kristian Mollestad (Forskerforbundet) og Ulrik Sverdrup (NTL), synger «Ellinors vise» av Klaus Hagerup.

De streikende på Frederikkeplassen gir klar beskjed til administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Anita Solhaug, 1. nestleder i NTL, taler til de streikende.

Streikevakter på Odontologisk   fakultet.

NTL UiO leder Ellen Dalen holder appell på fellesdemonstrasjonen for alle streikende på Blindern.

Alle foto: Peter kristoffersen

Møte for streikende på Tørteberget på Blindern.
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tekst OG bIlete: HÅVARD TANGEN

- Medan krisa herjar i EU, har verknadene 
enno ikkje slege til for fullt i den heimlege 
norske andedammen vår. Ny Giv møtte 
samfunnsøkonom Lars Gunnesdal i den 
radikale tankesmia Manifest Analyse for ein 
prat om krisa og alt som høy-
rer til. Lars har teke 
meistergraden på 
UiO so seint som 
i 2010, og er 
ein tolmodig 
og kunn-
skapsrik kar 
med røter i 
b æ r u m , 
medlem i 
LO - for-
b u n d e t 

Handel og Kontor. Han er ingen bråkut bar-
rikadestormar som me kanskje kunne ha 
venta oss frå det raude Manifest-reiret,  
kledeleg kilt inn mellom Tronsmo bokhandel 
og Oktober forlag. Han tek imot Ny Giv-
bladstyraren i ljose og tidhøvelege opne 
kontorlandskap og byd på friskt vatn i koppen.

Du har saman med Magnus Mars-
dal gjeve ut ein fersk rapport 

med namnet «Grådighe-
tens pris». Fortel litt om 

den økonomiske krisa 
i verda.

- Krisa byrja 
utvikla seg 
omkring 2007. 
Fåresignala viste 
seg snart, og ei 
rad kritiske rap-

portar peika på at 

verksemdene kom til å tapa store summar. 
I USA var dei ròtne bustadlåna eit kjempe-
problem. Det fyrste året var det mest stilt 
føre stormen, og styremaktene dreiv med 
brannsløkkjing på bakromet. Då Lehman 
brothers gjekk konk, braut krisa ut i ljos 
loge so alle folk kunne sjå henne. Amerikan-
ske styremakter kom under press for å 
hjelpa dei andre bankane. Ovstore summar 
gjekk med til å berga kapitaleigarane. Prisen 
var det vanlege arbeidarar som måtte beta-
la. Goldman Sachs, som sponsa valkampen 
til Obama, vart sjølvsagt berga.

Det vert hevda at utanforlandet Island 
har greitt seg tolleg bra gjennom krisa?

- Utslaga av krisa er ikkje dei same i 
kvart land, det er nasjonale serdrag. Nylibe-
ralistane trur at dei kan føreskriva same 
medisin overalt – i regelen på kostnad av 
levekåra til arbeidsfolk. Det handlar om kutt 
i pensjonen, reduksjon av minsteløner og 
meir slikt. Høgresida hadde hatt makta på 
Island lenge og privatisert og liberalisert. Dei 
islandske storbankane hadde lånesummar 
som svara til ti gonger bNP i øyriket. Med 
regjeringsskiftet på Island og folkerøystin-
gane vart foten sett ned, og staten tok kol-
lektivt grep om økonomien. England og Ned-
erland freista pressa Island, men islendin-
gane har makta å ri stormen av.

Ein del islendingar har utvandra for å 
finna arbeid utanlands. Sume kommenta-
torarar hevdar at FrP-folk og venstresida 
har gjort sams sak i striden mot arbeids-
innvandring. 

- Ja, det er klårt at arbeidsinnvandring kan 
vera eit tvieggja sverd. Det er eit bra potensi-
ale ut ifrå at folk frå låginntektsland kan få 
betre inntekter til å forsyta familien i heimlan-

Manifest-Lars: Sume skor seg på krisa!

INterVjuet
Namn: Lars Gunnesdal, 

samfunnsøkonom i Manifest Analyse

det. Samstundes kjem det eit trykk på løn, 
vilkår og velferdsgode i vertslandet. I praksis 
har det vist seg at mobiliteten er mindre i EU 
enn i USA, der mål og kultur samlar nasjonen 
på tvers av delstatsgrensene. Draumen om 
det grenselause Europa er enno fjern. Spørs-
målet om meir eller mindre integrasjon er 
oppe til ordskifte. Det nederlandske valet synte 

dei sterke rivingane i denne saka. Fløypartia til 
høgre og venstre var skeptiske, medan den 
«lilla» alliansen av høgre og sosialdemokratar 
er meir positive. For venstresida er det viktig 
å mobilisera til støtte for å skattleggja dei rike 
og innskrenka makta til skatteparadisa.

Arbeidsgjevarsida hevdar at i slike kri-
setider som me no lever i, er det om å gjera 
å visa moderasjon. Har dei eit poeng?

