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Forslag til dagsorden 
1. Åpning 

2. Konstituering 

3. Årsberetning 2010/2011       3-17 

4. Regnskap og revisors beretning 2010   26-27 
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8. Innkomne forslag A – L     31- 

9. Avslutning         

 

Forslag til foretningsorden 
2.1 

Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger under samme sak. Ved valg blir 
hvert valg regnet som eget valg. 

Med unntak av innledningsforedrag til beretning, regnskap/budsjett og valg, er 
taletiden 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. 

Ordstyreren eller andre deltakere på årsmøtet har ellers rett til å sette fram 
forslag om ytterligere tidsavgrensing og strek med inntegnede talere. 

Til foretningsorden har ingen ordet mer enn en gang og maksimum 1 minutt til 
hver sak. 

2.2 

Eventuelle forslag skal leveres skriftlig på ordstyrerens bord av forslagstilleren. 

Forslag som ikke er i sammenheng med de oppsatte sakene på sakslisten kan 
ikke fremmes. 

Etter at det er satt strek med de inntegnede talere, kan det ikke fremmes eller 
trekkes forslag. 

2.3 

Avstemmingen går for seg ved håndsopprekking, dersom ingen kommer med 
krav om skriftlig avstemming. Skriftlig avstemming i saker kan fremmes dersom 
minst 20 % av møtelyden krever det. Skriftlig avstemming ved valg skal 
avholdes dersom en av de tilstedeværende krever det. 

Alle saker blir avgjort ved vanlig flertall (over halvparten av de opptelte 
stemmene, inkludert blanke stemmer). Blir det ikke absolutt flertall ved første 
gangs avstemming, skal det foretas bundet omvalg, mellom de to som har fått 
flest stemmer. Blir det ved omvalg likt stemmetall, blir det loddtrekning. Dersom 
det bare er to kandidater, gjelder vanlig flertall. 



3 

 

 

3 

Styrets beretning for perioden 2010/2011 

Foreningens tillitsvalgte i perioden 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:  Ellen Dalen, seniorkonsulent, SADM (permisjon til oktober 2010) 
Leder: Sten Morten Henningsmoen, overingeniør, ISS/SV fakultetet (til 

oktober 2010) 
Nestleder: Sten Morten Henningsmoen, overingeniør, ISS/SV fakultetet 

(oktober-november) 
Nestleder: Siri Høgseth, rådgiver, UV fakultetet (til oktober og fra november) 
Sekretær: Tom Thorsen, senioringeniør, Kjemisk institutt/MN fakultetet 
Kasserer: Bjørg Osvik, kontortilsatt ved NTL-UiO 
 
Styremedlemmer: Siri Høgseth, rådgiver, UV fakultetet 

Benjamin Endré Larsen, stipendiat, Farm. Inst./MN  
   Harald Ulrik Sverdrup, avdelingsleder, UB 
   Heidi H. Sørli, seniorkonsulent, Psykologi/SV-fakultetet 
   Hilde Kvamme Titlestad, førstekons, Odont. fak. 
 
 
Varamedlemmer: 1. Helle Linne Eriksen, seniorkonsulent, ILOS/HF 
   2. Øystein Ekevik, overing HF-IT 

 3. Ravichandrarazan Shanmuganathan, renholder, TA  
 4. Gerald Ruiner Torgersen, overing. Odont-IT 

   5. Gro Anita Sørmo, konsulent, Rettsmedisin/RH 
   6. Knut E. Semb, HMS-koordinator, NHM 
   7. Torill Aamodt, førstekonsulent, OPA/SADM 
   8. Camille Helene Wesenberg, konsulent, TA 
 
Ungdomskontakt:  Gabriel Steinsbekk 

 
 

Studentobservatører: Gabriel Steinsbekk  vara: Mari Helen Varøy 

 

Studieutvalg: Leder: Heidi Hoksnes Sørli, Psykologi/SV fak. 

  Peter Kristoffersen IKOS/HF 
  Gabriel Steinsbekk, student/HF 
  Idar Helle, IAKH/HF 
  Gro Borgersrud, Med.fak. (permisjon til 1/10-10) 
  Eirik Haakstad, Juridisk fak. 
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Ny Giv: Redaktør: Christian Astrup, SMR/Jur. fak. 

   Benjamin Endré Larsen, Farm. Inst./MN 

   Håvard Tangen, ILN/HF 

 

Arbeidsutvalget har i perioden bestått av: leder, nestleder, sekretær og 
styremedlem Ulrik Sverdrup. Ellen Dalen har hatt svangerskapspermisjon til 
4.10.2010. Sten Morten Henningsmoen ble konstituert som leder og Siri Høgseth 
som nestleder til samme dato. Henningsmoen sluttet i november og Siri Høgseth 
ble konstituert som nestleder til årsmøtet 2011. 

 

Fakultetsstillitsvalgte: 

 

Jur. fak.  Christian Boe Astrup  
   Vara: Eirik Haakstad (til mai) 
   Bodil Silseth (fra august) 
 
MN-fak.  Siri Johannesen 
   Vara: Tom Thorsen 
 
Med. fak.  Marianne M Østby (permisjon 2010) 
   Gry Bruland Larsen 
     
Odont.fak.  Håkon Størmer 
   Vara: Andreas Dobloug 
 
SV-fak.  Mohamed Hazza (permisjon høst 2010) 
   Siv Håberg (permisjon vår 2010) 
 
Hum. fak.  Dorte Skulstad (permisjon høst 2010) 
   Stefka G Eriksen (til august) 
   Helle Linne Eriksen (august -desember) 
   Øystein Ekevik (august-november) 
   Jamshid Karimiha (2010) 
    
UV-fak.  Anne Mette Nessøe (fra juni) 
   Vara: Karianne Myrholen (fra juni) 
 
UBO:   Merete Bloch  
   Vara: Dag I. Jonsson 
 
USIT:   Harald Sand 
 
NHM:   Knut E. Semb  
 
OPA:    Torill Aamodt 
   Vara: Tone Linnes 
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STA:   Kirsti M. Mortensen 
   Vara: Lena C. Finseth 
 
SO:   Silje Molander  
   Vara: Mathis Aamodt 
 
KHM:   Brynjar Sandvoll 
 
TA:   Geir Mathiessen 
   Vara: Ravichandrarazan Shanmuganathan 
 
 
    
Valgkomiteen: Andreas Dobloug 
   Kristine Mollø-Christensen 
   Dorte M. Skulstad 
       

LO i Oslo: Ravichandrarazan Shanmuganathan, Olaf Svorstøl 

 

Landstyret: Sten Morten Henningsmoen (2006-2010) 
   Ellen Dalen (2010-2014) 

 

Representanter til råd og utvalg: 
 

Tilsettingsråd:     Innstillingsråd: 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:      
Repr.: Bjørn-Magne Forsberg    Mohamed Hazza    
Vara: Ida W. Bjøru (2010)   Siv Håberg   
   
Det humanistiske fakultet: 
Repr.: Kari Andersen    Monica Lund Haugom  
Vara: Sigrid Nesje     Jamshid Karimiha 
                                                                 Øystein Ekevik (tekn) 
   
Det medisinske fakultet: 
Repr.: Marit Knudsen    Marion Fierro (adm) 
Vara: Marianne M. Østby (permisjon)  Eva Kristensen (tekn.) 
Gro Sørmo      

 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
Repr.: Siri Johannesen    Tom Thorsen 
Vara: Elin Dyrlie     Tom Caspersen 

 

Det odontologiske fakultet: 
Repr.: Liv Halvorsen    Håkon Størmer  
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       Mona Nesholen 

Det juridiske fakultet: 
Repr.: Gro H. Halvorsen    Christian Boe Astrup 
Vara: Lillian Almaas    Bodil Silset  

 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet: 
Repr.: Isabel Salinas (2010)   Cindy Grønsberg 
Anne-Mette Nessøe 
Vara: Karianne Myrholen 

 

Universitetsbiblioteket: 
Repr.: Kirsten Al-Araki (2010)   Dag Inge Jonsson (adm.) 
Vara: Hans Henrik Olsen  

 

Tilsettingsrådet for Universitetsbibliotekarer: 
Repr: Ulrik Sverdrup  

 

Tilsettingsrådet ved museene: 
Repr: Brynjar Sandvoll    Knut E Semb NHM 

Gry Ekrem, NHM (fra sept 2010)    
Vara: Sten M. Henningsmoen (til oktober) Mari-Liss Swan, KHM 
       Tom Heibreen, KHM 

 

Det sentrale tilsettingsråd: 
Repr.: Sten M. Henningsmoen (til oktober) 
Siri Høgseth (fra oktober)   Harald Sand (tekn., USIT) 
Vara: Øystein Ekevik (USIT)   Aune M. Moe (adm.,USIT)  
Vara:  Siri Høgseth (til oktober)   Knut Erik Olsen (tekn., Blindern)
       Dag Vargset (tekn. Blindern) 
       Bente Rognve (sentraladm) 
       Elisabeth Breen (Samordna opptak) 
       Vara: Esther Mørk (Samordna oppt) 

 

Opptakskomiteen for Universitetets barnehager: 
Medlem: Kristin Kjølstad 
Vara:  Torill Aamodt 

 

Rådet for universitetets barnehager: 

Medlem:  Sten Morten Henningsmoen (til oktober) 

 

Opplæringskomiteen ved UiO: 
Medlem: Siri Høgseth 
Vara:   Siv Håberg  
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Feriestiftelsen for UiO-ansatte: 
Medlem: Knut E. Semb  
Vara:  Inger Josefsen  

 

Velferdsutvalget ved UiO: 
Medlem: Narve Trædal  
Vara:   Henriette Kleivane (felles vara for organisasjonene)  

 

AKAN-utvalget: 
Repr.:  Inger Josefsen 
  Dag Vargset  

 

Bedriftsinternt utvalg:  
Repr.  Ellen Dalen 

 
Sentrale arbeidsmiljøutvalget: 
Medlem: Siri Høgseth   
Vara:  Sten Morten Henningsmoen (til oktober) 
  Ellen Dalen (fra oktober) 
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Foreningens virksomhet i perioden 

Styrets møtevirksomhet 

Styret har i perioden hatt følgende antall møter: 2010: 6   
        2011: 3 

AU har i perioden hatt følgende antall møter:  2010: 9   
        2011: 5 

Styreseminarer 

Styret har hatt et seminar i løpet av perioden: 

 Styreseminar, Sørmarka 1. - 2. juni 
 Temaer: Resultatet fra tariffoppgjøret, lokale lønnsforhandlinger, lokal 
 lønnspolitikk 
 Kursholder: Guro Vadstein  
 
 Kvalitetskommune, kvalitetsuniversitet, en ny form for medbestemmelse?  
 Kursholdere: Dag Kristiansen og Torstein Amdal fra Fagforbundet 

Medlemsmøter 
Tre medlemsmøter for alle medlemmer.  

