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1961 - Forbundsstyret i NTL vedtar a danne egen 
forening ved Universitetet i Oslo. 
Stiftelsesm~te for var forening sam ble 
forening 4 av NTL 10. november pa Glohane, 
Stratos. 28 tilstede. Et interimstyre ble 
valgt. 

1963-1964 - Formann: Lorang Larsen. 
90 medlemmer. 

- Viktige saker: Opprettelse av Samarbeidsut
valg ved Universitetet, justeringskrav. 

1964-1965 - Formann: Lorang Larsen. 
- 103 medlemmer. 
- Viktige saker: Normeringer og justeringer, 

arbeids- og l~nnsforholdene for garderobe
damene, medlemskontingenten trukket i l~nna. 

- Uravstemning over Riksmeglingsmannens forslag 
vedr~rende l~nnsoppgj~ret: 44 stemte ja, 6 nei. 

1965-1966 -· Formann: Helge Braathen. 
- 133 medlemmer. 

Viktige saker: Normeringer og justeringer, 
dannelse av Landsforeninga for universiteter 
og h~yskoler. 

1966-1967 - Formann: Helge Braathen til h~st -66. 
Seinere ble Tom S~rb~ fungerende formann. 

- 135 medlemmer. 
Foreninga blir avdeling 108/4 av NTL. 

- Valgkomiteen hadde problemer med a finne ny 
formann og sekretrer da disse trakk seg i perio
den. 

- En redaksjonskomite ble valgt for a fa ut
gitt medlemsbladet oftere. Men det avgikk 
likevel ved d~den etter noen nummer. 

1967-1968 - Formann: Tom S~rb~. 
- 126 medlemmer. 

1968-1969 

- Samskipnaden blir skilt ut som egen forening. 
- Et medlem ble engasjert av Forbundet for a 

drive medlemsverving. 
- Kr. 100 samlet inn til Indiahjelpen. 

- Formann: Tom S~rb~. 
- 186 medlemmer. 

Styret gar inn for a samle alle NTL-med
lemmer i en forening. Henvendelsene f~rer 
ikke fram. 

- Egen betjentgruppe dannet 26.11.68. 
- Viktige saker: LO's agitasjons- og hand-

lingsprogram. Valg til LO's fagkongress. 
Kraftig kritikk av framgangsmaten ved repre
sentantva1gene. 
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1969-1970 

1970-1971 

1971-·1972 

- Formann: Dagfinn Habberstad. 
- 211 medlemmer. 
- Styret diskuterer om det er riktig a opp-

ta vitenskapelige tjenestemenn i avdelinga. 
- Avdelinga blir tildelt kontorplass i under

etasjen i Administrasjonsbygget. 

- Formann: Dagfinn Habberstad. 
- 250 medlennner. 
- Avstemning over Riksmeglingsmannens forslag 

til ny l~nnsavtale: 72 % stemte ja, 28 % nei. 
De ikke-vitenskapelige velger observat~r ~ 
Kollegiet for f~rste gang. 

- Fast kontortid annenhver mandag innf~res pa 
avdelingas kontor. 

- Formann: Dagfinn Habberstad. 
- 320 medlennner. 
- De vitenskapelige begynner a melde seg inn i 

foreninga. 
- Foreningskontoret flytta fra Administrasjons

bygget til SV-bygget. 
- Forhandlinger om l~rdagsfri for betjentene. 
- Medlemsm~te om EF. Vedtatt a ga imot medlemskap 

i EF. Mindretallet gikk inn for a ikke behandle 
EF f~r et forhandlingsresultat forela. 

- Bevilgninger og innsamlinger til Folkebevegelsen 
mot EF. 

- Markering av 10 ars jubileet. 
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1972-1973 - Formann: Gunnar Brostigen. 
- 440 medlennner. 
- Fra na av ~kning i antallet medlemsm~ter og 

saker. 
- Foreninga inndeles i grupper. Dannelse av gruppe

styrer. 
- EF-debatten fortsetter. Eget EF-m~te. Streik mot 

EF-medlemskap. Uravstemning om EF. For: 28%, mot: 
62%. 11 av styrets medlemmer trekker seg i pro
test mot at EF-sp~rsmalet blir behandla i foren
inga. Ekstraordinrert arsm~te velger nye styre
medlemmer. Brostigen fortsetter som formann. 
Uravstemning over tarifforslaget: 64% nei, 35% ja. 

- L~rdagsfri for betjentene gjennomf~rt til en viss 
grad. 

- F0RSTE NUMMER AV NY GIV. 

1973-1974 - Formann: Tom S~rb~. 
- 513 medlemmer. 
- Ansatte ved forskningsinstituttene melder seg inn. 

Oppretter egen avdeling. 
- Budsjettinnsparinger ved Universitetet. Nedlegg

else av garderobestillinger. Universitetet in
formerer ikke organisasjonene. 

- Avdelinga deltar i en landsomfattende aksjon 
mot moms pa matvarer. 

- Medlemsm~te om kvinnenes arbeidssituasjon pa Uni
versitetet. Dannelse av kvinnegruppa. 



1974-1975 Formann: Ulrik Sverdrup. 
- 500 medlemrner. 
- Pr~veordning vedtatt: Hvert styremedlem har an-

svaret for en bestemtgruppe. 
- Arbeidsforskningsinstituttene skilles ut som 

egen avdeling. 
- Rasjonalisering av garderobene. Protester og unde.r-
- skriftsaksjoner. Universitetsledelsen gir etter for 

mesteparten av krava. 
Foreninga slutter seg til den sentrale streikekomi
teen ved Universitetet. 

- Foreninga trapper opp solidaritetsarbeidet. 

1975-1976 - Formann: Ulrik Sverdrup. 
- 567 medlemrner. 
- Streik mot innstillingen fra Statens l¢nns-

komite. 216 tilstede pa medlemsm~tet. 
- Arbeidssituasjonen i styret vanskelig p.g.a. 

skjerpa politiske motsetninger. 
- Medlemsm¢te om daghjemssituasjonen ved Univer-
- sitetet. 

1976-1977 - Formann: Ulrik Sverdrup. 
- 587 medlemrner. 
- Det bestemmes at gruppe- og stedsgruppene skal 

prioriteres for a styrke demokratiet. 
- Formann og sekretrer delte et fastl¢nna tillits

verv mellom seg. 
- Kamp mot usaklige oppsigelser av flere av avde

lingas tillitsvalgte. 
- Trussel om suspensjoner mot avdelinga fra For

bundet p.g.a. st¢tte til 3 suspenderte tillitsmenn 
som hadde uttalt st(fltte til ul ovlige streiker. 

- Opptrapping av arbeidet mot l¢sarbeidersystemet. 

1977-1978 - Formann: Ulrik Sverdrup. 
- 600 medlemmer. 

Vellykket resultat i kampen mot yrkes
forbud. Susan Dyve-saken. 

-Mange UB-ansatte trues med oppsigelser p.g.a. 
manglende bevilgninger. UB-krisa. 

- Man vedtar a si fra seg det £astl¢nna til
litsvervet. 

- Till¢p til splittelse av avdelinga pa politisk 
grunnlag. 

1978-1979 - Leder: Ulrik Sverdrup. 
- 700 medlemrner. 
- L¢sarbeidersaken. L¢sarbeiderutvalg oppretta. 

Underskriftskampanjer og oppslag i pressa. 
- Politisk streik mot udemokratisk behand

lingsmate i forbindelse med tari££oppgj¢ret -78. 
- Politisk streik mot l¢nnsstoppen. 
- Nytt framst¢t mot garderobene. Vi krever: Ingen 

rasjonaliseringer. 
- Seier i Turid Hagene-saken. Forbigaelse i ansettelse. • 
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1979-1980 - Leder: Terje Dalseng. 
- 660 medlemmer. 
- INAS, Institutt for samfunnsforskning og et par 

andre forskningsinstitutter opprettet egen av
deling. 
Innf~ring av Kollektiv hjemforsikring. 

- Oppl~sning av Landsforening 108. 
- Ny rammeavtale for databaserte systemer. Krever 

forhandlings- og vetorett. Krever oversikt over 
hvor det brukes EDB ved Universitetet. 

- Kontorhjelpordning innf~res. 
- Kartoteket over pa EDB. 

Gruppevirksomheten opprioritert. Bedre kontakt 
mellom gruppene og styret. 

- Underskriftskampanje mot nedlegging av garderobene. 
- Ved tariffoppgj~ret samlet avdelinga seg om noen sen-

trale hovedkrav. Prioriterte de lavtl~nte. 
Arbeidet med a fa l~sarbeidere over pa overgangs
status begynner. 

-"1·::-........ - Sentra.lbordsaken. Arbeid for a fa ~ nye lokaler til 
sentralbordet pa Blindern. 

iiiiEDAVTAUM 

1980-1981 - Leder: Terje Dalseng. 
- 740 medlemmer. 
- Ny hovedavtale. Medbestemmelsesavtalen. Forhandlingene 

om sreravte-le trekker ut p.g.a. Universitetets avvis
ende holdning. 

- Opptrapping av studievirksomheten. Foreninga avholdt 2 
lokale kurs for tillitsvalgte. 

- Aktivt ar for kontorgruppa. Omgj~ringer av Stillinger 
etter Vb. Arbeid med den nye innstillingen fra Kontor
stillingskomiteen. 
Eget EDB-utvalg i UB-gruppa. 

___ ... _, ......... 
WlillHi~ 

-,,..,.. .... , ........ _...., .. ___,... 

Norsk 
Tjenestemannslag. 

- 10. NOVEMBER 1981 
FORENINGA 20 AR 

Forening 90 

enhet gir styrke 
bore kamp gir seier 
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ET NAVN VI KJENNER IGJEN FRA PROTOKOLLEN FRA STIFTELSESM(Z'>TET TIL VAR. 
FORENING I 1961 ER ASBJ(Z'>RN LUND. HAN ER GODT KJENT SOM DEN SOM I ALLE 
AR HAR PASSA PA AT DET ER ORDEN PA FORENINGAS (Z'>KONOMI. HAN SKAL GA AV 
MED PENSJON TIL VAREN, OG HAR MYE A SE TILBAKE PA SOM AKTIV FAGFOR
ENINGSMANN OG SOM ANSATT VED UNIVERSITETET. 

Kan du fortelle litt om dannelsen av Tjenestemannslaget ved Uni
versitetet? 

