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NHO har lansert en ny finansieringsmodell for universitets- og høgskolene. Kortver-
sjonen av denne er at deler av basisfinansieringen (ca 4-5 mrd) skal gjøres om til en 
konkurransepott som skal fordeles gjennom NFR ved bruk av fagfellevurdering. Dette 
kalles VIA: vitenskapelig konkurransearena, og pengene skal i større grad vris over 
på naturfag og teknologi.

Norge bruker lite penger på forskning sammenlignet med OECD landene. Hovedgrun-
nen til dette er at det norske næringsliv satser lite på forskning. I stedet for å ta ansvar 
for å øke næringslivets satsing på forskning, mener nå NHO at de statlige midlene i 
enda større grad skal brukes på å oppfylle næringslivets behov. 

Forslaget tyder på at NHO kanskje tror at forskning og utdanning først og fremst er 
et instrument for næringslivsutvikling. De glemmer vårt mandat om å sikre det norske 
samfunnets behov for kunnskap. Vi skal sørge for at Norge har den nødvendige kom-
petanse på helse, skole, utdanning, miljø, teknologi, internasjonal politikk, velferd, 
kultur, økonomi osv. Slik at statsforvaltningen, demokratiske organer, frivillige  
organisasjoner og selvfølgelig næringslivet kan utvikle seg til det beste for landets 
innbyggere.

Det kan også synes som om konkurranse er en ny oppfinnelse fra NHO.  Faktum er 
at omtrent halvparten av UiOs budsjetter i dag tildeles etter produktivitet og konkur-
ranse. Med NHOs forslag vil denne andelen øke enda mer, og konkurranse vil være det 
bærende prinsippet for finansiering av sektoren.

Regjeringen må avvise NHOs forslag. Ikke bare næringslivsinnretningen, men også 
konkurransestyringen. NTL har ikke vært alene i å kritisere systemet som forutset-
ter at konkurranse skaper bedre kvalitet.  Det finnes mye eksempler på at vi har fått 
en vridning bort fra faglighet og over på økonomi. Søknader og fagfellevurderinger 
medfører også et massivt byråkrati, som denne Regjeringen har sagt de vil redusere. 

Forskjellen mellom de ulike regjeringene er ikke først og fremst om de er villige til å 
satse på kunnskap. Ulikheten består i om det er de mange eller eliten som skal nyte 
godt av satsingen. Forslag om mer konkurranse om pengene, undergraving av gra-
tisprisnippet for studentene og fristilling av Universitetene er gammelt nytt fra denne 
regjeringen. 

NTL UiO er glade for at vi har forbundet og LO i ryggen i kampen mot 
markedskreftene og for den frie forskningen. Vi frykter at ned-

leggelsen av finansieringsutvalget betyr at denne regjeringen 
vil hoppe bukk over en åpen vurdering av andelen konkur-
ranse. Rektor må jobbe for et nytt utvalg med et bredt mandat. 

Kampen mot konkurranse

leder

ellen dalen,  leder NTL-UiO

sudOku

Innhold

God jul
I dette nummeret av Ny giv har vi fokus på den økonomiske krisen i Europa. Det 
har vært arrangert to konferanser med temaet i Oslo den siste tiden, og Ny Giv 
bringer reportasje fra begge. Den ene arrangert av LO i Oslo 15. oktober, Krisa 
på dørstokken. Hva gjør vi? Tidligere redaktør Håvard Tangen var på konferan-
sen. Les om dette i artikkelen med samme navn. Måneden etter arrangerte 
Attac konferansen Nøkler til krisa i Europa. I undertegnedes pappaperm var 
nestleder i Attac, Petter Slaatrem Titland, vikar på NTL-kontoret, og han var 
hovedarrangør av konferansen. I artikkelen For et annet Europa har han inter-
vjuet noen av foredragsholderne på konferansen.

I artikkelen Blåblått maskefall har Arve T. Thorsen gått den nye regjeringsplatt-
formen i sømmene og sett nærmere på hva vår Solbergregjeringen så langt 
har foretatt seg, og hvilke signaler de gir for fremtiden.

Vår mann i lønnsforhandlingene, Tom Thorsen viderefører sin artikkelserie om 
Lønnsforskjeller. I del 2 ser han nærmere på lønnsforskjeller og kjønn ved UiO. 
Dersom du skal være klar til lokale lønnsforhandlinger høsten 2014 bør du følge 
med på Toms artikkelserie.

Julen står for døren her til lands. Man trenger neppe å ha krystallkule for å se 
at julehandelen også i år når nye høyder. I et sånt klima kan det jo være greit å 
ta en pause og tenke på hvilke utfordringer vi står overfor,  og hvilke løsninger 
vår nye regjering vil velge i møte med den økonomiske 
krisen i Europa.

NTL og Ny giv redaksjonen ønsker deg og din familie 
en god julefeiring!.

Peter A. Kristoffersen 
Redaktør
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AV PeTTer slAATrem TITlANd 
NesTleder I ATTAc OG NTl-medlem

- I sommer møtte vi greske 
arbeidere som måtte godta 
30–50 prosent lønnskutt 
eller oppsigelse, sier Roy 
Pedersen, leder for LO i Oslo. 
LO i Oslo var den foreningen 
som mobiliserte flest tillits-
valgte til å delta på samlingen 
i Aten. Hele 70 personer fra 
Pedersens forening dro til Hellas for å møte 
sine meningsfeller og vise sin støtte. Formå-
let med Alter Summit i Aten var å starte 
arbeidet med å skape en felles, bred front 
mot nedskjæringspolitikken i EU. Alter Sum-
mit er en sammenslutning av fagorganisa-
sjoner, nasjonale og europeiske organisas-
jonsnettverk, forskningsnettverk og kjente 
europeiske personligheter.