- Nei, den negative lønsspiralen har 
snurra lenge nok. I røynda har arbeidarane 
i baltikum til dømes fått lønsnedslag på mel-
lom 10-30 prosent. Logikken på overflata 
går ut på at folk for å styrkja konkurranse-
evna til Noreg skal godtaka kutt i løna. Fak-
tisk har me dei siste tretti åra sett ei skei-
vare fordeling mellom arbeid og kapital enn 
i den fyrste etterkrigstida. Lønsdelen min-
kar i alle land, og det er den eine prosenten 
med kapitaleigarar i samfunnet som skor 
seg. Dei ranar til seg lite grann frå lønskaka 
til alle yrkesaktive. Dermed rykkjer toppsje-
fane ifrå på lønsstigen. Mange land har no 

vikla seg inn i ein nedgåande lønsspiral: 
Arbeidsgjevarane peikar på at andre land 
skjer ned på løna, difor må me òg fylgja på i 
same leid. Vona frå Manifest si side er at 
nokre land kan greia å bryta den negative 
trenden og reversera utviklinga. Nordiske 
land som Noreg og Sverige og dessutan 
Tyskland kunne vera i stand til det.

Apropos Tyskland, kva rolle har dette lan-
det i EU-samarbeidet?

- Tyskland er sjølve lokomotivet i EU og 
det avgjerande landet. Manifest planlegg ein 
ny rapport som set søkjeljoset på den tyske 
modellen. Tyskarane har verdsleidande 
høgteknologi og eksporterer mykje indus-
trivarer til andre land i EU. Desse landa kjø-
per varene med lån dei får frå Tyskland. 
Landet har hatt ein langvarig boom, og 
statsfinansane er svært gode. Nykelen til 
den tyske suksessen er likevel skræmande, 
for den tyske arbeidarklassa har vorte 
rasert i den same perioden. Dei arbeidande 
fattige, som me kjenner frå USA, har no òg 
kome til Tyskland. Sameininga av dei to 
tyske landa har ikkje vore framgangsrik for 
vanlege arbeidarar. bundeskanslar Gerhard 
Schröder gjekk i brodden for aggressive 
reformer som opna for deltidsarbeid og 
mellombelse stillingar. Færre og færre vert 
fagorganiserte, og dermed misser faglaga 
makt og innverknad over samfunnsutvik-

linga. Tyske arbeidarar har opplevt store fall 
i løn dei siste åra.

John Maynard Keynes var i si tid ein ideolog 
som preika motkonjunkturtiltak og gav kveik 
til sosialdemokratisk atterreising etter kri-
gen. Har Keynes framleis noko å fara med?

- Det er fullt mogeleg å byggja på tan-
kane til Keynes i dag. Faktisk såg me at ein 
del land nytta oppskrifta til Keynes i kjølvat-
net av den store smellen i 2008. Til dømes 
byrja dei pussa opp skular og byggja meir 
infrastruktur. Sidan endra kursen seg til 
kutt og nedskjeringar. Jens Stoltenberg held 
seg til filosofien om å spara i gode tider og 
bruka i dårlege tider. Sparepolitikken til 
Tyskland og andre EU-land gjer at eurosona 
søkk djupare ned i krisa. Frankrikes presi-
dent Hollande har kome med lovnader om 
vekstfremjande tiltak, men spørsmålet er 
om reformene hans kokar ned til fleksibili-
sering og redusert stillingsvern. Mestepar-
ten, om lag 70 %, av all handelen i EU er med 
andre EU-land. Europeiske arbeidarar risi-
kerer å verta sette opp mot kvarandre og 
dermed driva fram meir sosial dumping. 

Til slutt: Arbeidsgjevarane hevdar at  
lønsvoksteren i offentleg sektor ikkje må 
vera høgre enn i oljeindustrien. Er dette 
berre ei plate dei prøver å slå i oss?

- Sjølvsagt er det rett å ta utgangspunkt 
i frontfagsmodellen, der den eksportretta 
industrien litt i botnen for lønsdaninga. Men 
dersom den mannsdominerte oljenæringa 
alltid skal få meir i løn enn kvinnedominert 
helsesektor, kjem lønsskilnadene i Noreg 
berre til å auka. Ut ifrå eit jamstellingsper-
spektiv er dette ganske bakvendt. Me må 
difor arbeida for utjamning og meir lønsvok-
ster i offentleg sektor. 

- Skattlegg dei rike og 
innskrenk makta til skat-

teparadisa, seier sam-
funnsøkonom Lars 

Gunnesdal i Mani-
fest Analyse.

Dersom den mannsdominerte oljenæringa 
alltid skal få meir i løn enn kvinnedominert helse-
sektor, kjem lønsskilnadene i Noreg berre til å auka.
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kOmmeNtAr Ved HåVArd tANGeN

Denne hausten har det vore 
høyring i prosessen med 
Internt handlingsrom (IHR). 
Sjølvsagt er dermed NTL òg 
invitert til å la seg høyra. 

Det uttrykte målet til UiO-leiinga er ein effek-
tiv og profesjonell administrasjon med større 
økonomisk handlingsrom for forsking, 
undervisning og formidling. Omkvedet er at 
primærfunksjonen til UiO skal styrkjast. Ein 
vonar å få ein pen vinst på 10-30 % i kroner 
og ein kultur for vedvarande betring av stoda.

Høyringane gjeld fem sentrale område 
ved UiO: bilagsløn, IT-organisering, student-
mobilitet, godkjenning og innpassingsarbeid 
og fordeling av roller og ansvar. Prosessen 
«SA5» har òg målsetnad om å spara 50 mil-
lionar kr, omfordela oppgåver mellom sen-
traladministrasjon og fakultet, skilja ut 
drifts- og tenesteleveransar og ev. avvikla 
oppgåver. Dessutan skal Teknisk avdeling 
effektiviserast. 

For dei vitskapleg tilsette fører ikkje IHR-
planane til organisatoriske endringar, men 

støttetenestene og høvet til å medverka i 
demokratiske prosessar og formelle og 
uformelle avgjerdsorgan vert påverka. 