Ja, det som egentlig skjedde var at Tjenestemannsalget ved Univer
sitetet i sin tid ble skilt ut fra Oslo og omegn Statsarbeiderfor
ening. Jeg var medlem i Oslo og omegn Statsarbeiderforening fra 
starten av og er vel den eneste gjenlevende av stifterne av den for
eningen.Da jeg begynte a jobbe ved Universitetet i Oslo ble det ganske 
fort klart at vi trengte en fagforening, noe som ikke eksisterte ved 
Universitetet den gangen. Det var noen av oss som fikk til et m¢te 
med det formal a fa stiftet en fagforening. Jeg husker godt at de som 
na betegnes som rengj¢ringsbetjenter, "skurekjcerringer" het det den 
gang", var sterkt inne i bildet nar det gjaldt stiftelsen. Nar jeg 
bruker uttrykket "skurekjcerringer" sa ligger det ikke noe odi¢st i det, 
snarere tvert om. 
Vel, foreningen ble na stiftet, men det var ikke ett forbund innenfor 
"Arbeidernes faglige landsorganisasjon" som var villige til a ta imot 
oss, slik at vi ble tilsluttet Oslo faglige samorganisasjon sammen med 
·bl.a. Avisbudenes forening, som heller ikke noe forbund innenfor AFL 
ville organisere pa det tidspunkt. 
Norsk Arbeidsmannsforbund tok oss opp som medlemmer h¢sten 1936, et 
forbund som gjennom mange ar hadde vcert og muligens er det fortsatt, et 
samleforbund som etter hvert har overf¢rt foreninger/medlemmer til andre 
forbund, slik som i vart tilfelle til Norsk tjenestemannslag i 1948. 
Statsarbeiderforeningen hadde i 12 ar et meget godt samarbeid med NAF og 
dets tillitsmenn, ja t.o.m. under den 2. verdenskrig, da det ble til
satt "komisarisk" formann og de valgte tillitsmenn ble avsatt: samar
beidet skjedde selvsagt da med de "avsatte". 
Et av de store sp¢rsmal som jeg kan huske vi samarbeidet om var innf¢r
ingen av "Statsarbeiderpensjon" en pensjonsordning som vel er ute av 
verden i dag, men pa det tidspunkt bet¢d mye for d~ som ikke var fas~ 
ansatt i statens tjeneste. 
Foreningen vokste etter hvert til et medlemmstall pa mellom 1600 -
1700, organisasjonsomradet omfattet da selvf¢lgelig ikke bare Univer
sitetet i Oslo, men ogsa tilsatte ved en rekke andre statsinstitusjoner. 
Foreningen ble senere delt opp ved opprettelse av tjenestlige etats
foreninger, bl.a. opprettelse av Tjenestemannslaget ved Universitetet i 
Oslo for 20 ar siden. 

Sa du var altsa aktiv i Statsarbeiderforeninga· ogsa f¢r Tjenestemanns
Zaget ble stifta? 

Ja, jeg var aktiv i ca. 30 ar, som kasserer, sekretcer, formanD, foret
ningsf¢rer, ja jeg vet ikke hva! Den alt overveiende del av medlems
stokken var statsarbeidre , sam hilste gjennomf¢ringen av "Statsarbeider-
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pensjonen" med glede. I dag er heldigvis det alt ove:rveiende 1:1ntall 
statsarbeidere tilsatt i faste Stillinger, noe som vi sloss for i de 
forgangede dage. 

Nar begynte du a jobbe pa Universitetet? 

Jeg begynte som vikar pa det davrerende Pedellkontor i 1935. Det var et 
Universitetsvaktmesterkontor som drev med litt mer administrative opp
gaver. Jeg ble tilsatt 15. juni 1936, sa jeg har noen ar a se tilbake pa. 

Hva synes du om var forening f¢r og na? 

Til og begynne med var vi, skal vi si vi gamlekara, Lorang Larsen f.eks., 
sterkere inne i bildet. Vi hadde en annen politisk oppfatning enn de sen
ere styrer har hatt, sa vi kom litt pa kant med hverandre, - ikke fag
foreningsmessig, men pa det politiske plan. Jeg vil gjerne f¢ye til at 
i de senere ar har det forholdet bedret seg vesentlig. Vi som tilh¢rer 
Arbeiderpartiet, la oss si det slik, har ikke blitt presset i den grad, det 
har gatt over til mer faglig arbeid, sa jeg synes utviklingen i den senere 
tid har vrert vellykket. 

Men til tross for politiske motsetninger har du stilt opp for foreninga 
og patatt deg verv? 

Nei, jeg ha:r ikke hatt noen srerlige verv i de arene Tjenestemannslaget ved 
Universitetet har eksistert. Jeg ser ikke,··pa revisorjobben som noe stor 
faglig oppgave. Min bakgrunn ligger igrunnen i Oslo og omegn Statsarbeider
forening. 

Men du har ogsa v~t med pa a forberede jubileumsfesten. 

Det var kanskje litt sterkt sagt, men jeg syntes det var pa sin plass 
at et 20-ars jubileum ble markert og jeg stilte meg som innbyder. Men jeg 
har ikke hatt noen jobb i den forbindelse. Det har vrert andr~ som har job
bet, det har bare vrert hyggelig a vrere med. 

Er det noe mer du har lyst til a si? 

Ja, jeg synes jeg sitter her og begynner a mimmre na. Tenker pa det jeg har 
opplevd pa arbeidsplassen. Den gangen jeg begynte sa var budsjettet pa under 
3 mill. I dag er det pa litt i underkant av 700 mill. Dette betyr ikke bare 
at det er krona som er mindre verdt, men det er en kollosal utvikling. Tenk 
bare pa at pa jorda under her vi sitter, sa avlet jeg poteter og gr¢nnsaker 
under krigen. 
Nar det gjelder foreningen har den etter min mening utviklet seg bra i de 
siste arene, og jeg synes det er gjort en god jobb for de statsansatte. 
Jeg vil gjerne si det slik at vi hadde aldri vrert der vi er i dag uten en 
slik organisasjon. Jeg husker UTF fra den gangen jeg begynte ved Universi
tetet. Vi skj¢nte ganske raskt at dette ikke var noen organisasjon for oss. 
Vi matte ha noe som var mer slagkraftig, og det fikk vi i f¢rste omgang 
gjennom Statsarbeiderforeningen og Arbeidsmassforbundet. Jeg vil framheve 
mitt syn pa at det var n¢dvendig a fa en organisasjon ved Universitetet al
lerede sa tidlig som i 1936. Dengangen var det fullstendig ukjent med en 
organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen pa statlig plan, bortsett fra 
de store etatsforbundene som telegraf, telefon og jernbane, som allerede 
da var godt organisert. 
Jeg synes det har vrert veldig hyggelig a vrere med pa dette opp gjennom arene, 
og utviklingen har stort sett gatt i riktig retning. 
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lntervju med Dagfinn Habberstad 

I ANLEDNING 20-ARSJUBILEET FOR VAR FORENING,FIKK NY GIV LYST TIL A TA EN 

PRAT MED DAGFINN HABBERSTAD. HAN VAR FORMANN I vAR FORENING FRA 1969 'riL 

1972. SEINERE BEGYNTE HAN A JOBBE PA FORBUNDSKONTORET OG BLE VALGT TIL 

FORBUNDSLEDER PA LANDSM0TET I 1978. 

VI TROPPA OPP PA HANS NYE KONTOR I STATSTILSATTES HUS,OG HER ER RESULTATET 

AV BES0KET. 

Vet vi gjeJtne. vJ..ll.e .6na.k.k.e. me.d de.g om, eJt dJ..ft. .6yn pa v&Jr. 6onening 60Jt og na. 
Kart du. 6oJt:te.Lte. Uft om hvoJtda.n de:t vaJL da. du. vaJL a.lliv i 6oJte.nbtga. og 
hvoJtdan du opp6afteJt de:t na? 

Na er det vel ikke riktig av meg a si sa veldig mye om hvordan jeg oppfatter 
det. Det er vel i f¢rste rekke medlemmene som far gi uttrykk for hvordan de 
synes foreningen handterer de sakene som de er opptatt av. 

Vi var den gangen en litt mindre forening. Den hadde eksistert i bare 8 ar 
da jeg begynte som forroann. Vi hadde ikke noen tillitsmenn pa heltid den 
gangen_~ sa vi matte gj¢re fagforeningsarbeid i arbeidstiden,men roesteparten 
pa fritiden. 

Jeg registrerer na at foreningen har tatt opp dette med kontorstillinger, 
og det var da jeg var formann at vi for f¢rste gang gjorde den utredningen 
som omhandlet de kontoransattes situasjon. Vi hadde ogsa den gangen forslag 
om rasjonalisering i stillingsbenevnelsene pa Universitetet,men vi kom 
ikke fram der,f¢rst og fremst fordi Forbruker- og Administrasjonsdeparte
mentet hadde oppfatninger som ikke var i samsvar med det vi mente. 

Vi hadde ikke noen Hovedavtale i 1969,men forhandlet ut fra noe som bet 
"Supplerende regler for ut¢velse av den lokale forhandl5.ngsretten." 
De tingene vi forhandlet om var lokale l¢nns- og arbeidsforhold. Jeg synes 
pa den tid at vi hadde kornmet veldig langt nar det gjaldt justerings
problematikken,for Vi fikk sakalte flyttbare Stillinger som i stor utstrek
ning var basert pa ansiennitet. Dette f¢rte til at nar noen fikk et 
opprykk og sluttet igjen,sa ble dette fordelt pa nytt. Det tror jeg var 
veldig positivt i forhold til det som var vanlig pa andre arbeidsplasser 
i Staten. Sann jamt over synes jeg stemningen var god,og samarbeidet bade 
innad i foreningen og i forhold til arbeidsgiver var positivt. 
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1 6oJtbbtdwe. me.d EF-~a.ka i 1972 be.gyn:te. det a ~kje. tin.g i vd!t 6oJte.n.btg. 
Me.dlemmene. e~ke.t pd me.dle.m~me:te.Jt a fufude.Jte. og 6xt:te. ve.d:ta.k i 6oJtbbtdwe. 
me.d EF. 11 a.v ~:tyttw me.dle.mme.Jt, de.Jtib.ta.n;t du, :tJta.kk de.Jte. 6Jta. de.Jtu ve.Jtv, 
og det b.ie. btn.ka.Lt :til e.~:tlta.oJtdbtillt:t dMme:te.. Be.gJtun.n.e.t6en va.tt a.:t de. 
evltige. ~:tyJte.me.dlemmene. og EF-mou:ta.n.de.Jtn.e. pltiotc.li.e.Jt:te. EF-~a.ka. 
E:t :UcfL[ge.Jte. ~:tyJte.me:te. ha.dde. og.oa ve.d:ta.:t:t a ikke. di.oku:te.Jte. EF me.Jt i vd!t 
0oJte.rUn.g, n.oe. .oom va.tt i ~:t!tid me.d me.dle.mme.n.u e~ke.Jt. Hvo!tda.n. ~e.Jt du pd 
de:t:te. n.a? 