Det klareste resultatet fra Alter Summit 
var tilslutningen til et manifest, som ble job-
bet fram i månedsvis før samlingen. I Norge 
var LO i Oslo, For Velferdsstaten og Attac 
med på å utforme teksten. Alter Summit-
manifestet inneholder 17 konkrete krav, for-
delt på fire overordnede tema: Gjeld, inn-
strammingspolitikk, økonomiske og sosiale 
rettigheter, og regulering av bankene. Over 
200 organisasjoner tilsluttet seg disse kra-
vene i Athen den 7. juni. 

Manifestet inneholder en rekke umiddel-
bare krav. Blant dem er kravet om å slette 
store deler av den offentlige gjelden, samti-
dig som banker og finansinstitusjoner tar 
sin del av tapet. Underskriverne mener 
også at deler av gjelden er illegitim, og 
ønsker å igangsette en omfattende gjelds-
revisjon, slik at gjeldssletten kan gjennom-
føres på demokratisk vis. Andre langsiktige 
krav er en skjerping av progressiv beskat-
ning og kriminalisering av skatteparadis.

Retten til kollektive forhandlinger, kollektive 
rettigheter for arbeidere i Europa og økte 
reallønninger er blant de faglige kravene. Til 
slutt ønsker organisasjonene å skille inves-
terings- og sparebanker, slik at vanlige små-
sparere ikke må betale dyrt for bankenes 
finansspekulasjon – som de gjorde da det 
private banksystemet kollapset i 2008.

I motsetning til tidligere politiske mobili-
seringer på europeisk nivå, som de mange 
«Europas Sosiale Forum» som ble arran-
gert fra 2001-2010, er fagbevegelsen dypt 
involvert. Starten til Europas Sosiale Forum 
i Firenze i 2001 lovet godt. Så gikk det bare 
nedover. Etter Malmö i 2008 og Istanbul i 
2010 var det over. Fagbevegelsen hadde 
ingen sterk posisjon innad i organiseringen. 
Forumet var dominert av store, statsfinan-
sierte NGOer (non-governmental organisa-
tions) med «en begrenset innsikt i makt og 
klasseforhold», som Asbjørn Wahl fra For 
Velfersstaten sa på LO i Oslo  sitt møte 

«Krisa på dørstokken» tidligere i høst.
Idar Helle, historiker ved Senter for 

grunnforskning (CAS) ved Videnskabsaka-
damiet og aktiv i Attac, har deltatt i arbeidet 
med Alter Summit-manifestet. Da Attac 
arrangerte sin konferanse «Nøkler til krisa 
i Europa», fortalte han om sin opplevelse av 
dette arbeidet. Han mener at Alter Summit 
bygger på viktige erfaringer som ble gjort i 
forrige runde med sosial mobilisering på 
europeisk nivå. 

-  Problemet var at forumbevegelsen der 
Attac satt helt sentralt, slett ikke benyttet 
anledningen til å utvikle helt konkrete og 
krystallklare politiske alternativer til den 
rådende orden. Sett i ettertid er det lett å se 
at dette var en generaltabbe, en forspilt poli-
tisk mulighet som har gitt bevegelsene i 
Europa og oss selv et langt vanskeligere 
utgangspunkt for å vende kampen, for å 
komme på offensiven etter at krisa slo inn-
over Europa i 2008.

Etter forumet i Malmø startet planleg-
gingen av Alter Summit. Premiss: Fagbeve-
gelsen måtte være en kjerne. En kamp mot 
EUs nedskjæringspolitikk må gå gjennom 
fagbevegelsen mener Asbjørn Wahl, selv 
om det er en utfordring å få store forbund 
med på laget. 

- Fagbevegelsen har ikke klart å utfordre 
problemene, fordi de er så på defensiven. 
Like fullt er den uomgjengelig, sa Wahl på til 
en fullsatt sal hos LO i Oslo. Derfor har ini-
tiativtakerne til Alter Summit jobbet hardt 
for å få de større fagorganisasjonene til å 
tilslutte seg manifestet.

- Det som er nytt, er at store og viktige 
forbund er enige om et omfattende mani-
fest. Tre store europeiske konfederasjoner 
er med. Epsu, den europeiske fagforeninga 
for offentlige ansatte, er med. De europeis-
ke fagforeningene for transportarbeiderne 
og lærerne er også med. Alter Summit har 

For et annet Europa
Det faglige miljøet i Norge trapper opp arbeidet med den økonomiske krisa i Europa. Opp-
følgingen til det alternative samarbeidsforumet Alter Summit i Aten i sommer, er igang.

Idar Helle.

Petter  
Slaatrem 
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støtte fra Euro-LO, selv om de ikke har slut-
tet seg til selve manifestet.

Ingen av de nordiske landsorganisasjo-
nene har signert manifestet. Kriseforståel-
sen til de europeiske partnerne leser vi om 
i avisene. 

- Det er mulig at dét problemet løser seg 
i nær framtid, kommenterer Wahl syrlig. 
Han minner oss på de ulike EU-paktene, 
hvor keynesiansk motsyklisk politikk er for-
budt. Her er det ikke rom for økte offentlige 
investeringer i dårlige tider, slik vi har gjort 
det i Norge. 

- Fagbevegelsen er ikke oppe på det 
nivået som skal til for å møte disse angre-
pene, og er ikke forberedt i det hele tatt. 
Sammen med hele venstresida er vi inne i 
en dyp, ideologisk krise. Vi må mobilisere på 
et konkret grunnlag, som folk forstår, sier 
Wahl.