å sentralisera eller ikkje  
– det er saka
Eit kjernespørsmål i ordskiftet omkring IHR 
er om oppgåver og avgjerder skal flyttast 
oppover i systemet til sentralt hald, eller om 
dei skal spreiast utetter til einingane (sen-
tralisert administrativ modell eller nærleiks-
modell). Ei tredje mellomløysing ut frå 
modellen i dag er òg skissert. For mange 
står dette fram som eit meir tenleg alterna-
tiv. Ingen av ekstremvariantane kjem til å 
vinna fram.

Det kan ikkje stikkast under stol at ein 
del kjenner seg utrygge og urolege med 
tanke på omstilling. Å omorganisera krev 
ressursar og kan føra til at miljø vert splitta 
opp. Meir økonomisk sjølvstende for fakul-
teta treng ikkje gagna samarbeidet på 
tvers, til dømes når det gjeld tenesteleve-
ransar.

For NTL er den faglege autonomien vik-
tig å tryggja. Standardiserte administrative 
verkty skal ikkje setja grenser for forsking 
og undervising. Meir sjølvstende i adminis-
trasjonen fører venteleg ikkje til større fag-
leg autonomi. Kva slag fridom bør fakulteta 

og musea ha?

Netverk – til gru 
eller glede?
Høyringsnotatet 

talar om ufor-
melle organ 
som tek bort 

tid og krefter og 
gjev omkampar i 

ymse saker. Me skal 
likevel merka oss at 
desse organa før var 
formelle, så dei ufor-
melle er med på å 
halda fast på ein viss 

grad av medråde-
retten for dei 

tilsette.  Utva-

la har ein eksistensrett. Samstundes er 
avgjerdsprosessane ofte utydelege og 
prega av at leiarane har sine eigne ufor-
melle netverk. 

Oppi omorganiseringa må me ikkje tapa 
av syne at demokratisk valde organ må 
vera ei fast beresøyle ved UiO. Anten organa 
er formelle eller uformelle, er dei med på å 
lyfta UiO nærare dei tilsette, dei syter for at 
folk kjenner seg som del av heilskapen her 
og gjer folk ansvarlege.

Sume vil kanskje meina at organ av til-
sette hindrar eller innskrenkar styringsev-
na og makta til leiarane, men det er vel 
uklokt å byggja på ein modell som er utleidd 
av næringslivstenkjing. Det må vera rom for 
demokratisk drøfting og inkludering ved eit 
universitet.

Det er gjort framlegg om å skipa opp att 
ein sentral stab, om lag 10 år etter denne 
staben vart nedlagd. Kritikken mot staben 
var at han mangla kontakt med primær-
verksemda til UiO og med fellestenestene. 
Utan rotfeste i fagmiljøa kan staben verta 
noko høgtsvivande og ressurssløsande. 
Dermed kan nye reformer med utspring 
der slita med å få aksept på grunnplanet. 

stordriftsfordelar
Det er lagt opp til at einingane omkring på 
UiO skal kjøpa tenester av driftsavdelingane 
til sentralen. Fellesfunksjonane får såleis eit 
press på seg til å effektivisera, og det er ein 
reell fare for at enkeltfunksjonar vert utskil-
de og overførde til private i åra som kjem. Å 
samla funksjonar sentralt, som løn, rekne-
skap, opptak og rapportering, vert sett på 
som å nytta ut stordriftsfordelane til UiO. I 
høyringsnotatet vert det ymta om at slike 
oppgåver som ikkje krev «UiO-relatert kom-
petanse», kan setjast ut til private firma. Er 
«outsourcing» på veg inn bakdøra? 

Alt er ikkje roseraudt ved UiO, men på 
forskingsfronten står me ikkje tilbake: 
Målinga til Shanghai-universitetet tyder på 
at UiO leverer godt på forsking, med fram-
gang frå 75. til 67. plass på rangeringa. Uib 
og NTNU ligg mellom 200. og 300. plass. UiO 
er nok ingen organisasjon i krise.

AV HeIdI HOksNes sørlI 

Nå er høstens lokale lønnsforhandlinger i 
gang. Hvorfor har vi dem, og hvordan fore-
går de? Hovedtariffavtalen i staten (HTA) 
som blant annet fastsetter lønn for statsan-
satte, forhandles hvert andre år i såkalte 
hovedoppgjør. I mellomliggende år gjøres 
relativt små justeringer av avtalen (mellom-
oppgjør). De sentrale partene ble i første 
omgang ikke enige om avtalen, noe som 
resulterte i at en stor andel statsansatte var 
i konflikt med arbeidsgiver i mai og juni. LO 
Stat var da i streik for første gang på 28 år. 
Det ble til slutt enighet om en ny, felles HTA 
for årene 2012-14, og denne avtalen hjemler 
de lønnsforhandlingene vi nå er oppe. 

For LO Stat er det politisk ønskelig at 
lønnstilleggene fastsettes sentralt i form av 
kronetillegg eller justering av stillingsgrup-
per, fordi dette er den eneste fornuftige 
måten å utjevne urimelige skjevheter på 
både internt i virksomheter og på tvers i 
staten. Vi er prinsipielle motstandere av 
store lokale «forhandlingspotter» til virk-
somhetene, siden disse stort sett bidrar til 
mer skjevhet mellom de ansatte enn det 
motsatte. Når det likevel er bestemt at det 
skal være lokale forhandlinger, går vi på 
med krum hals for å sikre best mulig resul-
tat for våre medlemmer.