Alle detaljene kan jeg ikke erindre. Men det som var situasjonen fram 
til dette tidspunkt var at mest interne ting ble oehandlet i :Var - -for~ni~g. 
Vi hadde vel ikke de helt store vyene om storpolitikk,og alt som skjedde 
rundt ornkring i verden. Med den politiseringen som skjedde gjennom EF
debatten,kom det til syne i medlemsmassen forskjellige ¢nsker om diskusjon 
og vedtak i bestemte politiske saker. Jeg tror nok at det f¢rte med seg 
en skjerpet holdning mellom forskjellige medlemmer og grupper innenfor 
foreningen. Sa fikk vi ea periode hvor denne politiseringen kanskje ble enda 
mer skarp etter hvert. 

Det er klart at en lokal organisasjon ogsa skal ~re opptatt av det som 
s~jer _;r::u~<_!t _ en,_!D~n det f¢rte vel kanskje til at medlemsm¢tene ble ~er 
preget av politikk utenfor Universitetet,og at mange kanskje f¢lte at de ikke 
fik_!c sa ~:ye ut av medl~msm¢tene som angikk de selv, fordi det __ bl~ vridd i 
den retningen. Det er selvf¢lgelig ikke noe srerlig hyggelig nar man kommer 
i en slik situasjon at det blir indre problemer og motsetninger. Jeg 
mener ikke at man skal ~re enige i alle saker,men jeg tror nok at en del 
vedtak som ble gjort,f¢rte til at mange syntes det var problematisk i 
forhold til det de sj¢1 mente. 

Ve.Me. po~e.Jtin.ga. ~om du .6ie.Jt, a.:t vd!t 6oJte.n.in.g be.gyn;te. a e.n.gMje.Jte. .oe.g 
i a.n.dtte. tin.g enn. ba.tte. de.t .oom ha.dde. me.d vd!t 6oJte.Yl.btg d gjeJte.,~:te:t:te. :til 
a.n.dtte. i ~:tJte.ik o~v., 0ett:te. og~a :til ctt vi b.te. p<U.6a. me.Jt pd 6tta. 6oJtbun.de.:t.6 
.oide.. Folk 6tta. 6oJtbun.de.t: me.t:te. opp pet me.d.te.m.ome:te.Jt de.. Vd e.Jt del; ikke. 
.od mye. a.v .te.n.ge.Jt. Hva. ha.tt .okje.dd? 

Problemene for et forbund som har bestemte vedtak og vedtekter a holde 
seg til,er at nar det blir uenighet mellom organisasjonsledd og forbundet 
om endel politiske saker,sa vil selvf¢lgelig det f¢re med seg en litt 
skjerpet dialog. Forbundet har jo alles interesser a ta hensyn til,mens 
en forening kan fatte sine vedtak innenfor et mer snevert omrade i forhold 
til det de medlemmene som m¢ter opp pa medlemsm¢tene fatter av vedtak. 
Uten forkleining er det ikke sikkert at det alltid er i samsvar med det et 
flertall av medlemmene mener heller,men hvis de er uenige i endel ting, 
rna de bare m¢te opp pa medlemsm¢tene og fors¢ke a fa det annerledes. 

Nar det gjelder f.eks.st¢tte til ulovlige streiker sam var noe av 
situasjonen i foreningen,er det klart at forbund ikke kan la det passere 
uten a ta en diskusjon om det,og gj¢re rede for forbundets syn og de 
vedtektene som vi har. Jeg minner om at vi pa landsm¢tet i 1978 fikk inn 
i vedtektene lojalitetsparagrafen,og at man ikke kan ga ut og st¢tte 
ulovlige aksjoner. Det ligger jo - og har forsavidt ligget hele tiden -
som arbeidsgrunnlag i fagbevegelsen. 
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Det er klart at et forbund rna reagere nar en lokal forening,enten det er 
ved universitetet i Oslo eller andre steder,pA et tidspunkt stadig gar 
ut med st¢tteerklreringer og bevilger penger til ulovlige aksjoner. 
Man ma diskutere disse tingene pa en saklig og grei mate,men man rna 
ogsa pa lokalplanet b¢ye seg for at man har et helhetlig forbund a ta 
vare pa. 

Na har det vel ikke etter landsm¢tet i 1978 vrert sa mange - om enn noen -
saker som man direkte har hatt noen grunn til a si ikke er i samsvar 
med de retningslinjer vi skal arbeide etter, sa det har ikke vrert noen 
grunn for oss a gj¢re noe spesielt. Vi f¢lger med i det som skjer 
gjennom medlemsavisa og kopier av vedtak som vi far. At organisasjons
ledd har forskjellige oppfatninger som ikke alltid er i samsvar med 
forbundets generelle syn,det er jo noe som vi rna akseptere som endel av 
spillet. Nar vi skal arbeide med ting,sa rna vi arbeide ut fra de retnings
linjer landsstyret og landsm¢tet har palagt oss a arbeide etter. 

Men det eJl. vel. ogl.>a !.>ann a;t VcVt fione.nhtg hcvr. J.:diLtt -<.. oppOI.>MJOn m 
nonbundl.>te.d~e.n noll.d-<.. v-i g-i..k~ -inn 6on a. .6l0.6.6 me.!!. noll. me.dte.mme.ne.l.> 
hU:.e.Jr.<v.>~.>eJr. - kampwja - -<.. mouetnhtg -til ~.>amcvr.budl.>tmja ~.:>om te.d~en 
-<.. nonbundet ~.:>:to non. Vet 6ell.:te. :tJ..1 ~.>:tone mou e.tn-i..ngeJr. me.Uom 6 onbundet 
og vcVr. none.n-i..ng. Vet:te. kamme.Jr. -<..kke. ~.:>a :tyde.lig 6Jr.am te.ngeJr.. Hve.m hcvr. 
nonandll.a .6 e.g, 6onbundet eileJr. v-i? 

Det er vel ikke det det gar pa. Jeg tror igrunnen aldri heller det har 
gatt pa det prinsippet. Det var vel mer en tid hvor man kanskje kom 
litt pa kant med hverandre fordi man hadde saker som begge sto veldig 
sterkt pa, og som ikke gikk i hop. Skal man fa til et samarbeid, sa krever 
det apenhet og mulighet til a diskutere en sak med forskjellig utgangs
punkt hvis man har det, og pr¢ve a komme fram til et resultat sam begge 
parter kan akseptere. Det er ikke alltid vi har vrert enige, og det blir 
helt sikkert sann i framtida. Men det er litt av demokratiet sam vi selv
f¢lgelig rna leve med. Men vi synes nok at tonen har blitt litt mer poSitiv 
i den forstand at man gar mer apent ut og er villig til a diskutere en 
sak litt breiere na enn det man gjorde tildigere. Men saklig berettiget 
kritikk er bare en fordel, ogdette rna gjelde begge veier. 

Vu va.JL en av gje.~.>:tene pd. jubileum~.:>6<v.>:ten vetA. Hva ~.>yne.~.> du. om den? 

Jeg synes det var en ganske fin og lett stemning. Jeg tror vi skal 
koste pa oss,opp i alle problemer,a bade kunne smile og v~re i godt 
hum¢r. Sa far vi ta de litt vanskeligere og mer dystre tingene nar vi 
har m¢ter. Jeg synes det var en fin fest. 

Til slutt vil jeg gjerne sende en hilsen til alle,bade tidligere kjente 
og medlernmer i forening 90,og ¢nske til lykke med jubileet,og haper at 
bade samarbeidet og kontakten med forbundskontoret kan videreutvikle 
seg,og at vi ved felles anstrengelse skal pr¢ve a gj¢re det best mulige 
ut av enhver situasjon for de vi skal tjene. 

AH/MG 
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Var fagforening er 20 ar gammel. Jeg har v~rt medlem de siste 10 arene. 

Jeg vil i det f¢lgende trekke fram en side ved foreningas politikk og 

virksomhet fra "min tid" som jeg synes er viktig. 

Jeg velger a trekke fram var forenings arbeid med internasjonal solidaritet 

i dette jubileumsinnlegget fordi vi har v~rt en foregangsforening pa dette 

omradet. Internasjonal solidaritet er na blitt akseptert som en viktig del 

av det arbeid norsk fagbevegelse driver med. Dette gjennombruddet har ikke 

skjedd pa grunn av vart arbeid, men vi har v~rt med pa a presse en slik 

linje fram. Eller rettere sagt, vi har v~rt med pa a gjennopprette den 

internasjonale solidariteten som har ~rerike tradisjoner i norsk fagbe

vegelse fra f¢r siste verdenskrig, bl.a. i forbindelse med den spanske 

borgerkrigen. 

Lenin skrev en bok om imperialismen som ble ber¢mt. Den gir en vitenksape

lig beskrivelse av kapitalismens oppdeling og utbytting av verden. Den 

tredje verdens kamp for sj¢lstendighet og uavhengighet mot imperialismen 

de siste tiar har tilfulle bekreftet Lenins tearier. Den kampen land i 

den tredje verden har f¢rt for uavhengighet har v~rt progressiv og riktig, 

og jeg synes det er flott at var fagforening har v~rt sa ledende i disse 

sp¢rsmalene. 

Sa kan man saktens sp¢rre: Hvorfor legge sa stor vekt pa den internasjo

nale solidariteten? Jo, kapitalismen er internasjonal, arbeiderbevegel

sen er internasjonal. Var kamp far betydning for vare kamerater i andre 

land og deres kamp far betydning for oss. Vi blir i fellesskap utbyttet 

av det samme systemet. Derfor har vi grunnleggende felles interesser. 

Derfor er det viktig med gjensioig internasjonal solidaritet og st¢tte. 