• 25. mai: Streikeforberedelser 

• 25. juni: Lokale lønnsforhandlinger 

• 23. september: Valg av delegater til NTLs Landsmøte 

• 18. november: Presentasjon av resultatet av de lokale 
lønnsforhandlingene 

I tillegg var det flere lokale medlemsmøter ved enhetene ifbm lokale saker 

Tillitsvalgtmøter 
• 14. april 

• 20. august 

• 9. november 

• 31. januar 

I tillegg var det flere fellesmøter og enkeltvise møter i forbindelse med lokale 
lønnsforhandlinger 

 

1. mai markering  
Oppslutningen var ikke helt den store på Youngstorget, men vi stilte med fane og egne 
paroler om bl.a. Nei til markedsuniversiteter og forsvar fri forskningsrett.  Feiringa ble 
avsluttet, tradisjonen tro, med snitter, kake og kaffe hos NTL/forbundet i Møllergata 10. Der 
allsang og oppsummering fra ”ferskt” tariffoppgjør er med i tradisjonen. 
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Sommerfest på Oslofjorden -  mandag 14. juni  ombord i ”Vega” 
I god tradisjon arrangerte vi sommerfest på fjorden for de 64 påmeldte medlemmene. Reker, 
vin og Quiz-maritim hører med til fjordturer. 

 

Fanemarkeringer: 
• 1. mai – på Youngstorget 

• 3. juni – utenfor Stortinget: pensjonsmarkering 

 

Tildeling av NTLs og LOs hedersmerker 
Dette tildeles alle NTL medlemmer som har 25/40 års sammenhengende medlemskap i 
forbund tilslutta LO. Dette er en tradisjon, som takk for solidariteten gjennom disse åra. 

På en tilstelning i NTLs lokaler på Blindern 15. desember møtte jubilantene frem for å få 
overrakt 25-årsnåla og fem 40-årsjubilanter mottok diplom og hedersmerke for sitt 
medlemskap gjennom 40 år. Sammen med godord fra lederen, kaffe, snitter og kake var 
dette en fin markering for lang og tro tjeneste i rørsla.  

 

Rapportering på hovedoppgaver 

 

Årsmøtet i mars 2010 vedtok at dette skulle være foreningens 
hovedoppgaver for årsmøteperioden 2010-2011: 

 

• Fortsette arbeidet for å gjeninnføre en demokratisk styring av UiO, gjennom 
bl.a. bedre og klarere beslutningsprosesser som sikrer medvirkning og 
medbestemmelse etter Hovedavtalens intensjon på alle nivåer i virksomheten 

• Jobbe for at UiOs virksomhet ikke blir styrt etter forretningsbaserte prinsipper 
framfor faglige hensyn. 

• Jobbe for at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte 

• Jobbe for å redusere andelen midlertidige tilsatte ved UiO 

• Følge opp viktige tiltak i Handlingsromutvalgets rapport 

• Jobbe for at UiO følger opp den nye IA-avtalen 

• Jobbe aktivt og målrettet med medlemsaktivisering og verving 

• Styrke og konsolidere foreningens informasjonsarbeid 

• Videreutvikle gode rutiner for medlemsoppfølging når det gjelder henvendelser, 
bistand og lønnsforhandlinger 

• Jobbe for våre medlemmers interesser under de årlige lokale 
lønnsforhandlingene 

• Jobbe aktivt med kompetanseutvikling i alle ledd i foreningen 
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Redegjørelse for gjennomføring av hovedoppgavene: 
 

Fortsette arbeidet for å gjeninnføre en demokratisk styring av UiO, 
gjennom bl.a. bedre og klarere beslutningsprosesser som sikrer 
medvirkning og medbestemmelse etter Hovedavtalens intensjon på alle 
nivåer i virksomheten 

Også i denne perioden har dette vært et gjennomgangstema i mye av 
foreningens arbeid. 

Ansatte ved UiO sliter med et økende demokratiunderskudd. Styringsstrukturen 
ved UiO er lagt opp med en utstrakt bruk av delegering. Demokratiske og 
kollegiale beslutnings- og medbestemmelsesorganer har fått stadig mindre 
innflytelse ved UiO. Dette skyldes både interne vedtak fattet i universitetets styre 
og stadig flere krav og pålegg fra politiske myndigheter. 

NTL har i lengre tid påpekt det problematiske rundt dekanmøtets nye rolle i 
styringsstrukturen ved UiO. Dette er et uformelt organ uten åpen dagsorden eller 
referat. NTL UiO har gjentatte ganger bedt om at i det minste sakslisten til 
møtene må offentliggjøres – uten at dette er imøtekommet av 
universitetsledelsen.  Tilsvarende problemer ser vi ved andre uformelle 
ledergrupper, som direktørnettverket og andre ledergrupper ved UiO. De valgte 
styrene på fakultets- og instituttnivå har blitt marginalisert i den nye 
styringsstrukturen ved UiO.  Vi stiller oss også kritiske til at viktige vedtak fattes 
av rektor framfor at det legges fram for universitetsstyret til beslutning som for 
eksempel saken om arbeidstidsordninger for vitenskapelig personale.  

Tjenestemannsorganisasjonene tar ut medbestemmelse etter hovedavtalen på to 
nivåer ved UiO: sentralt og på fakultetsnivå. Viktige beslutninger som får 
konsekvenser for våre medlemmer fattes imidlertid ofte på grunnenhetsnivå, der 
instituttleder har vide fullmakter. Det er med dette et stort problem at 
tjenestemannsorganisasjonene ikke blir involvert i saker slik Hovedavtalen og 
tilpasningsavtalen legger opp til. 

Medbestemmelsen beskrives i UiOs Tilpasningsavtale, og denne har vært oppe til 
reforhandling mellom partene siste året uten å komme til enighet Dette skyldes 
blant annet at status for Kultur- og velferdsutvalget og Opplæringskomiteen ikke 
er avklart. Partene er enige i at medbestemmelsen best utøves på fakultetsnivå. 
Framfor å bygge ut et fullt medbestemmelsesapparat på institutt-
/grunnenhetsnivå må vi få klare retningslinjer for hvordan organisasjonen skal 
ha reell innflytelse i saker som hovedsakelig behandles på grunnenhetsnivå. Her 
fattes beslutninger som har direkte konsekvenser for våre medlemmer – blant 
annet i forhold til kompetansehevingstiltak og driftsmidler for vitenskapelig 
ansatte. 

Det er fakultetsnivåets ansvar å sørge for at dette skjer. På HF er det blitt innført 
en ordning med å behandle alle instituttenes budsjett med de tillitsvalgte. Dette 
er en begynnelse, og et skritt i riktig retning for å få fakultetene til å ta ansvar 
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for at organisasjonene tar ut medbestemmelse i saker som vedtas på 
grunnenhetsnivå. 

Ved Humanistisk fakultet har vi også forsøkt å bygge opp ett nettverk av 
kontaktpersoner på de fleste instituttene. Lokale tillitsvalgte på fakultetsnivå har 
ansvar for å holde dialogen med kontaktpersonene. 

Gruppen for midlertidige vitenskapelige ansatte ved IAKH, ved Det humanistiske 
fakultet som ble opprettet i fjor er veldig aktive. En slik gruppe er et uformelt 
organisasjonsledd som skal fungere som et bindeledd mellom de ansatte og 
ledelsen ved enheten på den ene side, og mellom de ansatte og foreningens 
tillitsvalgte og styre på den andre siden. 

NTL har ikke lykkes i arbeidet med å styrke universitetsdemokratiet i perioden. 
Stadig flere vedtak fattes utenfor de formelle styrende organer; i ledergrupper 
og lignende. Dette fører til at vedtak som berører de ansatte blir utydelige og 
umulige å ta ut medbestemmelse i.  Vi opplever at det ikke lenger er en aksept 
for at UiO skal følge Hovedavtalen, men at ansattes og organisasjonenes 
medbestemmelse må argumenteres for og kjempes igjennom i hver enkelt sak. 

Sånn kan det ikke fortsette. Denne kampen må styrkes. 

Jobbe for at UiOs virksomhet ikke blir styrt etter forretningsbaserte 
prinsipper framfor faglige hensyn 

NTL og LO har vært motstandere av innføring av forretningsbaserte 
regnskapsprinsipper som standard for intern regnskapsføring i statlige 
virksomheter. Innføringen av slike regnskapsprinsipper er ett av mange tiltak i 
en omfattende økonomireform i staten som legger til rette for New Public 
Management-inspirerte styringssystemer. I statsbudsjettet for 2010 ble det slått 
fast at de nye forretningsbaserte regnskapsprinsippene er anbefalte 
regnskapsstandarder for interne virksomhetsregnskaper i staten. Vi har tidligere 
fulgt opp problemstillingen mot forbundet og LO. LO har fulgt opp saken opp mot 
KD – uten at det til nå har gitt ønskede resultater. Men kampen fortsetter. 

Det har vært mye oppmerksomhet rundt problemene med honorering og 
overtidsbetaling i forbindelse med tverrfaglige programmer og overskudd i 
undervisningsregnskapene til vitenskapelig personale. Denne problemstillingen 
viser med tydelighet konsekvensene av at vi har et finansieringssystem som 
hindrer samarbeid på tvers av enheter ved UiO. 