- Vi må lære oss å slåss igjen, for det 
som skal til nå, legger han til.

utvikling i spania
En fagorganisasjon som har lært seg å 
slåss igjen, er spanske Comisiones Obreros 
(CCOO), «Arbeiderkomisjonene» på norsk. 
Med over én million medlemmer er CCOO 
den største fagorganisasjonen i Spania. 
Helena Jimeno var på besøk på LO i Oslos 
arrangement. Hun fortalte om et voksende, 
stabilt og variert sivilsamfunn i Spania, som 
etter de store folkelige protestene for tre år 
siden for alvor har etablert seg på den poli-
tiske scenen i Europa.

I starten opplevde de nye bevegelsene 
noen gnisninger mot de tradisjonelle orga-
nisasjonene i Spania. Særlig de delene av 
fagbevegelsen som var tett knyttet til den 
sosialdemokratiske regjeringen i Spania 
fikk mye kritikk av «de nye»-bevegelsene. 
Siden har forholdet forandret seg, sier Hele-
na Jimeno til Ny Giv.

Vendepunktet kom sent i 2012. Da hadde 
Spania fått en konservativ regjering, og den 
tilspissede situasjonen gjorde samarbeidet 
med de sosiale bevegelsene lettere. 

Hvilke deler av lovverket ble først utfor-
dret?

- De første dereguleringene i arbeidslivet 
kom i 2010, og i 2012 kom de virkelig harde 
tiltakene. I 2011 begynte de sosiale bevegel-

sene å gjøre folk oppmerksomme på hva 
som var i ferd med å skje. I 2012 ble det plut-
selig mye lettere å sparke folk. Da begynte 
folk å reagere, sier Jimeno.

men hva med Norge? 
På europeisk nivå fortsetter initativtakerne 
bak Alter Summit å møtes, sist i Brussel i 
oktober. Her fortsetter arbeidet med å utvi-
kle en politikk alle de tilsluttede organisasjo-
nene kan stille seg bak. Troikaens «econo-
mic governance», frihandelsforhandlingene 
mellom EU/EFTA og USA/NAFTA, og den 
politiske utfordringen fra ytre høyre, har 
vært blant områdene organisasjonene har 
jobbet med.

Hvordan de store, akutte utfordringene 
i de sør-europeiske landene kan være rele-
vante for en trygg, norsk befolkning, ser vi 
konturene av allerede, mener Idar Helle.

- Vi står i en situasjon som selvsagt ikke 
samsvarer med den i sør-Europa, men som 
har en rekke likhetspunkter. Det nye løsar-
beidersamfunnet, ungdomskullene fra en 
ganske beskyttet sosial middelklasse som 
nå står overfor elendig betalte, usikre job-
ber og uten sosialt sikkerhetsnett er uttrykk 
for et er framveksten av et europeisk pre-
kæriat, der en stor og økende andel av 
befolkningen befinner seg, særlig i sør. Men 
også Tyskland er en hoveddrivkraft på dette 
området, sier Helle.

I Norge jobber stadig flere i den norske fag-
bevegelsen for at deres kollegaer skal invol-
vere seg i det arbeidet som skjer på euro-
peisk nivå. En av dem er Ingunn Strand 
Johansen fra Fellesorganisasjonen (FO). Hun 
jobber aktivt både i sitt forbund og som 
leder i LO Asker og Bærum for å øke tilslut-
ningen til Alter Summit-manifestet i Norge. 

Hun drar rundt og snakker med alle de 
lokale foreningene som er tilsluttet det loka-
le LO i Asker og Bærum. I tillegg jobber hun 
for at FO skal underskrive manifestet.

- Vi må ha kunnskap om hva som skjer i 
Europa, så vi er forberedt på hva som kan 
skje her hjemme. Vi er veldig opptatt av at 
fagbevegelsen har blitt kastet ut av forhand-
lingssamarbeidet med arbeidsgiver. I Sve-
rige skjer det samme. Det er viktig å få våre 
egne forbund til å bli med på dette arbeidet. 
Så kan diskusjonen om hvilke punkter i 
manifestet vi skal legge vekt på, komme 
siden, sier Strand Johansen.

FOTO: COLOURBOX.COM
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AV HåVArd TANGeN

Møtet vart opna av leiaren i det internasjo-
nale utvalet til LO i Oslo, Kjetil Larsen. Med 
parolen ”Organize, unite and fight” på 
T-skjorta tona han politisk flagg, og det var 
òg ei breid nemnd som stod attom tilski-
pinga denne kvelden, med Noregs Sosiale 
Forum og Attac i Noreg som støttespelarar. 

Tidlegare i år har det same miljøet sytt 
for å senda norsk delegasjon til eit grasrot-
toppmøte i Athen, Alter-Summit, som 200 
organisasjonar internasjonalt slutta opp om. 
Møtet vedtok eit manifest for eit anna Euro-
pa, som òg har kome i norsk utgåve.

kutt i sosiale gode
Sjølve leiaren i LO i Oslo var tidleg i elden. 
Roy Pedersen tala om at kapitalismen er 
inne i ei krise, og at EU er aktivt med og 
nører opp under krisa med krav om kutt i 
sosiale gode og velferd. Meir og meir kjem 
det ynske om autoritære løysingar som går 
på tvers av det hardt tilkjempa demokratiet. 
Me skal ikkje gløyma at mange land i Europa 
har ei ikkje altfor fjern fascistisk fortid (Hel-
las, Italia, Spania, Ungarn, Tyskland). 