Den 3. verdens folk har s~rlig hatt 2 supermakter, 2 imperialistmakter, 

og deres krigsmaskiner a kjempe mot: USA og Sovjet. Var fagforening har 
! 

markert seg like skarpt mot begge to. 
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Sa litt om vart internasjonale solidaritetsarbeid na. Pa Latin-Amerika

omradet har vi 2 aktive og drivende medlemmmer: Johannes Nymark og Olav 

Svorst¢1. De nevnes ved navn begge to fordi de begge nedlegger en stor 

del av sin fritid (og arbeidstid) i kampen for folkene i Latin-Amerika. 

Jeg haper at var forening (og fagbevegelsen som helhet) kan ¢ke det 

internasjonale solidaritetsarbeidet med andre land i arene som kommer. 

Spesielt viktig na i tillegg til Latin-Amerika, er st¢tte til det 

Afghanske folk mot Sovjets agresjonspolitikk, st¢tte til Polen og 

Solidaritet (var forening er medlem av organisasjonen Solidaritet 

Norge-Polen) , st¢tte til befolkningen i S¢r-Afrika og til palestiner

nes kamp. 

Fagbevegelsen ma sta pa flere bein. Internasjonal solidaritet er et av 

disse beina. Vi vet at st¢tten vi gir blir vurdert h¢yt av folkene som 

kjemper. Derfor ma vart internasjonale solidaritetsarbeid trappes opp 

i tida som kommer. 

Lykke til med de neste 20 arene. 

Ulrik Sverdrup 
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Lederen har or et : 

Den viktigste saka i foreninga na, er arbeidet for a fa MEDBESTEMMELSESAVTALEN 
til a gjelde ogsa ved Universitetet i Oslo. 

Denne avtalen er del 2 av Hovedavtalen mellom Staten og organisasjonene. 
I f~lge del 2 skal statsansattes medbesternrnelse over sin arbeidsituasjon i 
st~rre grad ivaretas gjennom organisasjonene. Organisasjonene far en utvi
det dr~ftings- og forhandlingsrett med den lokale arbeidsgiver. Det blir 
en mer effektiv prosedyre for a l~se konflikter. 

Medbesternrnelsesavtalen skulle vrert tradt i ' kraft ogsa ved Universitetet i Oslo 
i forbindelse med inngaelse av sreravtale som tilpasser de generelle bestemrnel
sene til de lokale forhold. Imidlertid ble det ikke enighet om en slik avtale. 
Den skulle vrert inngatt f~r 31/12-80, men er enna ikke i orden. 

Jeg antar at dette henger sammen med den hardnakkete motstand mot hele 
Medbestemmeleesavtalen som er kommet ·fra Rektor Waaler og Universitetsdirek
t~r Trovik. Helt fra f~rste stund har disse to fors~kt a hindre at denne 
skal gjelde ved Universitetet i Oslo. Derfor har de ogsa nektet a f~lge 
intensjonene i de generelle bestemmelsene. 

De har hevdet at det ikke eksisterer noen regler eller avtaler for tiden, under 
paskudd av at det ikke er inngatt sreravtale enna. 

Virkeligheten er imid1ertid i ferd med a innhente de h~ye herrer, og jeg 
antar at de vil angre pa sin arrogante behandling av organisasjonene. Srer
avtalen er nemlig ingen sj~lstendig avtale, bare en presisering og tilpasning 
av de generelle bestemmelsene. Derfor er det helt pa tvers av partenes 
intensjoner ved inngaelse av Medbesternrnelsesavtalen sentralt, nar Univer
sitetsdirekt~ren ensidig suspenderer vare rettigheter. 

Vi har grunn til a tro at hovedsamrnenslutningene sentralt (LO-AF-YS) og 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) vil foreta en opprydding 
i avtale-jussen her slik at de generelle besternrnelsene kan praktiseres sa 
langt det er praktisk mulig ogsa f~r sreravtalene er i arden. 

Vi har arbeidet for a oppna en slik avklaring pa sentralt hold, og har 
grunn til a tro at vart arbeide vil lykkes. Det viser seg a vrere klokt a 
ha en offensiv innstilling ved tolkning av avtaler og i hvert fall ikke 
b~ye unna for Trovik og Waalers utlegninger. 

ET GODT SAMARBEIDE MELLOM ORGANISASJONENE 

Organisasjonene har samarbeidet bra i denne saka og det har vrert flere 
m~ter mellom lederene. Vi i NTL for.90 har f~rst og fremst arbeidet for a 
oppna en protokollert avklaring sentralt og ser ut til a lykkes med det, 
mens AF tok initiativ til et felles brev fra alle 3 foreningen til depar
tementene, Universitetet og organisasjonenes sentrale ledelser. Denne hen
vendelsen fikk nok fortgang i saka. 
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HVORFOR ER MEDBESTEMMELSESAVTALEN VIKTIG ? 

Fordi den gir oss en utvidet rett til forhandlinger og dr~ftinger. 

En mulighet til a komme 1 en posisjon der arbeidsgiveren er tvunget til 

a respektere oss som en likeverdig part og tvunget til a v~re med pa a 

fors~ke a finne fram til l~sninger. En pOS1SJOn der vi ikke lenger alltid 

rna m~te bastante nei, nesten uansett hva vi sp~r om, men en posisjon der 

v1 kan oppna kompromisser og en utvikling i sakene. 

Dette h~res ut som det mange for noen ar siden foraktelig kalte for 

KLASSESAMARBEIDE. Og det er det det er. Medbestemmelsesavtalen er et 

effektivt system for a fange opp konfliktene pa en arbeidsplass og kana

lisere dem inn i et avtalesystem. Vi har ingen maktmidler i forbindelse 

med forhandlingene, annet enn trusselen om a bringe saka inn for ei nemnd. ' 

Derfor rna vi hele tida v~re vakne og vurdere om/nar vi skal ta ei sak ut av 

forhandlingsystemet og ga . til aksjoner uavhengig av avtaleverket. 

Forel~pig er situasjonen her ved Universitetet i Oslo sa tilbakeliggende, 

at det vil v~re et stort framskritt a fa denne avtalen iverksatt. Men om 

v1 likevel ikke kornmer noen vei med ei sak og medlemmene vil stapaog ikke 

gi seg, men ta i bruk kampmidler, rna foreninga vurdere fordeler og ulemper 

ved a holde oss innenfor avtaleverket. 

Men sa lenge medlernmene stort sett er passive og overlater det faglige 
arbeidet til sine tillitsvalgte, er Medbestemmelsesavtalen et nyttig red
skap etterhvert som vi far l~rt opp Universitetsledelsen til a overholde den. 

Hvorfor har jeg brukt lederen i et JUBILEUMSNUMMER til a skrive om denne 
avtalen ? T~rt og kjedelig kan det virke pa mange. 

Men jeg antar at denne avtalen vil prege foreningsarbeidet videre inn 1 
80-ara pa en helt annen mate enn avtaleverket hittil har regulert vart 
lokale arbeide. 

FORHANDLINGER/DR0FTINGER PA INSTITUTT/AVDELINGS-NIVA 

Forhandlingsmodellen kan bli aktuell ogsa pa institutt/avdelingsniva. 
Allerede na peker f.eks. UB seg ut som et sted der vart gruppestyre b~r 
kunne fa delegert en lokal forhandlingsrett. Liknende b~r kunne gj~res 
for institutter/avdelinger ellers. 

Hovedsaken er ikke a tvinge tillitsvalgte og ledelser lokalt til a ga 
gjennom omstendelige prosedyrer. Men a fa de ansatte anerkjent som en 
likeverdig partner i sp~rsmal som angar arbeidsforholdene. 

Nar kontorfullmektigen kommer og sp~r om ny skrivemaskin, milj~forbedringer, 
uttalerett i forbindelse med ny-ansettelser, osv., sa skal bestyreren vite 
at dette ikke lenger er en underdanig ansatt somber pent, men rna betraktes 
som en henvendelse fra en likeverdig motpart. 

Egenmektige bestyrere og avdelingsjefer vil kunne komme til a angre seg 
dersom de ikke vil h~re pa forslagene fra sine ansatte. 14 dager senere 
kan de risikere a sitte i forhandlingsm~te med organisasjonene om saka 
og far h~re forelesning om Medbestemmelsesavtalen. 

Mitt hap er at denne bedrete avtalesituasjonen kan hjelpe mange funksjon~rer 

til a rette ryggen og kreve respekt som likeverdige medarbeidere ved Universitetet 

Erling Steen 



BILE SF EST EN 
Foreningens 20 ars jubileumsfest gikk som ventet av stabelen 

fredag 30. oktober. Foruten bra oppm¢te fra var forening, var 

det ogsa gledelig a se at forholdsvis mange av vare pensjo

nister var tilstede. Det var ogsa invitert en rekke gjester, 

Dagfinn Habberstad og Marit Nybakk Aarseth fra Forbundet, 
Hakon Hansen fra Foreningen for vitenskaplige tjenestemenn ved 

Universitetet, Ole Bernt Thorvaldsen fra Foreningen for adminis

trative ledere ved universiteter og h¢yskoler, Else Marie Birke

land og Ole Srun Johanseri fra :·universitetstjenestemennenes for

ening. Det var ogsa representanter fra forening 117, Landsfor

eninga for forskningsinstitutter og fra forening 93 ved Uni

versitetet i Trams¢. 
Det ble ogsa delt ut 25 ars naler til Rigmor Olsen, Thor Bakke 

og Sigrid Haugen. Dagfinn Habberstad stod for utdelingen. 
Gjestene ble beh¢rlig ¢nsket velkommen av var utmerkede toast-

master Olaf Svorst¢1. 

Det annonserte overdadige koldtbord, viste seg a v~re meget 

overdadig, til alles fryd og glede. Kronen pa verket var de 

mange nydelige salater !evert av var "kj¢kkensjef" Frank 

Vikanes. 
Det ble under middagen holdt taler av Dagfinn ·Habberstad, 

Hakon Hansen og Erling Steen. Hakon Hansen sa blant annet at 

AF hadde l~rt mye av var forening og LO. De hadde blant annet 

l~rt a streike, noe som kanskje LO har glemt! Han overrakte 

ogsa en gave fra de andre organisasjonene ved Universitetet. 

Et fargerikt maleri. Dagfinn Habberstad overrakte gave fra 

Forbundet. En fin klubbe. 
Det ble ogsa overbrakt hilsener og gratulasjoner fra forening 

117 og 93 ved Grete Bull og Torill Johannessen. Begge har tid

ligere v~rt medlemmer av var forening. Grete Bull holdt ogsa 

en appell om streiken ved SI. 