Vi har i perioden sett en uheldig utvikling i fordeling av driftsmidler til 
vitenskapelige ansatte. Om man får driftsmidler vurderes av instituttleder og 
kriteriene er ikke offentlige. Vi ser tilfeller der tildeling av driftsmidler er koplet til 
publiseringspoeng og om faget ditt er innenfor faglige prioriteringer.  Dette får 
konsekvenser for den enkeltes arbeidshverdag og for arbeidsmiljøet generelt.  Vi 
har reist saken i forbindelse med budsjettdrøftelser på instituttene vi har hatt 
drøftingsmøter på. 

Etter at samordningsgruppen for IS-systemer (informasjonssystemer), der vi 
hadde en representant, ble lagt ned fra 31.12.2008, har våre muligheter for å 
følge utviklingen av nye tekniske styringssystemer blitt mye dårligere. Vi må 
kreve bedre inngripen i dette i neste periode. 

Kompetanseoppbygging er viktig for å øke bevisstgjøringen i forhold til 
praktiseringen ved UiO. Fanny Voldnes fra LO holdt kurs våren 2010 om 
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regnskapsprinsippene med særlig vekt på praksisen ved UiO. For kort tid siden 
holdt vi kurs i New Public Management med Helene Bank fra For velferdsstaten. 
Begge har gitt oss en god innføring i feltet og har vært en god hjelp i hvordan 
forstå budsjettarbeidet ved UiO og hvilke faresignaler vi skal se etter. 

 Vi har også hatt styremøte der vi har invitert Knut Kjelstadli til å snakke om sin 
bok: ”Akademisk kapitalisme”. Der møtte styremedlemmer i tillegg til at vi 
inviterte alle tillitsvalgte og alle hadde fått utdelt boken på forhånd.  Kjelstadli 
snakket utviklingen i sektoren med tanke på alle reformene som er satt i gang, 
og den økende kommersialiseringen vi er vitne til. 

 

Jobbe for at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte 

Renhold og bygningsdrift er områder som UiO allerede har startet utskilling 
(outsourcing). Dette har stått stille en periode, men vi har så smått startet et 
arbeid for å kjempe gjennom ”insourcing” av renholdstjenester når UiO nå får 
nye bygninger – fremfor å legge arbeidet ut på anbud.  

USIT har vært i fokus i forhold til at konsulentfirmaet Rambøll har skrevet en 
rapport levert UiO våren 2010. Oppdraget var bl.a. å se på om 
oppdragsvirksomheten ved USIT kunne settes ut (outsourcing), men Rambøll 
konkluderte med at UiO burde beholde alle tjenestene selv. Men arbeidet med 
omorganiseringen ved USIT fortsetter, og NTL har en plass i arbeidsgruppen som 
har ansvaret for videre arbeid. Dette må sees i sammenheng med 
omorganiseringsprosjektet Internt handlingsrom (IHR) som startet rundt 
årsskiftet. (IHR blir omtalt bredere senere). 

 

Jobbe for å redusere andelen midlertidige tilsatte ved UiO 

UiO har en vesentlig større andel midlertidig ansatte enn ellers i staten og resten 
av sektoren. 24 % av UiOs teknisk/administrativt personale er midlertidig tilsatt. 
For vitenskapelige stillinger (unntatt stipendiater og post docer) er tallet 25 %. 
Dette er synliggjort av Rindalutvalget, som er nedsatt av 
Kunnskapsdepartementet og leverte sin rapport  1. november 2010. NTL har 
fulgt opp utvalgets rapport ved å sende inn høringssvar via LO og i møte med 
OPA. UiO er pålagt og har startet arbeidet med å kartlegge midlertidigheten og 
grunnlaget for dette. Forbundet vil arrangere konferanse som vi vil delta på.  
I oppfølgingen ved UiO vil NTL ha som mål å styrke ansattes rettigheter. UiO må 
stramme inn praksis for å følge Tjenestemannslovens bestemmelser. I tillegg kan 
vi ikke akseptere en holdning som går ut på å utnytte ansattes kompetanse så 
lenge de bidrar til å skaffe mer penger – for så å kaste de ut når vi ikke lenger 
har bruk for vedkommende. Midlertidighet henger sammen med 
utlysningsprosedyrene ved UiO og NTL har i perioden jobbet for at en større 
andel av ledige stillinger skal lyses ut fremfor å tilsettes av lederen alene.  
Ellers har arbeidet i perioden bestått av å bistå medlemmer på midlertidige 
kontrakter til å få fast ansettelse. 

 

 

 



13 

 

Følge opp viktige tiltak i Handlingsromutvalgets rapport 

Direkte har det ikke blitt satt i gang så mye oppfølging av Handlingsromutvalgets 
rapport på UiO. Men som en konsekvens (bl.a.) av rapporten har blitt satt i gang 
et omorganiseringsprosjekt (IHR). Vi oppfatter IHR-prosjektet som et nytt 
”effektiviseringsprosjekt”, rettet mot de teknisk-administrative tjenester som vil 
få store konsekvenser for store deler av UiOs ansatte. Når vi ikke får økte 
tildelinger fra departementet må vi se på hvordan vi bruker ressursene internt – 
er budskapet fra UiO-ledelsen. UiO-styret har vedtatt at man skal spare mellom 
10-30 % som følge av IHR. Av hva og hvordan er det ikke sagt noe om. Å få 
medvirkning i prosessen har vært og vil være en viktig oppgave for oss. 
Prosjektet gjelder omorganisering for alle teknisk-administrative stillinger ved 
UiO. Det er opprettet en ressursgruppe der NTL har fått en plass. En del av IHR 
er å se på skillet utvikling – drift og vi må være på vakt overfor den mulige 
konsekvens av dette som kan være utskilling av arbeidsoppgaver. IHR har vært 
et hovedfokus de første månedene i året, og kommer til å være en sentral del av 
NTLs arbeid det neste året. 

 

Jobbe for at UiO følger opp den nye IA-avtalen 

Vi har deltatt på kursing samt workshop i den nye IA-avtalen arrangert av NTL. 
Representanter for foreningen har deltatt på flere konferanser om IA-avtalen. 
Den nye IA-avtalen er et år gammel, men UiO har ikke signert den nye avtalen 
slik at endringene ikke har blitt integrert ved UiO. Et av de sentrale temaene i 
den nye IA avtalen er å få økt yrkesdeltakelse blant personer med ulike typer 
funksjonshemming. LO-stat deltar i arbeidsgruppe for å lage konkrete 
handlingsplaner for dette, og NTL-UiO avventer dette arbeidet for å se hvordan 
tiltakene kan gjennomføres ved UiO. 

 

 Jobbe aktivt og målrettet med medlemsaktivisering og verving 

Ververapporten ble ferdig i fjor, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobber 
videre med utgangspunkt i ververapporten. Gruppen utarbeidet konkrete 
vervetiltak for fjoråret som ble vedtatt av styret. Arbeidsgruppen skal jobbe 
videre med å utarbeide en langsiktig vervestrategi for foreninga. Vervegruppa 
har hatt ansvar for flere kurs om verving for tillitsvalgte og andre interesserte 
med Cecilie Ødegaard – leder av verveprosjekt i LO stat. Det har også blitt 
utarbeidet en verve-e-post som sendes til alle nyansatte ved UiO. Det har vi fått 
mye positiv respons på. Vi har også oppdatert informasjonsmateriellet som er i 
vervekonvoluttene våre.  

I denne perioden har vi knyttet oss nærmere til representanter for NTL-
studentene, blant annet ved at de har observatørstatus i styret og fast plass i 
studieutvalget. Vi har forsøkt å tilby kurs som kan appellere til både ansatt- og 
studentmedlemmer, men dette har vist seg å være litt vanskelig i praksis. NTL 
UiO har hatt framstøt for å rekruttere studenter til NTL, blant annet på stand på 
Frederikkeplassen tidlig i vinter hvor vi delte ut kaffe, pepperkaker og 
vervebrosjyrer. Vi bistod også med NTL-dekorering av festivalbord i 
semesterstartsuka på Blindern. 
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Foreningen fortsetter arbeidet med å aktivisere flere medlemmer gjennom 
kursing og informasjon om arrangementer. Vi forsøker å tilby kurs med appell til 
de som vanligvis ikke følger NTLs kurs, og på den måte nå et bredere spekter av 
medlemmer. I perioden har det vært til sammen ca 280 deltakere på de kurs vi 
selv arrangerer. I tillegg oppfordrer vi medlemmer til å følge kurs og 
arrangementer som NTL-forbundet og LO Stat er ansvarlig for. (Se også 
rapporten fra Studieutvalget.) 

I juni arrangerte vi båttur på Oslofjorden med “Vega”. I overkant av 60 
medlemmer deltok. 

 

Styrke og konsolidere foreningens informasjonsarbeid 

Vi har hatt økte ressurser ved kontoret bl.a. for å styrke foreningens 
informasjonsarbeid både på e-post og ikke minst på våre nettsider. Vi har 
fortsatt et fokus på nettsidene både når det gjelder oppdatering og 
videreutvikling. Målet er at nettsidene skal være informative og relevante for 
medlemmer og samtidig appellere til nye medlemmer. Medlemsbladet Ny Giv 
som fikk et løft i fjor – er videreutviklet. Redaksjonen har gjort en god jobb i 
dette arbeidet.  
I første delen av perioden omhandlet informasjonsarbeidet de lokale 
lønnsforhandlingene. Det ble avholdt flere medlemsmøter, og særlig møtet vi 
hadde i forkant av lønnsforhandlingene var populært. I siste del av perioden har 
vi hatt fokus på informasjon om internt handlingsrom. Det har vært arrangert 
medlemsmøter på alle enheter med bl.a. IHR som tema. 