Nina Skranefjell frå det norske sosiale 
forumet kom i appellen sin inn på nedbyg-
gjinga av velferdsstaten og kor viktig allian-
sebyggjing er for striden. Ho viste til striden 

mot oljeboring i Lofoten og LOs mål om å 
organisera dei mange polakkane som har 
kome til Noreg for å arbeida dei seinare åra.

stor ungdomsarbeidsløyse i spania
Møtet kunne òg skilta med ein langvegsfa-
rande utanlandsk gjest, Helena Schulz 
Jimeno frå det spanske arbeidarsambandet 
CCOO (Confederación sindical de comisones 
obreras) (eit radikalt LO). Ho fortalde om 
kraftig nedgangstid for Spania. Arbeidarane 
kjenner at dei misser makt og påverknad, 
og dei sosiale tenestene vert færre. Dei 
vonar at attendegangen skal ha stogga 
innan 2018, men alt er uvisst per i dag. 80 % 
av folket nærer mistillit til toppolitikarane, og 
utbreidd korrupsjonen spreier misnøgje i 
breide lag. I landet bur det no 27 % utan 
arbeid, heile 57 % av dei er ungdom. 
Arbeidsløysa har auka jamt og trutt sidan 
2007. Av innvandrarane til Spania, mange 
frå Afrika, er 39 % arbeidslause. 3 millionar 
spanjolar må kallast lutfatige, og folk døyr 
på gata, nær sagt i arbeidsløysekøen. Men 
det er ikkje alle som tapar på krisa. Talet på 
millionærar har auka med 13 %. Styremak-
tene fremjar framlegg for å koma ut av 
krisa, ofte på kostnad av tradisjonelle arbei-
darverdiar: Dei skal verta lettare å få spar-
ken. Ymse tiltak går ut på å føra inn lægre 
løn og lengre arbeidstid. Hjelpelag som Cari-

tas freistar bøta på problema og syter for 
at mange fær gratis mat ein gong kvar dag. 
Dagleg vert 500 familiar utkasta frå hei-
mane sine, og sosiale rørsler og arbeidarar 
organiserer og stoggar slike utkastingar so 
godt dei kan. I kjølvatnet av krisa har nye 
sosiale rørsler teke form, til dømes Indigna-
dos (dei forarga, harme). Nye parti har òg 
vorte skipa. Då Spania melde seg inn i E i 
1986, var storparten positive til medlemska-
pen. Dei fyrste åra tente òg landet på det, 
fortalde Jimeno. Men i dag står EU for inn-
straming og nedskjering framfor velferd. 
Det er troikaen (Pengefondet, Verdsbanken 
og EU-kommisjonen) som avgjer økonomi-
en, ikkje folk på grasrota. CCOO slit med 
minkande medlemstal sidan fleire og fleire 
misser jobben. Høgredominansen i media er 
òg eit stort problem.

Tvangstrøye frå troikaen
Benedicte Pryneid Hansen frå Attac greidde 
i tala si ut om korleis Noreg tener på krisa 
sidan landet er ein kreditor. Utetter har 

Noreg ofte ein etisk profil, men i røynda 
tener norsk økonomi på krisa. Attac har 
gjeve ut ein heil rapport om denne problem-
stellinga. Bankane vert skjerma, medan 
vanlege arbeidarar vert straffa. Hansen 
kom inn på janusandletet til den raudgrøne 
regjeringa og peika på dei faste årlege nor-
ske tilskota til pengefondet. Troikaen har 
lagt ei tvangstrøye på økonomien til mange 
kriseråka land. Finansnæringa har hatt ein 
blømande tidbolk, og det har vore vanskeleg 
å halda fylgje med kva akrobatar som Leh-
man-brørne, Goldman Sachs og Crédit Agri-
cole har teke seg til. Om folk vert arge i tida 
frametter, kan det vera ein føremun for LO 
og dei sosiale rørslene. Fleire enn i dag kan 
verta aktive og byrja gjera noko for å endra 
stoda.

dVd mot sosial dumping
Eit forvitneleg innslag på møtet stod to ihuga 
gjester frå Fellesforbundet på Ringerike for. 
Terje Berghagen og norsk-litauiske Reda P. 
Brynildsen hadde laga ein eigen film for å 

informera litauiske arbeidarar som etla seg 
til Noreg. Dei såg på filmen som ein måte å 
motarbeida sosial dumping på. Dei har vore 
på arbeidsplassar og tala med austeuro-
pearar som ikkje har tent meir enn kr 30 
(tretti!) i timen. I hotell og restaurant og på 
ymse byggjeplassar i Buskerud er det ikkje 
ein einaste nordmann som arbeider på gol-
vet. Det gjeld å vekkja arbeidsinnvandrarane 
til strid for skikkeleg løn og arbeidsmiljø.

Finanshaiane set heile økonomiar 
over styr
Til slutt gjekk ordet til Asbjørn Wahl frå For 
velferdsstaten. Han oppmoda sterkt om å 
slå ring om velferdsgoda og forsvara fag-
rørsla og landevinningane hennar. Dei sosi-
ale foruma hadde vorte plaga av at arbeida-
rane hadde vore for lite aktive. Arbeidsfolk 
høyrde med for å få innsyn i klassespørs-
mål og kva striden i dag røynleg gjeld om. 
Han viste til det nye manifestet frå Athen og 
bad alle lesa det. Han minte folk på at øko-
nomisk liberalisme nedskjeringspolitikk er 

grunnlovsfest i EU. Ein liten klikk med 
finanshaiar kan setja heile lands pengestell 
over styr, Wahl drog fram Island som eit 
døme til støkk og åtvaring. Han la møtelyden 
sterkt på hjarta å stå vakt om solidaritet 
over landegrensene og mobilisera til sams 
aksjonar på tvers. 14. november 2012 hadde 
fagrørsla i seks land i Europa prøvt seg på 
generalstreik. Det gav ein historisk sus. 
Arbeidarane laut læra seg å slåst att. 