Allerede fra forsommeren var foreningen 
i gang med planlegging. Vi har gjennomgått 
statistikker over lønnsutvikling, hatt forbere-
dende møter med de lokale parter, arrangert 
medlemsmøte, styremøte og arbeidsseminar 
sammen med de tillitsvalgte på enhetene. 
NTLs politikk er fortsatt «lik lønn for likt 
arbeid», for vi ser at nyansatte jevnt over løn-
nes langt høyere enn de med ansiennitet i stil-
linger. De som lærer opp nyansatte og repre-
senterer kontinuitet, sakker akterut lønns-
messig. NTLs medlemmer hadde frist for 
innsending av krav om endring av lønn og/
eller stillingskode til NTL-kontoret i måneds-
skiftet august-september. I tiden etterpå har 
forhandlingsutvalget og de lokale tillitsvalgte 
hatt hektiske dager med å lese kravskjemaer, 

sammenligne, justere krav både opp og ned i 
størrelse og prioritere. Den 20. september 
møttes de lokale partene i rådssalen og 
utvekslet lister med krav og hvilke prioriterin-
ger som ligger til grunn. I listene som utveks-
les, står ingen argumentasjon, kun navn, 
nåværende lønnstrinn/stillingskode og det 
lønnstrinn/stillingskode som vi krever i tillegg 
til hvor høy prioritet kravet har.  

I tiden frem mot det endelige resultatet vil 
det nå bli et informasjonsvakuum. Detaljer 
fra forhandlingsrommet er taushetsbelagt, 

men vi kan si noe generelt. I begynnelsen av 
oktober vil det komme et forslag om hvordan 
60 prosent av de 32 millionene skal fordeles. 
Forslaget skal være basert på de krav som 
partene har sendt inn og de prioriteringene 
som er gitt. Det sier seg selv at krav som er 
fremmet av både arbeidsgiver og en tjenes-
temannsorganisasjon, står sterkere enn et 
som kun arbeidsgiver fremmer. (Dette bør 
de uorganiserte legge seg på minnet.) Det 
fremlagte forslag blir grundig analysert og 
partene gir en respons i et nytt forhandlings-
møte en uke senere. Siden arbeidsgiver både 
er en selvstendig part og tilrettelegger av 
forhandlingene, er alle parter meget obs på 
om arbeidsgiver faktisk tar hensyn til parte-
nes varslede prioriteringer ved sammensy-
ingen av forslaget. Dersom forslaget ikke 
godtas, må arbeidsgiver legge frem et nytt. 
På tilsvarende måte blir det lagt frem forslag 
på henholdsvis 80 og 95 prosent av potten 
utover i oktober. Denne listeutvekslingen 
medfører at mange lønnsopprykk avgjøres 
uten at navn nevnes rundt forhandlingsbor-
det. Utover i forhandlingene øker intensiteten 
både i forhandlingsrommet og på «bakrom-
met». Forhandlingene spisser seg til, og par-
tene begynner å prosedere for høyt priori-
terte enkeltpersoner. Da gjelder det å ha 
gode argumenter, en stor porsjon stahet og 
topp konsentrasjon. Kaffe er helt nødvendig. 

Lønnsforhandlingene ved UiO skal være 
ferdige ca. 1. november. Dersom en eller flere 
parter ikke godtar resultatet, sendes en 
bruddprotokoll til Statens lønnsutvalg, som 
avsier en kjennelse/dom. blir partene deri-
mot enige, underskrives protokollen, og 
resultatet kan offentliggjøres. NTL vil da gi 
beskjed om resultatet til dem som har krevd. 
I tillegg sender vi ut selve protokollen med alle 
resultatene til alle våre medlemmer. Dette er 
i tråd med vår politikk: Statsansattes lønn er 
ingen privatsak mellom ansatt og leder. Vi 
mener at ledere må kunne gi en holdbar for-
klaring på hvorfor ansatte som utfører tilsy-
nelatende likt arbeid, skal ha ulik lønn. For å 
kunne etterspørre en slik forklaring må det 
være kurant å få vite hva kollegaer tjener.

Hektisk tid med lokal lønn
Hovedtariffavtalen i staten: Regule-
rer lønnsforhold og andre goder for 
statsansatte .
Avtalen fremforhandles av de sen-
trale partene: FAD, UNIO Stat, YS 
Stat, Akademikerne Stat og LO Stat, 
etter innspill fra de underliggende 
forbund, blant annet NTL.
Ulike lønnstillegg (med virknings-
tidspunt):
•	 Krone- og/eller prosenttillegg (1. 

mai 2012)
•	 Justeringer av lønn for bestemte 

stillingsgrupper i staten (1.7.12)
•	 Bestemmelse om og hvor mye 

virksomhetene skal forhandle 
om lokalt, dvs. «UiOs pott» (1.9.12)

«Potten» ved uiO: I overkant av 32 
millioner i 2012. I fjor (mellomopp-
gjør) var den på ca. 7 mill.
lokale forhandlingsparter: 
Arbeidsgiver, Forskerforbundet UiO, 
Parat UiO, Akademikerne UiO og 
NTL UiO.
Forhandlinger om endret lønnsplas-
sering og/eller endret stillingskode, 
f.eks. fra 1065 konsulent til 1408 
førstekonsulent. 
Virkningstidspunkt for resultatet er 
1. september 2012.
Les mer i HTA pkt. 2.3.3.