 

Videreutvikle gode rutiner for medlemsoppfølging når det gjelder 
henvendelser, bistand og lønnsforhandlinger 

Vi har opprettet og videreutviklet rutiner på kontoret. Vi har laget en elektronisk 
journal, god arkivering av saker på fellesområde og bruker felleskalenderen 
aktivt. Ukentlige kontormøter skal sikre at saker blir fordelt på en hensiktsmessig 
måte og at ikke noen saker blir liggende for lenge før de blir tatt tak i.  

 

Jobbe for våre medlemmers interesser under de årlige lokale 
lønnsforhandlingene 

Det ble avholdt lokale lønnsforhandlinger høsten 2010. Forarbeidet startet tidlig i 
juni, og etterarbeidet varte til godt ut i november.  I perioder var nesten alle 
våre ressurser i bruk i forbindelse med forhandlingene. De lokale tillitsvalgte ble 
trukket godt med, med seminar i august, møter underveis og evalueringsseminar 
til slutt i november. De tillitsvalgte bidro godt inn med den nødvendige 
lokalkunnskapen og med prioriteringen av kravene underveis. Og også i selve 
forhandlingslokalet. Vi la mye vekt på kommunikasjon med de tillitsvalgte og å 
orientere styret da det ble pekt på som en svakhet i forrige lønnsforhandlinger. 

Våre prioriteringer i lønnsforhandlingene var å bl.a. å rette opp skjevheter, følge 
opp likelønnsløftet og løfte i bunn for lavtlønte. NTL har som mål å få med så 
mange som mulig, og resultatet var at hvert fjerde NTL-medlem fikk 
lønnsopprykk i årets forhandlinger. Til sammenligning var det slik at totalt på UiO 
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var det hver sjuende ansatte som fikk. NTL bidro også sterkt til likelønnsløftet 
ved at fordelingen i prosent mellom kvinner og menn var bedre for NTL-
medlemmer enn for resten. Men uansett hvor mye vi satser på å rette opp 
skjevheter, så ser vi at resultatet av lønnsforhandlingene gir nye skjevheter.  Vi 
må derfor dessverre igjen konstatere at lokale lønnsforhandlinger skaper 
lønnsskjevheter og misnøye i organisasjonen. 

 

Jobbe aktivt med kompetanseutvikling i alle ledd i foreningen 

Vi arbeider og vil fortsatt arbeide med å styrke kompetansen til alle tillitsvalgte i 
foreningen. Vi tilbyr varierte kurs selv samt at vi informerer alle medlemmer om 
andre kurs og arrangementer som bl.a. forbundskurs. Vi prøver å ha jevnlig 
kontakt med de tillitsvalgte og ha jevnlige tillitsvalgtmøter.  Vi hadde et 
styreseminar i fjor på Sørmarka der både styre, tillitsvalgte samt medlemmer av 
andre utvalg og Ny Giv ble invitert. De fleste tillitsvalgte deltok i de lokale 
lønnsforhandlingene, og har fått god kunnskap og praktisk erfaring i dette 
arbeidet. Styreseminaret høsten 2010 ble avlyst pga en travel høst med 
lønnsforhandlinger kombinert med skifte i ledelsen og ikke minst stor deltakelse 
på landsmøtet. Det ble avholdt medlemsmøter i februar og mars på alle 
enhetene hvor medlemmene fikk informasjon om IHR og 
midlertidighetsrapporten. I tillegg ble det gjennomført valg på alle tillitsvalgte. 
Etter at dette er gjennomført skal det gjennomføres oppfølgingsmøte med alle 
tillitsvalgte, det har vært et behov både for gjenvalgte og nyvalgte tillitsvalgte.   
Det skal også utarbeides en informasjonspakke til de tillitsvalgte. Samtidig med 
medlemsmøtene har vi hatt en gjennomgang av oppnevnte medlemmer av 
innstillings- og tilsettingsråd. Nye navn har kommet til her også. Vi skal bli 
flinkere til å følge opp disse medlemmene også, med kursing og informasjon. Og 
tilrettelegge for et fora der de kan diskutere prinsipper. 

 

Samarbeid 

I landsmøtet i november ble Ellen Dalen valgt inn som en av 24 representanter i 
forbundets høyeste organ mellom landsmøtene; landsstyret. Hun er også 
representant styret til LO-stat og vara til forbundets forhandlingsutvalg, som 
bl.a. forhandlerlønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte ved forbundskontoret. 

NTL-foreningene ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter 
samarbeider godt, og lederne i foreningen møtes et par ganger i semesteret. 
Dette samarbeidet er viktig for å synliggjøre vår sektor overfor forbundet og 
påvirke deres og LOs politikk. 

Organisasjonene ved UiO samarbeider godt i de fleste saker som omhandler 
ansattes arbeidsvilkår og universitetspolitikk. Ved lønnsforhandlingen er 
samarbeidet mindre tett. De fire organisasjonene ved UiO har veldig ulik 
lønnspolitikk og NTL har et helt motsatt mål for forhandlingene enn både 
Akademikerne og Forskerforbundet. 
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Oppsummering 

NTL bruker en stor del av sin tid til å kjempe for at Hovedavtalen skal overholdes 
ved UiO. På alle nivåer i organisasjonen kjemper vi for vår rett til 
medbestemmelse og for at ansatte skal delta i utformingen av sine 
arbeidsoppgaver. Dette betyr at fokus og energi ofte blir flyttet vekk fra de 
sakene vi konkret kjemper for og over til form for medvirkning. 

Det blir også brukt mye tid på å forhandle frem avtaler sentralt ved UiO. Dette 
arbeidet fører ofte ikke frem til konkrete resultater. Etter 5 års forhandlinger har 
vi ikke fått nytt personalreglement, det er uenighet om innstillings,- og 
tilsettingsråd og om kunngjøring av stillinger. Ny tilpasningsavtale er heller ikke 
ferdigstilt, opplæringskomiteen er ikke aktiv og den nye bedriftshelsetjenesten 
som opprettes er dimensjonert til å oppfylle absolutte minimumskrav for en 
virksomhet på UiOs størrelse. Det er tydelig at UiO ikke prioriterer ansattes 
rettigheter, men bruker sine ressurser på ledelsesopplæring. Kampen for 
medbestemmelse og for å gjeninnføre universitetsdemokratiet har også i år stått 
sentralt i mye av foreningas arbeid. Ledelsen ved UiO fortsetter å kjøre 
toppstyrte prosesser som strategisk plan og internt handlingsrom, uten at disse 
prosessene forankres blant de ansatte ved UiO. Gir reduserte muligheter for 
innflytelse for den de ansatte. Denne manglende forståelsen for medvirkning er 
også et økende problem i partssamarbeidet ved UiO. Inntrykket av at utfallet er 
bestemt før drøftingsmøtene avholdes får man ofte, og at det ofte praktiseres en 
minimumstolkning av hovedavtalens krav til medbestemmelse. Vi opplever også 
at det nærmest er hovedregelen at vi må påpeke og kreve drøftingsmøter, i 
stedet for at det er en automatikk i dette slik det skulle være. 

Vi har hatt jevnlige uformelle møter med universitetsledelsen – hver 14. dag. Det 
er positivt at vi har en god og hyppig dialog med ledelsen. Men UiO- ledelsen har 
ansvaret for at hovedavtalen brukes riktig og at viktige saker løftes over til 
informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter. 

Arbeidsgivers løsning på problematikken rundt vitenskapelig ansattes arbeidstid 
og eventuelle overtidsutbetaling er pr. dags dato å definere at de fleste 
vitenskapelig ansatte har ”særlig uavhengige stillinger” i henhold til 
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. NTL UiO har søkt råd hos forbundet og LO 
Stat i denne saken, og vår konklusjon er at arbeidsgivers løsning er i strid med 
Hovedtariffavtalen. På tross av at vi har påpekt dette i drøftinger med 
arbeidsgiver har de valgt å implementere denne løsningen. Vi har derfor bedt 
forbundet om å ta saken opp med Kunnskapsdepartementet. Vi ser det som 
svært alvorlig at arbeidsgiver etter drøftinger med oss velger å se fullstendig bort 
ifra vårt syn om at foreslåtte løsning er tariffstridig. Særlig arrogant fremstår 
dette når vårt alternative forslag er at det framforhandles en tariffavtale mellom 
partene på nasjonalt nivå som kan gi samme effekt som arbeidsgivers 
tilnærming. NTL UiO ønsker heller ikke at det skal innføres tidsregistrering for 
vitenskapelig ansatte, men vi mener at unntak fra arbeidsmiljøloven og 
hovedtariffavtalen på dette punktet må framforhandles i samråd med de ansatte 
selv. Pr i dag har forbundet tak i saken og skal løfte den opp i departementet. Vi 
venter spent på utfaller at denne saken. 

Perioden har ellers vært preget av at det har vært avholdt lokale 
lønnsforhandlinger som har tatt mye tid. Erfaringene fra dette gir ikke akkurat 
ønske om gjentakelse, resultatet er nye skjevheter og en stor bruk av tid og 
ressurser. Skal si litt mer om resultatet av forhandlingene. 
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1.-5. november deltok vi på NTLs landsmøte med en delegasjon på 10 personer. 
Alle hadde forberedt gode innlegg og var oppe på talerstolen minst en gang. 
Temaer som våre delegater tok opp var New Public Management, midlertidighet i 
sektoren, lokal streikerett, outsourcing med mer. 

Vi har ikke hatt like tunge HMS-saker som året før, da arbeidsmiljøet på Det 
odontologiske fakultet og tilstanden ved laboratoriene på Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet preget året. Men arbeidstilsynet har hatt tilsyn med 
UiO og har gitt UiO flere pålegg. Arbeidet med dette har særlig foregått i AMU 
der NTL har en ansatterepresentant. 

I AMU er det fattet vedtak om at før det settes i gang arbeid med å etablere flere 
åpne landskap skal det foretas en evaluering av de åpne landskap som er 
etablert den siste perioden. Vi har deltatt i en arbeidsgruppe som har utarbeidet 
undersøkelsen, men undersøkelsen er pr dags dato ikke klar. NTL er generelt 
skeptisk til en så ukritisk bruk av åpent landskap som UiO praktiserer. Vi får 
mange tilbakemeldinger fra medlemmer som er bekymret. Og det er ikke tvil om 
at vi har forskningen på ”vår side” i dette arbeidet.  