Asbj¢rn Lund takket for maten,og Lars Erik Rustad takket fest

komiteen og andre som hadde v~rt med pa a fa istand festen. 

Straks etter maten ble det spilt opp til dans av Bygg Band, og 

mange svinget seg lystig i dansen utover kvelden. 

Det ble ogsa underholdt med en meget vellykket sketsj av Erling 

Steen, Ulrik Sverdrup og Lars Erik Rustad om hvordan AU lader 

opp f¢r og etter forhandlingsm¢ter med Universitetsledelsen. 

Sketsjen var diktet om etter visa til ••snekkersvekara" fra 

Alf Pr¢ysens "Trost i taklampa". 
Det hyggelige samv~ret fortsatte utover i de sma timer. 

16 Frode Carling 



Bilder fra festen 

Hakon Hansen overrekker gave fra de andre organisasjonene 
ved Universitetet. 

Slik sa gaven ut. 
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- Pr>a det over>dadig l<ulhw.r•iskc 
f.: (I I ( i I I 'I ) r'< /, ' I . 

Tr>angt om plassen naY' over> 100 festdeUaker>e skulle 
for>.sync seg. 

18 



- Etter maten ble bar'cn flittig bes¢kt. 

19 

- AUe fe~;t;d<'ltak•·: 
sam let. 

- Gerd TY'ulsY'ud o~ 1 Asbj(/W 
Lund mor'er seg ved bard, 



- UB-betjentene Bj¢rg og Frode 
hygger seg. 

l/ar nestledel' i sarniale med 
gjester fra Universit:ets-
t 7"enestemennenes for'enin o . 

' v 

Le&:ren og Tatjana Gaboure l 
svinger seg i valsen. 

DET LIGGER ET HELT ALBUM MED BILDER FRA FE STEN 

TIL GJENNOMSYN PA NTL-KONTORET. KOPIER KAN BE

STILLES. 
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NYHETER OG MELbiNGER 

25 OG 40 ARS NALER 

Pa foreningas 20 ars jubileum ble det delt ut 25 ars naler til en del 

medlernmer som hadde eller snart ville ha 25 ars sarnrnenhengende LO-med

lemsskap bak seg. For a finne fram de til medlernrnene som hadde 25 eller 

40 ars medlemskap, bruker vi de medlemslistene som vi far fra forbundet. 

Vi st¢tte da pa enkelte vanskeligheter. En del medlernrner stod ikke opp

f¢rt med innmeldingsdato i LO. Vi kunne ikke da vite om de hadde tid

ligere medlemskap i noe LO- forbund. En del medlernrner er dessuten f¢rt 

opp med anmerkning om at de har mottatt naler. Dette har vi ikke hatt tid 

til a kunne kontrollere. (Som kjent: feil kan forekornrne.) Vi har ogsa 

mottatt telefoner fra medlernrner som har vrert med i over 25, men som 

vi ikke har registrert. 

Vi oppfordrer derfor alle som har lengere LO•medlemsskap enn 25 ar, og som 

ikke har mottatt nal,til a ta kontakt med NTL-kontoret (tlf. (45) 53 17). 

Ved en senere festlig anledning haper vi da a kunne dele ut naler til 

dem som er "forbigatt" til na. 

De som har mottatt naler: 

Arne Hanssen 

Ern.rna Hansnn 

Helene Borg 

Sigrid Haugen 

Rigmor Olsen 

Thor Bakke 

Roald Larby 

Sverre Walde 
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KONTINGENTRESTANSE I NORSK TJENESTEMANNSLAG 

Mange medlemmer har i begynnelsen av november mottatt et brev med 

denne titelen. Brevet er sendt ut av forbundet. uten noen forutgaende 

varsel til var forening. Vi har derfor ikke hatt noen mulighet til a 

gripe inn. Brevet er desverre formet som et ultimatum (betal ellers!). 

Vi haper at ingen av vare medlemmer har tatt dette for alvorlig. Vi 

¢nsker ikke a stryke noen fra vare lister! 

Formen er dessuten noe underlig nar en vet ·arsaken til at brevet er 

sendt. Kartoteket i NTL ¢nsker a fa sine datalister i orden med alle 

medlemmene ajour. Hva skal sa eventuelle mottakere av brevet gj¢re? 

, 
1. Dersom du mener at du er eller burde vrere ajour. Med andre ord: 

dersom du mener at opplysningene i brevet er gale: 

Ring/skriv · til forbundet (40 15 99) og si hva det gjelder (du blir 

da satt over til kartoteket/medlemsregisteret) . Du vil da muligens 

med det samme eller senere fa beskjed om hvorfor du star i rest. 

F¢r du ringer/skriverkan du kontrollere l¢nnsslippene dine, dersom du 

har beholdt dem. Har du dem ikke, kan du ringe personalavdelingen. 

Kanskje de kan hjelpe deg. Du b¢r ogsa tenke igjennom om du har 

hatt permisjon av en eller annen art uten l¢nn. Da har du sann

synligvis ikke blitt trukket eller betalt kontigent pa annet vis. 

En annen mulighet er at du har blitt overf¢rt fra en annen forening. 

Da kan det ga noen maneder hvor du ikke har vrert pa trekk. Hvis 

ikke noe av dette er tilfelle og du har fatt bek~eftet at du har 

betalt kontigent hele tiden, star du sterkt. 

Dersom de pa kartoteket allikevel mener at du i en eller annen 

periode har unnlatt a betale (eller at du ikke er blitt trukket) , 

sa rna du sende dem din dokumentasjon. 

~- Dcrsom du mener at du ikke har betalt en periode av medlemsskapet, 

sa rna du enten: 

- ringe (45) 53 17 (NTL-kontoret). 

eller: 

- sende medlemsboka til forbundet. og be dem om a "fra.tudatere 

medlemsskapet ditt. Pa denne maten mister du 

NTL og LO medlem, men du slipper a betale. 

ansienni tet som 

3. Dersom du ikke har blitt trukket pga. en pcrmisjon uten l¢nn kan dette 

ordnes. ~r permisjoncn fra f¢r 1980: 

- ring forbundet og si fra at det gjelder en permisjon uten l¢nu, 



hvorfor du haddc permisjon o.l. Oct cr da mulig at devil notere 

det som kontig~ntfritt medlerns~>kap utcn viderc dikkec.larcr. 

Er permisjonene i 1980 eller 81: 

-Ring NTL-kontoret (53 17). 

KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING I SAMVIRKE 

ALLE VARE MEDLEMMER ER KOLLEKTIVT TILSLUTTET DENNE 
HJEMFORSIKRINGEN~ DERSOM DE IKKE RESERVERTE SEG F0R 1981 

VED TYVERI I HJEMMET~ TYVERI AV SYKKEL MM. VIL ALLE FOR
SIKREDE MEDLEMMER FA UTBETALT ERSTATNING VED A UTFYLLE DE 
N0DVENDIGE SKJEMAER. SKJEMAENE FAES FRA SAMVIRKE OG RETUR- . 
NERES GJENNOM FORENINGEN. 

DERSOM DU LURER PA OM DU ER MED I ORDNINGEN SA KAN DU SE 
FORANN I MEDLEMSBOKA. DER STAR DET OM FORSIKRINGEN ER INN
BEFATTET I MEDLEMSSKAPET ELLER OM DU HAR RESERVERT DEG, 
ALLE NYERE MEDLEMMER ER MED I ORDNINGEN DA RESERVASJONS
RETTEN (DESVERRE) ER BLITT OPPHEVET, 

ER DU INTERffBERT I FORSIKRINGSVILKARENE KAN DU FA DISSE 
TILSENDT VED HENVENDELSE TIL FORENINGSKONTORET (53 17), 

KONTIGENTFRITT MEDLEMSSKAP 

EN DEL AV VARE MEDLEMMER TAR SEG FRA TID TIL ANNEN PERMISJONER 
UTEN L0NN FOR A STUDERE~ AVTJENE MILIT~RTJENESTEN~ F0DE O.L. 
MANGE TENKER IKKE DA PA MEDLEMSKONTINGENTEN. BLIR IKKE DENNE 
ORDNET~ STAR MAN IGJEN MED RESTANSE. FOR AT MAN IKKE SKAL BE
TALE FOR DENNE TIDEN~ MA MAN S0KE OM KONTIGENTFRITT MEDLEMS
SKAP. SKJEMA FAS PA FORENINGSKONTORET (53 17). 
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VEDTAK FRA MEDLEMSM0TET 22.10.81 

INNSPARINGENE VED UNIVERSITETET 

Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo,NTL forEning 90, 

vil gi sin tilslutning til de kraftige protestene som styret har 

fremmet mot innsparingstiltakene og Uninversitetsledelsens 

behandlingsmate. 

Vi krever en gjennGmgan~ av samtlige utgiftsposter ved 

Universitetet i Oslo i samarbeide med ansattes organisasjoner, 

med sikte pa a fastsla et forsvarlig minimumsgrunnlag for 

l¢sning av Univeristetets oppgaver,og for at mulige spare

tiltak ikke ensidig skal ramme ikke-vitenskapelig personale. 

Vi krever at Universitetets ledelse f¢lger Hovedavtalens del 2. 

STREIKEN VED SI 

Medlemsm¢te i for.90 av NTL,den 22/10-Bl,gir sin fulle st¢tte 

til de streikende NTL-medlemmene pa SI. 

Kravene til de streikende gar bl.a. ut pa at forskjellbehand

ling og vilkarlighet ved avl¢nning skal opph¢re og at de 

lavtl¢nte skal gis st¢rre tillegg. Tilbudet fra SI's ledelse 

ligger klart under tilsvarende Stillinger ved andre NTNF

institusjoner. Vi st¢tter kravene. Vi £inner det pafallende 

at enkelte av de tillitsvalgte har f6tt de laveste tilbudene. 

Medlemsm¢te bevilger kr.3000,- i streikest¢tte og ber styret 

f¢1ge opp med ytterligere st¢tte. 

Vi vurderer a ga til sympatiaksjon sammen med andre NTL

organiserte. 

Vi st¢tter de daglige punktdemonstrasjoner utenfor SI f¢r 

arbeidstid (kl.8 - 9). 
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VEDTAK FRA STYRET 

BEVILGNINGER TIL UBIL 

Styret har behandlet sp¢rsmalet om bevilgning fra Velferds

midlene til Bedriftsidrettslaget og fattet f¢lgende ved

tak: 

UBIL b¢r for framtida fa et selvstendig budsjett. UBIL's 

del av velferdspengene b¢r tilsvare det bel¢p som er be

vilget pr. ansatt ganger med UBIL's medlemstall blant de 

fast ansatte. 