fAktA

IHR – von om endring til det betre?
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tekst: TORbJØRN NESS

Det er kanskje ikke mange som tenker på 
LO som en ungdomsorganisasjon, men det 
er vi. Men vi er selvfølgelig også mye, mye 
mer. Med over 130 000 medlemmer under 
30 år er det selvfølgelig viktig at ungdom får 
sin velfortjente plass – og om dere ikke får 
den, så krev den. Noe av det som LO jobber 
med, er frafall i videregående skole, boligpo-
litikk, studentboliger, diskriminering, mob-
bing og velferd for unge. Selvfølgelig jobber 
LO, og de 22 forbundene i LO, også med 
lønns- og arbeidsvilkår. Det merker du kan-
skje ved at du slipper å stå med lua i hånda 
og forhandle din egen lønn?

medlemsfordeler
Hvorfor skal jeg være medlem av LO? er det 
kanskje noen som tenker. Hvorfor ha brann-
forsikring når huset ikke kommer til å bren-
ne? tenker noen. Hva skal du med et med-
lemskap som du må betale for hver måned? 
Det gjelder å bruke medlemskapet sitt. Stu-
der alle de mange medlemsfordelene du har 
og bruk dem. Hvorfor ikke ta en ekstra tele-
fon til Sparebank 1 og se hva slags tilbud de 
kan gi deg som medlem. både bank og for-
sikring er det mye penger å spare på. Kan-
skje du skal bestille deg ferie snart? Hvorfor 
da ikke spare opptil 10 % ekstra på charter-
turen eller andre reisemåter, bare ved å 
bestille igjennom LO-favør?

bli en verver
Den viktigste grunnen til at en skal være 
organisert er selvfølgelig det at man ikke 
står alene, men at man er med i et felles-

skap på arbeidsplassen, med mulighet til å 
påvirke sin egen hverdag sammen med sine 
kollegaer. Du som NTL-medlem har et 
ansvar her. Tenk igjennom hva som kan gjø-
res bedre på din egen arbeidsplass, ikke 
nødvendigvis bare bedre for din arbeidsgi-
ver, men for deg og dine kollegaer. Ta det 
opp med din tillitsvalgte og få noe igjen for 
medlemskapet ditt. Er du usikker på om alle 
er organisert? Da kan det være lurt å ta en 

titt på NTL sine hjemmesider www.ntl.no, 
og la deg friste av vervepremiene.

For NTL er kurs viktig. I 2011 gikk over 30 
% av medlemmene våre på kurs. Det betyr 
at vi har gode kurs, og dessuten er kursene 
våre gratis. Vi holder mange ulike kurs, og 
som NTL-medlem har du ofte krav på per-
misjon fra jobben for å delta. Du finner mer 
info om kursene på NTL og LO sine hjem-
mesider. Alle kursene er gratis, så hvorfor 
ikke bare prøve?

lOs sommerpatrulje
LOs sommerpatrulje er vaktbikkja for ung-
dom i arbeidslivet. Mange møter arbeidslivet 
for første gang i sommerjobb eller i jobb ved 
siden av skole og studier. Unge er mer sår-
bare for å bli utnyttet i arbeidslivet, og kjen-
ner ofte ikke sine rettigheter. Sommerpa-
truljen svarer på spørsmål og gir informa-
sjon om rettigheter i arbeidslivet, og der det 
oppdages brudd på regler og lovverk, løses 
ofte dette på stedet.

I år ble sommerpatruljen rekordstor, 
med 600 deltakere over hele landet og 
6303 bedriftsbesøk. For mange er LOs 
sommerpatrulje det første møtet med LO. 
Neste år kan du også bli med. Sjekk da ut 
LOs hjemmesider for mer informasjon.

I år fant LOs sommerpatrulje brudd på 
17,9 prosent av arbeidsplassene, en liten 
nedgang fra året før, men i Oslo og Akers-
hus fant sommerpatruljen lovbrudd på 26,8 
% av de 1038 bedriftene som ble besøkt.

LOs faglige ungdomssekretær Torbjørn Ness 
organiserte sommerpatruljen 2012.

Antall besøkte bedrifter: 6303
Antall bedrifter med brudd: 1130 (17,9 %)
Antall brudd: 1420
 
de vanligste bruddene:

 Manglende/mangelfull arbeidskontrakt: 
45,4 % (manglende arbeidskontrakt:  
32,7 %)

 brudd på overtidsregler: 20,6 %
 brudd på pausebestemmelser: 10,2 %
 brudd på andre arbeidstidsbestemmel-
ser: 9,3 %
 Manglende/mangelfulle lønnsslipper 
8,2 %
 Manglende opplæring 4,4 %
 Mistanke om svart arbeid: 1,9 %

NAsjONAle tAll fOr sOmmerPAtruljeN 2012

Ung og organisert
Du som leser dette, er hel-
dig. Ikke nødvendigvis fordi 
dette er bra skrevet, men 
det tyder på at du er med-
lem av Norges største ung-
domsorganisasjon, LO.
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L- Det er ikke bare politiet som 
preges av overdreven detalj-
styring og byråkratisering. 
tekst: IDA SØRAUNET WANGbERG 

PRObLEM: 22. juli-kommisjonen mener mål-
styring i politiet fører til feilprioriteringer. 
Det samme skjer også i andre statlige eta-
ter, ifølge Norsk Tjenestemannslag. 

22. juli-kommisjonens rapport slår fast 
at politiet har vært for opptatt av å måle ting 
som er enkle å måle, mens viktige områder 
har blitt nedprioritert. 