Forhandlinger om en felles Lønns- og personalpolitikk har også tatt mye tid. 
Utgangspunktet var at OPA tok initiativ til å sammenfatte den omforente 
lønnspolitikken og personalpolitikken til et dokument. Vi var i utgangspunktet 
positive og avventende til dette. Men etter hvert som dokumentet tok form, så vi 
at lønnspolitikken endret innretning og vi kunne ikke lenger stå inne for disse 
endringene. NTL brøt derfor forhandlingene, og det videre arbeidet ble da 
stoppet. 

 

Medlemsstatistikk 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Totalt 1465 1433 1400 1379 1396 

Fri trekk 286 273 271 252 235 

Betalende 1179 1160 1129 1127 1161 

Administrativ 517 505 489 489 499 

Bibliotek 27 29 28 28 30 

Drift 122 121 113 112 120 

Teknisk, 
klinikk 

262 265 258 267 269 

Vitenskapelig 241 238 238 231 243 
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OVERSIKT OVER SENTRALE MØTER I HOVEDAVTALEVERKET I 2010 

MØTE-STATUS 

 

SAKS
-NR. 

SAKSTITTEL MØTEDATO 

Informasjon  Charter og Code 21.1 og 15.3 

Informasjon  Foreløpig framdriftsplan for implementering av 
Elektronisk rekrutteringssystem ved UIO. 

21.1 

Drøfting 342 Revidert bemanningsplan for FA 4.2 

Drøfting  Adm.retningslinjer, regulering av arbeidstid for 
vit.stillinger 

4.2 

Informasjon  Overgang til elektronisk versjon av lønnsslipper 
og reiseslipper 

4.2 

Drøfting 369 Rammer og rutiner rundt oppsigelse og avskjed 3.3 

Informasjon  Informasjon – økonomi – ØPA  9.3, 22.4, 
28.5, 23.9   

Drøfting 370 Fullmaktsforhold ved ansettelse i 
direktørstillinger 

18.3 

Informasjon/
drøfting 

371 Presentasjon av medarbeidere på uio.no – 
retningslinjer og opplegg 

18.3 

Informasjon  Situasjonen ved RMI 24.3 

Drøfting  372 Retningslinjer for ansettelse i post.doc og 
stip.stillinger 

26.3 og 24.6 

Informasjon   To-pris systemet i SiOs kantiner 8.4 

Info/drøfting  HR-handlingsplan for vit.personale 

(charter og code) 

13.4 

Informasjon  Nytt rekrutteringssystem – ELREKS 20.4 

Drøfting 373 Strategisk plan 2020 21.4 

Drøfting/forh
andling…… 

 Personalpolitikk 22.4, 11.5  

Forhandling 343 Revisjon av retningslinjer for KVU 11.5 

Info/drøfting 374 Retningslinjer for opplæringskomiteen  11.5 
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Informasjon 375 Fremtidig organisering av økonomifunksjonen 
for  sentraladministrasjonen for SA 

20.5 

Drøfting 376 Bemanningsplan for Seksjon for Lønn – OPA 10.6 

Drøfting 377 Offentliggjøring av sidegjøremål.  Pilotprosjekt 
ved JUS   

24.6 

Drøfting  378 Nedleggelse av kantine i Gaustadalleen 25 24.6 

Drøfting 375 Organisering av økonomifunksjonen for SA 24.6  

Drøfting 379 Nytt konsept for medarbeidersamtaler 24.6  

Informasjon 380 Overføring av 6 stillinger fra ABM-utvikling til 
CRHISTin/NVI 

1.7 

Drøfting 381 Omrokkering i Studieavdelingen – revisjon av 
bemanningsplan  

12.8 

Drøfting  Avregningstidspunkt for fleksibel arbeidstid 26.8 

Informasjon  Overføring av tolketjenesten til HiO 7.10 

Informasjon  Internt handlingsrom 13.10 

Drøfting  382 Internasjonal koordinering i universitetsledelsen 
(prosjekt) 

26.10 

Drøfting 383 Årsplan 2011 til 2013  18.11 

Drøfting 384 Oppfølging av Strategi2020 – Etablering av 
resultatindikatorer 

18.11 

Drøfting 385 Internt handlingsrom- administrativ utvikling 
ved UiO 

18.11 

Drøfting  386 Opprettelse av økonomifunksjonen i SA 2.12 

 

 

Årsrapporter fra de lokale tillitsvalgte 

 

Årsrapport 2010 – Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Arbeidet med å omorganisere økonomifunksjonene på UiO startet dettet året ved 
SV-fakultetet, og planen er at omleggingen på sikt skal gjelde de andre 
fakultetene også. 
Tidligere ordning baserte seg på en økonomikonsulent pr. enhet, hvor hver 
konsulent utførte alle økonomioppgaver. Målet for endringene har vært å 
standardisere og spesialisere oppgavene innenfor tre hovedområder: 
Økonomistyring, prosjektstyring, regnskap, bilag og kontering. 
Økonomifunksjonene ble samlokalisert på fakultetsnivå, men pga mangel på rom 
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sitter fremdeles flere på instituttet til tross for at de nå formelt jobber på 
fakultetsnivå. NTL har vært med i endringsprosessen både i IDF-møtene og 
bistått under medarbeidersamtaler ved behov. Det er litt tidlig å si om 
endringene i økonomifunksjonene har resultert i stordriftsfordeler. Vi vet heller 
ikke hvor fornøyde hver enkelt økonomikonsulent er etter omleggingen. 
Undertegnede har erfart at omleggingen av en del økonomirutiner skyves over til 
studiekonsulentene og dels til kontorsjefene, og det oppleves som en 
tilleggsoppgave uten at andre oppgaver har blitt fjernet. Vi vet også at noen 
økonomikonsulenter opplevde å miste viktige og interessante arbeidsoppgaver. 
 
Det har den siste tiden vært uro og konflikter blant IT-medarbeidere grunnet 
rykter om sammenslåing med/utvidelse av Svlitt (IT-tjeneste for 3 enheter på 
fakultetet som ble slått sammen for et år siden som en prøveordning). 2 av 3 i 
Svlitt-medarbeidere er misfornøyde med ordningen og dette er allerede uformelt 
kjent blant andre IT-medarbeidere. Ryktene om sammenslåing resulterte derfor i 
stor bekymring blant majoriteten av IT-personalet på SV. 
 
Det viser seg at ryktene om sammenslåing ikke bunner i ledelsens ønske, men at 
det, slik noen oppfatter det, bunner i maktkamp mellom individer innen IT og 
forsøk på posisjonering i forhold til en eventuell ny organisasjonsstruktur. 
 
Dette resulterte i at ledelsen på SV bestemte seg for å rydde opp i situasjonen. 
Det ble derfor bevilget penger til sosial sammenkomst og diskusjoner for å 
diskutere IHR og disse sakene videre på Kiel-fergen. Det som kom frem under 
disse diskusjonen var at det er stor åpenhet blant IT-personalet ved SV for å 
diskutere alle problemstillinger så sant man har mulighet til å påvirke dagsorden 
og at det er viktig å bekjempe ovenfra-og-ned holdinger som kan resultere i at 
konklusjoner blir trukket og beslutninger tatt av ledelsen uten at man tar hensyn 
til personalets arbeidssituasjon og mening om dette. 
 
Det har vært avholdt IDF møter jevnlig og fagforeningene opplevde å få gehør 
for at de skulle kunne drøfte instituttbudsjettene. Som en prøveordning ble 
derfor samtlige av SVs instituttbudsjett framlagt allerede i planleggingsfasen og 
presentert av instituttene ved kontorsjefene. NTL var veldig fornøyd med 
prøveordningen, men påpekte at jo mer detaljerte budsjettene var, jo lettere 
ville det være å drøfte dem. 
 
Tillitsvalgte: Mohamed Hazza og Siv Håberg 
Medlem i innstillings- og tilsettingsrådet: Ida Weseth Bjøru, Siv Håberg og Bjørn-
Magne Forsberg 

 

Årsrapport 2011 fra tillitsvalgte ved Det odontologiske fakultet 

Stedstillitsvalgt i perioden har vært Håkon Størmer som har jobbet sammen med 
Andreas Dobloug og Liv Halvorsen. 

Det har vært holdt følgende møter med arbeidsgiver: 

12.02.10 Informasjons-/drøftingsmøte. Møteplan våren 2010, Årsplan 2010, 
Budsjett 2010, Langtidsbudsjett 2010-2014, Arbeids- og 
læringsmiljørapporten.        
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16.04.10 Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Etiske retningslinjer for 
studenter og ansatte. Foreslåtte tiltak som oppfølging av lærings- og 
arbeidsmiljøundersøkelsen ved OD. Plan for strategisk plan. 

 

25.05.10 Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Oppnevning av tilsynssensor 
ved OD. Forslag til strategisk plan. 

03.09.10 Informasjonsmøte- og drøftingsmøte. Møteplan for høsten 2010. 
Budsjettprosessen høsten 2010. Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet og 
tilsvar. Fokusgrupper ved OD. Oppsummering og forslag til 
prioriteringer. 

15.10.10 Informasjons-/drøftingsmøte. Nye bygg – status. 
Dobbeltkompetanseprogrammet. Endelig møteplan for IDF møter 
høsten 2010. 

03.12.10 Informasjons-/drøftingsmøte. Årsplan 2011-2013. Budsjett 2011. 

Vi har 72 medlemmer for tiden.  

Lokale verv: Likestillingsutvalget Mona Nesholen. Tilsettingsrådet Liv Halvorsen, 
vara Mona Nesholen. Innstillingsrådet Håkon Størmer. Andre verv: Verneombud: 
Mona L. Nesholen, Anne-Marie Evensen, Joe Bush, Anne Karin Ødegaard og 
Janne K. Lea (ledende verneombud). 