OKKUPASJCNEN AV SKIPPERGATA 6 & 6B 

Styret i Norsk Tjenestemannslag ved Universi tetet i" ~.Oslo 

(NTL forening 90) ·· · st¢tter fullt ut okkupasjonen av 

Skippergt. 6 og 6B. 

Stadig flere ungdommer gar arbeidsledige og ute

stenges fra mulighet til' utdannelse. Stat og kommuner 

skjillrer ned pA sine bevilgninger og nedlegger tilbud 

til ungdommen. I en slik situasjon rna ungdommen ta 

saken i egne hender og opprette sj¢lstyrte og rusfrie 

allaktivitetshus, slik dere har gjort gjennom okkupa

sjonen. Nar m¢rkebla reaksjon driver uheroma hets mot 

deler av ungommen, er det godt a se at dere gir kon

tante svar. 

NTL forening 90 krever at kommunen gir okkupantene 

de n¢dvendige rnidlene til a sette husene i forsvarlig 

stand, uten at ungdommen rna gi opp noe av kontrollen rned. 

aktivitetene i husene. 
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STREIKEN VED SI AVSLUTTET 

Streiken ved Sentralinstitutt for industriell forskning{SI) 

ble avsluttet mandag 9/11-81 kl 1600 etter a ha vart i nesten 

3 uker. Streiken har omfattet 20 medlemmer av NTL,og har 

lammet sentralbordet og kopieringssentralen ved instituttet. 

Etter forhandlinger mellom NTL og SI fredag 6/11-81 la SI fram 

et nytt tilbud. Flertallet i streikekomiteen kunne ikke anbefale 

tilbudet,men det ble anbefalt av Forbundets ledelse. Mandag 

9/11 ble tilbudet godtatt av de streikende med knapt flertall. 

Sammenliknet med Riksmeglingsmannens siste forslag av 15/10-81 

viser det vedtatte tilbudet at kampen ikke har vrert forgjeves: 

Det er oppnadd tildels betydelige forbedringer for kontor

assistentene. Sekretrerene og sentralbordbetjeningen har ogsa 

fatt bedret sin l¢nn. 

Pa den annen side har viktige prinsipielle sider ved kravene 

ikke fatt gjennomslag. Systemet med vilkarlig forskjells

behandling og "trynetillegg" star ved lag,og diskrimineringen 

av tillitsvalgte ved l¢nnsfastsettelsen ble ikke fjernet. 

Forbundet gikk inn for a avblase streiken f¢r disse kravene 

var innfridd. 

Til tross for at vi har vrert fa og under stadig press,bade 

fra ledelsen og enkelte av de ¢vrige ansatte,har vi vrert i 

stand til a gjennomf¢re denne streiken pi grunn av indre sam

hold og all den solidariske st¢tten vi har fatt fra andre 

fagorganiserte. 

Streikekomiteen ved 

NTL-gruppa pa SI 

Angelika Melhuus 
SI 
Forskningsvn. 1 
Oslo 3. 

Tlf.695880 
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FRA NTL'S STEDSSTYRE FOR OSLO OG OMLAND 

Vedtak pa m0tet 30. september 1981 

BRUK AV KAMPFONDETS MIDLER 

NTL's stedsstyre for Oslo og omland er bekymret over de 
store utgiftene scm NTL blir belastet med gjennom enga
sjementet i Statsansattes hus. Omkostningene ved bygging 
av huset har steget foruroligende, samtidig som det sterkt 
0kte leiearealet 0ker NTL's forpliktelser betraktelig. 
Stedsstyret finner det betenkelig at sa stor del av med
lemmenes kontingentpenger bindes til dette prosjektet. 

Det er kritikkverdig at forbundsledelsen, for a skaffe 
midler til sitt engasjement i Statsansattes hus, overf0-
rer rentene fra kampfondet til forbundskassen. Dette er 
stikk i strid med vanlig regnskapsskikk og skjer ~a tress 

av kritikk fra forbundets egen kontrollnemnd og LO's revi

sjonskontor. 

Etter stedsstyrets oppfatning er en slik framgangsmate 
vedtektsstridig og svekker medlemmenes mulighet for 0ko
nomisk st0tte i en eventuell streikesituasjon. Smrlig 
alvorlig blir dette etter at NTL's landsm0te har gatt 
inn for a styrke kampfondet. 

Stedsstyret ber om at vedtaket blir omgjort, og at kamp
fondets renter for 1980 blir tilbakef0rt til fondet, slik 

kontrollnemnda og LO's revisjonskontor ber om i revisjons
beretningen til regnskapet for 1980. 

KRITIKK AV FORBUNDSLEDELSEN 

Det er kritikkverdig at representanter fra forbundsledelsen 
ikke nedlater seg til A delta pa stedsstyrets m0te, etter 

invitasjon til A orientere om behandlingen av viktige saker 

pA landsstyrem0tet. 

27 



UTELUKKING AV TILLITSVALGTE 

NTL's stedsstyre for Oslo og ornland beklager sterkt de 
vedtak som ble fattet av NTL's forbundsstyre og landsstyre 
i forbindelse med nedsetting av to utvalg til a revid"ere 
handlingsprogrammet og lage et organisasjonspolitisk pro
gram. 

Forbundsstyret omgjorde i siste liten sitt enstemmige for

slag til sarnmensetting av disse to utvalgene. Fire personer 
som tidligere var innstil t som medlemmer av u·tvalgene ble· 
plutselig utelukket som kandidater med begrunnelsene 

- at noen mente utvalgene hadde blitt for store 

at medlemmer fra den s!kalte opposisjonen gjennom sin 
virksornhet paf0rte forbundet mye ekstraarbeid 

at politiske uoverenssternmelser medf0rer personlig sji
kane. 

Vi syns det er meget urovekkende at forbundsledelsen har 
slatt inn pa en linje som utelukker personer med andre po
litiske holdninger fra sentrale tillitsverv, uavhengig av 
deres faglige dyktighet. De fire det gjaldt denne gangen 
er skolerte tillitsvalgte med lang erfaring fra arbeid i 
fagforeningene sine. En slik linje senker takh0yden i NTL 
ved at ytringsfriheten i forbundet blir innskrenket. Det 
minner ubehagelig om suspensjonssaka i 1967, da tre til
litsvalgte i NTL ble rammet for aha brukt retten til a 
si sin m~ning om kontroversielle sp0rsmal. 

Gjennom a utelukke medlernmer av opposisjonen, her i vir
keligheten definert scm folk sam ikke tilh0rer DNA, beveger 
landstyrets flertall seg pa kanter. av partipolitisk frak
sjonering. Dette skal visstnok vrere vedtektsstridig, ikke 
bare for andre partier enn DNA. 

Stedsstyret vil be forbundsstyret og landsstyret om a holde 
seg til vedtektene og opprettholde dernokratiet i organisasjonen. 
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TAKK! 

I anledning sentralbordets nye etterlengtede lokaler: 

************************ 
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1906 1981 

Til alle glade givere og st0ttespillere. 

R0rleggerne i Bergen vil nA etter sin lange kamp, fA lov ! takke 
for den moralske og 0konomiske st0tte som dere v.istP. oss, og som 
f0rte oss frem til seier. 

Samhold gj0r sterk. 

Redetgat• n 11 f• '""'' 
~~·'"~vd:/~.J14 

BEVILGNING TIL OSLO FAGLIGE KVINNEBEVEGELSE 

Vi har mottatt en bevilgning fra deres forening/avdeling 

pa kr. 300,- og takker for denne st¢tten. 

Det var ikke noe stort gjennomslag for kvinnekrav og like

stillingssp¢rsmal pa LO-kongressen i var. Men det ble sendt 

inn og fremmet en rekke forslag pa dette omradet. 

Dette rna vi na f¢lge opp. 

Oslo Faglige Kvinnebevegelse holder pa a lage et oppsummerings

hefte om LO-kongre~sen 1981. Bevilgninger fra bl.a. deres 

forening gj¢r det mulig for oss a lage heftet, og vi vil 

oversende et eksemplar sa snart det foreligger. 

\ Ven~nlig hilsen 

~ 

~ ~11\V...~'w.n-~ . 
e R¢nne~'ft}\ 

for o raglige Kvinnebevegelse 
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FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 
El Salvador, Centro America 

NTL v. Universitetet i Oslo 

Avd. lo8-4, 

Postboks 14o, 

Blindern, 

Oslo 3. 

Dear comrades, 

K0benhavn, d. 3. november 19~ 

We are happy to acknowledge receipt of N. Kr. 3185 from 

your trade union for the continued struggle in El Salvador 

conducteu by Lhe FDR/FMLN. 

Yours sincerely 

Milton Colindres, 

representative. Bent Christensen, 

economic responsible. 

CON LA UNlOAD HACIA LA VICTORIA 
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INNHOLD: 

FORENINGA GJENNOM 20 AR s. 3 
INTERVJU MED ASBJ0RN LUND s. 7 
INTERVJU MED DAGFINN HABBERSTAD s. 9 
INTERNASJONAL SOLIDARITET s. 12 
LEDEREN HAR ORDET s. 14 
JUBILEUMSFESTEN s. 16 
BILDER FRA FESTEN s. 17 
NYHETER OG MELDINGER s. 21 

25 OG 40 ARS NALER 
KONTINGENTRESTANSE 
KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING 
UTTALELSERJ VEDTAK 
TAKKEBREV 
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1961 

1965 

1968 

1969 

1979 

1972 

1973 

1977 

1980 

1981 

1985 

Forbundsstyret i NTL vedtar l danne 
egen forening ved Universi ~ etet i Oslo. 
Stiftelsesm¢te 10.11.61. Foreninga fikk 
navnet forening 4 av NTL 10 

133 medlemmer. Dannelse av Landsforeninga 
for universiteter og h¢yskoler 

Samskipnaden skilt ut som egen forening 

186 medlemmer. Styret gaP I' inn for l 
samle alle NTL-medlemmeri en forening 

211 medlemmer, Avdelinga flr kontorplass. 

320 medlemmer. De vitenskapelige ansatte 
begynner l melde seg inn. 