Etter at rapporten ble lagt fram har både 
forskere og politifolk sluttet seg til kritikken. 
Men dette er ikke bare et problem i politiet, 
mener leder i Norsk Tjenestemannslag, 
John Leirvaag. 

Problem i staten 
- Mål- og resultatstyring har blitt det råden-
de styringsprinsippet i hele det statlige 
området, og i mange etater har det utviklet 
seg til å bli detaljstyring. I stedet for å styre 
etter noen få, overordnede mål, må mange 
virksomheter rapportere på mer enn hun-
dre mål, noe som har svært uheldige kon-
sekvenser, sier Leirvaag. 

NTL utarbeidet i vår en rapport om mar-
kedsstyring i staten, som ser på konsekven-
sene av den økende bruken av målstyring og 
andre markedsmekanismer i offentlig sektor. 
Ett problem rapporten peker på er det samme 
som kommer fram i 22. juli-kommisjonens 
rapport: Målstyringen vrir fokuset til det som 
kan måles, og ikke nødvendigvis det som er 
viktig. Dermed rettes innsatsen inn mot å løse 
oppgaver som måles, og ikke mot det som 
prioriteres høyest av brukere og folkevalgte. 

Velger det enkle 
Ett eksempel som trekkes fram i rapporten, 
er fra Skatteetaten, som blant annet har 
mål på hvor mange bokettersyn de skal 
gjennomføre. 

- De ansatte opplever at presset på å 

oppfylle måltallet blir så sterkt at de priori-
terer de sakene som tar kortest tid for å 
kunne behandle flest mulig. Dermed kan 
vanskelige, men svært viktige saker bli lig-
gende, noe som kan føre til at de virkelig 
store fiskene slipper unna, sier Leirvaag. 

Han mener også at målstyringen redu-
serer medarbeiderne i etatene til marionet-
ter, som ikke får mulighet til å bruke den 
kompetansen de sitter på. 

- De ansatte blir detaljstyrt, og det blir lagt 
lite vekt å den vurderingsevnen de har som 
fagpersoner. Dette fører til en styring basert 
på mistillit framfor tillit, og til at de oppfordres 
til å løpe etter forhåndsdefinerte mål framfor 
å utføre oppgavene til beste for brukerne. 

eskalert 
Leirvaag mener målstyringen i de seinere 
årene har eskalert i enkelte statlige etater 
som NAV og Forsvarsbygg. 

- Forsvarsbygg har så mange styrings-
mål at ingen klarer å følge med og levere det 
som forventes. Og i NAV har det enkelte 
steder satt seg en kultur som premierer 
kvantitet framfor kvalitet ved å belønne de 

medarbeiderne som behandler flest saker, 
forteller han. 

Selv om Leirvaag mener de rødgrønne 
har greid å reversere markedsstyringen i 
offentlig sektor på noen områder, er han 
langt fra fornøyd med arbeidet som er gjort 
på det som gjelder mål- og resultatstyring. 

- Her må den politiske ledelsen se nøye 
på hva som kan gjøres annerledes. Slik det 
er nå, fungerer ikke offentlig sektor bra nok, 
og vi ser oss nødt til å rope varsko når sty-
ringssystemene hindrer etatene i å gi best 
mulig tjenester til innbyggerne. 

Leirvaag mener det også bør gjøres 
store endringer i utdanningssystemet. 

- Framtidige ansatte og ledere i staten 
læres nå opp til å tenke ut fra markedsori-
enterte prinsipper, der målet er å skape 
overskudd. Her bør vi endre disse utdan-
ningsløpene, slik at de lærer mer om egen-
arten i offentlig sektor. 

idaw@klassekampen.no 
Trykt med tillatelse fra Klassekampen

© Klassekampen 

Målstyring svekker staten

NTL leder John Leirvaag.
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tekst: PETER KRISTOFFERSEN

I siste utgave av LO-aktuelt (7/2012) adva-
rer avtroppende forbundssekretær Rolf 
Herman Longnes at NTLs medlemstall vil 
falle kraftig de kommende årene dersom 
vervearbeidet ikke tas på alvor. Jeg frykter 
at han har rett. I årene som kommer, vil 
store deler av NTLs medlemsmasse gå av 
med pensjon. Longnes utfordrer forbun-
det: Vervearbeidet må virkelig økes – om 
NTL ikke gjør det, «går det på 1. klasse til 
et visst sted», som han sier. Slik det er i 
dag, virker det som om «forhandlinger er 
guds nådegave til de tillitsvalgte, mens 
organisasjonsarbeidet er noe vi tar når 
det passer», sier Longnes. For å få til 
dette trekker han spesielt frem rekrutte-
ring av studentmedlemmer.

Om høstens studentrekrutterings-

kampanje «Fagforeninga – folka som ga 
deg ferie» er inspirert av Longnes’ torden-
tale, vites ikke. Men denne høsten har de 
to forbundssekretærene  Finn Olav Haga 
(valgt i stillingen etter Rolf Herman Long-
nes) og Leif Helland reist rundt til en rekke 
studiesteder med verveblokka. I studie-
startuka var de å se på Frederikkeplas-
sen, og Finn Olav Haga forteller at det var 
stor interesse for standen, og at de fikk 
vervet flere nye medlemmer.