Fakultetsstyre Andreas Dobloug. 

På vegne av stedsgruppa     

Håkon Størmer 

 

Årsrapport 2010 Naturhistorisk museum. 

Knut E. Semb har fungert som tillitsvalgt frem til 25.01.2011. 
Han har vervet tre medlemmer i perioden. 
Lokal tillitsvalgt har deltatt i forbindelse med lokalt lønnsoppgjør i 2010. 
Det er avholdt tre møter med medlemmer som ønsket hjelp fra lokal tillitsvalgt. 
Den 25.01.2011 ble det avholdt medlemsmøte ved NHM med  saker presentert 
av Ellen Dalen samt valg av ny tillitsvalgt med vara. Det ble nedsatt et valgstyre 
på tre personer som skulle finne frem til kandidater. 
Pr. 14.01.2011 har NTL  28 medlemmer. 

 

Årsrapport 2010 – NTL, Det medisinske fakultet 

I 2010 har det meste handlet om omorganisering. Universitetsstyret vedtok i 
november 2009 ny organisering av fakultetet. Fra og med 1.1.2010 er  Det 
medisinske fakultet omorganisert fra ti grunnenheter til tre; Institutt for helse og 
samfunn, Institutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag. 
Implementering av ny organisasjon og ny stedkodestruktur skal være på plass 
fra 1.1.2011. At omorganiseringen knytter seg tett opp mot omorganiseringen til 
Oslo Universitetssykehus gjør ikke dette arbeidet mindre komplekst. Det har 
stort sett vært avholdt informasjons- og drøftingsmøter med fakultetsledelsen en 
gang  pr. måned. På disse møtene har vi blant annet brukt mye tid på 
bemanningsplaner. Tillitsvalgt har og vært med i en prosjektgruppe for å 
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fastsette arbeidsgiverlinjen for teknisk- administrativt ansatte på Institutt  for 
klinisk medisin.  

Omorganiseringen har vært og er fremdeles krevende for mange, og det er 
svært viktig at NTL følger tett med på hva som skjer videre på fakultetet.  

Tillitsvalgt har vært tilstede på orienteringsmøter vedrørende prosessen på 
Rettsmedisins institutt.  Etter et år med mye turbulens ved instituttet, har 
Universitetsstyret i januar 2011besluttet at Rettsmedisinsk institutt skal 
overføres til Folkehelseinstituttet.  

Høsten har ellers vært preget av at det har vært lokale lønnsforhandlinger ved 
UiO. Her har vi lokale tillitsvalgte vært involvert i stor grad. Det har vært 
spennende og lærerikt å være med på denne prosessen, men utfordrende med 
så mage gode krav, og en liten pott. 

Tillitsvalgt var vara til NTLs landsmøte i november, og var tilstede som 
observatør noen av dagene. 

NTL-medlemmene på fakultetet tar kontakt med oss tillitsvalgte, og det håper vi 
at de gjør også i 2011. Så skal vi sammen jobber for at UiO skal være en god 
arbeidsplass for oss alle.  

Tillitsvalgte: Marianne Midthus Østby (i permisjon fra slutten av mai), Gry 
Bruland Larsen og Gro Anita Sørmo. 

Medlemmer i innstillings- og tilsettingsutvalg:  

Antall medlemmer pr. januar  2011: 64 

 

Årsrapport 2010 – Det utdanningsvitenskaplige fakultet 

Nåværende tillitsvalgte tiltrådte i vervene juni 2010. Derfor vil denne rapporten 
kun omhandle perioden juni- desember 2010. 

Av organisatoriske endringer på UV-fakultetet har det blitt startet opp en prosess 
med omorganisering av økonomiseksjonen ved fakultetet. 
Tjenestemannsorganisasjonene har blitt informert om dette gjennom ett 
informasjons- og drøftingsmøte, men vi kjenner ikke til om 
tjenestemannsorganisasjonene har vært med i den øvrige prosessen.  

Det har vært noe omstrukturering av seksjonene i fakultetssekretariatet som 
omhandler sammenslåing av enkelte seksjoner og omgjøring av stillinger til 
lederstillinger. Tjenestemannsorganisasjonene har blitt informert om dette, men 
ikke blitt tatt med i drøftingene.  

Det har vært avholdt to informasjons- og drøftingsmøter med UV-ledelsen siden 
juni, dette har vært i forkant av fakultetsstyremøtene. Her har også strategisk 
plan 2010-2020 for UV-fakultetet blitt drøftet. NTL har etterspurt 
bemanningsplan for teknisk-administrative tilsatte ved UV. Ledelsen har 
informert om at det nå vil komme en bemanningsoversikt i forbindelse med 
prosessen internt handlingsrom ved UiO.  

Utover dette har mye av arbeidet i denne perioden handlet om lokale 
lønnsforhandlinger, samt noen enkeltsaker hvor vi har fått hjelp av NTL- kontoret  
for behandling av disse.  

Tillitsvalgte: Anne-Mette Nessøe og Karianne Myrholen 
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Medlemmer i tilsettingsrådet: Isabel Salinas 

Antall medlemmer pr. 31.12.2010: 60 

 

Årsrapport 2010 – Juridiske fakultet 

 

Tillitsvalgt i 2010: 

Christian Boe Astrup 

Vara: Eirik Haakstad (Bodil Silset har fungert i Haakstads sted, ettersom 
Haakstad har hatt en lederstilling ved fakultetet i perioden). 

De tillitsvalgte har deltatt på ulike kurs/opplæringssamlinger i NTL-sammenheng, 
og har vært engasjert i ulike forhandlinger etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4. 

Astrup deltok som medlem av NTL-UiOs sentrale lønnsutvalg under alle 
forhandlingsrunder tilknyttet 2.3.3-forhandlingene høsten 2010.  

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter for fakultetets NTL-medlemmer i 
perioden. 

De har vært tre drøftingsmøter ved fakultetet i 2010 (25. mai, 15. oktober og 
30. november), NTL deltok i ett av disse.  

Fakultetet har avholdt  fire informasjonsmøter (11. februar, 20. april, 15. oktober 
og 19. november). NTL deltok i alle disse. 

NTL er representert i  fakultetets tilsettingsråd med Gro Halvorsen (Vara: Lillian 
Almaas).  

NTL er representert i fakultetets innstillingsråd ved Christian Boe Astrup (Vara: 
Bodil Silset).  
 
Innstillingsråd Christian Boe Astrup: 
Kontorsjef, Institutt for offentlig rett  
Førstekonsulent phd, administrasjonsseksjonen Prosjektleder, SMR  
Innstillingsråd Bodil Silset: 
Forskningsrådgiver, administrasjonsseksjonen  
Opptakskonsulent, studieseksjonen  
To rådgiverstillinger, studieseksjonen  
Rådgiver, økonomiseksjonen  
 
Bodil Silset har i tillegg deltatt i intervjukomité for en førsteamanuensisstilling 
ved Institutt for privatrett. 

 

Årsrapport fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet  
 
Drøftings/ og informasjonsmøter:  
I løpet av 2010 har det vært avholdt 6 møter med fakultetsledelsen.                  

 I forkant av vært  styremøte har det blitt holdt et møte med informasjon om 
styresaker.  
Saker som har vært oppe på drøftingsmøtene er: 
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·        HMS 
.        MN-21  
·        Fakultetets budsjett  
·        Årsplan  
 
 
Arbeidet med MATNAT21 (http://www.matnat.uio.no/internt/MATNAT21)  ble 
videreført i 2010. Dette er et viktig prosjekt for å videreutvikle fakultetet, for å 
kunne møte morgendagens utfordringer.   

NTL-UiO har 137 medlemmer ved fakultetet 

Lokal tillitsvalgt: Siri Johannesen og Tom Thorsen 

Tilsetningsrådet: Siri Johannesen, vara: Elin Haug Dyrlie 

 

Årsrapport 2010 – Universitetsbiblioteket (UBO) 

Tillitsvalgt :  Merete Bloch  (uhs) 

Vara 1        :  Dag Inge Jonsson   (uhs) 

                   :  Anita Pedersen Lørdahl (uhs) 

I denne perioden har 66  personer ved UB vært organisert i NTL. 

Det har vært avholdt  6  drøftings- og informasjonsmøter med ledelsen.  

NTL har vært representert på 5. 

Dag  Inge Jonsson og  Merete Bloch var på seminar på Sørmarka  26. og 27. 
august i forbindelse med lønnsforhandlingene  

Dag sitter i Innstillingsrådet for Teknisk - Administrativt personale ved UB.  

Kirsten Al-Araki har vært NTLs representant i UBs tilsettingsråd i mange år. 
Hun trekker seg i 2011, og vi benytter anledningen til å takke for innsatsen. 

Hans Henrik Olsen er vara i UBs tilsettingsråd . 

merete bloch 

mars 2011 

 

Årsrapport fra studieutvalget:  
 
Heidi Hoksnes Sørli, leder, frikjøpt styremedlem 
Idar Helle, ph.d.-stipendiat, IAKH, HF 
Gabriel Steinsbekk, studentmedlem NTL 
Eirik Haakstad, seksjonssjef, JF 
Peter Kristoffersen, konsulent, IKOS, HF 
Bjørg Osvik, kasserer, NTL-kontoret (deltatt på møtene) 

Avholdte kurs i denne årsmøteperioden: 
 
24. mars 2010 - Den nye offentleglova (25 deltakere)  
21. april 2010 - Regnskap er politikk (17 deltakere)  
1. og 2. juni 2010 - styreseminar Sørmarka (22 deltakere) 

http://www.matnat.uio.no/internt/MATNAT21�
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4. mai 2010 - Basiskurs: Hva har arbeidsgiver lov til å gjøre med deg? (17 
deltakere) 
9. mai 2010 - Basiskurs: Hvem bestemmer lønna di? (10 deltakere) 
26.-27. aug 2010 - Kurs i lokale lønnsforhandlinger - tillitsvalgte (26 deltakere)  
8. sept 2010 - Ledelse - verneombud - fagforening (45 deltakere) 
15. nov 2010 - Pensjonskurs på Kiel-fergen (32 deltakere)  
24. nov 2010 - Lær å tale, her og nå (17 deltakere)  
8. des 2010 - LO-favørkurs (13 deltakere)  
15. feb 2011 - Innføringskurs om NPM (23 deltakere)  
1. mars 2011 - Senior/pensjonskurs (35 påmeldte)  

Ca 280 medlemmer har deltatt på våre kurs i perioden. En del av disse har 
deltatt på flere kurs.  