Møtet vart avrunda med slagordet som 
på spansk lyder: La resignación no es una 
opcion – lucha! Det tyder på godt norsk: Det 
nyttar ikkje å gje opp – stå  på og kjemp!

Underhaldninga på møtet var det den 
progressive musikkgruppa Ohnesorg som 
stod for. Om lag 80 oppglødde tilhøyrarar 
møtte fram, både unge og gamle. Det var 
tydelege teikn på at LO-medlemene ynskjer 
seg meir handling for å motverka krisa som 
nærmar seg oss òg. Med den blåbåe regje-
ringa kan me venta saker som gjev grunn-
lag for å reisa motstand og aktivitet.

Krisa på 
dørstokken
Det er på høg tid å drøfta kva som skjer med krisa i  
LO-samanheng. Eit viktig møte vart halde på Anker-
hotellet i Oslo sentrum 16. oktober. Snart kan Noreg 
verta innhenta av krisa. 

Terje Berghagen og Reda P. Brynildsen frå Fellesforbundet på Ringerike fortel om DVD-en dei har laga mot sosial dumping.

Helena Schulz Jimeno frå CCOO i Spania, Roy
Pedersen frå LO i Oslo og Asbjørn Wahl frå For 
Velferdsstaten heldt glødande innlegg om den 
økonomiske og sosiale krisa.

Den samfunnsengasjerte Benedicte Pryneid 
Hansen frå Alta har dei siste åra vore leiar for 
Attac i Noreg. Frå november 2013 er ho òg 
nestleiar i Nei til EU.
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Som antydet forrige Ny Giv kommer en oppfølger om 
lønnsforskjeller på UiO. Så beklager jeg at illustrasjonene i 
forrige artikkel ble lite lesbare. Gjør et forsøk på større 
lesbarhet denne gangen. 

AV TOm THOrseN

Hva skjer med lønn i 2014?
I 2014 blir det et såkalt hovedoppgjør i sta-
ten. I den anledning har NTL-UiO levert inn 
sine tariff-krav til forbundet, vedtatt på 
NTLs medlemsmøte på UiO. Det er resulta-
tet av dette oppgjøret som avgjør om det 
blir lokale 2.3.3 forhandlinger høst 2014, 
hvor stor «forhandlingspotten» blir og hvilke 
føringer som skal legges inn i de lokale for-
handlingene. Det kan for eksempel være 
føringer som likelønn, eller lavtlønnsløft, vi 
får se. Med ny regjering ved roret er også 
at en av de tre partene (staten) er annen enn 
sist. Dette vil etter alt å dømme få stor inn-
flytelse på forhandlingene.

Pottens størrelse og føringene til de 
lokale forhandlinger gir sine bidrag til lønns-
utviklingen for ansatte på UiO. Men ikke 
disse alene. Viktige er også de sentrale 
reguleringene i statens lønnssystem 
(Hovedtariffavtalen), de får effekt uavhengig 
av lokale forhandlinger.

Vi fortsetter der vi avsluttet sist og foku-
serer på lønnsforskjeller til kvinner og 
menn på UiO. Hvilke forskjeller ser vi og er 
det noen mønstre og forklaringer? La oss 
først ta en titt på utviklingen av gjennom-
snittslønn for kvinner og menn de siste 6 
måneder (fra februar til august 2013):

Det er interessant å 
merke seg at snittlønna 
har gått opp med nesten 
ett ltr.(~0,7). Den skarpe 
observatør vil også 
merke seg at gjennom-
snitt for kvinner har 
nærmet seg snittet for 
menn et lite hakk(~0,2 ltr)!

Disse endringene kommer som en følge 
av lønnsfastsetting ved nytilsettinger, lokale 
2.3.4 forhandlinger og avganger.

Vi ser at det er en forskjell på snittlønn 
for menn og kvinner på UiO, faktisk mer enn 
fire lønnstrinn. Hva kommer dette egentlig 
av? Bildet er sammensatt, men noen viktige 
trekk kan vi se, går vi inn i hver enkelt stil-
lingskode (SKO) ser vi følgende:

På UiO er det ansatte i 85 forskjellige stil-
lingskoder (se tabell 1): 

•	 19 SKO har kvinner høyest snitt

•	 34 SKO har menn høyest snitt

•	 2 SKO har menn og kvinner tilnærmet lik 
snittlønn

•	 21 SKO er rene kvinnekoder

•	 9 SKO er rene mannskoder

Ser vi på hvordan antall kvinner og menn 
fordeler seg innen de forskjellige lønnstrinn 
(19-95), så ser vi en klar tendens. Fra 
omtrent lønnstrinn 65 og opp til lønnstrinn 
95 er det uten unntak flere menn enn kvin-
ner (se figur 1) Fra lønnstrinn 19 til lønnstrinn 
64 er det med noen unntak flest kvinner 
(figur 1).

 La oss se litt på koden 1013 Professor. 

Dette er en SKO med mange tilsatte, høy 
snittlønn og den utgjør en relativt stor andel 
av UiOs samlede lønnsmasse (~19%).

I denne koden har kvinner høyere snitt-
lønn (78,6) enn sine mannlige kollegaer 
(78,2). Men så er det også slik at det er 
vesentlig flere menn (601) enn kvinner (245) 
i denne koden. Slike forhold er av stor 
betydning for hvordan snittlønn for kvinner 
og menn blir for hele virksomheten. Den 
relativt store andel menn i denne koden gir 
et vesentlig større bidrag til menns snittlønn 
en det kvinnene gjør. Det hjelper altså lite at 
kvinner har høyest snittlønn her når antall 
menn er vesentlig høyere.