440 medlemmer. Foreninga deles inn i grupper 
F¢rste nummer av NY GIV 

587 medlemmer. Formann og sekretrer deler 
et fastl¢nnet tillitsverv mellom seg. 

660 medlemmer. Innf¢ring av Kollektiv 
hjemforsikring. Oppl¢sning av landsfor
ening 108. Kontorhjelpordning innf¢res. 
Kartoteket over pl edb. 

740 medlemmer. Ny Hovedavtale. Medbestemm
elsesavtalen. Opptrapping av studievirksom
heten. 

900 medlemmer. L¢nnet verv som organisasjons
sekretrer og leder 



LEDERE AV NTL 90 GJENNOM 25 AR 
------------------------------------------------------------
1963 - 1965 Lorang Larsen 

1965 - 1967 Helge Braathen 

1967 - 1969 Tom S¢rb¢ 

1969 - 1972 Dagfinn Habberstad 

1972 - 1973 Gunnar Brostigen 

1973 - 19!74 Tom S¢rb¢ 

1974 - "1'1 979 Ulrik Sverdrup 

1979 - 1981 Terje Dalseng 

1981 - 1986 Erling Steen~· 

1986 - Narve Trredal 

..... og nar far vi foreningas f¢rste kvinn~lige leder? 



30-arsjubileet -
Det er inga skarn 
a vere med i NTL 

4 - Vi skal vere stolte av ll 
vere NTL-medlemmer, sa 
leiar Berit Borgenvik i fest
talen de\ forening 90 av 
Norsk Tenestemannslag 
feira sine ferste 30 llr 14. 
februar. 

- Eg blei sjel ·med da eg 
fekk bruk for fagforeninga 
for fleire llr sia, og kan 
takke kollega og nestor i 
laget, Lars Karlsen, for det. 

Alv Reidar Dale 

Jubileumsfesten var lagd til 
kantina i tiande i Administra
sjonsbygningen. Ulrik Sverd
rup, vel den mest drivne ring
rev bade i universitetsdemo
kratiet og i NTL for. 90, leia 
feiringa. Han trekte tidleg 
fram at ein av dei scm var 
med og stifta NTL for. 90 
10. november 1961, Asbj0rn 
Lund, scm var til stades pa 
festen. 

Sverdrup har ogsa sj0lv 
vore med sa lenge, meiJom 
anna 20 ar scm tillitsvald i for. 
90 -fern ar scm formann, at 
han like godt tok eit perspek
tivrikt tilbakeblikk pa utvik
linga ved UiO fra 1961 til no. 

-I 1961 var det 1050 til
sette og 6500 studentar, no 
er tala 3700 og 31000. Deter 
ei utvikling NTL for. 90 i stor 
grad har vore med pa a 
prega, og foreninga gjer seg 
under Berits leiing sterkt 
gjeldande i aile dei forhand
lingar og saker vi har med a 
gjera no. 

NY GIV 1/1992 

Ulrik Sverdrup leia jubileums
. festen p~ beste m~te. Han 
har etter kvart lang reynsle i ~ 
fera ordet i forsamlingar, ikkje 

Veteranane Asbjern Lund 
(t.v.) og Lars Karlsen, den 
eldste sprek pensjonist og ein 
av dei som stifta for. 90 i 

1 ~61, r:Jen yngste aktiv nestor 
i NTL no, var i festhumer og 
storform pli. jubileumsfesten. 
Bei kl!lnne feira fortent. 



For. 90 fl rekna med 
Leiar Berit Borgenvik fylgde 
opp: - Ja, NTL blir rekna med 
og teken omsyn til. - Og det 
trengst i ei omskifteleg tid 
med nytt l0nssystem og and
re nyordningar scm krev 
ekstra mykje b~de av tilsette 
og fagforeningar.-1 ein slik ny 
situasjon er fakultetstillits
valde ei stor nyvinning. Vi er 
no medlemmer i ~tte tilset
jingsr~d. pluss 52 innstillings
rAd saman me_d dei hine fag
foreningane. Samarbeidet 
med dei andre foreningane er 
godt for tida og forholdet til 
arbeidsgjevaren er bra . .Kon
takten med Forbundet er 
ogs~ framifr~. 

- ••Med vanlig sunn fornuft 
og god kjerringlogikk kjem vi 
langt» , konkluderte he og 
avslutta med slagordet "NTL 
forening 90 for 90-Ara». 

Samarbeid og solidaritet 
Berit Borgenvik har vore leiar 
i for. 90 dei fire siste Ara, og 
he fekk vel fortent hylling for 
sterk innsats. He kunne ogs~ 
ta imot helsingar og g~ver fr~ 
ncerskylde tiltak: Arne Klau
sen helsa frA Forbundet og 
fortalde om tett og godt sam
arbeid i Arevis, Frank Sarnes 
fr~ LU H F og Astrid Ottesen 
fr~ Forskarforbundet sa fram 
felleshelsing p~ vers, og ein 
representant fr~ NTL for. 113 
i SiO gav eit mAiarstykke, 
men ville heist ha hatt med 
ein betre tariffavtale. 

NY GIV 1/1992 

Leiar Berit Borgenvik hadde 
eit feststemt og takknemleg 
publikum A tala til. Ho heldt 
ein tale med b;}de ccpersonleg 

Arne Klausen fra Forbundet 
hadde ein fargerik bukett 
blomar med til Berit. Og han 
sa i si he/sing bl. a. at «det 

vitnemal» og fagpolitisk 
innhald i. Og lyfte glaset for 
fagforeninga og framtida. 

beste er om ein ikkje tar bruk 
for fagforeninga», paradoksalt 
nok ein god grunn til a sta 
der. 
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6 Fra arbeidsgjevar Universite
tet i Oslo bar personalsjef 
Trond Tveit Selvik fram potte 
med blomar, som han sa, og 
godord:- Organisasjonane er 
ein naturleg og m~dvendig 
medspelar skal institusjonen 
na sine mal og nytta sine 
midlar rett, peika han pa og 
helsa fra universitetsdirekwr 
og personaldirekt0r. 

Fest og feiring 
Inn imellom vart qet bade 
sunge, ete og drukke ved 
festpynta langbord. Der var 
varmrettar fra koldtbord og 
heitvinar og kaldt 01, og kaffi 
og kaker da det' leid pa. 

Seinare pa kveld vart vete
ranane Asbj0rn Lund og Lars 
Karlsen, den f0rste pensjo
nist, den andre fullt aktiv 
bibliotekleiar, gjort cere pa: 
Berit hadde blomster og gode 
ord til karane. 

Vi sag ogsa fleire tidlegare 
formenn pa fasten, blant anna 
Erling Steen og Eivind 0stby. 
Og ein annan som har vore 
med meir og Ienger enn dei 
fleste, men likevel ikkje har 
vore leiar, Olaf Svorst0l, det 
gode festmennesket fra 
Gr0nland. 

Svorswl var ikkje snauare 
enn at han hivde seg med 
dansebandet ccDixie,, utpa 
kvelden og song - fleire hakk 
betre enn deira eigen solist. 
Bandet, med Trond Svendsen 
fra AV-sentret som orkester
leiar, spela allsidig, drivande 
god dansemusikk. 
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Personalsjef Trond Tveit Sel
vik p~sto i sin he/sings tale at 
han bar skjegg for ~ skjula sitt 
sanne ansikt som represen-

Berit gjorde btl.de i talen sin, 
der ho ogsa godskreiv Lars 
Karlsen at ho kom aktivt med 
i NTL, og seinare ptl. kveld 

tant frtJ. arbeidsgjevaren. Kan
skje av same grunn var det 
berre vel/rete om samarbeidet 
med organisasjonane? 

rere ptl. v~re to eldste og mest 
engasjerte. Pensjonist As
bjarn Lund heldt ein fyndig 
liten takketale for merksemda. 

~ 
)> 

< 
::D 
CD a: 
Ill ...... 
a 
Ill 
iD 



•, 

Og det vart dansa mykje og 
drukke etter maten lite- til 
langt uti dei sma timane, som 
det heiter. 

Festkomiteen, Knut Semb, 
lngunn Erlandsen, Kaj Jen
sen og Marit Fosseli Olsen, 
kom skamlaust fra ei fin fei
ring av 30-arsmerket. 

Og etterpa var det visst 
nattsete til fram pa f0remid
dagen neste dag. Det var 
knapt nokon blamandag, for 
eit lag i framgang, med 900 
medlemmer, nied flest kvar
dagar og med fleire alvorlege 
m0te enn lausslopne festar. 
Men at berre ein tiandepart 
av medlemmene deltok pa 
jubileumsfesten var no vel i 
snauaste laget, lell? 

lngunn Erlandsen, ogs!J. med i 
festkomiteen, s!J.g det som si 
simple plikt !1. dansa med fRJr 
nemnde SvorstRJI. Oss andre 
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Marit Fosseli Olsen og hen
nar medansvarlege i fest
nemnda sytte for at folk vanta 
verken vll.tt eller turt ved bor-

dansa ho med meir for moro 
skuld - trur eg ... 

- 61 7 
'15 

da. Og det sll.g ut til at gjes
tene treivst. Det var ia//fa/1 in
gen som slo p!J. fjernsynet for 
!1. fll. med seg siste nytt frll. OL 

... herr SvorstRJI enda ia//fa/1 
som sovande veggpryd utp!J. 
natta. Men da var festen over. 



Lederens tale pa 
jubileumsfesten 

8 Kjmre gjester og 
fagforeningskamerater! 

Velkommen til fest og gratule
rer med foreningas 30 Arsju
bileum! Deter feil dato og feil 
Arstall , men skitt au! Vier ikke 
30 Ar i Ar, vi fylte Arden 10. 
november i fjor! Under flyt
tinga fra Vilhelm Bjerknes i 
fjor h0st, fant vi fotoalbumet 
med bilder fra 20-Arsfesten 
og fant da fort ut at det alle
rede var 1 0 Ar gammelt. 
Siden vi l0p sA fo·rt forbi 25-
Arsdagen vAr og siden vi har 
noe A feire i Ar sA ville vita 
igjen det fors0mte. Derfor 
denne festen, som vii styret 
hAper vii bli hyggelig og 
minnerik. 

Sj0l har jeg ikke store histo
riekunnskaper om egen for
ening, det mAjeg med skarn 
innr0mme. Det har derimot 
Asbj0rn Lund som sitter her i 
kveld. Han har vrert med helt 
fra starten av, vrert aktiv 
tillitsvalgt i mange Ar og jeg 
toresiAr at vi hilser ham med 
en felles skAI! ... 