Kursevaluering ble innført f.o.m. kurset 8.9.2010, og de avholdte kurs har fått 
gjennomgående gode vurderinger av både innhold og kursholders 
gjennomføring. Fra samme tidspunkt sender vi kursattester til de som har fullført 
kurs arrangert av NTL UiO.  

NTL UiO har samarbeidet med NTL Meteorologisk institutt om enkelte av kursene 
hvor tematikk og økonomi gjør dette naturlig.  Ca 10 NTL-medlemmer fra UiO 
Met har deltatt. I tillegg har noen fra NTL HiO og forbundskontoret deltatt på 
våre kurs. 
 
Eksterne kurs  
11 av våre medlemmer har deltatt på 22 ulike kurs i regi av NTL-forbundet eller 
LO Stat i 2010. (Medlemmer som er valgt inn i sentrale posisjoner i forbundet er 
ikke medregnet her.) Vi videreformidler kurstilbudet til medlemmene, og ser 
gjerne at deltakerantallet fra oss øker.  

 

Ny Giv-redaksjonen har i 2010 bestått av  
Redaktør: Christian Boe Astrup  
Redaksjon: Benjamin Endré Larsen  
Håvard Tangen  
 
med tidligere redaktør Cecilie K. Fragaat Ødegård som viktig støttespiller.  
LO Media, med typograf Thomas Løland, har også vært en meget viktig 
støttespiller.  
Ny Giv valgte å gå ned i sideantall, fra 16 til 12 sider i snitt, men gå opp i antall 
utgivelser, fra 4 til 5 i året. Det totale sideantallet endte imidlertid også i 2010 
opp i 64 sider, ettersom en av de fem utgivelsene ble på 16 sider. Dermed 
oppnådde man høyere frekvens, men uten å gå ned i antall sider. Resultatet er 
et blad som i stadig sterkere grad blir en del av foreningens generelle dagsorden.  
Opplaget per utgivelse har i hele 2010 vært 1700 eksemplarer. 

Christian B Astrup 
Redaktør 
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4 
Regnskap og revisors beretning for 2010 

Regnskap kan bli tilsendt ved forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet. 

Revisors beretning for 2010, se neste side  
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5 
Budsjettforslag 2011 
Forslag til budsjett kan bli tilsendt ved forespørsel og vil bli fremlagt på årsmøtet. 
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6 
Hovedoppgaver for 2011-2012  
 
NTL–UiO bygger sitt arbeid på NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2011-
2014. Vi er inne i en periode nå hvor vi opplever at ansattes og 
organisasjonenes medbestemmelse må argumenteres for og kjempes 
igjennom fra sak til sak, og at det ikke lenger er aksept i UiOs ledelse for 
at Hovedavtalen skal følges. Vi vil derfor ha et særlig fokus og trykk på 
dette for neste periode. I tillegg skal vi ha følgende hovedoppgaver for 
årsmøteperioden 2011-2012:  

• I forbindelse med omorganiseringsprosjektet Internt handlingsrom 
(IHR) skal NTL-UiO hindre nedbygging av UiOs 
teknisk/administrative tjenester og motarbeide at 
arbeidssituasjonen for ansatte blir dårligere. 

• Jobbe for å redusere andelen midlertidige tilsatte ved UiO - i tråd 
med Rindal-utvalgets rapport. 

• Arrangere et jubileumsår som synliggjør NTL-UiO for alle ansatte 
ved UiO.  

Gjennom disse oppgavene skal vi arbeide for å styrke 
universitetsdemokratiet, at UiOs tjenester skal utføres av egne ansatte, 
jobbe for et bedre arbeidsmiljø, motarbeide New Public Management og 
forretningsbaserte regnskapsprinsipper og være kritiske til 
organisasjonsmoter som forsøkes innført ved UiO. Dette skal synliggjøres 
gjennom medlemsaktivisering og verving, informasjonsarbeid, 
medlemsoppfølging og kompetanseutviklingen i alle ledd i foreningen. 
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7 
Innstilling fra valgkomiteen: 

 

Forslag til valg på årsmøtet i NTL-UiO  23.3.2010 

Styret (9) 
Ellen Dalen – Sentraladm (leder) 
Siri Høgseth – UV (nesteleder) 
Tom Thorsen– Mat.nat (sekretær) 
Geir Mathiessen - Tekninsk (kasserer) 
Heidi Hoksnes Sørli– SV (studieleder) 
Benjamin Endré Larsen– Farmasi (redaktør Ny Giv) 
Gry Larsen – Medisin 
Ulrik Sverdrup - UB 
Øystein Ekevik– HF-IT 
 
 Vara (6) 
Torill Aamodt- Sentraladm 
Hilde Kvamme Titlestad – Odontologi 
Razan Shanmuganathan- Teknisk 
Knut E. Semb – Tøyen 
Gerald  Ruiner Torgersen- Odontologi 
Camille Wesenberg – Teknisk 
 
Studieutvalget (4) 
Heidi Hoksnes Sørli –SV (leder) 
Peter Kristoffersen-HF 
Bjørg Osvik-Mat.nat 
Natalia Zubillaga-SV 
 
Ny giv (3) 
Benjamin Endré Larsen –farmasi ( redaktør) 
Håvard Tangen- HF 
Peter Kristoffersen HF  (foto) 

Studentobservatør 
Mangler representant men  Mari Helén Varøy er villig til å fortsette som 
vara 
 

 

For  valgkomitéen:  
 
 Kristine Mollø-Christensen        Andreas Dobloug      Dorte M Skulstad 
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8 
Innkomne forslag 
 
Søknader om bevilgning, se vedlegg: 
 
A - Norsk Folkehjelp  
Styret innstiller på at det bevilges kr 10 000 

 
B - Amnesty International – Støtte til Amnestys kamp for menneskerettigheter 

Styret innstiller på at det bevilges kr 4 000 

 

C - Norges Fredslag Ukrainagruppe - for barn og unge med spesielle behov 

Styret innstiller på at det bevilges kr 4 000 

 

D - Nei til EU – støtte til det faglige arbeidet i organisasjonen 

Styret (flertallet) innstiller på at det bevilges kr. 4 000 

 

E - Leger uten grenser 
Styret innstiller på at det bevilges kr 4 000 

 

F - Press (Redd barna – ungdom) 
Styret innstiller på at det bevilges kr 4 000 

 

G - Palestinakomiteen 
Styret innstiller på at det bevilges kr 4 000 

 

H - Manifest Analyse – senter for samfunnsanalyse 
Styret innstiller på at det bevilges kr 5 000 

 
I - Are Saastad – kronerulling rettssak 
Styret innstiller på at det bevilges kr 5 000 

 

J - 8. mars komiteen  
Styret innstiller på at det bevilges kr 2 000 
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Andre innkomne forslag: 

 

 K - Anerkjenn den palestinske staten! 
  
Palestinerne har nå støtte fra 109 FN-land og har dermed mer anerkjennelse enn 
Kosovo. 
Åtte av de ni mest folkerike landene i verden har nå anerkjent Palestina: Kina, 
India, Indonesia, Brasil, Pakistan, Bangladesh, Nigeria og Russland.  
Palestinakomiteen mener at det palestinske folket selv må bestemme hvilken 
løsning de ønsker og innenfor hvilke grenser, men de ber i dag om vår støtte til å 
få opprettet en egen stat. Etter gjentatte nederlag gjennom forhandlinger med 
okkupasjonsmakten Israel er det lite som tyder på at israelerne er villige til å gi 
palestinerne et fritt hjemland. 

Norge spilte en vesentlig rolle med tilretteleggelsen av Oslo-avtalen. Det som 
gradvis skulle bli en selvstendig palestinsk stat, har stagnert og vi har i dag et 
palestinsk styre spredd utover 40% av Vestbredden som små øyer. Gazastripen 
er under blokade og Israel kontroller alle landegrenser, sjø og luftrom for de 
palestinske områdene. 

Ved å anerkjenne en palestinsk stat i FN anerkjenner vi også det ansvaret vi har 
ovenfor det palestinske folket og deres rett til selvstendighet. Å legge press på et 
okkupert folk til å gå i forhandlinger med en overlegen okkupasjonsmakt, som 
om de var to likeverdige parter, tjener kun den sterke parten. Tiden inne for å 
stå opp mot okkupasjonen og kreve anerkjennelse av en Palestinsk stat nå! 

 
 
 Forslagstiller: Ulrik Sverdrup 
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L – Støtte til Are Saastad 
 
Fagforeningsleder Are Saastad er kjent som en frittalende og tydelig kritiker av 
den omstridte nedleggelsen av Aker sykehus.  
Fra nyttår har ledelsen i Oslo universitetssykehus flyttet Saastad fra Aker til 
Ahus. Fagforbundet Aker har gått til sak mot det som oppfattes som at en 
”brysom” tillitsvalgt blir fjernet.  
Saken ble tapt i første rettsrunde. Nå anker fagforeningen saken til 
lagmannsretten.  
Are og Fagforbundet Aker tar nå belastningen det er å føre denne viktige 
prinsipielle kampen for rettsapparatet. Utfallet er viktig for  hele den norske 
fagbevegelsen dersom ikke arbeidsgiversiden slås tilbake.  

Et tap i denne saken vil bli oppfattet som et fritt fram for å angripe tillitsvalgte 
som står i omstilling landet rundt. Are Saastad  og Fagforbundet Aker trenger all 
den støtten vi kan få. Årsmøtet i NTL Universitetet i Oslo støtter denne kampen 
og bevilger kr. 5000,- som bistand i den kommende runden i lagmannsretten.  