En veldig grov forenkling som eksempel 
på slike forhold: 

På virksomhet X er det kun to stillings-
koder: SKO1 (underdirektør) og SKO2 (funk-
sjonær).

I SKO1 og SKO2 er fordelingen mellom 
kvinner og menn henholdsvis 10/100 og 
100/10, og snittlønn for kvinner og menn 
henholdsvis 70/69 og 52/51. Totalt like 
mange kvinner som menn. Kvinner tjener i 
snitt best i begge SKO.

Vi ser at samlet snitt i virksomhet X for 
kvinner blir 53,6 og for menn 67,4. Menn får 
totalt høyest snitt selv om kvinner har høy-
est snittlønn innen hver kode.

Så kan vi gjøre et lite eksperiment med 
professorkodene 1013 Professor og 8013 
Professor II:

Sett at vi har like mange kvinner som 
menn i disse kodene. Hvordan blir bildet da? 
Vi gjør følgende forutsetninger:

1. Samlet lønnsmasse for 1013 og 8013 skal 
være uendret og som i dag.

2. Like mange kvinner som menn og totalt 
samme antall som i dag i kode 1013 og 
8013.

3. Samme snittlønn (78,3 og 76,8 som i 
dag) for menn og kvinner i kode 1013 og 
8013.

4. Ingen endringer i øvrige SKO.

Med disse forutsetningene ville vi fått føl-
gende resultat for alle ansatte på UiO:

Snitt kvinner: ~ltr. 60 Snitt menn ~ltr. 62.
Vi ser tydelig hvordan endret kjønnsdo-

minans i noen få lønnstunge koder gir store 

utslag for hele virksomheten som sådan.
UiO har også noen andre koder med høy 

samlet lønnsmasse og stor forskjell på 
antall menn og kvinner:

Vesentlig flere menn enn kvinner:
1087 Overingeniør, 1181 Senioringeniør og 
1082 Ingeniør

Vesentlig flere kvinner enn menn:
1363 Seniorkonsulent,  
1408 Førstekonsulent og 1434 Rådgiver

Totalt utgjør disse syv kodene ~44% av UiOs 
samlede lønnsmasse og endringer i forhol-

det mellom kvinner og menn i disse grup-
pene vil følgelig kunne gi store utslag på 
hvordan lønnsmassen fordeler seg på kvin-
ner og menn for hele virksomheten.

Dersom vi skal beskrive UiO med hensyn 
til kjønnsforskjeller i lønn blir det grovt sett 
omtrent som følger:

Innen hver enkelt SKO er det ikke store 
lønnsforskjeller (noen untak) på snittlønn. 
Men vi har en del koder med høy lønnsmasse 
og solid overvekt av menn. Dette fører til at 
for hele virksomheten blir snittlønn for menn 
vesentlig høyere enn for kvinner (>4ltr.) 

Noe å tenke på dette. God jul!

snitt ltr. 
alle

snitt ltr. 
kvinner

snitt ltr. 
menn

min/
max 
ltr.

Feb 13 60,5 58,2 62,8 19/95

Aug 13 61,2 59,0 63,4 19/95

Diff. 
siste 
6mnd.

0,7 0,8 0,6 Ingen

Virk- 
somhet X

Antall 
kvinner

snitt
kvinner

Antall 
menn

snitt 
menn

SKO 1 10 70 100 69

SKO 2 100 52 10 51

Totalt 110 53,6 110 67,4

lønnsforskjeller (del 2)

Figur 1. Antall i lønnstrinn, kvinner og menn

Tom Thorsen

Tab. 1 Snittlønn (Sn) for kvinner (K) og menn (M) i alle stillingskoder (SKO) på UiO
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AV ArVe T. THOrseN

Siden forrige utgave av Ny giv har Norge fått 
en ny regjering. Vi har gått fra å ha en rød-
grønn flertallsregjering til plutselig å ha tide-
nes blåeste norske regjering.  Den hadde 
neppe sett dagens lys hvis en del flere vel-
gere hadde forstått hva slags politikk parti-
ene i denne regjeringen har tenkt å føre. 

For mange velgere gikk nemlig fem på i 
dette underlige valget. Når det ble blå valg-
seier i Norge denne gangen er det ikke først 
og fremst fordi den norske velgermassen 
har endret seg så veldig: den sier fortsatt i 
undersøkelser at den ønsker at samfunnet 
skal utvikle seg i en sosialdemokratisk ret-
ning. Dette er venstresidas og arbeiderbe-
vegelsens håp: flertallet kan fint vinnes til-
bake. Men det er også venstresidas store 
problem: vi har fått en høyreside som, inspi-
rert av Moderaternas kyniske maskerade-
ball i Sverige gjennom de siste årene, klarer 
å vinne stemmer som egentlig ikke tilhører 
dem. Det gjør de gjennom å få det til å virke 
som om de står for en annen politikk enn 
det de egentlig har til hensikt å gjennomføre. 
Det gode med den nye mindretallsregjerin-
gen er at akkurat det fra nå av bør bli langt 
vanskeligere.  Nå sitter de nemlig der, og kun 
de som systematisk snur ryggen til virke-
ligheten og gir seg hen til et mest mulig ren-
dyrket liv som homo zappiens kan unngå å 
få med seg hva som faktisk skjer.

Etter regjeringserklæringen og de første 
ukenes signaler, løftebrudd og  budsjettde-
batter vet vi allerede ganske mye: vi har fått 
en regjering som ønsker å gå i en helt annen 
retning enn den forrige, som har helt andre 
venner, helt andre idealer og langt på vei et 
annet menneskesyn. Kort oppsummert er 

det en regjering som i større grad er på de 
rikes, arbeidsgivernes og de ressurssterkes 
side.  Det denne regjeringen ønsker er et 
Norge hvor folk klarer seg selv, hvor de som 
har mest gir mindre til fellesskapet og hvor 
det å være ressurssvak skal straffe seg.