Verving  av studenter og nyansatte ved 
UiO er helt avgjørende for foreningens 
fremtid. Av NTL UiOs omtrent 1200 yrkes-
aktive medlemmer vil ca. 400 gå av med 
pensjon de neste ti årene. Tallenes tale er 
klar: Forbundet må virkelig verve. NTL UiO 
har heller ikke råd til å ta verving for gitt. 
Hvis ikke står fagforeninga ribbet for for-
handlingsmakt om få år.

Fagforeninga:

folka som ga
deg ferie!

Liv-Tone Ruud (t.v.) og Finn Olav Haga (t.h. i bildet) på Frederikkeplassen for  å verve nye stu-
dentmedlemmer ved UiO.

tekst: TORIL K. SJO, UNIVERSITETSLEKTOR OG NTL-MEDLEM

Nynorsk for internasjonale studentar? 
Stakkars studentar. Kva i all verda slags 
nytte kan dei ha av å lære nynorsk?  Skal 
dei verkeleg skrive nynorsk? 

Eg underviser i norsk for internasjonale 
studentar ved Institutt for lingvistiske og 
nordiske studium og spreier slik kunnskap 
om, og i, dei to nasjonale skriftspråka i 
Noreg til dei som ynskjer, same kor ei no 
kjem frå i verda.  Gromungen er for tida det 
relativt nyoppretta studieemnet Dialektar, 
nynorsk og språkhistorie for internasjonale 
studentar (Norint 2115). Kollega Liv Jorunn 
bakkejord og eg har saman laga eit tredelt 
emne som har i seg to kunnskapsdelar (dia-
lektar og språkhistorie) og ein dugleiksdel. 
Det tyder at studentane frå Russland, Ser-
bia, Tsjekkia, Italia eller andre land, etter 
nokre innhaldsrike timar saman med oss 
ikkje berre skal kjenne til hovudtrekk i nor-
ske dialektar, norsk språkhistorie og gram-
matikk, men at dei også skal kunne bruke 
nynorsk som skriftspråk.

eksotisk nynorsk
Kvifor ynskjer desse studentane å lære 
nynorsk? Dei fleste seier at nynorsken hjel-
per dei å forstå dei norske dialektane betre. 
I tillegg let dei seg fasinere av språksituasjo-
nen i Noreg. Dei ser på nynorsken som eit 
eksotisk historisk og kulturelt fotefar og ein 
viktig komponent i ein nokså uvanleg språk-
politikk. Samstundes synest dei at nynor-
sken gjev  god hjelp når dei skal lese nynor-
ske bøker. Ein student skriv: 

Eg som utlending i dette lille landet set 
iallfall stor pris på at eg fekk lære nynorsk. 
Det gjev meg betre grunnlag for å forstå 
norske dialektar, for å bli kjent med landets 
historie og for verkeleg vørde språkmangfal-
det i Noreg. Det hadde vore sørgjeleg om 
Noreg hadde mista det, og ein språksituasjon 
som er unik i heile verda hadde forsvunne.
(V11)

Til no har me gjennomført to vårsemes-
ter med motiverte og engasjerte studentar. 

Og  ikkje berre det:  me har syn-
leggjort nynorsken ved hovud-
stadsuniversitetet på ein ny 
måte. Det trengst, for «UiO 
stryk i nynorsk»,  med berre 
3.7% på nettsidene (nrk.no).  
Nynorsken ved UiO treng ein 
ny giv, altså både auka og 
endra innsats. Målet bør vere 
ein tydeleg, lovlydig og rettfer-
dig språkpolitikk som viser seg i 
praksis, ikkje minst på nettsidene.  

språkråret 2013
Neste år er det språkår og 200-årsjubi-
leum for Ivar Aasen. I prosjektplanen for 
Språkåret 2013 ynskjer ein å skape større 
språkleg sjølvkjensle blant nynorskbruka-
rar og større aksept for den språkdelte 
norske kulturen, og å gjere bokmålsbruka-
rane stolte av den nynorske skriftkulturen.  
Slik ser ein internasjonal student det:

Det er vedunderleg at nynorsk finst i det 
heile! Eg synest det Aasen klarte å gjere 
åleine er meir enn imponerande, om ein ten-
kjer på kor stor bragd eit slikt prosjekt skul-
le vere i dag, for ikkje å nemne på 1800-talet. 
Det var nok ikkje lett å gjennomføre den 
språkelege ferda, fortsetje å vere dedikert til 
målet sitt og handtere all motstanden etter-
på. (V11)

Eg veit ikkje kva for bidrag UiO har tenkt 
å kome med verken til Språkåret eller 
Aasenjubileet.  Søk på Ivar Aasen, Språkåret 
og  språkpolitikk  på uio.no gjev meg heller 
ikkje noko svar.  UiO har ein eigen språkpo-
litikk, og dei språkpolitiske retningslinene er 
godkjende, les eg i intervju med rektor i Uni-
forum, 2010. Eg finn dei likevel ikkje på nett-
sidene.  