Jeg skal ikke holde noen his
torieforelesning, men vAger 
meg pA et raskt tilbakeblikk: 
En liten titt i gamle protokoller 
avsl0rte at NTL ved UiO 
dannet egen torening i 1961. 
Leder av interimstyret i 1961 
var ingeni0r Helge BrAten. 
F0rste ordinrere Ieder (eller 
formann som det het den 
gangen) var Lorang Larsen 
fra 1963 til 65. Da var vi 90 

NY GIV 1 /1992 

Berit gjorde EBre pa Asbjern 
Lund og Lars Karlsen i talen 

medlemmer. Deretter tulgte 
Helge Braaten igjen tram til 
1967. SA overtok Tom S0rb0, 
f0rst tra 1967 til 1968. Da 
begynte jeg som tersk biblio
tekar pA UBO. Jeg ble vervet 
av Berit Nielsen og innmeldt i 
108-4, som vi dengang het. 
(Men hadde svrert liten peil
ing pA hva jeg meldte meg 
inn i.) Tom fortsatte som Ieder 
fram til1969, da var vi vokst 
til 186 medlemmer. Dagfinn 
Habberstad overtok tram til 
1972, Gunnar Brostigen var 
formann til 1973, og Tom 
S0rb0 overtok igjen til 197 4. 
Da var det Ulrik Sverdrup sin 
tur. Han holdt ut i 5 perioder, 
tram til 1979 og er fremdeles 
styremedlem! (Uirik feiret 
fomvrig ogsA jubileum i tjor, 
som aktiv tillitsvalgt i 20 Ar! 
Han har ikke tenkt A gi seg 
ennA, hAper jeg?) 

------ --===-=~-----

sin; to trivelege karar som har 
lagt ned mykje arbeid i NTL. 

Terje Dalseng satt som Ieder 
til 1981, da Erling Steen over
tok til1986 (ogsA 5 ar!). Det 
var ikke Erlings skyld at jeg 
oppdaget vitsen med A vrere 
organisert, men en enkelt 
episode pA min egen arbeids
plass. Jeg trengte foreninga 
og U B-gruppa fulgte opp. 
Lars Karlsen klarte A fA meg 
med i UB-gruppestyret. Og 
dermed var det gjort. Jeg 
skj0nte vitsen! Takk skal du 
ha Lars! Du har ogsA vcert 
aktiv med pA UB fra starten 
av og er fortsatt tilllitsvalgt! 
1986 var jeg pA mitt f0rste 
ukeskurs i NTL-regi og fikk litt 
mer sans for hva og hvorfor vi 
trengte en fagorganisajon! 
Narve Trcedal fulgte etter 
Erling som Ieder fra 1986 til 
1987, deretter Eivind 0stby til 
1988. Da ble jeg valgt til sek
retcsr, og da Eivind ga seg, 



ble jeg delvis overtalt og del
vis truet under mild tvang til a 
overta. Marit Fosseli Olsen 
tro st0ttende til som nestleder 
og dermed var vi to omtrent 
like ccvettaskremte « kvinnfolk 
i ledelsen! Det gikk bedre enn 
vi fryktet og moro var det da 
det gikk opp for oss at det i 
samme periode satt kvinner • 
som ledere ved aile universi
tetsforeningene pa en gang! 

Disse siste 4 ara jeg har er
faring fra som.leder,har v~rt 
utrolig slitsomme, morsom
me, t0ffe, l~rerike og interes
sante. Foreninga har vokst 
med oppgavene. Vi har hatt 
et godt styre og fatt lov til a 
v~re med pa mye: Revisjon 
av s~ravtale for medbestem
melse, Datavtale, Likestil
lingsavtale, Personalregle
ment, Medarbeidersamtaler, 
komme med krav og innspill 
til tarifforhandlinger, fatt v~re 
med pa normeringsforhand
linger, nytt l0nnsystem, man
ge kurs og konferanser, fatt 
hjulpet medlemmer i enkelt
saker, Kort sagt: det er moro 
a drive med fagforenings
arbeid, selv om vi far oss et 
slag i fleisen en gang i blant. 

Hvem er vi sa vi i cc90»? Vi er 
etterhvert blitt 900 sjeler. Vi er 
vokst med 56 siden i fjor! 
Tilknytningen til UiO har vi 
felles. Bortsett fra det er vi 
900 totalt ulike individer med 
ulike syn pa bade dette og 
hint. Noe rna det likevel v~re 
som binder oss sammen! Jeg 
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Berit beremma ogsa ein 
tredje veteran - etter kvart-

kan ikke snakke pa vegne av 
aile dere. Jeg kjenner altfor fa 
av dere personlig. Men en 
ting t0r jeg pasta: vi skal 
v~re stolte over a v~re NTL
ere! Deter ikke noe skjells
ord. Jeg f0ler at vi har vokset 
i 10pet av disse 30 arene til a 
bli en del av universitets
samfunnet, sammen med de 
andre organisasjonene. Vi og 
er akseptert som et ledd i 
medbestemmelsen ved UiO. 
Det betyr ikke at vi vinner 
tram med vart syn i aile 
saker, men vi blir tatt pa alvor 
av var arbeidsgiver og blir 
respektert. Det var ingen 
selvf0lge for 30 ar sia, jeg tror 
vi kan takke dem som gikk 
foran oss i sporet for at det 
har endret seg. 

Ulrik Sverdrup; 20 ar tillitsvald 
og med i styret framleis! 

Jeg sa innledningsvis at vi 
hadde noe a feire i ar. Vi har 
fatt nye kontor og m0terom. 
Vi har fatt skikkelige arbeids
forhold og godt med utstyr. 
Nar jeg snakker med andre 
NTL-ere utenfor UiO, blir jeg 
av og tillitt flau over aha 
slike forhold som vi har opp
nadd. Selv om det naturligvis 
er en selvf0lge sett med vare 
0yne? Jeg haper at vi kan 
v~re en brekkstang for andre 
til a oppna like bra vilkar. 

Vi mangler heller ikke opp
gaver a gyve l0s pa. Det har 
vi felles med vare fagforen
ingskolleger i AF og LUHF. 
Nytt l0nnsystem, student
eksplosjon, trangboddhet, 
trange budsjett, ledelses
utvikling, omorganisering, 
osv.!!! Vi har innsett at det 
kan v~re nyttig a trekke sam-

9 



10 men og pr"ver A gj"re det nar Vi er etter hvert blitt mange hjelp. Du har en fantastisk 
vi finner det n"dvendig, tillitsvalgte i forening 90. UiO evne til a se praktisk pa ting 
samtidig som vi star godt pA hjalp oss godt p~ vei da vi ble og finner utradisjonelle l"s-
egne bein. p~lagt ~ oppnevne medlem- ninger. Der hvor jeg ser prob-

mer i 7 tilsettingsrAd og a be- Ierner, ser du en utfordring og 
Selv vi i 90 er ikke super- manne og bekvinne 52 inn- gyver l"s. 
menn og kvinner! Det godt ~ stillingsrAd! Men vi klarte det 
ha noen i ryggen nar det ogsa, takket vaare godt sam- Vier blitt sa store og oppga-
r"yner pA, noen a fa hjelp av arbeid foreningene imellom. vene sa mangslungne at det 
og rad hos. Uten Forbundet Sammen med de fakultets- ikke er gitt noen A dra i gang 
og spesielt Arne Klausen tillitsvalgte og ulike utvalg er aleine. Vier n"dt aha et 
hadde hvertfall ikke jeg greidd vi blitt en ganske stor gjeng. team som fungerer i lag, 
A overleve disse siste 4 Det krever innsats og tid og meningene er mange og 
~rene. Takk for s~rdeles p~gangsmot. Det er ikke noe oppfatningen ulike. Likevel 
stor tAimodighet og snylting som tyder pA at vi g~r rolige har det styret som sitter na, 
pa din tid! Jeg har forlengst tider i m"te. Det legges mer pa en forunderlig m~te klart a 
innsett at utlaart blir jeg aldri! vekt pa utdanning og morgen- jobbe sammen, pA tvers av 
Jeg vii ogsa gjerne fa skryte dagens samfunn vii ha bruk og p~ tross av ulikhetene. Jeg 
av Forbundets ulike kursopp- for all den forskning og under- haper at det styret som skal 
legg generelt og er glad for at visning vi ved UiO kan opp- dra lasset etter 12. mars kan 
flere av vAre tillitsvalgte har drive. Vi har bruk for hver laare noe av oss. 
fatt delta pa dette. Samtidig en kelt av dere 900 og flere til! 
har vi ogsa fatt laare andre Vi har ogsa bruk for tillits- Til sist vii jeg fa takke fest-
foreninger a kjenne, og pa valgte som kan jobbe pa komiteen som har lagt ned sa · 
den maten fatt til et nyttig deres vegne. mye arbeid f"r denne kvel-
kontaktapparat rundt oss. Vi den. La oss aile gj"re vart til 
har naart samarbeid med de Jeg sa i stad at jeg var gan- at det blir en minnerik kveld! 
andre unversitetene og m"tes ske ccvettaskremt» da jeg lot NY GIV redaksjonen lanserte 
flere ganger i Aret. Samord- meg overtale til a stille opp et nytt slagord i siste num-
ningsrAdet for universitets-, som Ieder. Jeg har heldigvis mer. Vi tar det med oss i en 
hcagskole- og forskningsinst. i erfart at en ikke trenger a ubeskjeden skal for oss sjcal: 
NTL (SOR), ble i forfjor utvi- vaare noe supermenneske for ••Forening 90 for 90-Ara» 
det med Landsforeningen for kunne jobbe som tillitsvalgt. SKAL aile sammen og gratu-
Samskipnadene. Derfor var Sunn fornuft og god kjerring- lerer med 30 ar! 
det for oss ekstra hyggelig ~ logikk kommer en ganske 
bli samboere med for. 113-3 langt med, sa sant en har et 
nede i brakke E. Vi setter godtapparatrundtseg,og 
derfor ogsa pris pa at bade det har jeg vaart sa heldig a 
Karsten og Janne ville vaare ha. Nestleder Kaj er ikke 
med a feire oss! gammal pa UiO (ikke ellers 

heller forresten). Du gjcar en 
glimrende jobb som nest-
Ieder. Du holder meg i cara, gir 
meg kjeft, og stiller opp for 
medlemmer som trenger 
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