Denne nye linjen er tydelig på flere nivå-
er. Aller enklest er det kanskje å se i skat-
tepolitikken, hvor regjeringen gjør det alle 
høyresideregjeringer alltid gjør, nemlig å gi 
de rike mindre skatt. Pillen sukres for det 
egentlig ganske sosialdemokratiske Norge 
ved å gi en symbolsk slant til mange andre 
også, men der hvor det virkelig monner er 
blant de høytlønte. Summen av det hele er 
at de som har mest skal få beholde enda 
mer og altså slippe å gi like mye til felles-
skapet som før. Dette skjer i et år hvor den 
nye regjeringen kun har hatt anledning til å 
justere 5 % av statsbudsjettet. Vi aner alle-
rede hva som skjer neste år: enda mye mer 
skjevfordeling, enda mye mer til de rike og 
en gjennomført svekkelse av det norske 
spleiselagssamfunnet. Det er bare å ruste 
seg til kamp, den kommer nemlig.

Tydelig for alle er den nye linjen også i 
arbeidslivspolitikken. Moderniseringsminis-
ter Jan Tore Sanner har fridd til fagforenin-
gene. Det er en bigamistisk øvelse, han er 
nemlig godt gift med arbeidsgiversiden og 
vil fortsette å være det.  Men han vet han 
ikke har råd til en krig med oss, derfor dette 
nokså halvhjertede og instrumentelle frieri-
et. Sannheten er at regjeringen allerede har 
sagt og gjort flere ting som gjør at vi alle bør 
være på vakt. ”Det skal lønne seg å jobbe”, 
lyder det fra høyresiden. Det de mener er at 
det skal straffe seg å være syk og ressurs-
svak og at de som er ressurssterke ikke 
alltid skal måtte gi ”almisser” til dem som 
ikke klarer dere selv så godt. Det skinner 
tydelig gjennom i retorikken knyttet til både 
sykelønn og sykemeldinger: dere som er 
syke er dyre for oss andre og dessuten er 
dere sikkert ikke egentlig syke en gang.  Det 
ligger en mistenkeliggjøring i denne retorik-
ken som de bør få klare svar på: når man er 

sykemeldt så er det antakelig en grunn til 
det. Selvfølgelig skal det slås ned på mis-
bruk av systemet. Men man skal ikke 
behandle alle norske arbeidstakere som om 
det var det de gjorde. 

Det er, la oss bare erkjenne det, den 
samme mistenkeliggjøringen av norske 
arbeidstakere som ligger til grunn for visjo-
nen om enda mer privatisering og konkur-
ranseutsetting som denne regjeringen 
tydeligvis står for, og som vi fram-
over vil se mer og mer av.  Under 
retorikken om de ”bedre tje-
nestene til alle” og det at vi 
skal åpne for ”alle gode kref-
ter” ligger dette: de ansat-
te i norsk offentlig sektor 
gjør ikke en god nok 
jobb. De er ineffektive, 
og late og må 
strammes opp. Det 
kan bare skje ved 
å true med å la 
dem utkonkur-
rere av private 
firmaer med 
l av t l ø nne de 
ansatte med 
stoppeklokke 
rundt halsen. 

Det blåblå 
refrenget er at 
vi framover skal 
dyrke fram de 
sterke og gi dem 
bedre betingelser. Det 
skal lønne seg å være 
rik, det skal lønne seg å 
være flink og det skal 
lønne seg å være frisk. 
Det skal i det hele tatt 
lønne seg å klare seg 
bra, være enda litt finere 
å tilhøre eliten blant oss.

Det er her UiO, vår 
arbeidsplass, kommer 
inn. Med slagordet ”Et 

Blått maskefall
nos petimus astra”, også vi søker stjernene, 
høres det nærmest ut som en institusjon 
som vil ha alt å tjene på denne politikken. Men 
det er slett ikke sikkert. Enda mindre sikkert 
er det at vi ansatte har noe å glede oss til. 
For det første fordi UiO, på tross av alt som 
sies og skrives her ved institusjonen, ikke 
egentlig er et eliteuniversitet. Derimot er vi 
et ganske anstendig og nokså stort masseu-
niversitet, med stor bredde og god sam-
funnsmessig forankring. Vi hevder oss godt 
i den nasjonale konkurransen om midler til 
det meste, men har i realiteten ikke økonomi 
til å aksle de høye ambisjonene som UiOs 
ledelse så tydelig artikulerer. Det er ikke 

UiOs feil. Det er heller ikke UiOs feil 
at dette etter alt dømme vil bli 

enda vanskeligere i tiden 
som kommer. 

Gjennom å legge ned 
utvalget (det såkalte 
Finansieringsutvalget, 
nedsatt av Kristin Halv-
orsen, red.anm.) som 
skulle se på hvordan 
man kunne definere 
en annen vekting 
mellom basis og 
resultatbasert 
finansiering i 
sektoren vår 
har regjerin-
gen sendt føl-
gende signal 
blitt til oss alle: 
dette kan dere 
bare glemme. 
Det blir ikke 

mer på basis, 
det blir ikke mer 

forutsigbare bud-
sjetter og romsligere 

rammer for fagmiljøene. 
Tvert i mot skal det blir mer 
konkurranse, mer søk-

nadsskriving og mindre 
trygghet i hverdagen, for 
alle. Det skal tas fra 
basis for sektoren og 
settes av en egen pott, 
som alle kan søke om 
midler fra. 80% av mid-
lene skal øremerkes det 

som ikke har med humaniora og samfunns-
fag å gjøre. Tydeligere kan det ikke uttryk-
kes at universitetene skal bli mer nytteori-
enterte og mer tilpasset næringslivet behov. 