«Ikkje få panikk!»
Men små grep gjer ein skilnad, og den ein-
skilde skrivaren er ein viktig språkaktør. 
Nynorskingar må sjølve bruke og krevje å 
få bruke sitt eige førstespråk. Ved nasjo-
nale kunnskapsinstitusjonar som UiO, er 
også mange tilsette med bokmål som før-

ste skriftspråk  i utgangspunktet skriftleg  
tospråklege i nynorsk og bokmål. Me kan 
alle reflektere over kvifor me vel ei målform 
og i kva for høve, og lage meir plass til 
nynorsken. Det skal så lite til. Det var ual-
minneleg godt å sjå skrifta på ryggen til dei 
raudkledde fadrane ved semesteroppstar-
ten: Ikkje få panikk! Ein av våre studentar 
skriv:

…og når ein ynskjer å vise seg som solid 
og sterk kan nynorsken brukast. (V12)

Eg har tru på ny giv for dialekt- og 
nynorskemnet slik at mange fleire interna-
sjonale studentar får høve til å  bli kjende 
med det norske språkmangfaldet og bruke 
det på sin måte, slik som denne kinesiske 
studenten:

 Håpar at eg kan fortsetje å bruke 
nynorsk etter dette kurset, skrive litt om 
kjærleik og andre løyndomar.(V12)

Og eg har tru på ein ny giv for nynor-
sken både ved UiO og elles. Rykande fersk 
nynorskordbok på nett og  wordfeud på 
nynorsk gjev grunn til optimisme. Ein stu-
dent etterlyser nettopp dette: 

Språkvitarar treng jobbe meir for å 
popularisere nynorsken, spesielt blant dei 
unge. Det er ikkje lett, men heller ikkje umu-
leg. Gode idear og planar er det som trengs.
(V12)

Det skal så lite til
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kom på kurs!
NTL UiO kurs 24. oktober kl 13:00 til 16:00 i 
auditorium 2 i Kristine Bonnevies hus:  

Hr-prinsipper, ledelsesfilosofier og 
norsk arbeidslivslovgiving

Ledelsesmetoder basert på amerikanske 
HR-modeller har økende innflytelse og blir 
stadig oftere sluppet inn i toneangivende 
norske bedrifter. Stein Stugu og Bitten 
Nordrik i De Facto kunnskapssenter for 
fagorganiserte står bak produksjonen av 
Norsk Ledelsesbarometer, en rapport gjort 
på oppdrag fra organisasjonen Lederne. 
Filosofien bak amerikansk HR-ledelse 
begrenser ansattes mulighet til å påvirke 
sin egen arbeidsplass, i mange sammen-
henger har vi sett at det er stor avstand 
mellom hva arbeidstakere opplever å 
kunne påvirke og det de burde ha innflytel-
se på etter arbeidsmiljøloven og ikke minst 
hoved- og tariffavtaler. Mens både norsk 
ledelse og lov- og avtaleverk gir plass til til-
litsvalgte og verneombud i en bedriftsorga-
nisasjon, har HR-ledelse et annet verdisyn.  
Stein Stugu fra De Facto kommer og fortel-
ler oss mer om disse problemstillingene.

Påmeldingsskjema: https://nettskje-
ma.uio.no/answer/51798.html

musikk i solidaritet-
ens tjeneste
LO medlemmer inviteres til «Musikk i soli-
daritetens tjeneste» - Oslo konserthus 
søndag 11. november 2012 kl. 16.45. 

LO-medlemmer og andre interesserte 
inviteres til et lite arrangement i forkant 
av konserten søndag 11. november kl. 
16.45.  Bjørg Spillum fra Sosialistisk kor i 
Oslo og Helene Bank fra «For Velferds-
staten» vil kåsere om Mikis Theodorakis 
og om finanskrisen og den økonomiske 
hverdagen for det greske folket.

Send e-post til jk@rcn.no og merk 
e-posten med «Foredrag søndag» om du 
ønsker å delta på dette. Adgangskort er 
billett til konserten søndag. Billetter kr. 
390/320 kan kjøpes i Oslo Konserthus 
eller www.billettservice.no.



VI INfOrmerer...
Hugs å melda ifrå til NTL-kontoret 
dersom du går ut i 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 
Telefon: 228 57252 

folk på kontoret: 
Alle dagar: 09.00 - 16.00 
Ellen, Heidi, Peter og Gry

styret: 
Ellen Dalen, leiar 
Telefon: 228 55770  
ellen.dalen@admin.uio.no

Heidi Hoksnes Sørli, nestleiar 
Telefon: 228 55941  
h.h.sorli@psykologi.uio.no

Gry bruland Larsen, kasserar 
g.b.larsen@admin.uio.no

Tom Thorsen, sekretær 
Telefon: 228 55467  
tom.thorsen@kjemi.uio.no 

Andre tillitsvalde: 
Natalia Zubillaga, studieleiar 
Telefon: 228 55627  
natalia.zubillaga@sai.uio.no

Hugs å melda ifrå til kontor@ntl.uio.no 
dersom du endrar adresse internt.

Heimesida til foreininga:  
http://foreninger.uio.no/ntl/

Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034 Blindern, 0316 Oslo

Den norske jordbær- og bringebær-
sesongen er ferdig. Så nå kan vi sette 
i gang med alle de fruktene som ikke 
vokser i Norge, men som det bugner 
av i butikken for tiden. Jeg håper dette 
syltetøyet faller i smak. 

1 kg aprikos, delt, uten sten
2 dl vann
200 gram demerarasukker
1 vaniljestang
2 kanelstenger
1 dl pinjekjerner, ristet

en klype safran, knust til fint pulver
2 ss certo syltepulver

Ha aprikosene i en kjele med vann, 
kanelstenger og vaniljestang.  kok opp 
og la aprikosene koke i 10 minutter. Ta 
opp vaniljestangen, del den og skrap 
ut vaniljefrøene og ha frøene tilbake i 
kjelen. Tilsett sukker, certo, pinjekjer-
ner, kanelstenger og safran, la det 
koke videre i 2 minutter. Ha syltetøyet 
på sterile glass. 

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

Aprikossyltetøy med pinjekjerner og safran