Vi oppfordrer andre NTL foreninger om å gjøre det same. 

 

 

 Forslagstiller: Ulrik Sverdrup 
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Oslo, 12. januar 2011

Til regioner/fylker, fagforeninger og klubber

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2011

Vi tillater oss med dette å søke om støtte for 2011 til oppfølging av det faglige arbeidet i Nei til 
EU.

Gjennom kampanjearbeidet mot EUs tjenestedirektiv, arbeidet med Vaxholm-dommen og de 
øvrige EU-dommene i årene som har gått har Nei til EU videreutviklet sitt faglige arbeid, og 
hele vår organisasjon har fortsatt et sterkt fokus på samarbeid med fagbevegelsen. 

I året som kommer står vi foran flere viktige EU- og EØS-kamper. Både postdirektivet, 
vikarbyrådirektivet, yrkeskvalifikasjonsdirektivet og helsedirektivet vil ha stor innvirkning på 
norsk arbeidsliv, og EUs revisjon av Jernbanepakke 1 vil kunne legge til rette for privatisering 
av jernbanen.

Postdirektivet vil åpne det norske postmarkedet for fri konkurranse for postsendinger under 50 
gram. Direktivet kan føre til dyrere og dårligere posttjenester i hele Norge med unntak av det 
sentrale østland. De ansatte risikerer dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig vil flere 
tjenestetilbydere i postsektoren også føre til ytterligere press på miljøet.

Vikarbyrådirektivet kan i sin ytterste konsekvens bety at Arbeidsmiljølovens §14.9 og 14.12 
blir kraftig svekket. Også bestemmelser i overenskomster kan stå i fare for å måtte endres. 
Bemanningsselskaper, vikarbyråer og inn/utleiebransjen er en stor utfordring for 
fagbevegelsen, og spørsmålet er om vikarbyrådirektivet vil hindre tiltak mot midlertidige 
ansettelser i lov og overenskomster. Problemet er at det vil være EU og EFTA-domstolen som 
skal avgjøre om Arbeidsmiljølovens §14.12 og fagbevegelsens overenskomster er strid med 
vikarbyrådirektivet. NHO ser nå en mulighet med drahjelp fra EU/EØS for å forringe norske 
lover og avtaler.

EUs helsedirektiv kan bli vedtatt allerede tidlig i 2011, og er i følge EPSU et av de verste 
direktivene EU noensinne har foreslått. Helsetjenester skal nå bli en del av EUs indre marked 
og pasienter blir varer i et system. 



Nei til EU vurderer det faglige arbeidet som særdeles viktig. Faglig sekretær er sekretær for 
vårt Faglige utvalg, som består av engasjerte og erfarne tillitsvalgte. Utvalget og sekretæren har 
fokus på nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt kurs, konferanser og skolering både 
av egne tillitsvalgte, i befolkningen generelt og fagbevegelsen spesielt. Kunnskapsbygging og 
informasjon innen fagbevegelsen vil være av avgjørende karakter når EU-spørsmålet avgjøres. 

Nei til EU stiller seg tilgjengelig for organisasjonene og andre ved formidling av EU-faglige 
spørsmål.

Som et ledd i det faglige arbeidet har faglig sekretær ansvar for et faglig nyhetsbrev som går ut 
til ca 3000 abonnenter en gang hver annen måned. Brevet er et godt redskap for tillitsvalgte og 
ansatte i fagbevegelsen som ønsker å holde seg oppdatert på arbeidslivet i EU og unionens 
påvirkning på norske forhold.

Nei til EU trenger fagbevegelsens støtte for å fortsette dette viktige arbeidet. 

Med deres støtte kan vi opprettholde og videreføre et godt faglig nettverk og skolere nye 
tillitsvalgte. Nei til EU prioriterer å sette fokus på saker som er viktige for norsk og europeisk 
fagbevegelse. Samtidig vil vi oppfordre fagbevegelsen til å utnytte de ressurser som finnes i 
Nei til EU. Et godt faglig samarbeid er viktig for det faglige nettverket som finnes.

Både større og mindre beløp mottas med stor takknemlighet.

Deres bidrag kan overføres til Nei til EUs konto 7874.42.00031

Med vennlig hilsen

Boye Ullmann/s/
Faglig leder

Hilde Loftesnes Nylén Per Kristian Dotterud
Faglig-politisk sekretær Generalsekretær
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Søknad om økonomisk støtte til solidaritetsarbeid for det palestinske 
folket  
 
Konflikten mellom Palestina og Israel er en av de eldste og vanskeligste konfliktene 
som preger vår verden i dag.  
 
Palestinakomiteen i Norge som er den eldste solidaritetsorganisasjonen i Europa til 
støtte for det palestinske folket, ble stiftet 28. september 1969. Organisasjonen som 
er en selvstendig og landsomfattende solidaritetsorganisasjon, har som sitt fremste 
formål å drive solidaritetsarbeid i Midtøsten og å spre kunnskap om situasjonen i 
Palestina. Ved å ta del i den offentlige debatten ønsker vi å øke forståelsen og 
kunnskapene om forholdene i de okkuperte palestinske områdene og staten Israel. 
Organisasjonen har helt siden 1976 sendt solidaritetsarbeidere til Midtøsten. I dag 
har vi solidaritetsarbeidere i palestinske flyktningleirer i Libanon, og på Vestbredden 
i det okkuperte Palestina. Vi sender også kriseteam til Vestbredden og Gazastripen 
når dette er nødvendig. I tillegg driver vi et jordmorprosjekt for og med kvinner på 
Vestbredden, samt et psykososialt prosjekt rettet mot palestinske helsearbeidere. 
Sammen med reisebyrået og palestinabutikken Al-Quds arrangerer 
Palestinakomiteens Faglige Utvalg jevnlig studieturer for fagorganiserte til Palestina. 
 
Palestinakomiteen har i dag 24 lokallag spredt over hele landet med om lag 3000 
medlemmer. Mens solidaritetsarbeidet i Midtøsten finansieres i all hovedsak av 
bidrag fra enkeltpersoner, er daglig drift og det faglig-politiske arbeidet i Norge 
basert på kontingent fra medlemmer og salg av materiell. Vår høyest prioriterte 
oppgave i inneværende landsmøteperiode, er å jobbe for forbrukerboikott, samt 
akademisk og kulturell boikott. I tillegg arrangerer vi kurs og konferanser, og 
samarbeider med andre organisasjoner for å mobilisere støtte for det palestinske 
folket. For å kunne realisere alle oppgavene våre, er vi avhengig av økonomisk støtte 
fra organisasjoner og institusjoner.  
 
På bakgrunn av dette søker vi om økonomisk støtte til vårt solidaritetsarbeid.  
 
Lykke til med årsmøtet!  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Line Khateeb /s                            
Leder         











Til fagforeninger, politiske partier og organisasjoner 

  

8. mars helt i hundre! 

Økonomisk støtte til 8. marsarrangementet i Oslo 

 I år er det hundre år siden den første internasjonale kvinnedagen ble 
markert. Støtt oss i feiringen!  

 8. mars nærmer seg og arbeidet i 8. marskomiteen går for fullt. Det er 
stolte tradisjoner vi holder i hevd, og 8. marstoget trengs fortsatt i 
kampen for kvinners rettigheter.  

 Det koster penger. Hvor stort arrangementet blir er avhengig av hvor 
mye økonomisk støtte vi får fra dere! Takket være mange støttespillere 
kan vi hvert år arrangerer tog og markere viktige politiske saker på den 
internasjonale kvinnedagen. Vi håper derfor på deres støtte til årets 
arrangement og til å sikre en stabil økonomi for neste års 8.marstog. 

 Parolemøtet vil foregå 9. februar, men 8.marskomiteen vil i år igjen 
markere kampen for kvinners arbeidsrettigheter, for internasjonal 
solidaritet og mot vold og overgrep. Vi setter stor pris på alle som stiller 
med egne bannere og plakater som samsvarer med intensjonene i 
hovedparolene. Oppmøte er på Youngstorget klokka 18.00. Vi 
kommer tilbake til paroler og appellanter. 

 8.marskomiteen starter i år arbeidet med en utstilling om den 
internasjonale kvinnedagen i Norge. Vi håper på ekstra støtte til dette 
arbeidet, og har derfor budsjettert med en ekstra post til dette ut over et 
minimumsbudsjett (se budsjett nederst). Vennligst send beskjed om dere 
ønsker å støtte med et eget beløp til utstilling. 

 Vi setter stor pris på all økonomisk støtte! 

8. marskomiteens kontonummer: 

Adresse: 8.mars-komiteen v/ 

For mer informasjon om 8. marsmarkeringen i Oslo vennligst ta kontakt 
på 8.marskomiteen@gmail.com eller ta kontakt med Marit Ek 
(47069875) eller Hanne Størset (97033308). 

  

mailto:8.marskomiteen@gmail.com�


Vennlig hilsen 

8. marskomiteen i Oslo 2011 

v/Marit Ek 
Ankerveien 152 
0757 Oslo 
kontonummer : 0539 7763562 
  

Vi ses 8.mars! 

  

  

Budsjett for 8. marskomiteen i Oslo 2011 

 Budsjettet er et minimumsbudsjett og dekker bare utgifter til selve 8. 
marstoget. 
    
INNTEKTER     
Overført fra forrige år 8 750 
Støtte fra fagforeninger, organisasjoner, partier 
m.fl. 25 000 
Utstilling 10 000 
SUM INNTEKTER 43 750 
      
UTGIFTER   
Porto   1 000 
Rekvisita/kopiering 1 000 
Annonsering   10 000 
Trykkeutgifter 4 000 
Youngstorget med lyd 7 500 
Blomster til appellanter 500 
Gebyrer postgiro 50 
Utstilling 10 000 
SUM UTGIFTER   34 050 
OVERFØRES TIL ARRANGEMENT 2012 9 700 
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