UiO kommer til å melde seg på i kampen 
og vil helt sikkert stikke av med en del av pot-
ten. Desto større kommer følgene til å bli: de 
beste miljøene vil få det enda bedre, på de 
andres bekostning. Matteus-prinsippet vil 
styrkes som UiOs styringsideologi, og de 
som nå har lite vil få enda mindre. Det vil inne-
bære en netto skjevfordeling av ressurser 
mellom ulike deler av Blindern. Mange realis-
ter og medisinere vil kanskje tenke at de har 
grunn til glede seg, i motsetning til øvre Blin-
dern, som med dette vil få lite å glede seg til. 
Men i virkeligheten vil vi alle tape, dersom vi 
ønsker å beholde UiO som det ganske vellyk-
kede og velfungerende breddeuniversitetet 
som det er.  Ikke minst vil vi tape når denne 
regjeringens politikk for de ansatte settes i 
verk, med mindre innflytelse for de ansatte 
(tilsettingsutvalg og innstillingsråd står i fare 
i sin nåværende form) enda mer deltid og 
færre sjanser til lønnsutvikling for andre enn 
de som allerede har det best og som arbeids-
giversiden er glade i (mindre hovedtariffav-
tale, mer lokal lønnsforhandlinger). 

Universitetet er en del av samfunnet, 
ikke en trygg lomme hvor man kan flykte 
fra det. Det bør det antakelig heller ikke 
være. Vi i NTL ønsker at UiO skal være et 
samfunnsuniversitet. Men det vi etter noen 
uker nå ser konturene av er et annet sam-
funn, og med det et annet universitet. 
Ønsker vi det? Hvis ikke er det nå kampen 
må kjempes.  Snart kan det være for sent. 
La oss alle være med i diskusjonen og stå 
mest mulig sammen i den kampen som nå 
kommer og som vi for vår del slett ikke har 
ønsket oss.

Tidenes blåeste regjering.
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Arve T. Thorsen er dr. art fra 
UiO, og jobber som fors-
kningsrådgiver ved IMV. 
Thorsen er politisk aktiv, og 
framover vil han kommente-
re politiske temaer for Ny Giv.
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I januar setter NTL UiO i gang en vervekam-
panje der du kan vinne reisegavekort. NTL 
har også hele året mange fine premier for 
deg som klarer å verve kollegaer og studen-
ter til å være med. Ullpledd eller iPad er bra 
- men argumentene for å styrke NTL UiO er 
langt bedre!

Viktigst av alt er den bistanden, støtten og 
rådene vi gir til våre medlemmer. NTL gir 
råd i små og store saker som gjelder lover 
og regler på arbeidsplassen. Vi er stolte av 
å organisere alle typer arbeidstakere på 
universitetet. Dette gir oss mye kunnskap 
og en bred innsikt i hvilke utfordringer din 
arbeidsplass står overfor.

NTl er en forening som aktivt jobber med 
arbeidsvilkårene ved uiO. Vi arbeider for 
at alle skal få lik lønn for likt og likeverdig 
arbeid. NTL UiO har dyktige tillitsvalgte på 
alle nivåer som jobber for dine lønns- og 
arbeidsvilkår. NTL jobber for at ansatte ved 
UiO skal ha en jevn lønnsutvikling.

NTl jobber for at personal- og lønnspoli-
tikken skal praktiseres likt for hele uiO. 
Lik lønn for likt og likeverdig arbeid skal 
gjelde på tvers av hele organisasjonen.

solidarisk lønnsutvikling er et viktig prin-
sipp for oss. Solidarisk lønnsutvikling betyr 
lønnstilleggene skal fordeles slik at forskjel-
lene ikke skal bli for store. For å sikre dette 
må de generelle tilleggene gis som «flatt 
kronetillegg» - likt til alle – ikke som prosent-
vise tillegg. Alle skal ha en lønn å leve av.

NTL vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes 
kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner og tilfel-

digheter. like-
stilling er viktig 
for oss!

I tillegg er NTL 
UiO en fagfore-
ning som er opp-
tatt av de store samfunnsspørsmålene.

NTl uiO er aktiv i universitetsdebatten. 
Politiske myndigheter og vedtak i Universi-
tetsstyret og andre organer påvirker vår 
arbeidsplass. NTL jobber bl.a. for å sikre 
forskningsbasert undervisning og den frie 
forskningen. Vi sier nei til byråkratisering 
og markedsstyring av universitetet. Vi er 
motstandere av privatisering og resultatba-
sert finansiering av utdanningen. Basisbe-
vilgningene til UiO og ressursene til grunn-
forskningen må økes betraktelig, og NTL 
krever flere stipendiat- og post.doc-stillinger 
for å forberede UiO på generasjonsskiftet vi 
står overfor.

25 prosent av ansettelsene ved uiO er 
midlertidige. Vi mener midlertidige anset-
telser svekker rettighetene dine og skaper 
usikkerhet. Dette gjelder både administra-
tive, tekniske og vitenskapelige stillinger. Det 
er alt for mange som blir gående i årevis på 
kortvarige kontrakter, ofte knyttet til 
eksternt finansierte prosjekter. Som mid-
lertidig ansatt er det vanskeligere å kreve 
sine rettigheter og stå i mot press fra sje-
fen. NTl uiO arbeider aktivt for å få mid-
lertidige ansatte over i faste stillinger!

Hvis synes dette høres bra ut, så følg med i 
januar, finn ut hvem som er uorganisert på 
din arbeidsplass – og få dem med!


